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Para Rand e Judy Holston



O pensamento só confere ao mundo uma aparência de ordem se
alguém, na sua fraqueza, se deixar convencer pelo que ele mostra.

— COLIN WILSON, «O País dos Cegos»



A DETENÇÃO

14 de julho
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Era um veículo sem nada que o destacasse, apenas um automóvel
americano qualquer com alguns anos em cima, mas os pneus
completamente negros e os três homens no interior não deixavam espaço
para dúvidas. Os dois à frente vestiam uniforme azul. O de trás, grande
como uma casa, ia de fato. No passeio, dois adolescentes negros, um com
um pé num velho skate laranja, o outro com um cor de lima debaixo do
braço, viram o veículo entrar no estacionamento do parque recreativo
Estelle Barga e entreolharam-se.

— A bófia — disse um.
— Não me digas — respondeu o outro, irónico.
Impulsionando os skates, afastaram-se sem mais conversas. Era uma

regra simples: quando a bófia aparecia, estava na hora de desaparecer. A
vida dos negros é importante, tinham-lhes inculcado os pais, mas para a
bófia nem sempre. No campo de basebol, o público começou a gritar e a
bater palmas ritmicamente quando os Golden Dragons de Flint City, um
ponto atrás do adversário, se prepararam para bater a bola no final da última
parte.

Os rapazes não olharam para trás.
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Depoimento de Jonathan Ritz [10 de julho, 21h30, interrogado pelo
detetive Ralph Anderson]

Detetive Anderson: Sei que está alterado, senhor Ritz, é compreensível, mas preciso

de saber exatamente o que viu esta tarde.

Ritz: Nunca me há de sair da cabeça. Nunca. Acho que não me faria mal um

comprimido. Talvez um Valium. Nunca tomei essas coisas, mas agora calhava bem. Ainda

parece que tenho o coração na garganta. Avise os seus técnicos forenses que, se

encontrarem vomitado no local, e acho que vão encontrar, é meu. E não me envergonho.

Qualquer pessoa teria deitado fora o jantar se visse uma coisa daquelas.

Detetive Anderson: Tenho a certeza de que um médico lhe receitará alguma coisa para

o tranquilizar quando terminarmos. Eu tratarei disso, mas preciso de si lúcido.

Compreende, não compreende?

Ritz: Sim. Claro.

Detetive Anderson: Basta que me conte tudo o que viu e teremos terminado por esta

noite. Pode fazer-me esse favor?

Ritz: De acordo. Esta tarde, por volta das seis, fui passear o Dave. O Dave é o nosso

beagle. Janta às cinco. A minha mulher e eu jantámos às cinco e meia. Às seis, o Dave

está pronto para fazer as suas coisas, ou seja, líquidos e sólidos. Levo-o a passear

enquanto a Sandy, a minha mulher, lava a loiça. Dividimos as tarefas. Uma divisão justa de

tarefas é muito importante no casamento, principalmente depois de os filhos crescerem, na

nossa opinião. Estou a desviar-me do assunto, não estou?

Detetive Anderson: Não se preocupe, senhor Ritz. Conte à sua maneira.

Ritz: Jon, por favor. Não suporto «senhor Ritz». Faz-me sentir uma bolacha. Era o que

me chamavam na escola, Ritz Cracker.

Detetive Anderson: Hã-hã. Estava então a passear o cão…

Ritz: Exato. E quando ele detetou um cheiro intenso, o cheiro da morte, calculo, tive de

lhe segurar a trela com as duas mãos, apesar de ser um cão pequeno. Queria chegar ao

que tinha farejado. O…

Detetive Anderson: Um momento, recuemos. Saiu da sua casa, no número duzentos e

quarenta e nove de Mulberry Avenue, às seis…



Ritz: Pode ter sido um pouco antes. O Dave e eu descemos a encosta até ao Gerald’s,

aquela mercearia na esquina que vende produtos gourmet, depois subimos a Barnum

Street e entrámos no Figgis Park, a que os adolescentes chamam Fuck us Park. Acham

que os adultos não sabem o que dizem, que não ouvimos, mas ouvimos, sim. Pelo menos

alguns de nós.

Detetive Anderson: Era o seu passeio habitual de todas as tardes?

Ritz: Bem, às vezes mudamos um pouco o percurso, para não nos aborrecermos, mas

quase sempre acabamos no parque antes de ir para casa, porque ali há muita coisa para o

Dave farejar. Existe um estacionamento, mas àquela hora da noite encontra-se por norma

vazio, a não ser que alguns adolescentes estejam a jogar ténis. Esta tarde não se via

ninguém, porque tinha chovido e os campos são de terra batida. Só lá estava estacionada

uma carrinha branca.

Detetive Anderson: Diria que era uma carrinha comercial?

Ritz: Exato. Sem janelas, só uma porta dupla atrás. O tipo de carrinha usada pelas

empresas pequenas para transportar coisas. Podia ser uma Econoline, mas não tenho a

certeza.

Detetive Anderson: Tinha escrito o nome de alguma empresa? Como Sam’s Air

Conditioning ou Bob’s Custom Windows? Alguma coisa do género?

Ritz: Não, nada. Mas estava suja, nisso reparei. Não era lavada há bastante tempo. E

tinha lama nos pneus, provavelmente por causa da chuva. O Dave farejou as rodas e a

seguir continuámos para um dos caminhos de gravilha entre as árvores. Ao fim de uns

quatrocentos metros, ele desatou a ladrar e correu para os arbustos da direita. Foi então

que farejou o rasto. Quase me arrancou a trela da mão. Tentei puxá-lo, mas ele resistiu,

começou a esgaravatar a terra sem parar de ladrar. Puxei-o para junto de mim, porque

tenho uma trela retrátil ótima para esse tipo de coisas, e fui atrás dele. Como já não é

cachorro, o Dave não liga muito a esquilos, mas pensei que podia ter cheirado um

guaxinim. Preparava-me para o fazer voltar, quisesse ou não, os cães têm de saber quem

manda, quando vi as primeiras gotas de sangue. Estavam numa folha de bétula, mais ou

menos à altura do meu peito, ou seja, a cerca de metro e meio do chão. Havia outra gota



numa folha mais à frente e uma área maior de sangue nuns arbustos adiante. Ainda

vermelho e húmido. O Dave farejou os arbustos e quis seguir em frente. Ah, antes que me

esqueça, nesse momento ouvi um motor atrás de mim. Talvez não tivesse dado por isso,

mas soou bastante alto, como se tivesse o silenciador avariado. Retumbava, não sei se me

faço entender.

Detetive Anderson: Hã-hã, sim.

Ritz: Não posso jurar que era a carrinha branca, e, como não voltei pelo mesmo

caminho, não sei se já se tinha ido embora, mas aposto que sim. E sabe o que isso

significa?

Detetive Anderson: Diga-me o que acha que significa, Jon.

Ritz: Que é muito possível que aquele homem estivesse a observar-me. O assassino.

A observar-me no meio das árvores. Fico apavorado só de pensar nisso. Agora, quero eu

dizer. Na altura, estava concentrado no sangue e em impedir que o Dave me arrancasse o

braço. Começava a ficar assustado, não me importo de o admitir. Não sou um tipo grande

e, apesar de tentar manter-me em forma, tenho sessenta anos. Nem aos vinte gostava de

lutar. Mas tinha de ir ver. Para o caso de haver feridos.

Detetive Anderson: Isso é muito louvável. Que horas diria que eram quando viu o rasto

de sangue pela primeira vez?

Ritz: Não olhei para o relógio, mas acho que umas seis e vinte. Talvez seis e vinte e

cinco. Deixei o Dave ir à frente, mantendo a trela curta para poder abrir caminho pelos

arbustos sob os quais ele passava com aquelas patitas curtas. Sabe o que dizem dos

beagles: pequenos mas valentes. Ladrava como louco. Chegámos a uma clareira, uma

espécie de… não sei, uma espécie de refúgio para os namorados estarem na marmelada.

No meio havia um banco de granito, coberto de sangue. Tanto sangue… em cima e em

baixo. O corpo jazia a um lado, na relva. Pobre rapaz. Tinha a cabeça virada para mim e os

olhos abertos, e no lugar da garganta só havia um buraco vermelho. As calças de ganga e

as cuecas estavam nos tornozelos, e vi uma coisa… um ramo seco, acho… a sair do…

do… bom, já adivinha.



Detetive Anderson: Sim, mas preciso que o diga, para que conste da declaração,

senhor Ritz.

Ritz: Ele estava de barriga para baixo e o ramo saía-lhe do traseiro. Também estava

cheio de sangue. O ramo. Faltava-lhe parte da casca e tinha a marca de uma mão. Vi isso

com toda a clareza. O Dave já não ladrava; uivava, coitado. Não sei quem pode ter feito

uma coisa daquelas. Só um psicopata. Vão apanhá-lo, detetive Anderson?

Detetive Anderson: Sim. Não duvide de que vamos apanhá-lo.
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O estacionamento do Estelle Barga era quase tão grande como o do
supermercado Kroger, onde Ralph Anderson e a mulher faziam as compras,
nas tardes de sábado. Naquela tarde de julho estava à pinha. Muitos
veículos exibiam nos para-choques autocolantes dos Golden Dragons e
alguns tinham escrito a sabão, nos vidros traseiros, frases entusiásticas
como: «VAMOS ARRASAR»; «OS DRAGÕES VÃO COMER-LHES OS OSSOS»; «CAP

CITY, AÍ VAMOS NÓS»; «ESTE ANO É A NOSSA VEZ». Do estádio, onde os
holofotes tinham sido acesos (apesar de o Sol ainda levar algum tempo a
pôr-se), vinham gritos e aplausos.

Troy Ramage, um veterano há vinte anos na força policial, estava ao
volante de um veículo descaracterizado.

— Sempre que aqui venho, pergunto-me quem diabo foi Estelle Barga
— comentou, depois de percorrer uma fila completa e a seguir outra, sem
ver um lugar vago.

Ralph não respondeu. Tinha os músculos contraídos, a pele quente e o
pulso acelerado até ao limite. Ao longo dos anos detivera muitos
malfeitores, mas aquilo era diferente. Uma atrocidade. E uma questão
pessoal. Isso era o pior: tratava-se de uma questão pessoal. Não devia estar



a participar na detenção, e sabia disso, mas, depois do último corte
orçamental, só havia três detetives a tempo inteiro na polícia de Flint City.
Jack Hoskins estava de férias, à pesca no meio de nenhures, e, pela parte
que lhe tocava, se não voltasse tanto melhor. Betsy Riggins, que devia já
estar de licença de maternidade, ajudava a Polícia Estadual noutro aspeto do
mesmo caso.

Ralph esperava, do fundo do coração, não estar a precipitar-se.
Expressara essa preocupação a Bill Samuels, o procurador público do
condado de Flint, naquela mesma tarde, na reunião que antecedera a
detenção. Samuels era um pouco jovem para o cargo, com apenas trinta e
cinco anos, mas pertencia ao partido político certo e era seguro de si. Não
arrogante, mas cem por cento seguro de si.

— Ainda há umas pontas soltas que gostaria de atar — comentara
Ralph. — Não conhecemos todas as circunstâncias. Além disso, ele vai
dizer que tem um álibi. A não ser que desista, há que contar com isso.

— Se ele disser que tem um álibi — respondera Samuels —, vamos
desmontá-lo. Sabes isso.

Ralph não tinha dúvidas, sabia que estavam atrás do homem certo, mas
teria preferido aprofundar um pouco mais a investigação antes de agir.
Encontrar as lacunas no álibi daquele filho da mãe, alargá-las, aumentá-las
o suficiente para caber nelas um camião, e depois prendê-lo. Na maioria dos
casos, esse teria sido o procedimento correto. Mas não naquele.

— Três coisas — dissera Samuels. — Estás preparado para ouvi-las?
Ralph assentira. Afinal, tinha de trabalhar com o homem.
— Primeira: as pessoas desta cidade, em especial os pais de filhos

pequenos, estão apavoradas e furiosas. Querem uma detenção rápida para
voltarem a sentir-se seguras. Segunda: as provas não deixam dúvidas.
Nunca vi um caso tão inquestionável. Estás de acordo?

— Sim.



— Bem, e agora vem a terceira coisa. A mais importante. — Samuels
inclinara-se para a frente. — Não podemos afirmar se ele já fez isto antes…
se bem que, se fez, acho que vamos acabar por descobrir quando
começarmos a escavar… mas está claro que desta vez foi ele.
Descontrolou-se, passou-se dos carretos. E quando isso acontece…

— Pode repetir a dose — dissera Ralph.
— Exato. Não é o cenário mais provável tão pouco tempo depois do

Peterson, mas é possível. Ele passa o dia inteiro com miúdos, pelo amor de
Deus. Miúdos pequenos. Se matasse um deles… perdermos o emprego seria
o menos; não conseguiríamos perdoar-nos.

Ralph já estava com dificuldade em perdoar-se por não ter percebido
antes. Era um pensamento irracional, não se podia olhar nos olhos um
homem, durante um churrasco depois da última jornada da liga infantil, e
saber que estava a planear um ato inimaginável — a cortejar a ideia, a
alimentá-la e a vê-la crescer —, mas, por absurdo que fosse, era assim que
se sentia.

— Além. Tentem os lugares para deficientes — disse Ralph, inclinando-
se para apontar entre os dois agentes no banco da frente.

— Isso são duzentos dólares de multa, chefe — respondeu o agente Tom
Yates, que seguia no banco do passageiro.

— Acho que desta vez nos vão perdoar — comentou Ralph.
— Estava a brincar.
Ralph, sem disposição para graçolas, ficou calado.
— Lugares de deficientes à vista — disse Ramage. — Dois.
Ocupou um deles, e os três homens saíram do veículo. Ralph viu Yates

soltar a tira que prendia a coronha da Glock e abanou a cabeça.
— És doido? Devem estar umas mil e quinhentas pessoas a ver o jogo.
— E se ele começar a correr?
— Nesse caso, tens de apanhá-lo.



Ralph encostou-se ao capô do automóvel e observou os dois agentes de
Flint City a encaminharem-se para os holofotes e as bancadas cheias do
estádio, onde as palmas e os gritos continuavam a aumentar de volume e
intensidade. Deter o assassino de Peterson com celeridade era uma decisão
que ele (ainda que com relutância) e Samuels tinham tomado. Detê-lo
durante o jogo fora uma decisão única e exclusivamente sua.

Ramage olhou para trás.
— Não vem?
— Não. Façam o que têm a fazer, leiam-lhe os direitos em voz alta e

clara e depois tragam-no para cá. Tom, quando nos formos embora, sentas-
te atrás com ele. Eu vou à frente com o Troy. O Bill Samuels está à espera
do meu telefonema e vai ter connosco à esquadra. Isto vai ficar nas mãos
dos de lá de cima. Prendê-lo é convosco.

— Mas o caso é seu — disse Yates. — Porque não quer prender o filho
da mãe?

— Porque o homem que violou o Frankie Peterson com o ramo de uma
árvore e depois lhe abriu a garganta treinou o meu filho durante quatro anos
— respondeu Ralph, ainda de braços cruzados. — Pôs as mãos em cima do
meu rapaz para lhe ensinar a manejar um taco, e não confio nas minhas
próprias reações.

— Entendo, entendo — disse Troy Ramage.
Ele e Yates dirigiram-se ao campo.
— E outra coisa.
Viraram-se.
— Algemem-no ali mesmo. Com as algemas à frente.
— Esse não é o protocolo, chefe — retorquiu Ramage.
— Eu sei e não me interessa. Quero que toda a gente o veja sair

algemado. Entendido?



Quando se afastaram, Ralph tirou o telemóvel do cinto. Tinha o número
de Betsy Riggins na marcação rápida.

— Estás em posição?
— Claro que, sim. Estacionada diante da casa dele. Eu e quatro agentes

estaduais.
— O mandado de busca?
— Na minha mão.
— Ótimo. — Estava prestes a desligar quando lhe ocorreu outra coisa:

— Betsy, qual é a data prevista do parto?
— Ontem — disse ela. — Por isso é melhor despacharmos esta merda.

— E desligou.
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Depoimento de Arlene Stanhope [12 de julho, 13h, interrogada pelo
detetive Ralph Anderson]

Stanhope: Isto vai demorar, detetive?

Detetive Anderson: Nada disso. Só tem de me contar o que viu na tarde de terça-feira,

dez de julho, e terminamos.

Stanhope: Muito bem. Ia a sair da mercearia Gerald’s. Faço lá sempre as compras, às

terças. É mais careira, mas não vou ao Kroger desde que deixei de conduzir. Isso

aconteceu um ano depois de o meu marido morrer, porque já não confiava nos meus

reflexos. Sofri dois acidentes. Só chapa, sabe, mas bastou. O Gerald’s fica a dois

quarteirões do andar onde vivo desde que vendi a casa, e o médico diz que me faz bem

andar. É bom para o coração. Ia a sair com três sacos no meu carrinho, porque três sacos

é o máximo que me posso permitir, os preços estão pela hora da morte, sobretudo a carne,

nem sei quando foi a última vez que comprei bacon, e vi o miúdo, o filho dos Petersons.

Detetive Anderson: Tem a certeza de que esse pequeno era o Frank Peterson?



Stanhope: Oh, sim, era o Frank. Pobrezinho, lamento muito o que lhe aconteceu, mas

já está no Céu, e o seu sofrimento acabou. Esse é o consolo. Os Petersons têm dois filhos,

já sabe, ambos ruivos, daquele ruivo cor de cenoura horrível, mas o maior… acho que se

chama Oliver, tem pelo menos mais cinco anos. Costumava entregar o nosso jornal. O

Frank tinha uma bicicleta, uma daquelas com o guiador alto e o selim estreito…

Detetive Anderson: Chama-se selim banana.

Stanhope: Isso não sei, mas sei que era verde-lima, uma cor horrível, e tinha um

autocolante no assento. Dizia «Flint City High». Mas ele nunca vai lá chegar, ao

secundário, pois não? Coitado.

Detetive Anderson: Senhora Stanhope, quer fazer uma pausa?

Stanhope: Não, quero terminar. Tenho de ir para casa dar de comer à minha gata.

Dou-lhe sempre a comida às três, deve estar com fome. E também há de estranhar a

minha ausência. Mas tem um lenço de papel? Devo estar péssima. Obrigada.

Detetive Anderson: Viu o autocolante no banco da bicicleta do Frank Peterson

porque…?

Stanhope: Ah, porque ele não ia montado nela. Empurrava a bicicleta pelo

estacionamento do Gerald’s. A corrente estava partida e arrastava pelo chão.

Detetive Anderson: Lembra-se do que ele vestia?

Stanhope: Uma t-shirt de uma banda de rock. Não as conheço e não sei dizer qual era.

Lamento se isso é importante. E usava um boné dos Rangers com a pala para trás, pelo

que se via o cabelo ruivo. Os ruivos costumam ficar carecas muito cedo, sabe? Mas ele já

não precisa de se preocupar com isso, pois não? Ah, isto é tão triste. Bom, acontece que

do outro lado do parque havia uma carrinha branca, suja, e saiu de lá um homem que se

aproximou do Frank. Era…

Detetive Anderson: Já lá vamos, mas antes fale-me da carrinha. Era das que não têm

janelas?

Stanhope: Sim.

Detetive Anderson: Sem nada escrito? Sem o nome de uma empresa ou coisa do

género?



Stanhope: Pelo que vi, não tinha nada.

Detetive Anderson: Certo, falemos do homem. Reconheceu-o, senhora Stanhope?

Stanhope: Sim, com certeza. Era o Terry Maitland. No West Side, toda a gente

conhece o Treinador T. Até na escola secundária o tratam assim. Dá lá aulas de Inglês,

como sabe. O meu marido deu aulas com ele, antes de se reformar. Chamam-lhe Treinador

T, porque treina a liga infantil, e depois a equipa de basebol da liga interurbana, quando a

infantil termina, e, no outono, os meninos que gostam de jogar futebol americano. Essa liga

também tem um nome, mas não me lembro.

Detetive Anderson: Se pudermos voltar ao que viu na terça à tarde…

Stanhope: Não tenho muito mais a contar. O Frank falou com o Treinador T e apontou

para a corrente partida. O Treinador T assentiu e abriu a parte de trás da carrinha branca,

que não podia ser dele…

Detetive Anderson: Porque diz isso, senhora Stanhope?

Stanhope: Porque a matrícula era cor de laranja. Não sei de que estado seria, já não

vejo tão bem ao longe como antes, mas sei que as nossas matrículas, aqui no Oklahoma,

são azuis e brancas. Não consegui ver nada na parte de trás da carrinha, além de uma

coisa verde e comprida que parecia uma caixa de ferramentas. Era uma caixa de

ferramentas, detetive?

Detetive Anderson: O que aconteceu a seguir?

Stanhope: Bom, o Treinador T meteu a bicicleta do Frank na parte de trás e fechou a

porta. Deu uma palmadinha nas costas do menino. Em seguida, sentou-se ao volante e,

com o Frank no banco do passageiro, arrancaram e seguiram por Mulberry Avenue fora.

Pensei que o treinador ia levar o miúdo a casa. Claro que sim. O que mais poderia eu

pensar? O Terry Maitland mora no West Side há vinte anos, tem uma família encantadora,

mulher e duas filhas… posso tirar outro lenço, por favor? Obrigada. Estamos a terminar?

Detetive Anderson: Sim, e foi uma grande ajuda. Parece-me que, antes de começar a

gravar, disse que isso aconteceu por volta das três, não foi?

Stanhope: Às três em ponto. Ouvi o relógio da Câmara a dar as horas assim que saí

com o carrinho.



Detetive Anderson: O menino que viu, o ruivo, era o Frank Peterson.

Stanhope: Sim. Os Petersons vivem ao virar da esquina. Antes, o Ollie entregava o

nosso jornal. Passo a vida a vê-los.

Detetive Anderson: E o homem, o que meteu a bicicleta na parte de trás da carrinha

branca e se afastou com o Frank Peterson, era o Terence Maitland, também conhecido

como Treinador Terry ou Treinador T.

Stanhope: Sim.

Detetive Anderson: Tem a certeza?

Stanhope: Sim, tenho.

Detetive Anderson: Obrigado, senhora Stanhope.

Stanhope: Quem ia imaginar que o Terry faria uma coisa dessas? Acha que houve

outros?

Detetive Anderson: Com certeza que iremos descobrir isso ao longo da investigação.
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Como todos os jogos do torneio da liga interurbana se disputavam no
estádio Estelle Barga, o melhor campo de basebol do condado e o único
com iluminação para jogos noturnos, decidia-se a quem correspondia a
vantagem da equipa da casa mediante o lançamento de uma moeda. Terry
Maitland pedira coroa antes do jogo, como sempre fazia (era uma
superstição herdada do seu treinador na liga interurbana), e saíra coroa. «É-
me indiferente jogar num lado ou no outro, gosto é de ser o último a bater»,
dizia sempre aos seus rapazes.

E naquela noite iria precisar. Estavam na segunda metade do nono
inning, e os Bears iam um ponto à frente naquela semifinal da liga. Os
Golden Dragons tinham apenas mais uma oportunidade de bater a bola, mas
tinham todas as bases ocupadas. Uma caminhada de uma base à outra por



bola fora, um lançamento errado, um engano ou uma batida simples
deixariam as equipas empatadas, mas uma bola jogada numa área sem
nenhum jogador daria a vitória aos Dragons. O público aplaudia, batia com
os pés na bancada de metal e gritava, quando o pequeno Trevor Michaels
entrou na área do batedor esquerdo. Levava o capacete mais pequeno que
tinham encontrado, mas até este lhe cobria os olhos e passava o tempo a
empurrá-lo para cima. Brandia o taco com movimentos nervosos.

Terry considerara substituir o miúdo, mas, com pouco mais de metro e
meio, ele conseguia pontuar muitas vezes. E apesar de não ser batedor de
home runs, às vezes conseguia acertar na bola. Não com frequência, mas às
vezes. Se o treinador o substituísse, o pobre miúdo teria de viver com essa
humilhação durante todo o ano seguinte. Se, por outro lado, conseguisse
acertar, falaria disso o resto da vida, nos bares diante de umas cervejas ou
em churrascos. Terry sabia-o. Também já tinha passado por isso há muito,
nos velhos tempos antes de o basebol ser jogado com tacos de alumínio.

O lançador dos Bears — um jogador típico de fim de jogo, com um
arremesso poderoso — executou os seus movimentos prévios e lançou a
bola para o centro da home plate. Trevor viu-a passar com uma expressão
de consternação. O árbitro concedeu o primeiro strike. O público gemeu.

Gavin Frick, o treinador assistente de Terry, andava de um lado para o
outro diante dos rapazes no banco, com o caderno de pontuações enrolado
na mão (quantas vezes lhe pedira Terry para não fazer isso?) e a camisola
XXL dos Golden Dragons esticada sobre a barriga, que era, no mínimo,
XXXL.

— Espero que não tenha sido um erro deixar o Trevor bater, Ter —
disse ele. O suor escorria-lhe pelo rosto. — Parece morto de medo, e creio
que nem com uma raqueta de ténis conseguiria bater uma bola rápida
daquele miúdo.



— Veremos — respondeu Terry. — Tenho um bom pressentimento. —
Na realidade, não tinha.

O lançador dos Bears executou os seus movimentos e arremessou outra
bola poderosa, mas esta caiu no chão em frente da home plate. O público
levantou-se quando Baibir Patel, o jogador dos Dragons que estava na
terceira base, deu alguns passos ao longo da linha. Todos voltaram a sentar-
se com um gemido quando a bola caiu na luva do apanhador. O apanhador
dos Bears virou-se para a terceira base, e Terry conseguiu ler a sua
expressão mesmo através da máscara: Vá, rapaz, tenta. Baibir não tentou.

O lançamento seguinte foi lento, mas Trevor falhou mesmo assim.
— Elimina-o por strikes, Fritz! — incitou um vozeirão do alto da

bancada, quase de certeza o pai daquele mestre da bola rápida, a julgar pela
forma como o rapaz virou a cabeça naquela direção. — Elimina-o por
striiiikes!

Trevor deixou passar o lançamento seguinte, que passou perto,
demasiado perto, até. O árbitro considerou que a bola não estava na zona de
strike e, dessa vez, foram os adeptos dos Bears que gemeram. Alguém
sugeriu que o árbitro precisava de óculos. Outro disse qualquer coisa sobre
um cão-guia.

Estavam dois a dois, e Terry tinha a sensação de que a temporada dos
Dragons dependia do lançamento seguinte. Ou jogariam com os Panthers
pelo campeonato interurbano e passariam a competir no estadual (jogos que
até davam na televisão), ou voltariam para casa e reunir-se-iam, mais uma
vez, no churrasco em casa dos Maitlands que costumava assinalar o fim da
época.

Virou-se para olhar para Marcy e as meninas, sentadas, como sempre,
em cadeiras desdobráveis atrás da tela metálica protetora da home plate. As
filhas flanqueavam a mãe, como bonitos cerra-livros. As três levantaram as
mãos, os dedos a fazerem figas, na sua direção. Terry respondeu com uma



piscadela de olho e um sorriso e levantou os dois polegares, apesar de ainda
ter a sensação de que havia alguma coisa errada. E não era só o jogo. Há
algum tempo que sentia haver alguma coisa errada. Algo que não batia
certo.

O sorriso de Marcy transformou-se numa expressão confusa. Olhava
para a esquerda e apontou nessa direção com o polegar. Terry, ao voltar-se,
viu dois agentes da polícia a avançarem em fila pela linha da terceira base,
passando por Barry Houlihan, o técnico que ali orientava os seus rapazes.

— Tempo, tempo! — gritou o árbitro principal, e deteve o lançador dos
Bears precisamente no momento em que ele dava início aos seus
movimentos.

Trevor Michaels saiu da área do batedor com uma expressão de alívio,
pensou Terry. O público, atento aos dois agentes, estava em silêncio. Um
deles levara a mão às costas. O outro tocava na coronha da arma.

— Saiam do campo! — gritou o árbitro. — Saiam do campo!
Troy Ramage e Tom Yates ignoraram-no. Foram até ao banco dos

Dragons, uma estrutura improvisada com um banco comprido, três cestos
de equipamento e um balde cheio de bolas de treino sujas, e rumaram até ao
local onde Terry se encontrava. Ramage tirou um par de algemas da parte
de trás do cinto. O público viu-as e elevou-se um murmúrio que era em
parte confusão e em parte comoção:

— Oooooh.
— Ei, ouçam! — exclamou Gavin, aproximando-se (e quase tropeçando

na luva de Richie Gallant, esquecida no chão). — Temos de terminar o
jogo!

Yates abanou a cabeça e empurrou-o para trás. O público ficou mudo.
Os Bears tinham abandonado as tensas posturas defensivas e limitavam-se a
observar, as luvas penduradas nas mãos. O apanhador correu até ao
lançador e ficaram os dois entre o montículo e a home plate.



Terry conhecia vagamente o homem que segurava as algemas; às vezes,
no outono, o irmão e ele iam assistir aos jogos de futebol da liga infantil
Pop Warner.

— Troy? O que se passa? A que propósito vem isto?
Ramage viu no rosto do homem apenas uma sincera perplexidade, mas

era polícia desde os anos 90 e sabia que os piores criminosos aperfeiçoavam
aquela expressão de «Quem, eu?». E aquele indivíduo era dos piores.
Lembrando-se das instruções de Anderson (e não se importando nada de as
seguir), levantou a voz para poder ser ouvido por todo o público, que
ascendia a 1588 espectadores, como anunciaria o jornal do dia seguinte.

— Terence Maitland, está detido pelo homicídio do Frank Peterson.
Outro «Oooooh» das bancadas, desta vez mais alto, o som de um vento

crescente.
Terry olhou para Ramage de testa franzida. Entendeu as palavras,

formavam uma simples frase declarativa, sabia quem era Frankie Peterson e
o que lhe tinha acontecido, mas o significado escapava à sua compreensão.

— O quê? Está a brincar? — foi a única coisa que conseguiu dizer.
E nesse momento o fotógrafo desportivo do Flint City Call tirou-lhe

uma fotografia, que no dia seguinte apareceu na primeira página. Tinha a
boca aberta, os olhos arregalados, o cabelo espetado a aparecer sob o boné
dos Golden Dragons. Na foto, parecia ao mesmo tempo fraco e culpado.

— O que disse?
— Estique os pulsos, por favor.
Terry voltou-se para Marcy e para as filhas, ainda sentadas nas cadeiras

atrás da grade de arame, que o fitavam com expressões idênticas de
surpresa. O horror viria depois. Baibir Patel abandonou a terceira base e
começou a andar em direção ao banco, tirando o capacete e exibindo o
cabelo preto suado, e Terry viu que o miúdo começava a chorar.



— Volta para o teu lugar! — gritou-lhe Gavin. — O jogo ainda não
acabou.

Porém, Baibir ficou imóvel fora do campo e, a chorar, fixou os olhos em
Terry. Terry também olhou para ele, convencido (quase convencido) de que
tudo aquilo era um sonho, mas então Tom Yates agarrou-o e obrigou-o a
estender os braços com um puxão tão forte que Terry cambaleou para a
frente. Ramage colocou-lhe as algemas. Autênticas, não de plástico,
grandes e pesadas, reluzentes sob o sol da tarde. Na mesma voz alta,
anunciou:

— Tem o direito de permanecer em silêncio e de se recusar a responder
a perguntas, mas, se decidir falar, tudo o que disser pode ser usado contra si
em tribunal. Tem direito à presença de um advogado durante os
interrogatórios, agora ou no futuro. Percebeu?

— Troy? — Terry mal conseguia ouvir a própria voz. Parecia que estava
sem ar depois de um soco. — Pelo amor de Deus, o que se passa?

Ramage ignorou-o.
— Percebeu?
Marcy aproximou-se da vedação de arame, passou os dedos pelos

buracos e sacudiu-a. Atrás dela, Sarah e Grace choravam. Grace estava de
joelhos ao lado da cadeira da irmã; a sua tinha caído para trás.

— O que estão a fazer? — gritou Marcy. — Pelo amor de Deus, o que
estão a fazer? E porque o fazem aqui?

— Percebeu?
O que Terry percebia era que tinha sido algemado e que lhe estavam a

ler os direitos diante de quase mil e seiscentas pessoas atentas, entre elas a
mulher e as duas filhas. Não era um sonho e não era uma simples detenção.
Por razões que escapavam à sua compreensão, era uma humilhação pública.
O melhor era acabar com aquilo quanto antes e esclarecer as coisas. Se bem



que, mesmo chocado e atordoado, soubesse que a sua vida demoraria muito
tempo a voltar à normalidade.

— Percebi — disse ele. E acrescentou: — Treinador Frick, recue.
Gavin, que se aproximava dos agentes com os punhos cerrados e o rosto

carnudo avermelhado de pura agitação, baixou os braços e recuou. Olhou
para Marcy através da vedação, encolheu os enormes ombros e abriu as
mãos papudas.

Com a mesma entoação vibrante, como um pregoeiro a anunciar a
grande notícia da semana numa praça da Nova Inglaterra, Troy Ramage
prosseguiu. Ralph Anderson conseguia ouvi-lo de onde estava, encostado
ao veículo descaracterizado. Estava a fazer um bom trabalho, aquele Troy.
Era um espetáculo deplorável; Ralph calculou que talvez fosse repreendido
depois, mas não pelos pais de Frankie Peterson. Não, não por eles.

— Se não puder pagar a um advogado, ser-lhe-á fornecido um antes de
qualquer interrogatório. Percebeu?

— Sim — respondeu Terry. — Também percebi outra coisa. — Virou-se
para o público: — Não faço ideia do motivo por que me detêm! O Gavin
Frick vai terminar o jogo como treinador! — E então, como se acabasse de
lhe ocorrer: — Baibir, volta para a terceira base e lembra-te de correr.

Houve alguns aplausos, mas poucos. O vozeirão que devia pertencer ao
pai do lançador dos Bears fez-se ouvir de novo:

— O que disse que ele fez?
E o público respondeu à pergunta, murmurando as duas palavras que em

breve se repercutiriam por todo o West Side e pelo resto da cidade: Frank
Peterson.

Yates segurou Terry pelo braço e começou a levá-lo na direção da
roulotte da comida e do parque de estacionamento.

— Pode pregar à multidão mais tarde, Maitland. Agora, vai direito ao
calabouço. E adivinhe: neste estado há pena de morte, e fazemos uso dela.



Mas o senhor é professor, não é? Deve estar farto de saber isso.
Não tinham ainda dado vinte passos para longe do banco improvisado

quando Marcy Maitland os alcançou e agarrou no braço de Tom Yates.
— O que pensa que está a fazer?
Yates soltou-se, e, quando a mulher tentou agarrar o braço do marido,

Troy Ramage empurrou-a, delicadamente mas com firmeza. Ela ficou
imóvel por um momento, atordoada, e viu Ralph Anderson aproximar-se
dos agentes encarregados da detenção. Conhecia-o dos tempos em que
Derek Anderson jogava na equipa de Terry na liga infantil, os Gerald’s Fine
Groceries Lions. Ralph, naturalmente, não podia ir a todos os jogos, mas ia
sempre que podia. Na altura, ainda usava uniforme; quando fora promovido
a detetive, Terry mandara-lhe um e-mail de parabéns. Marcy correu na
direção dele, rápida sobre a relva com os seus ténis velhos, que calçava
sempre nos jogos de Terry, alegando que davam sorte.

— Ralph! — gritou ela. — O que se passa? Há aqui algum engano!
— Infelizmente, não — respondeu Ralph.
Não sentiu qualquer satisfação naquele momento, porque gostava de

Marcy. Por outro lado, também sempre gostara de Terry; o homem mudara
provavelmente a vida de Derek, ao incutir-lhe um pouco de confiança, mas,
quando se tem onze anos, um bocadinho de confiança é muito. E havia
outra coisa. Marcy podia saber o que o marido era, mesmo não se
permitindo reconhecê-lo ao nível do seu consciente. Os Maitlands eram
casados há muito tempo, e horrores como o homicídio do pequeno Peterson
não surgiam do nada. Para chegar ao ato era necessário haver uma evolução
prévia.

— Vá para casa, Marcy. Já. Talvez queira deixar as suas filhas com uma
amiga, porque a polícia estará à sua espera.

Ela limitou-se a olhar para ele sem perceber.



Atrás deles ouviu-se o barulho de um taco de alumínio a acertar numa
bola, embora tenha havido poucas comemorações; os espectadores
continuavam atónitos e mais interessados no que tinham acabado de
presenciar do que no jogo diante deles. E de certa forma foi uma pena.
Trevor Michaels acertou na bola com mais força do que em qualquer outra
ocasião na vida, com mais força até do que quando o Treinador T lhe
lançava bolas fáceis nos treinos. Para mal dos seus pecados, foi em linha
reta até ao shortstop dos Bears, que nem teve de saltar para apanhar a bola.

Fim do jogo.

6

Depoimento de June Morris [12 de julho, 17h45, interrogada pelo detetive
Ralph Anderson, na presença de Francine Morris]

Detetive Anderson: Obrigado por trazer a sua filha à esquadra, senhora Morris. June,

que tal o refrigerante?

June Morris: Está bom. Meti-me nalgum sarilho?

Detetive Anderson: Nada disso. Só quero fazer-te algumas perguntas sobre o que viste

há duas tardes.

June Morris: Quando vi o Treinador Terry?

Detetive Anderson: Isso mesmo, quando viste o Treinador Terry.

Francine Morris: Desde que fez nove anos que a deixamos ir sozinha a casa da sua

amiga Helen. E desde que ainda seja de dia. Não queremos ser pais superprotetores. E

não o seremos depois disto, pode ter a certeza.

Detetive Anderson: Viste-o depois de jantar, June? É assim?

June Morris: Sim. Jantámos rolo de carne. Ontem foi peixe. Não gosto de peixe, mas é

assim mesmo.



Francine Morris: Ela não precisa de atravessar a rua nem nada. Achámos que não

havia perigo, porque vivemos num bairro decente. Pelo menos, era o que pensávamos.

Detetive Anderson: É sempre difícil saber quando começar a deixar que eles assumam

responsabilidades. Muito bem, June… desceste a rua e tiveste de passar pelo

estacionamento do Figgis Park, certo?

June Morris: Sim. A Helen e mim…

Francine Morris: A Helen e eu…

June Morris: A Helen e eu íamos terminar o nosso mapa da América do Sul. Usamos

uma cor para cada país, e estávamos quase a acabar, mas esquecemo-nos do Paraguai e

tivemos de começar de novo. É assim mesmo, também. Depois íamos jogar ao Angry Birds

e ao Corgi Hop no iPad da Helen até o meu pai me ir buscar. Porque então estaria a ficar

escuro.

Detetive Anderson: E a que horas seria isso, senhora Morris?

Francine Morris: O noticiário local já estava a dar quando a June saiu. O Norm viu-o

enquanto eu lavava a loiça. Portanto, devia ser entre as seis e as seis e meia.

Provavelmente seis e um quarto, porque acho que estava a dar a previsão do tempo.

Detetive Anderson: Conta-me o que viste ao passar pelo estacionamento, June.

June Morris: O Treinador Terry, já disse. Ele vive na nossa rua, e, uma vez, quando o

nosso cão se perdeu, o Treinador T trouxe-o de volta. Às vezes, brinco com a Gracie

Maitland, mas não muito. Ela é um ano mais velha e gosta de rapazes. Ele estava todo

sujo de sangue. Por causa do nariz.

Detetive Anderson: Hã-hã. O que estava ele a fazer quando o viste?

June Morris: Saía do meio das árvores. Viu-me a olhar e fez-me adeus. Também lhe fiz

adeus e perguntei: «Ei, Treinador Terry, o que lhe aconteceu?» E ele disse que um ramo

lhe tinha acertado na cara. «Não te assustes, é só sangue do nariz, está sempre a

acontecer», disse ele. «Não me assustei, mas não vai poder voltar a vestir essa camisa,

porque o sangue não sai, é o que diz a minha mãe», respondi. Ele sorriu e disse: «Não faz

mal, tenho muitas outras camisas.» Mas também tinha sangue nas calças. E nas mãos.

Francine Morris: Esteve tão perto dele. Não consigo deixar de pensar nisso.



June Morris: Porquê? Só porque estava a deitar sangue do nariz? O Rolf Jacobs

também deitou sangue do nariz no recreio o ano passado, quando caiu, mas eu não tive

medo. Ia dar-lhe o meu lenço, mas a professora Grisha levou-o para a enfermaria e já não

o pude fazer.

Detetive Anderson: A que distância estavas dele?

June Morris: Oh, não sei. Ele estava no parque de estacionamento e eu no passeio.

Isso é muito perto?

Detetive Anderson: Também não sei, mas vou investigar. O refrigerante está bom?

June Morris: Já me perguntou isso.

Detetive Anderson: Ah, é verdade.

June Morris: As pessoas velhas esquecem-se de tudo, é o que diz o meu avô.

Francine Morris: Junie, que falta de educação!

Detetive Anderson: Tudo bem. O teu avô parece ser um homem sábio, June. O que

aconteceu depois?

June Morris: Nada. O Treinador Terry entrou na carrinha e foi-se embora.

Detetive Anderson: De que cor era a carrinha?

June Morris: Bom, seria branca se estivesse limpa, acho, mas estava suja. E fazia

muito barulho e soltava fumo azul. Que nojo!

Detetive Anderson: Tinha alguma coisa escrita de lado? O nome de uma empresa?

June Morris: Não. Era só uma carrinha branca.

Detetive Anderson: Viste a matrícula?

June Morris: Não.

Detetive Anderson: Em que direção foi?

June Morris: Por Barnum Street.

Detetive Morris: E tens a certeza de que esse homem, que te disse que estava a deitar

sangue do nariz, era o Terry Maitland?

June Morris: A certeza absoluta. O Treinador Terry, o Treinador T. Estou sempre a vê-

lo. Está tudo bem com ele? Fez algum mal? A minha mãe diz que não posso ler o jornal

nem ver as notícias na televisão, mas tenho quase a certeza de que aconteceu alguma



coisa má no parque. Se não estivesse de férias já havia de saber, porque toda a gente fala.

O Treinador Terry lutou com uma pessoa má? Por isso ficou cheio de sangue…?

Francine Morris: Estamos a acabar, detetive? Sei que precisa de informações, mas

lembre-se de que sou eu que tenho de a deitar esta noite.

June Morris: Eu deito-me sozinha!

Detetive Anderson: Certo, estamos quase a acabar. June, antes de te ires embora,

quero propor-te um jogo. Gostas de jogos?

June Morris: Sim, dos que não são chatos.

Detetive Anderson: Vou pôr seis fotografias de seis pessoas diferentes na mesa…

assim… e todas se parecem um bocadinho com o Treinador Terry. Quero que me digas…

June Morris: Este. O número quatro. Este é o Treinador Terry.

7

Troy Ramage abriu uma das portas traseiras do automóvel. Terry olhou
por cima do ombro e viu Marcy atrás deles, imóvel no limite do parque de
estacionamento, o seu rosto uma máscara de perplexidade e sofrimento.
Atrás dela, o fotógrafo do Call tirava fotografias enquanto corria pela relva.
«Não vão valer nada», pensou Terry com uma certa satisfação.

— Liga ao Howie Gold! — gritou ele a Marcy. — Diz-lhe que fui
detido! Diz-lhe…

Nesse momento, Yates colocou a mão na cabeça de Terry, para o obrigar
a baixá-la e a entrar.

— Chegue-se para lá, chegue-se para lá. E mantenha as mãos no colo
enquanto lhe aperto o cinto.

Terry chegou-se para o lado e manteve as mãos no colo. Através do
para-brisas, via o placar eletrónico do campo. A sua mulher organizara a
angariação de fundos para comprá-lo, dois anos antes. Ali estava ela, e



Terry nunca esqueceria a sua expressão. Era o rosto de uma mulher de um
país de terceiro mundo a ver a sua aldeia em chamas.

Segundos depois, Ramage sentou-se ao volante e Ralph Anderson ao
lado; antes de este fechar a porta, o veículo fez marcha-atrás com um chiar
de pneus e saiu do lugar para deficientes. Girando o volante com a base da
mão, Ramage virou para a direita e seguiu para Tinsley Avenue. Circulavam
sem sirene, mas uma lâmpada azul presa no tabliê começou a girar e a
piscar. Terry notou que o veículo cheirava a comida mexicana. Era curioso
que reparasse nesses pormenores quando o seu dia, a sua vida, caía por um
precipício cuja existência nem sequer conhecia. Inclinou-se para a frente.

— Ralph, ouça.
Ralph olhava em frente. Tinha as mãos firmemente entrelaçadas.
— Pode dizer o que tem a dizer na esquadra.
— Raios, deixe-o contar — disse Ramage. — Poupa tempo a todos.
— Cala-te, Troy — ordenou Ralph, ainda com os olhos na rua à sua

frente.
Terry viu dois tendões sobressaírem na parte de trás do pescoço dele,

formando o número 11.
— Ralph, não sei o que vos trouxe até mim, nem porque quiseram deter-

me diante de meia cidade, mas estão muito enganados.
— É o que dizem todos — comentou Tom Yates ao seu lado, como

quem fala do tempo. — Mantenha as mãos no colo, Maitland. Não coce
sequer o nariz.

A cabeça de Terry começava a ficar mais lúcida (não muito, mas um
pouco), e ele teve o cuidado de obedecer ao agente Yates (tinha a chapa
com o nome presa à camisa do uniforme). Parecia ser o tipo de pessoa que
esperava uma desculpa para assestar um murro no prisioneiro, com ou sem
algemas.



Alguém comera enchiladas dentro do veículo, disso Terry não tinha a
menor dúvida. Provavelmente do Señor Joe’s. Era um dos lugares favoritos
das filhas, que se riam sempre muito durante a refeição (bolas, todos eles
riam) e a caminho de casa se acusavam mutuamente de dar peidos.

— Ouça-me, Ralph. Por favor.
— Tudo bem, estou a ouvir.
— Estamos todos — disse Ramage. — Somos todos ouvidos, amigo,

todos ouvidos.
— O Frank Peterson foi morto na terça. Na tarde de terça. Vi isso nos

jornais e na televisão. Eu estive em Cap City na terça, na noite de terça e na
maior parte da quarta. Só voltei às nove ou nove e meia de quarta. Nesses
dois dias, o Gavin Frick, o Barry Houlihan e o Lukesh Patel, o pai de
Baibir, treinaram os rapazes.

Por um instante, o silêncio reinou no veículo, nem sequer interrompido
pelo rádio, que fora desligado. Durante um momento precioso, Terry
acreditou — sim, com certeza — que Ralph mandaria o agente corpulento
ao volante encostar o automóvel. Em seguida, virar-se-ia para ele com os
olhos arregalados e uma expressão constrangida e diria: «Ah, meu Deus,
metemos a pata na poça, não foi?»

— Ah. Aí vem o famoso álibi — foi o que Ralph disse, sempre sem se
virar.

— O quê? Não entendo o que…
— É um tipo inteligente, Terry. Soube isso assim que o conheci, quando

treinava o Derek na liga infantil. Se não confessasse logo, coisa que eu
esperava mas com que na realidade não contava, estava quase certo de que
arranjaria algum álibi. — Por fim virou-se, e o rosto para o qual Terry olhou
era o de um estranho. — E tenho a mesma certeza de que vamos desmontá-
lo. Porque vai pagar por isto. Não tenha dúvidas.



— O que fazia em Cap City, treinador? — perguntou Yates, e de repente
o homem que ordenara a Terry que nem coçasse o nariz pareceu cordial,
interessado.

Terry quase contou o que fora lá fazer, mas decidiu que era melhor não
dizer nada. O choque começava a passar, o pensamento a substituir a
reação, e percebeu que aquele veículo, com o ténue aroma a enchiladas, era
território inimigo. Devia ficar calado até Howie Gold chegar à esquadra.
Juntos poderiam resolver o problema. Não tardaria nada.

Também percebeu outra coisa. Estava furioso, provavelmente mais
furioso do que alguma vez estivera na vida, e, quando entraram na rua
principal e seguiram para a esquadra de Flint City, fez uma promessa a si
mesmo: quando o outono chegasse, talvez até antes, o homem no banco da
frente, o homem que ele considerava um amigo, estaria à procura de um
novo emprego. Talvez como segurança num banco de Tulsa ou Amarillo.
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Depoimento de Carlton Scowcroft [12 de julho, 21h30, interrogado pelo
detetive Ralph Anderson]

Scowcroft: Isto vai demorar, detetive? Pergunto isto porque costumo deitar-me cedo.

Trabalho na manutenção da linha férrea, e, se não picar o ponto às sete, estou lixado.

Detetive Anderson: Vou ser o mais rápido possível, senhor Scowcroft, mas é um

assunto sério.

Scowcroft: Eu sei. E vou ajudar no que puder. Mas não tenho muito para contar e

quero ir para casa. Só não sei se vou dormir bem. Não venho a esta esquadra desde uma

festa com muito álcool quando tinha dezassete anos. O Charlie Borton era o chefe na

altura. Os nossos pais tiraram-nos daqui, mas fiquei de castigo o verão inteiro.



Detetive Anderson: Bom, agradecemos a sua presença. Conte-me onde estava às sete

da tarde do dia dez de julho.

Scowcroft: Como disse à rapariga na receção quando cheguei, estava no Shorty’s Pub

e vi aquela carrinha branca e o homem que é treinador de basebol e de futebol no West

Side. Não me lembro do nome dele, mas a sua fotografia está sempre a aparecer no jornal,

porque este ano tem uma boa equipa na liga interurbana. Segundo o jornal, podem até

ganhar o campeonato. Moreland, é esse o nome dele? Estava todo sujo de sangue.

Detetive Anderson: Em que circunstâncias o viu?

Scowcroft: Bem, quando saio do trabalho sigo uma certa rotina, porque não tenho

mulher à minha espera em casa e não sou grande cozinheiro, sabe como é. Às segundas e

quartas, vou ao Flint City Diner. Às sextas, ao Bonanza Steakhouse. E, às terças e quintas,

vou ao Shorty’s, para comer um entrecosto e beber uma cerveja. Naquela terça, cheguei

ao Shorty’s… ah… deviam ser umas seis e um quarto. O miúdo já estava morto há algum

tempo, não é?

Detetive Anderson: Mas por volta das sete estava nas traseiras, certo? Na parte de

trás do Shorty’s Pub.

Scowcroft: Sim, eu e o Riley Franklin. Encontrei-o lá e jantámos juntos. A parte de trás

é onde se fuma. Há uma porta ao fundo do corredor onde ficam as casas de banho. Até

puseram lá um balde para a cinza. Eu comi o entrecosto e ele comeu macarrão com queijo.

Pedimos sobremesa e, antes de ela chegar, saímos para fumar um cigarro. Enquanto

estávamos ali, vimos parar uma carrinha branca suja. Tinha matrícula de Nova Iorque,

lembro-me disso. Estacionou ao lado de um Subaru, acho que era um Subaru, e o tipo

saiu. Moreland, ou lá como se chama.

Detetive Anderson: O que vestia ele?

Scowcroft: Bom, não tenho a certeza quanto às calças… talvez o Riley se lembre…

podiam ser umas calças caqui, mas a t-shirt era branca. Lembro-me disso porque a parte

da frente estava cheia de sangue, bastante sangue. Não muito nas calças, só uns salpicos.

Também tinha sangue na cara. Debaixo do nariz, em volta da boca, no queixo. Metia nojo.

Depois, o Riley, que acho que tinha bebido umas quantas cervejas antes de eu chegar,



apesar de eu só ter bebido uma, o Riley perguntou: «Como é que ficou o outro tipo,

Treinador T?»

Detetive Anderson: Ele chamou ao homem Treinador T.

Scowcroft: Chamou. E o treinador riu-se e disse: «Não houve nenhum tipo. Alguma

coisa rebentou no meu nariz e jorrou como um géiser. Há algum atendimento médico

permanente aqui perto?»

Detetive Anderson: E achou que ele se referia a um estabelecimento como o MedNOW

ou o Quick Care?

Scowcroft: Devia referir-se a isso, sim, porque queria ver se era necessário cauterizar

o nariz. Doloroso, hein? Disse que já lhe tinha acontecido uma vez. Aconselhei-o a descer

a Burrfield durante quilómetro e meio, virar à esquerda no segundo semáforo, e aí veria o

cartaz. Sabe aquele painel perto de Coney Ford? Indica o tempo de espera e tudo. Depois

perguntou se podia deixar a carrinha naquele parque de estacionamento pequeno atrás do

pub, que não é para clientes, como indica o cartaz nas traseiras do edifício, e sim para

empregados. E respondi: «O estacionamento não é meu, mas se não demorar muito não

deve haver problema.» Ele respondeu que deixaria as chaves no porta-copos dentro da

carrinha, caso alguém precisasse de a mudar de lugar, e achámos isso estranho nos

tempos que correm. O Riley disse: «É uma boa forma de fazer com que a roubem,

Treinador T.» Mas ele repetiu que não demoraria e que alguém podia precisar de mudá-la

de sítio. Sabe o que acho? Acho que talvez ele quisesse que alguém a roubasse, talvez até

eu ou o Riley. Pode ser isso, detetive?

Detetive Anderson: O que aconteceu depois?

Scowcroft: Ele entrou naquele Subaru verde e foi-se embora. Isso também me

pareceu estranho.

Detetive Anderson: O que há de estranho nisso?

Scowcroft: Ele perguntou se podia deixar ali a carrinha durante algum tempo, como se

achasse que podia ser rebocada, sei lá, mas no entanto tinha ali outro automóvel, em

segurança. Estranho, não é?



Detetive Anderson: Senhor Scowcroft, vou mostrar-lhe seis fotografias de seis homens

diferentes e quero que indique o homem que viu atrás do Shorty’s. Todos são parecidos,

portanto, leve o tempo de que precisar. Faz-me esse favor?

Scowcroft: Claro, mas não preciso de tempo. É este aqui. Moreland, ou lá como se

chama. Já posso ir para casa?

9

Ninguém no automóvel disse mais nada até entrarem no parque de
estacionamento da esquadra e ocuparem um dos lugares destinados a
veículos oficiais. Ralph virou-se e olhou para o homem que treinara o seu
filho. O boné dos Dragons de Terry Maitland estava um pouco de lado,
dando-lhe um ligeiro ar de gangster. A camisola dos Dragons saíra das
calças de um dos lados, e o rosto dele estava coberto de suor. Naquele
momento, apresentava um ar de culpabilidade inequívoco. Salvo, talvez,
pelos olhos, que fixaram os de Ralph. Muito abertos, expressavam uma
muda acusação.

Ralph tinha uma pergunta que não podia esperar:
— Porquê ele, Terry? Porquê o Frankie Peterson? Ele estava na equipa

dos Lions da liga infantil este ano? Andava de olho nele? Ou foi só um
crime de oportunidade?

Terry abriu a boca para repetir que não tinha nada que ver com aquilo,
mas de que adiantaria? Ralph não lhe daria ouvidos, pelo menos ainda não.
Nenhum deles daria. Seria melhor esperar. Isso era difícil, mas talvez
acabasse por poupar tempo.

— Pode falar — disse Ralph, num tom de voz suave e amável. — Antes
queria falar; fale. Conte-me. Ajude-me a entender. Aqui mesmo, antes de
sairmos do veículo.



— Acho que vou esperar pelo meu advogado — respondeu Terry.
— Se for inocente, não precisa de um — interveio Yates. — Ponha fim

a isto, se puder. Até lhe damos boleia para casa.
Ainda com o olhar fixo no de Ralph Anderson, Terry falou, a voz quase

inaudível:
— Este comportamento é errado. Nem sequer verificou onde estive na

terça, pois não? Não esperava isso de si. — Fez uma pausa, como se
estivesse a refletir, e acrescentou: — Seu filho da mãe.

Ralph não tinha intenção de dizer a Terry que abordara esse assunto com
Samuels. A cidade era pequena. Não quiseram começar a fazer perguntas
com receio de que Maitland descobrisse.

— Este é um dos raros casos em que não precisamos de verificar. — O
detetive abriu a porta. — Venha. Vamos recolher-lhe as impressões digitais
e tirar-lhe uma fotografia antes que o seu advogado che…

— Terry! Terry!
Desobedecendo a Ralph, Marcy Maitland seguira o veículo da polícia

desde o campo de basebol, no seu Toyota. Jamie Mattingly, uma vizinha,
oferecera-se para levar Sarah e Grace para sua casa. Tinha deixado as filhas
a chorar, e Jamie também.

— Terry, o que estão eles a fazer? O que devo eu fazer?
Terry, voltando-se, soltou-se momentaneamente de Yates, que o

segurava pelo braço.
— Liga ao Howie!
Foi a única coisa que o treinador teve tempo de dizer. Ramage abriu a

porta reservada a funcionários da polícia, e Yates pôs a mão nas costas de
Terry e empurrou-o lá para dentro, sem grandes contemplações.

Ralph ficou para trás, a segurar a porta.
— Vá para casa, Marcy — disse ele. — Vá antes que chegue a

imprensa.



Esteve prestes a acrescentar «Lamento muito isto tudo», mas absteve-se.
Porque não lamentava. Betsy Riggins e a Polícia Estadual estariam à espera
dela, mas ainda era a melhor coisa que Marcy podia fazer. A única, de
facto. E talvez ele lhe devesse isso. Pelas filhas, com certeza, que eram as
verdadeiras inocentes naquela história, mas também…

Este comportamento é errado. Não esperava isso de si.
Ralph não tinha de se sentir culpado pela reprovação de um homem que

violara e assassinara uma criança, mas, por um momento, assim foi. Depois
pensou nas fotos do local do crime, imagens tão horrendas que uma pessoa
quase desejava ser cega. Recordou o ramo que saía do reto do menino.
Recordou a marca de sangue na madeira lisa. Lisa porque a casca se
desprendera, tal a violência com que o ramo fora enfiado.

Bill Samuels fizera dois comentários simples. Ralph concordara, e o juiz
Carter também, a quem Samuels acudira para pedir os vários mandados.
Primeiro, o caso já estava encerrado. Não valia a pena esperar, se já tinham
tudo aquilo de que precisavam. Segundo, se dessem tempo a Terry, ele
poderia fugir, e então teriam de o encontrar antes de ele descobrir outro
Frank Peterson para violar e matar.
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Depoimento de Riley Franklin [13 de julho, 7h45, interrogado pelo detetive
Ralph Anderson]

Detetive Anderson: Vou mostrar-lhe seis fotografias de seis homens diferentes, senhor

Franklin, e gostaria que escolhesse a do homem que viu atrás do Shorty’s Pub, na noite de

dez de julho. Leve o tempo que precisar.

Franklin: Não é necessário. É este. O número dois. É o Treinador T. Parece mentira.

Ele treinou o meu filho na liga infantil.



Detetive Anderson: Também treinou o meu. Obrigado, senhor Franklin.

Franklin: A injeção letal é demasiado boa para ele. Deviam enforcá-lo devagar.

11

Marcy entrou no estacionamento do Burger King, em Tinsley Avenue, e
tirou o telemóvel da mala. As mãos tremiam-lhe, e ela deixou-o cair.
Inclinou-se para o apanhar, bateu com a cabeça no volante e recomeçou a
chorar. Fez deslizar a lista de contactos até encontrar o número de Howie
Gold, não porque os Maitlands tivessem motivo para ter um advogado na
marcação rápida, mas porque Howie fora, juntamente com Terry, treinador
de futebol na liga Pop Warner, nas duas últimas temporadas. Ele atendeu ao
segundo toque.

— Howie? É a Marcy Maitland. A mulher do Terry — disse ela, como
se não jantassem juntos todos os meses desde 2016.

— Marcy? Estás a chorar? O que aconteceu?
Aquilo era tão extraordinário que, num primeiro momento, foi incapaz

de explicá-lo.
— Marcy? Ainda aí estás? Tiveste algum acidente ou coisa parecida?
— Estou aqui. Eu não, o Terry. Prenderam o Terry. O Ralph Anderson

prendeu o Terry. Pelo homicídio daquele menino. Foi o que disseram. Pelo
homicídio do Frank Peterson.

— O quê? Estás a gozar?
— Ele nem sequer estava na cidade! — lamuriou-se Marcy. Ao ouvir-

se, pensou que parecia uma adolescente com uma birra, mas não conseguiu
conter-se. — Prenderam-no e disseram que a polícia está à minha espera em
casa!

— Onde estão a Sarah e a Grace?



— Deixei-as com a Jamie Mattingly, uma vizinha da rua ao lado. De
momento estão bem.

Mas depois de verem o pai ser preso e levado algemado, até que ponto
estariam bem?

Marcy massajou a testa enquanto perguntava a si mesma se o volante
deixara marca e depois porque se importava com isso. Porque talvez os
jornalistas já a esperassem em casa? Porque, se assim fosse, podiam ver a
marca e pensar que Terry lhe tinha batido?

— Howie, podes ajudar-me? Podes ajudar-nos?
— Claro que sim. Levaram o Terry para a esquadra?
— Sim! Algemado!
— Certo. Sigo já para lá. Vai para casa, Marcy, vê o que a polícia quer.

Se tiverem um mandado de busca, e deve ser por isso que lá estão, não me
ocorre outro motivo, lê-o, descobre o que procuram, deixa-os entrar, mas
não digas nada. Entendido? Não digas nada.

— Eu… sim.
— Esse menino, o Peterson, foi morto na última terça, acho. Espera…

— Ouviram-se murmúrios em fundo, primeiro a voz de Howie, depois a de
uma mulher, provavelmente a mulher dele, Elaine. Howie voltou ao
telefone. — Sim, foi na terça. Onde estava o Terry na terça?

— Em Cap City! Foi a…
— Não importa. Talvez a polícia te faça perguntas sobre isso. É possível

que te façam todo o tipo de perguntas. Responde que não dizes nada por
recomendação do teu advogado. Entendido?

— S… sim.
— Não deixes que te convençam, intimidem ou enganem. Eles são bons

nisso.
— Está bem. Fica descansado.
— Onde estás?



Ela sabia, tinha visto o nome, mas teve de olhar de novo para ter a
certeza.

— No Burger King. Aquele da Tinsley. Parei aqui para te ligar.
— Estás em condições de conduzir?
Ela quase contou que tinha batido com a cabeça, mas conteve-se.
— Estou.
— Respira fundo. Três vezes. E vai para casa. Respeita o limite de

velocidade durante todo o caminho, faz pisca antes de virares. O Terry tem
computador?

— Sim. No escritório. E também tem um iPad, que não usa muito. E
temos ambos portáteis. As miúdas têm iPads Mini. E telemóveis, claro,
todos temos telemóveis. Demos um à Grace nos anos dela, há três meses.

— Vão dar-te uma lista com tudo o que pretendem levar.
— Podem fazer isso? — Já não chorava, mas estava quase. — Levar as

nossas coisas? Não estamos na Rússia ou na Coreia do Norte!
— Podem levar o que o mandado indicar, mas quero que faças uma

lista. As meninas têm os telemóveis com elas?
— Estás a brincar? Estão praticamente enxertados nas mãos delas.
— Muito bem. A polícia pode querer levar o teu. Não permitas.
— E se o levarem na mesma?
Aquilo importava? A sério?
— Não vão levar. Se não foste acusada de nada, não podem. Vai lá. Irei

ver-te assim que puder. Vamos resolver isto, prometo.
— Obrigada, Howie. — Ela recomeçou a chorar. — Muito obrigada.
— Ora essa. E lembra-te: o limite de velocidade, os stops, o pisca.

Entendido?
— Sim.
— Vou já para a esquadra. — E desligou.



Marcy meteu a primeira, mas, ao fim de um momento, voltou a pôr o
veículo em ponto-morto. Respirou fundo. Duas vezes. Três. «Isto é um
pesadelo, mas pelo menos vai ser curto. Ele estava em Cap City. Vão
perceber isso e soltá-lo.»

— Depois — disse ela para o automóvel (parecia tão vazio sem as
meninas a rir e a discutir no banco de trás) —, vamos processá-los a todos.

Endireitou as costas e voltou a concentrar-se no mundo. Regressou a
Barnum Court, respeitando o limite de velocidade e parando em todos os
stops.
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Depoimento de George Czerny [13 de julho, 8h15, interrogado pelo agente
Ronald Wilberforce]

Agente Wilberforce: Obrigado por vir, senhor Czerny…

Czerny: Pronuncia-se «Zerny». O «C» é mudo.

Agente Wilberforce: Ah, obrigado, vou tomar nota. O detetive Ralph Anderson também

quer falar consigo, mas está ocupado com outro interrogatório e pediu-me para recolher

junto de si os pormenores enquanto ainda estão frescos na sua cabeça.

Czerny: Vai mandar rebocar aquele automóvel? O Subaru? É melhor rebocá-lo já, para

ninguém poder contaminar as provas. Há lá muitas provas, garanto-lhe.

Agente Wilberforce: Os meus colegas estão a tratar disso enquanto conversamos.

Soube que foi à pesca esta manhã…?

Czerny: Bom, a ideia era essa, mas afinal nem cheguei a molhar a linha de pesca. Saí

pouco depois de o Sol nascer e fui para a chamada Ponte de Ferro. Sabe onde é, em Old

Forge Road?

Agente Wilberforce: Sim, senhor.



Czerny: É um ótimo sítio para pescar siluro. Muita gente não gosta de siluro, porque é

um peixe feio e, além disso, às vezes morde quando tentamos tirar-lhe o anzol, mas a

minha mulher frita-o com sal e sumo de limão, e é uma delícia. O limão é o segredo, sabe.

Além disso, a frigideira tem de ser de ferro.

Agente Wilberforce: A seguir estacionou no final da ponte…

Czerny: Sim, mas fora da estrada. Há lá um embarcadouro velho. Aqui há uns anos,

alguém comprou o terreno e instalou uma vedação de arame com placas a dizer

«PROIBIDA A ENTRADA». Mas ainda não construíram nada. Aqueles poucos hectares

continuam cheios de mato, e o embarcadouro está meio submerso. Paro sempre a pick-up

no caminho que desce até à vedação de arame. Foi o que fiz esta manhã — e o que vi eu?

A vedação tinha sido derrubada e havia um automóvel verde estacionado junto ao

embarcadouro submerso, tão perto da água que os pneus da frente estavam meio

enterrados na lama. Fui até lá porque pensei que alguém saíra bêbedo do bar de strip na

noite anterior e se despistara. Talvez estivesse dentro do veículo, desmaiado.

Agente Wilberforce: Quando fala em bar de strip refere-se ao Gentlemen, Please, no

limite da cidade?

Czerny: Sim. Isso mesmo. Os homens vão até lá enfrascar-se, enfiam notas de um e

de cinco nas cuecas das miúdas até estarem lisos e voltam bêbedos para casa. Não

percebo o fascínio daqueles sítios.

Agente Wilberforce: Hã-hã. Depois aproximou-se e olhou para o interior do automóvel.

Czerny: Era um Subaru verde. Não estava ninguém lá dentro, mas havia roupas sujas

de sangue no banco do passageiro, e pensei logo no miúdo que foi assassinado, porque

disseram no noticiário que a polícia andava à procura de um Subaru verde relacionado

com o crime.

Agente Wilberforce: Viu mais alguma coisa?

Czerny: Uns ténis. No chão em frente ao banco do passageiro. Também estavam sujos

de sangue.

Agente Wilberforce: Tocou em alguma coisa? Tentou abrir as portas?



Czerny: Caramba, não. A minha mulher e eu nunca perdíamos um episódio do CSI

quando dava.

Agente Wilberforce: O que fez?

Czerny: Liguei para o cento e doze.
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Terry Maitland esperava, sentado, numa sala de interrogatório. Tinham-
lhe tirado as algemas para o advogado não se pôr aos gritos quando
chegasse, o que aconteceria em breve. Ralph Anderson, em posição de
descanso com as mãos unidas atrás das costas, observava o antigo treinador
do filho pelo espelho unidirecional. Mandara Yates e Ramage embora.
Falara com Betsy Riggins, que lhe disse que a senhora Maitland ainda não
tinha chegado a casa. Agora que a detenção fora feita e o seu sangue já
arrefecera um pouco, Ralph voltou a sentir-se apreensivo com o ritmo a que
aquilo avançava. Não era de admirar que Terry alegasse ter um álibi, que
sem dúvida se provaria falso, mas…

— Olá, Ralph.
Bill Samuels aproximou-se rapidamente, apertando o nó da gravata. O

cabelo dele parecia ter graxa preta e estava cortado bastante curto, mas um
remoinho na parte de trás fazia-o parecer ainda mais novo. Ralph sabia que
Samuels fora o procurador em meia dúzia de casos de homicídio
qualificado, que todos os suspeitos tinham sido condenados, e dois deles
(chamava-lhes os «seus rapazes») aguardavam no corredor da morte, em
McAlester. Por um lado, tanto melhor, não havia mal nenhum em ter um
menino-prodígio na equipa, mas, por outro, naquela tarde, o procurador
público do condado de Flint parecia o Alfalfa da série Little Rascals.

— Olá, Bill.



— Aí está ele — disse Samuels, olhando para Terry. — Mas não gosto
de vê-lo com a camisola do jogo e o boné dos Dragons. Vou ficar mais
contente quando ele estiver com a farda da prisão. Mais ainda quando
estiver numa cela, a seis metros da marquesa onde será executado.

Ralph não disse nada. Estava a pensar em Marcy, parada junto ao
estacionamento da esquadra com o ar de uma criança perdida, a torcer as
mãos e a olhar para Ralph como se ele fosse um desconhecido; ou o papão.
Mas o papão ali era o marido.

— Não parece um monstro, pois não? — perguntou Samuels, como se
lhe lesse os pensamentos.

— Quase nunca parecem.
Samuels enfiou a mão no bolso do casaco e tirou várias folhas dobradas.

Uma delas era uma cópia das impressões digitais de Terry Maitland,
retirada do seu dossiê no Liceu de Flint City. Era obrigatório recolher as
impressões digitais de todos os novos professores antes de estes entrarem
numa sala de aula. As duas outras folhas tinham um cabeçalho a dizer
«POLÍCIA CIENTÍFICA ESTADUAL». Samuels ergueu-as e agitou-as.

— Os melhores e mais recentes relatórios.
— Do Subaru?
— Sim. Os técnicos da estadual recolheram mais de setenta impressões

digitais, e cinquenta e sete são do Maitland. Segundo o técnico que fez a
comparação, as outras são muito mais pequenas, provavelmente da mulher
de Cap City que comunicou o roubo do automóvel há duas semanas.
Chama-se Barbara Nearing. As dela são muito anteriores, pelo que
podemos excluir a sua participação no homicídio do Frank Peterson.

— Certo, mas ainda precisamos do ADN. Ele não nos deixou recolhê-
lo.

Ao contrário do que acontecia com as impressões digitais, a recolha do
ADN do interior da bochecha era considerado um procedimento invasivo,



naquele estado.
— Sabes muito bem que não precisamos. A Betsy Riggins e a Polícia

Estadual vão recolher a lâmina de barbear dele, a escova de dentes e
qualquer cabelo que encontrem na sua almofada.

— Isso não é suficiente até relacionarmos o que temos com as amostras
recolhidas aqui.

Samuels olhou para ele com a cabeça inclinada. Já não parecia o
Alfalfa, mas sim um roedor bastante inteligente; ou talvez um corvo de olho
num objeto brilhante.

— Estás com dúvidas? Diz-me que não, por favor. Sobretudo se
tivermos em conta que esta manhã estavas tão entusiasmado como eu para
entrar em ação.

«Nesse momento, eu tinha o Derek na cabeça», pensou Ralph. «Isso foi
antes de o Terry me olhar nos olhos, como se tivesse direito a isso. E antes
de me chamar filho da mãe, o que não me devia ter afetado, mas afetou.»

— Não estou com dúvidas, mas estas pressas põem-me nervoso. Tenho
por hábito avançar passo a passo. Nem sequer dispunha de um mandado de
detenção.

— Se visses um adolescente a tirar crack da mochila no centro da
cidade, precisavas de um mandado?

— Claro que não, mas é diferente.
— Nem por isso, mas tenho um mandado, que foi emitido pelo juiz

Carter antes da detenção. Deve estar no teu faxe. Bom… entramos e
falamos do assunto? — Os olhos de Samuels brilhavam mais do que nunca.

— Não me parece que ele fale connosco.
— Não, provavelmente não.
Samuels sorriu e, naquele sorriso, Ralph viu o homem que tinha

mandado dois assassinos para o corredor da morte. E teve quase a certeza



de que em breve também mandaria para lá o antigo treinador de Derek
Anderson na liga infantil. Mais um dos «rapazes» de Bill.

— Mas podemos falar com ele, não? Podemos mostrar-lhe que as
paredes estão a fechar-se e que em breve vai transformar-se em geleia de
morango no meio delas.
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Depoimento de Willow Rainwater [13 de julho, 11h40, interrogada pelo
detetive Ralph Anderson]

Rainwater: Vá, admita, detetive. Pelo meu nome, salgueiro, devia estar à espera de

alguém esbelto, e depara-se com a antítese…

Detetive Anderson: O seu tamanho não importa para este assunto, senhora Rainwater.

Estamos aqui para discutir…

Rainwater: Sim, importa, sim, o senhor é que não sabe. O meu tamanho é a razão de

eu estar ali. Há sempre dez, talvez doze, táxis à espera junto àquele bar perto das onze da

noite, e eu sou a única mulher. Porquê? Porque nenhum dos clientes tenta meter-se

comigo, por mais bêbedo que esteja. Eu podia ter sido defesa esquerdo na equipa de

futebol americano da escola, se deixassem entrar mulheres. Metade daqueles tipos nem

percebe que sou uma mulher quando entra no meu táxi, e muitos continuam sem o saber

quando saem. Por mim, tudo bem. Só achei que podia querer saber o que eu estava lá a

fazer.

Detetive Anderson: Certo, obrigado.

Rainwater: Mas isto não foi às onze, foi por volta das oito e meia.

Detetive Anderson: Na noite de terça, dez de julho.

Rainwater: Isso mesmo. Durante a semana, as noites são calmas na cidade, desde

que os poços de petróleo a modos que secaram. Muitos taxistas ficam na garagem à

conversa, a jogar póquer e a contar histórias porcas, mas isso para mim não serve,



portanto prefiro ir até ao Flint Hotel, ou ao Holiday Inn, ou ao Doubletree. Ou ao

Gentlemen, Please. Há lá uma praça de táxis, sabe, para os que não estão bêbedos a

ponto de achar que podem conduzir de volta para casa, e, quando chego cedo, costumo

ser a primeira da fila. Segunda ou terceira, no máximo. Fico ali sentada, a ler o meu Kindle,

enquanto espero por uma corrida. É difícil ler um livro normal quando escurece, mas o

Kindle é ótimo. Uma invenção do caralho, e desculpe recorrer à minha língua materna, a

dos americanos nativos.

Detetive Anderson: Se puder contar-me…

Rainwater: Estou a contar, mas tenho a minha maneira de o fazer, sou assim desde

que usava fraldas, portanto, tenha calma. Sei o que quer e vou dar-lho. Aqui e no tribunal.

Quando mandarem para o Inferno o filho da puta assassino de crianças, vou vestir as

minhas calças de camurça, pôr na cabeça o meu cocar e dançar até cair. Entendido?

Detetive Anderson: Entendido.

Rainwater: Naquela noite, como era cedo, o meu táxi era o único na paragem. Não vi

esse homem entrar. Tenho uma teoria acerca disso e aposto cinco dólares em como não

me engano. Acho que ele não foi ver as strippers. Deve ter chegado lá antes de mim,

talvez pouco antes, e entrou para chamar um táxi.

Detetive Anderson: Ganharia essa aposta, senhora Rainwater. Na central…

Rainwater: Na noite de terça quem atendeu os telefones foi o Clint Ellenquist.

Detetive Anderson: Exato. O senhor Ellenquist disse ao cliente para estar atento à

praça de táxis no parque de estacionamento e que não tardaria a chegar um, se já não

tivesse chegado. Essa chamada ocorreu às oito e quarenta.

Rainwater: Coincide, diria eu. Ele saiu e foi até ao meu táxi…

Detetive Anderson: Pode dizer-me o que vestia?

Rainwater: Calças de ganga e uma bela camisa. As calças estavam desbotadas, mas

limpas. Por causa da luz dos candeeiros do estacionamento é difícil dizer, mas acho que a

camisa era amarela. Ah, e o cinto tinha uma fivela muito chamativa, uma cabeça de cavalo.

Típica dos rodeios. Até ele se inclinar, achei que era mais um trabalhador do petróleo que



conseguira manter o emprego quando o preço do crude desceu, ou talvez um trolha. A

seguir vi que era o Terry Maitland.

Detetive Anderson: Tem a certeza?

Rainwater: Juro por Deus. Com os candeeiros acesos, parece de dia no

estacionamento. É para desencorajar assaltos, lutas e tráfico de droga. Porque a clientela é

muito seleta, como imagina. Além disso, treino basquetebol na liga Prairie, no YMCA. São

equipas mistas, mas jogam sobretudo rapazes. O Maitland costumava lá ir, não todos os

sábados, mas muitos, e sentava-se na bancada com os pais a ver os miúdos jogar. Disse-

me que andava à procura de talentos para a equipa de basebol da liga interurbana, que ao

vê-los jogar basquetebol podia perceber se um miúdo tinha um talento defensivo natural, e

eu, como uma idiota, acreditei nele. De certeza que quando estava ali sentado pensava em

qual deles queria enrabar. Avaliava-os como os homens avaliam as mulheres num bar.

Tarado de merda. À procura de talentos! Esta índia não acredita nisso!

Detetive Anderson: Quando se aproximou do seu táxi, disse-lhe que o reconheceu?

Rainwater: Sim, com certeza. Pode haver quem se destaque pela discrição, mas não é

o meu caso. Perguntei: «Olá, Terry, a sua mulher sabe onde esteve esta noite?» E ele

respondeu: «Tive de tratar de uma coisa.» E eu: «Essa coisa envolvia uma miúda a dançar-

lhe no colo?» E ele: «Devia ligar para a central e avisar que já arranjei boleia.» E eu: «Trato

já disso. Vamos para casa, Treinador T?» E ele: «Nada disso, minha senhora. Leve-me a

Dubrow. À estação dos comboios.» E eu: «A viagem vai custar-lhe quarenta dólares.» E

ele: «Se chegarmos lá a tempo de eu apanhar o comboio para Dallas, dou-lhe vinte de

gorjeta.» E eu: «Então entre e ponha o cinto, treinador, que estamos no ir.»

Detetive Anderson: E levou-o à estação da Amtrak em Dubrow?

Rainwater: Sim. Chegámos lá com tempo de sobra para ele apanhar o comboio

noturno para Dallas-Fort Worth.

Detetive Anderson: Conversou com ele durante o caminho? Pergunto porque me

parece gostar de conversar.

Rainwater: Ah, e gosto! A minha língua não para, é como o tapete de uma caixa

registadora do supermercado ao fim do mês. Pergunte a quem quiser. Comecei a falar do



torneio da liga interurbana, se iam ganhar aos Bears, e ele respondeu: «Espero coisas

boas.» É uma resposta chapa cinco, não é? Aposto que ele estava a pensar no que tinha

feito essa tarde e preparava uma fuga rápida. Depois de uma coisa daquelas não se deve

ter vontade de fazer conversa de circunstância. Mas pergunto-lhe, detetive: porque voltou

ele para Flint City? Porque não atravessou o Texas até ao México?

Detetive Anderson: Que mais disse ele?

Rainwater: Pouca coisa. Disse que ia tentar passar pelas brasas. Fechou os olhos,

mas acho que estava a fingir. Devia estar a observar-me, talvez a planear alguma coisa.

Oxalá tivesse tentado e eu soubesse na altura o que sei agora sobre o que ele fez. Tinha-o

arrancado do meu táxi e cortava-lhe a fruta. Não estou a mentir.

Detetive Anderson: E quando chegaram à estação da Amtrak?

Rainwater: Parei na zona reservada aos táxis e ele atirou três notas de vinte para o

banco da frente. Quando ia dizer-lhe que mandasse cumprimentos à mulher, o tipo já

estava longe. Ele foi ao Gentlemen trocar de roupa na casa de banho? Porque as outras

tinham sangue?

Detetive Anderson: Vou mostrar-lhe seis fotografias de seis homens diferentes,

senhora Rainwater. São todos parecidos, por isso leve o tempo…

Rainwater: Não vale a pena. É este aqui. O Maitland. Vá prendê-lo, e espero que ele

resista. Era da maneira que se poupava o dinheiro dos contribuintes.
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Quando Marcy Gibson andava no liceu (era assim que chamavam à
escola secundária no seu tempo), às vezes tinha um pesadelo: chegava nua à
sala de aula e todos se riam. A burra da Marcy Gibson esqueceu-se de
enfiar a roupa esta manhã! Olhem, vê-se tudo! Mais tarde, esse sonho
gerado pela ansiedade foi substituído por um mais sofisticado, em que ia



para as aulas vestida, mas percebia que estava prestes a fazer o exame mais
importante da sua vida e se esquecera de estudar.

Quando saiu de Barnum Street e entrou em Barnum Court, assaltou-a de
novo o horror e a impotência desses sonhos, e daquela vez não haveria o
grato alívio nem um murmúrio de «Graças a Deus» quando acordasse.
Diante da sua casa, no caminho de acesso, aguardava um veículo da polícia
que podia ser gémeo do que levara Terry para a esquadra. Estacionada atrás
dele estava uma pick-up sem janelas em cujas portas se lia «UNIDADE

FORENSE MÓVEL DA POLÍCIA ESTADUAL» em letras azuis garrafais.
Delimitavam as extremidades do caminho dois carros-patrulha pretos, com
as luzes de emergência a piscar na crescente escuridão. Quatro agentes
corpulentos, com os característicos chapéus castanhos que lembravam os da
polícia montada e os faziam parecer ter mais de dois metros de altura,
estavam de guarda no passeio, plantados com as pernas abertas («Como se
não conseguissem juntá-las por terem os tomates grandes de mais», pensou
Marcy). Tudo isso era mau, mas não era o pior. O pior eram os vizinhos,
que observavam dos seus jardins. Saberiam o motivo daquela súbita
presença policial diante da bonita casa dos Maitlands? Calculou que a
maioria já sabia — era a maldição dos telemóveis —, e que esses contariam
aos outros.

Um dos agentes foi para o meio da rua e levantou a mão. Ela parou e
abriu a janela.

— A senhora chama-se Marcy Maitland?
— Sim. Não posso entrar na garagem com esses veículos no caminho de

acesso.
— Estacione ali, na berma — disse ele, apontando para trás de um dos

carros-patrulha.
Marcy sentiu vontade de se inclinar para fora da janela, aproximar-se da

cara do homem e gritar: «É a MINHA entrada! A MINHA garagem! Tirem as



vossas coisas do caminho!»
Em vez disso, estacionou e saiu. Tinha de fazer chichi com urgência.

Precisava de ir à casa de banho desde que Terry fora algemado, mas só
nesse momento se deu conta.

Um dos outros agentes falava pelo rádio ao ombro. E nesse instante
dobrou a esquina da casa, com um walkie-talkie na mão, o toque final do
retorcido espetáculo surreal daquele dia cruel: uma grávida enorme com um
vestido florido sem mangas. Atravessou o jardim dos Maitlands com aquele
peculiar andar de pato, quase bamboleante, que todas as mulheres parecem
ter quando chegam ao fim do terceiro trimestre. Não sorriu ao aproximar-se
de Marcy. Do seu pescoço pendia um documento de identificação
plastificado. Preso ao vestido, em cima de um seio enorme, e tão deslocado
como um biscoito de cão no prato das hóstias, tinha o distintivo da polícia
de Flint City.

— Senhora Maitland? Sou a detetive Betsy Riggins.
Estendeu a mão. Marcy não a apertou.
— O que querem? — perguntou, apesar de Howie já a ter informado.
Betsy Riggins olhou por cima do ombro de Marcy para um dos agentes

estaduais. Devia ser o chefe do quarteto, porque tinha galões na manga da
camisa. Segurava uma folha de papel.

— Senhora Maitland, sou o tenente Yunel Sablo. Temos um mandado
para revistar a casa e levar qualquer objeto que pertença ao seu marido,
Terence John Maitland.

Ela agarrou o papel. No cabeçalho, em letra gótica, lia-se: «MANDADO DE

BUSCA». Seguia-se uma data de paleio jurídico, e em baixo estava a
assinatura, que num primeiro momento interpretou erroneamente como
«juiz Crater». «Esse homem não desapareceu há muito?», pensou. A seguir,
pestanejou para afastar a água dos olhos, talvez suor, talvez lágrimas, e viu



que o nome era Carter, não Crater1. O documento tinha a data desse dia e
fora assinado menos de seis horas antes.

Ela virou a folha de papel e franziu a testa.
— Não há nada listado aqui. Isso quer dizer que podem levar até as

cuecas dele, se quiserem?
— Isso fica ao nosso critério, senhora Maitland — respondeu Betsy

Riggins, que sabia que os agentes levariam toda a roupa interior que
encontrassem no cesto de roupa suja da família.

— Ao vosso critério? Ao vosso critério? Onde estamos, na Alemanha
nazi?

— Estamos a investigar o homicídio mais hediondo que aconteceu neste
estado durante os meus vinte anos na polícia — disse Riggins — e vamos
levar o que precisarmos de levar. Tivemos a delicadeza de esperar até a
senhora chegar a casa.

— Ao diabo com a delicadeza. Se eu tivesse demorado mais, o que
teriam feito? Arrombado a porta?

Betsy Riggins parecia pouco à vontade, e não era por causa da pergunta,
pensou Marcy, mas por causa do passageiro que carregava no ventre
naquela noite quente de julho. Devia estar em casa, com o ar condicionado
ligado e os pés para cima. Marcy não se importava. O seu coração batia
descompassadamente, a bexiga latejava e tinha os olhos cheios de lágrimas.

— Só em último recurso — disse o agente com a porcaria dos galões na
manga —, mas estaríamos no nosso direito legal, conforme definido pelo
mandado que acabei de lhe mostrar.

— Deixe-nos entrar, senhora Maitland — disse Betsy Riggins. —
Quanto mais cedo começarmos, mais cedo a deixamos em paz.

— Ei, Loot — disse um dos outros agentes. — Lá vêm os abutres.
Marcy virou-se. Na esquina apareceu uma unidade móvel da televisão,

com a antena parabólica ainda encostada ao tejadilho. Atrás seguia um SUV



com a sigla KYO em grandes letras brancas no capô. Atrás dele, quase a
roçar o para-choques do veículo da KYO, aproximava-se um terceiro
veículo de outra cadeia de televisão.

— Entre connosco — disse Betsy Riggins, quase a suplicar. — Não vai
querer estar na rua quando eles chegarem.

Marcy cedeu, pensando que talvez fosse a primeira rendição de muitas.
A sua privacidade. A sua dignidade. A sensação de segurança das filhas. E
o marido? Seria obrigada a renunciar a Terry? Claro que não. A acusação
contra ele era um disparate pegado. Era o mesmo que acusá-lo do rapto do
filho de Lindbergh.

— De acordo. Mas não penso falar convosco, portanto não tentem. E
não tenho de vos entregar o meu telemóvel. Foi o meu advogado que mo
disse.

— Com certeza. — Betsy Riggins segurou-a pelo braço, embora, dado o
seu tamanho, devesse ter sido Marcy a segurar o dela, não fosse tropeçar e
cair sobre a barriga enorme.

O Chevy Tahoe da KYO — «Ki-Yo», como eles se apresentavam —
parou no meio da rua, e uma das correspondentes, a loura bonita, desceu tão
depressa que a saia lhe subiu quase até à cintura. Os agentes não deixaram
de reparar naquilo.

— Senhora Maitland! Senhora Maitland, só umas perguntas!
Marcy não se lembrava de ter pegado na mala ao sair do automóvel,

mas tinha-a ao ombro, e tirou do bolso lateral a chave de casa sem a menor
dificuldade. O problema surgiu quando tentou enfiá-la na fechadura. A mão
tremia-lhe de forma descontrolada. Betsy Riggins não lhe tirou a chave,
mas fechou a mão em torno da de Marcy para a firmar, e a chave entrou por
fim.

— É verdade que o seu marido foi detido pelo homicídio do Frank
Peterson, senhora Maitland? — ouviu perguntarem atrás dela.



— Para trás — avisou um dos agentes. — Nem um passo além do
passeio.

— Senhora Maitland!
Entraram. Isso soube bem, mesmo com a detetive grávida ao seu lado,

mas a casa estava diferente, e Marcy soube que nunca mais seria igual.
Pensou na mulher que tinha saído dali com as filhas, as três risonhas e
animadas, e foi como pensar numa mulher que já se tivesse amado, mas que
morrera.

As suas pernas cederam, e deixou-se cair no banco do hall, onde as
filhas se sentavam para calçar as botas no inverno. Onde Terry às vezes se
sentava (como fizera nessa tarde) para rever a formação da equipa antes de
sair para o campo. Betsy Riggins sentou-se ao lado dela com um grunhido
de alívio, a anca direita volumosa a comprimir a menos acolchoada de
Marcy. O agente com as merdas na manga, Sablo, e mais dois outros
passaram sem olhar para elas, calçando luvas de plástico azuis e grossas. Já
tinham protegido os sapatos com coberturas da mesma cor. Marcy calculou
que o quarto agente estava a controlar a multidão lá fora. A controlar a
multidão diante da sua casa, no pacato Barnum Court.

— Preciso de ir à casa de banho — disse ela a Betsy Riggins.
— Eu também — respondeu a detetive. — Tenente Sablo! Uma

palavrinha.
O tipo das merdas na manga voltou para junto do banco. Os outros dois

continuaram na cozinha, onde a coisa mais horrível que encontrariam seria
metade de um bolo de chocolate no frigorífico.

— Têm alguma casa de banho aqui em baixo? — perguntou Riggins a
Marcy.

— Sim, a seguir à despensa. O Terry construiu-a o ano passado.
— Hã-hã. Tenente, as senhoras precisam de fazer chichi, portanto

comece por lá e seja rápido. — Voltou-se para Marcy: — O seu marido tem



um escritório?
— Não propriamente. Usa um canto da sala de jantar.
— Obrigada. Essa vai ser a sua segunda paragem, tenente. — A detetive

virou-se para Marcy. — Importa-se que lhe faça uma perguntinha enquanto
esperamos?

— Sim.
Riggins ignorou aquilo.
— Notou alguma coisa estranha no comportamento do seu marido nas

últimas semanas?
Marcy deu uma gargalhada sem humor.
— Quer saber se ele se preparava para matar alguém? Se andava por aí

a esfregar as mãos, talvez a babar-se e a falar sozinho? A gravidez afetou-
lhe o cérebro, detetive?

— Vou tomar isso como um não.
— Pois. Agora, por favor, pare de me chatear!
Betsy Riggins encostou-se e cruzou as mãos sobre a barriga, deixando

Marcy com a bexiga latejante e a lembrança de algo que Gavin Frick
dissera na semana anterior, após o treino: «Onde anda o Terry com a
cabeça? Durante parte do tempo, parece estar noutro lado. Está engripado
ou coisa do género?»

— Senhora Maitland?
— O que foi?
— Está com cara de quem pensou em alguma coisa.
— Com efeito. Estava a pensar que ficar sentada consigo neste banco é

muito desconfortável. É como estar ao lado de um forno que sabe respirar.
As faces já vermelhas de Betsy Riggins ficaram ainda mais vermelhas.

Por um lado, Marcy ficou horrorizada com o que tinha acabado de dizer,
com a crueldade das palavras. Por outro, estava encantada por ter dado um
golpe que parecia ter sido certeiro.



Em todo o caso, Betsy Riggins não fez mais perguntas.
Após o que pareceu um tempo infinito, Sablo voltou com um saco de

plástico transparente, onde estavam todos os comprimidos do armário dos
medicamentos da casa de banho de baixo (de venda livre; os poucos com
receita estavam nas duas casas de banho do primeiro andar) e a bisnaga de
creme para as hemorroidas de Terry.

— Já podem ir — anunciou ele.
— A senhora primeiro — disse Betsy Riggins.
Noutras circunstâncias, Marcy teria deixado a grávida ir primeiro e

aguentar-se-ia mais um pouco, mas não naquelas. Entrou, fechou a porta e
viu que a tampa do autoclismo estava torta. Tinham procurado ali só Deus
sabia o quê. Drogas, talvez. Urinou com a cabeça baixa e o rosto nas mãos,
para não ter de olhar para a desarrumação. Traria Sarah e Grace para ali
naquela noite? Teria de acompanhá-las sob a claridade dos holofotes das
televisões que sem dúvida já estariam montados nessa altura? E se a
resposta fosse não, para onde as levaria? Para um hotel? E eles (os abutres,
como lhes chamara o agente) conseguiriam encontrá-las? Claro que sim.

Quando acabou de esvaziar a bexiga, foi a vez de Betsy Riggins. Marcy
foi para a sala de jantar, sem o menor desejo de partilhar o banco da entrada
com a agente Orca. A polícia estava a revirar a secretária de Terry, a violar
a mesa, a bem dizer, abrindo todas as gavetas, a maior parte do conteúdo
amontoado no chão. O computador já tinha sido desmontado, os vários
componentes receberam autocolantes amarelos, como se estivessem
preparados para uma liquidação.

«Há uma hora, a coisa mais importante da minha vida era uma vitória
dos Golden Dragons e a ida à final», pensou Marcy.

Betsy Riggins voltou.
— Ah, já estou muito melhor — disse, sentando-se à mesa de jantar. —

E continuarei assim mais uns quinze minutos.



Marcy abriu a boca, e o que quase saiu foi: Espero que o seu bebé
morra.

— Que bom que alguém se sente melhor. Mesmo que seja por quinze
minutos — disse, em vez disso.

16

Depoimento de Claude Bolton [13 de julho, 16h30, interrogado pelo
detetive Ralph Anderson]

Detetive Anderson: Bem, Claude, para si deve ser uma experiência agradável estar

aqui sem que ande metido em sarilhos. Uma novidade.

Bolton: Pois é verdade. Vir no banco da frente do carro-patrulha em vez de no de trás.

A quase cento e cinquenta quilómetros por hora durante a maior parte do caminho desde

Cap City. Luzes, sirenes, o circo todo. Tem razão. Foi agradável.

Detetive Anderson: O que estava a fazer em Cap?

Bolton: A ver as vistas. Tinha duas noites livres, portanto, porque não? Não há

nenhuma lei a proibi-lo, certo?

Detetive Anderson: Soube que viu as vistas com a Carla Jeppeson, conhecida no seu

trabalho como Pixie Dreamboat.

Bolton: É natural que soubesse, já que ela regressou comigo. A Carla também gostou

do passeio, aliás. Disse que foi muito melhor do que andar de autocarro.

Detetive Anderson: E as vistas que viu foram quase todas do quarto quinhentos e nove

do Western Vista Motel, na estrada quarenta?

Bolton: Oh, não passámos o tempo todo lá. Fomos jantar duas vezes ao Bonanza.

Come-se muito bem e por pouco dinheiro. Além disso, a Carla quis ir ao centro comercial,

por isso passámos lá algum tempo. Há lá uma parede de escalada, e eu arrasei.

Detetive Anderson: Aposto que sim. Sabia que um rapazinho tinha sido assassinado

aqui, em Flint City?



Bolton: Posso ter visto alguma coisa na televisão. Ouça, não acha que tive alguma

coisa que ver com isso, acha?

Detetive Anderson: Não, mas pode ter informações sobre a pessoa que cometeu o

crime.

Bolton: Como é que…?

Detetive Anderson: Trabalha como gorila no Gentlemen, Please, certo?

Bolton: Faço parte da equipa de segurança. Não usamos o termo «gorila». O

Gentlemen, Please é um estabelecimento com categoria.

Detetive Anderson: Não discuto isso. Trabalhou na noite de terça, pelo que soube. Só

saiu de Flint City na tarde de quarta.

Bolton: Foi o Tony Ross quem lhe disse que fui com a Carla para Cap City?

Detetive Anderson: Sim.

Bolton: Tivemos desconto no motel, porque o tio do Tony é o dono. O Tony também

estava de serviço na terça… foi quando lhe pedi que ligasse ao tio. Somos amigos, o Tony

e eu. Estivemos à porta das quatro às oito, depois no fosso das oito à meia-noite. O fosso é

a zona diante do palco, onde os cavalheiros se sentam.

Detetive Anderson: O senhor Ross também me disse que, por volta das oito e meia,

você viu uma pessoa que reconheceu.

Bolton: Ah, refere-se ao Treinador T. Olhe, não acha que foi ele que matou o miúdo,

acha? Porque o Treinador T é uma pessoa de bem. Treinou os sobrinhos do Tony na liga

de futebol Pop Warner e na liga infantil de basebol. Fiquei admirado ao vê-lo no nosso

estabelecimento, mas não chocado. Nunca se imagina o público que vemos no fosso:

banqueiros, advogados, até alguns homens da Igreja. Mas, como dizem de Las Vegas, o

que acontece no Gent’s fica no…

Detetive Anderson: Pois, com certeza vocês são tão discretos como um padre no

confessionário.

Bolton: Pode gozar, mas, sim, somos. Se quisermos que os clientes voltem, temos de

ser.



Detetive Anderson: Também para que fique registado, Claude, quando diz Treinador T

refere-se a Terry Maitland.

Bolton: Claro.

Detetive Anderson: Conte-me como foi que o viu.

Bolton: Não passamos o tempo todo no fosso, sabe? O trabalho não se reduz a isso.

Na maior parte do tempo estamos ali, sim, a circular, a garantir que nenhum dos clientes

mete as mãos nas raparigas e a interromper qualquer possível discussão antes que ela

comece. Quando os clientes ficam com tesão, também podem mostrar-se agressivos,

como calculo que já sabe pelo seu trabalho. Mas o fosso não é o único sítio onde podem

começar os problemas, é apenas o mais provável, portanto, um de nós está sempre ali. O

outro circula: controla o bar, a pequena sala onde há alguns jogos de vídeo e uma mesa de

bilhar que funciona com moedas, os cubículos das danças particulares e a casa de banho

dos homens, claro. É onde pode haver tráfico de droga e, se nos apercebemos, pomos um

fim à coisa e corremos com os tipos.

Detetive Anderson: Diz o homem que foi preso por posse e posse com intenção de

venda.

Bolton: Com todo o respeito, detetive, isso é cruel. Estou limpo há seis anos. Vou aos

Narcóticos Anónimos e tudo. Quer uma amostra de urina? Por mim, à vontade.

Detetive Anderson: Não será necessário, e dou-lhe os parabéns pela sua abstinência.

Com que então, estava a circular por volta das oito e meia…

Bolton: Isso. Aproximei-me do bar, segui pelo corredor para ir mijar à casa de banho, e

foi lá que vi o Treinador T a desligar o telefone. Ao fundo há dois telefones públicos, mas só

um funciona. Ele estava…

Detetive Anderson: Claude? Então, calou-se?

Bolton: Estava a pensar. A recordar. Parecia um pouco estranho. Atordoado. Acha

mesmo que matou o miúdo? Pensei que se devia a ser a primeira visita dele a um lugar

onde as raparigas tiram a roupa. Alguns gajos ficam assim, com cara de idiotas. Ou talvez

estivesse drogado. Perguntei: «Ei, treinador, como anda a equipa?» E ele olhou para mim

com cara de quem nunca me tinha visto antes, apesar de eu ter ido, praticamente, a todos



os jogos da liga Pop Warner em que o Stevie e o Stanley jogaram e lhe ter explicado como

organizar uma reversão dupla, que o treinador nunca fazia porque dizia que era demasiado

complexo para miúdos pequenos. Se bem que, se eles conseguem aprender a divisão

longa, podem aprender uma coisa daquelas, não acha?

Detetive Anderson: Tem a certeza de que era o Terence Maitland?

Bolton: Tenho. Ele disse que a equipa estava ótima e que só entrara ali para pedir um

táxi. Como todos nós costumávamos dizer que só comprávamos a Playboy pelos artigos

quando as nossas mulheres a encontravam na casa de banho ao lado da sanita. Mas não

argumentei com ele, no Gentlemen o cliente tem sempre razão desde que não tente

apalpar a mama a ninguém. Disse-lhe que talvez já houvesse um ou dois táxis lá fora. Ele

respondeu que da central lhe tinham dito a mesma coisa, agradeceu-me e saiu.

Detetive Anderson: O que vestia ele?

Bolton: Camisa amarela, calças de ganga. A fivela do cinto tinha a cabeça de um

cavalo. Uns belos ténis. Lembro-me porque pareciam caros.

Detetive Anderson: Foi o único que o viu no clube?

Bolton: Não, vi uns tipos a acenarem-lhe quando ele saiu. Não sei quem eram, e talvez

o senhor tenha dificuldade em encontrá-los, porque muitos homens não querem admitir

que gostam de frequentar lugares como o Gent’s. Coisas da vida. Não me surpreendeu ele

ter sido reconhecido, porque o Terry é quase famoso por aqui. Até ganhou um prémio há

alguns anos, vi no jornal. Pode chamar-se Flint City, porém isto não é uma cidade, mas sim

uma aldeia onde toda a gente se conhece, pelo menos de vista. E quem tem filhos com

inclinações desportivas conhece o Treinador T do basebol ou do futebol.

Detetive Anderson: Obrigado, Claude. Foi uma grande ajuda.

Bolton: Lembrei-me de outra coisa, nada de especial, mas é um pouco sinistro se foi

mesmo ele que matou o miúdo.

Detetive Anderson: Continue.

Bolton: Foi só uma daquelas coisas que acontecem, não foi culpa de ninguém. Ele ia a

sair para ver se havia um táxi na praça, certo? Estendi a mão e disse: «Quero agradecer-

lhe tudo o que fez pelos sobrinhos do Tony, treinador. São bons miúdos, mas um pouco



indisciplinados, talvez porque os pais se separaram e tal. O senhor deu-lhes uma coisa

para fazer além de se meterem em sarilhos.» Acho que o apanhei de surpresa, porque ele

se chegou um pouco atrás de repente, antes de me apertar a mão. Tinha um aperto firme,

e… está a ver esta marca nas costas da minha mão? Foi ele que a fez com o mindinho

quando apertámos as mãos. Já está quase cicatrizado, não passou de um arranhão, mas

por um segundo ou dois levou-me de volta aos meus tempos de toxicodependente.

Detetive Anderson: Porquê?

Bolton: Alguns tipos, principalmente os dos Hell’s Angels e dos Devil’s Disciples,

deixavam crescer a unha do mindinho. Já vi algumas do tamanho das unhas daqueles

imperadores chineses. Alguns motards chegam até a decorar as unhas com autocolantes,

como as mulheres. Chamam-lhe «a unha da coca».

17

Após a detenção no campo de basebol, Ralph não tinha a menor
possibilidade de representar o papel do polícia bom num cenário de polícia
bom versus polícia mau, pelo que apenas se encostou à parede da sala de
interrogatório, a observar. Estava preparado para outro olhar acusador de
Terry, mas o treinador limitou-se a lançar-lhe uma olhadela, sem expressão
alguma, antes de voltar a sua atenção para Bill Samuels, que se sentara
numa das três cadeiras do lado oposto da mesa.

Ao observar Samuels, Ralph começou a ter uma ideia de como ele
subira tanto em tão pouco tempo. Quando estavam os dois do outro lado do
espelho unidirecional, o procurador parecia um pouco jovem para o posto.
Naquele momento, em frente ao violador e assassino de Frankie Peterson,
parecia ainda mais jovem, como um estagiário de um escritório de
advogados que, na sequência de algum engano, tivesse sido encarregado de
interrogar um criminoso dos grandes. Até o pequeno remoinho à Alfalfa na



parte de trás da cabeça reforçava o papel que interpretava: o de jovem
inexperiente felicíssimo por estar ali. Pode contar-me tudo, diziam aqueles
olhos muito abertos e interessados, porque vou acreditar. É a primeira vez
que brinco com os miúdos grandes e não sei o que fazer.

— Boa tarde, senhor Maitland — disse Samuels. — Trabalho no
gabinete do procurador.

«Bom começo», pensou Ralph. «Tu és o procurador.»
— Está a desperdiçar o seu tempo — disse Terry. — Não vou falar

enquanto o meu advogado não chegar. Mas posso dizer que vejo no seu
futuro um processo por detenção indevida.

— Compreendo que esteja aborrecido, qualquer um estaria na sua
situação. Talvez possamos resolver isto depressa. Pode dizer-me onde
estava quando o jovem Peterson foi morto? Foi na tarde da última terça. Se
estava noutro lado, então…

— Estava, sim — disse Terry —, mas pretendo discutir isso com o meu
advogado antes de discuti-lo consigo. Ele chama-se Howard Gold. Quando
chegar, quero falar com ele em privado. Acho que é um direito meu, não? Já
que sou inocente até prova em contrário?

«Boa recuperação», pensou Ralph. «Um criminoso de carreira não teria
feito melhor.»

— É verdade, está no seu direito — disse Samuels. — Mas se não fez
nada…

— Nem tente, senhor Samuels. Não me trouxe até aqui por ser um tipo
fixe.

— Por acaso até sou — disse ele com sinceridade. — Se houve um
engano, estou tão interessado em resolver a situação como o senhor.

— Tem um remoinho na parte de trás da cabeça — disse Terry. — É
melhor fazer alguma coisa quanto a isso. Assim parece o Alfalfa, o miúdo
de uma série que eu via em criança.



Ralph não esteve perto de se rir, mas um dos cantos da sua boca tremeu.
Não conseguiu evitar.

Apanhado desprevenido, Samuels levantou a mão e alisou o remoinho.
O cabelo ficou um momento para baixo, mas voltou a levantar-se.

— Tem a certeza de que não quer esclarecer este assunto? — O
procurador inclinou-se para a frente, a sua expressão honesta a sugerir que
Terry estava a cometer um grande erro.

— Tenho — disse Terry. — E também tenho a certeza em relação ao
processo. Duvido que haja indemnização suficiente para me ressarcir do
que vocês, seus filhos da mãe, fizeram hoje… e não só a mim, como
também à minha mulher e às minhas filhas… mas pretendo descobrir.

Samuels ficou imóvel por mais um momento, inclinado para a frente, os
olhos inocentes e esperançosos fixos nos de Terry. A seguir levantou-se. O
olhar inocente desapareceu.

— Muito bem. Certo. Fale com o seu advogado, senhor Maitland, está
no seu direito. Sem áudio nem vídeo. Até correremos a cortina. Se forem
rápidos, pode ser que o assunto fique resolvido ainda hoje. Tenho um jogo
de golfe amanhã cedo.

Terry olhou-o como se não tivesse ouvido bem.
— Golfe?
— Sim, golfe, aquele jogo em que batemos numa bolinha para tentar

enfiá-la num buraco. Não sou muito bom no golfe, mas sou muito bom
neste jogo, senhor Maitland. E como o estimado senhor Gold confirmará,
podemos retê-lo aqui durante quarenta e oito horas sem o acusar. Não
vamos precisar de tanto tempo. Se conseguirmos esclarecer o assunto, irá
comparecer perante o juiz na manhã de segunda-feira. Nessa altura, a sua
detenção já será notícia em todo o estado e haverá muita cobertura
mediática. Não duvido de que os fotógrafos irão captar o seu melhor lado.



Depois de pronunciar o que calculava ser a última palavra, Samuels
dirigiu-se à porta de forma quase empertigada. (Ralph calculou que o
comentário de Terry sobre o remoinho ainda o incomodava.)

— Ei, Ralph — disse Terry, antes que pudesse abri-la.
O detetive virou-se. Terry parecia sereno, o que era extraordinário,

dadas as circunstâncias; ou talvez não. Às vezes, os criminosos
verdadeiramente frios, os sociopatas, encontravam aquela calma depois do
choque inicial e preparavam-se para o que estava para vir. Ralph já vira isso
acontecer.

— Prometi ao Howie que não abriria a boca até ele chegar, mas quero
dizer-lhe uma coisa.

— Força — disse Samuels, tentando não parecer ansioso. Porém, a
expressão dele mudou quando ouviu o que Terry disse a seguir.

— O Derek foi o melhor drag bunter que já tive.
— Isso não — disse Ralph. Ouviu o tremor de fúria na sua voz, uma

espécie de vibrato. — Não vá por aí. Não quero ouvir o nome do meu filho
na sua boca. Nem hoje, nem nunca.

Terry assentiu com a cabeça.
— Consigo entender, porque nunca quis ser detido diante da minha

mulher, das minhas filhas e de mil outras pessoas, muitas delas minhas
vizinhas. Por isso, estou-me nas tintas para o que não quer ouvir. Ouça-me
só um minuto. Creio que mo deve por ter feito as coisas da pior maneira
possível.

Ralph abriu a porta, mas Samuels pousou a mão no braço dele, abanou a
cabeça e ergueu os olhos para a câmara do canto com a luz vermelha acesa.
Ralph fechou a porta e virou-se para Terry, cruzando os braços sobre o
peito. Calculava que a ideia de Terry de vingança pela detenção pública ia
doer, mas sabia que Samuels tinha razão. Um suspeito que falava era



sempre melhor do que um suspeito que se fechava em copas até o advogado
chegar. Porque uma coisa costumava levar a outra.

— O Derek não devia ter mais de metro e meio quando jogava na liga
infantil — disse Terry. — Vi-o algumas vezes depois disso, tentei
convencê-lo a jogar na liga interurbana o ano passado, por acaso, e ele já
cresceu quinze centímetros. Vai estar mais alto do que você quando
terminar o secundário, aposto.

Ralph manteve-se calado.
— Ele era baixinho, mas nunca teve medo da posição de batedor.

Muitos têm, mas o Derek encarava de frente os miúdos que lançavam a bola
sem ter ideia de onde ela iria parar. Levou umas quantas boladas, mas nunca
desistiu.

Era um facto. Ralph tinha visto os hematomas depois de alguns jogos,
quando D despia o uniforme: no rabo, na coxa, no braço, no ombro. Uma
vez, apareceu com um círculo azul e preto perfeito na nuca. Essas boladas
deixavam Jeanette louca, e o capacete que Derek usava não a tranquilizava;
sempre que D ia bater a bola, ela agarrava o braço de Ralph com força
quase suficiente para o fazer sangrar, com medo de que o filho levasse uma
bolada entre os olhos e acabasse em coma. Ralph garantia-lhe que aquilo
não aconteceria, mas ficou quase tão contente como ela quando Derek
decidiu que o ténis era um desporto mais adequado para ele. As bolas eram
mais macias.

Terry inclinou-se para a frente com um ligeiro sorriso.
— Um miúdo tão pequeno costuma conseguir muitas bases por bolas.

Na realidade, era o que eu esperava que acontecesse hoje, quando deixei o
Trevor Michaels bater. O Derek, porém, não se deixava enganar. Tentava
devolver praticamente qualquer tipo de bola: dentro, fora, acima da cabeça,
perto do chão. Os miúdos começaram a chamar-lhe Whiffer, como os
jogadores que acabam eliminados por strikes várias vezes, Whiffer



Anderson. Um dia, outro miúdo lembrou-se de trocar Whiffer por Swiffer,
como aquela marca de esfregona, e a coisa pegou. Pelo menos durante
algum tempo.

— Muito interessante — disse Samuels —, mas porque não falamos do
Frank Peterson?

O olhar de Terry permaneceu fixo em Ralph.
— Resumindo, quando vi que o Derek não ia desistir, ensinei-o a fazer o

bunt. Muitos miúdos da idade dele, de dez, onze anos, não aceitam fazer
isso. Entendem a ideia, mas não gostam de largar o taco na base,
principalmente diante de um bom lançador. Pensam no quanto os dedos vão
doer se levarem uma bolada na mão. Mas o Derek não. Era corajoso, o seu
rapaz. Além disso, corria pela linha como uma flecha, e, muitas vezes,
quando o mandava para uma posição em que tinha de se sacrificar, ele
acabava por ganhar uma base.

Ralph não assentiu nem deu sinal de que aquilo lhe interessava, mas
sabia ao que Terry se referia. Tinha comemorado várias jogadas daquele
tipo e vira o filho correr pela linha como se tivesse o cabelo e o rabo em
chamas.

— Foi só uma questão de lhe ensinar os ângulos certos da tacada —
continuou Terry, e levantou as mãos para demonstrar. Ainda estavam sujas
de terra, provavelmente do treino antes do jogo. — Ângulo para a esquerda
e a bola sai fraca na direção da linha da terceira base. Ângulo para a direita,
para a linha da primeira base. Não empurrar o taco, na maioria das vezes
isso só serve para mandar uma bola fácil na direção do lançador, basta um
ligeiro toque na última fração de segundo. Ele aprendeu depressa. Os
miúdos deixaram de lhe chamar Swiffer e deram-lhe uma nova alcunha. Se
tínhamos um corredor na primeira ou na terceira, no final do jogo, a outra
equipa sabia que ele ia acertar numa bola; não havia fingimento, ele
pousava o taco na home plate assim que o lançador começava o movimento,



e os miúdos no banco gritavam: «Dá-lhe, Derek, dá-lhe!» Eu e o Gavin
também. E foi isso que lhe chamaram naquele último ano, quando
ganhámos o torneio distrital. Dá-lhe Anderson. Sabia?

Ralph não sabia, talvez por ser um assunto exclusivamente da equipa. O
que sabia era que Derek crescera muito naquele verão. Ria-se mais, queria
ficar mais um bocado com a equipa depois do jogo em vez de ir logo para o
automóvel com a cabeça baixa e a luva na mão.

— Ele praticamente conseguiu tudo sozinho, treinando como um
possesso até dominar a técnica, mas fui eu que o convenci a tentar. — Fez
uma pausa e depois, com a voz muito baixa, acrescentou: — E você faz-me
isto. Diante de toda a gente, faz-me isto.

Ralph sentiu-se corar. Abriu a boca para responder, mas Samuels já o
levava porta fora, quase a empurrá-lo. Deteve-se tempo suficiente para
dizer por cima do ombro:

— O Ralph não fez nada, Maitland. Nem eu. O senhor é que fez.
Passado um momento, olhavam outra vez pelo espelho, e Samuels

perguntou a Ralph se estava bem.
— Perfeitamente — respondeu.
Continuava corado.
— Alguns têm o dom de nos afetar. Sabes isso, não sabes?
— Sim.
— E sabes que ele é o autor deste crime, não sabes? Nunca tive um caso

tão fácil.
«E é isso que me incomoda», pensou Ralph. «Não incomodava antes,

mas incomoda agora. Não devia, porque o Samuels tem razão, mas
incomoda.»

— Reparaste nas mãos dele? — perguntou Ralph. — Quando o Terry
mostrou como ensinou o Derek a jogar, viste as mãos dele?

— Vi. O que têm?



— Não tinha a unha do dedo mindinho comprida — disse Ralph. — Em
nenhuma das mãos.

Samuels encolheu os ombros.
— Cortou-as. De certeza que estás bem?
— Estou — disse Ralph. — É que…
A porta entre a área administrativa e zona de detenção emitiu um

zumbido e abriu-se. O homem que apareceu no corredor e avançou para
eles cheio de pressa vestia a roupa confortável de quem está descontraído
em casa, num sábado à noite: calças de ganga desbotadas e sweatshirt da
Texas Christian University com a SuperFrog a saltar no peito; porém, a
pasta grande que trazia era a de um advogado.

— Olá, Bill — cumprimentou. — E olá para si também, detetive
Anderson. Algum de vocês pode explicar-me porque prenderam o Homem
do Ano de 2015 de Flint City? É só um erro que vamos poder resolver
facilmente ou perderam a porra da cabeça?

Howard Gold tinha chegado.
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Para: William Samuels, procurador público do condado

Rodney Geller, chefe da polícia de Flint City

Richard Doolin, xerife do condado de Flint

Capitão Avery Rudolph, Polícia Estadual, Posto n.o 7

Detetive Ralph Anderson, Departamento de Polícia de Flint City

De: Detetive Yunel Sablo, tenente da Polícia Estadual, Posto n.o 7

Data: 13 de julho



Assunto: Centro de Transportes Vogel, Dubrow

A pedido do procurador Samuels e do detetive Anderson, cheguei ao Centro de

Transportes Vogel às 14h30, na data acima indicada. Vogel é o principal centro de

transportes terrestres na parte sul do estado e alberga três grandes empresas de

autocarros (Greyhound, Trailways, Mid-State), assim como uma linha férrea da Amtrak.

Tem também as habituais agências de aluguer de automóveis (Hertz, Avis, Enterprise,

Alamo). Como todos os espaços do Centro de Transportes são monitorizados com

câmaras de vigilância, fui direito ao escritório da segurança, onde fui recebido por Michael

Camp, diretor de segurança do Vogel. Já me esperava. As gravações são mantidas

durante trinta dias, e, como o processo está informatizado, pude examinar tudo desde a

noite de 10 de julho, tal como mostra um total de dezasseis câmaras.

Segundo o senhor Clinton Ellenquist, o telefonista da Flint City Cab Company que

estava de serviço na noite de 10 de julho, a taxista Willow Rainwater ligou às 21h30 para

comunicar que tinha largado o passageiro. O Southern Limited, que, segundo a declaração

da senhora Rainwater, é o comboio que o suspeito sob investigação se propunha apanhar,

entrou no Centro Vogel às 21h50. Os passageiros desembarcaram na plataforma 3. Os

passageiros a caminho de Dallas-Fort Worth foram autorizados a embarcar, na plataforma

3, sete minutos mais tarde, às 21h57. O Southern Limited partiu às 22h12. Os horários são

precisos, já que todas as chegadas e partidas são monitorizadas e registadas por meios

informáticos.

Camp, o diretor de segurança, e eu examinámos as gravações das dezasseis câmaras

desde as 21h00 do dia 10 de julho (para maior segurança) até às 23h00, aproximadamente

cinquenta minutos depois de o Southern Limited partir da estação. Tenho as referências de

todas as câmaras no meu iPad, mas, devido à urgência da situação (manifestada pelo

procurador Samuels), farei um resumo neste relatório preliminar.

21h33: O suspeito entra na estação pela porta norte, que é o ponto onde normalmente

os táxis largam os passageiros e por onde entra a maioria dos viajantes. Atravessa o

vestíbulo principal. Camisa amarela, calças de ganga. Não tem bagagem. Imagem clara do



seu rosto entre dois a quatro segundos, quando levanta a vista para o grande relógio na

parte de cima da parede (imagem enviada por e-mail para o procurador Samuels e para o

detetive Anderson).

21h35: O suspeito para no quiosque, no centro do vestíbulo. Compra um livro de bolso

e paga em dinheiro. O título não é visível, e o funcionário não se lembra, mas

provavelmente podemos conseguir a informação, se for necessário. Nestas imagens vê-se

a fivela do cinto com a cabeça de cavalo (imagem enviada por e-mail para o procurador

Samuels e para o detetive Anderson).

21h39: O suspeito sai da estação pela porta de Montrose Avenue (porta sul). Apesar

de este ponto de entrada e saída estar aberto ao público, é sobretudo usado pelos

funcionários do Vogel, pois o estacionamento fica daquele lado do edifício. Controlam esse

estacionamento duas câmaras. O suspeito não aparece em nenhuma delas, mas Camp e

eu detetámos uma sombra momentânea, que acreditamos poder ser dele, a ir para a

direita, na direção de um beco utilizado pelos funcionários.

O suspeito não comprou bilhete para o Southern Limited, nem a dinheiro, na estação,

nem com cartão de crédito. Depois de examinar várias vezes as imagens da plataforma 3,

que são claras e, na minha opinião, completas, posso afirmar com razoável certeza que o

suspeito não voltou para a estação nem subiu para o comboio.

A minha conclusão é de que a ida do suspeito a Dubrow pode ter sido uma tentativa de

criar um falso rasto e, assim, confundir a investigação. Segundo as minhas conjeturas, é

possível que o suspeito tenha voltado para Flint City, com a ajuda de um cúmplice ou à

boleia. Também é possível que tenha roubado um veículo. A polícia de Dubrow não

recebeu queixas de veículos roubados nos arredores do Centro de Transportes Vogel na

noite em questão, mas, como observou o diretor Camp, um automóvel pode ser retirado do

estacionamento de longa duração sem que o roubo seja notado durante uma semana ou

mais.

As gravações de segurança do estacionamento de longa duração estão disponíveis e

serão analisadas a pedido, mas a cobertura aí está longe de ser completa. Além disso, o

diretor Camp informou-me que está previsto substituir aquelas câmaras, pois avariam-se



com frequência. Considero que, pelo menos de momento, é melhor seguir outras linhas de

investigação.

ATENTAMENTE,

Tenente Y. Sablo

Ver anexos

19

Howie Gold apertou a mão a Samuels e Ralph Anderson. Em seguida,
olhou pelo espelho unidirecional para Terry Maitland, com a camisola dos
Golden Dragons e o boné da sorte. Terry tinha as costas direitas, a cabeça
erguida e as mãos cruzadas sobre a mesa. Não se observavam tremores,
nem agitação, nem olhares nervosos de soslaio. Não era, reconheceu Ralph
para si mesmo, a encarnação da culpabilidade.

Por fim, Gold virou-se para Samuels.
— Fala — disse ele, como se convidasse um cão a fazer um truque.
— Não tenho muito a dizer nesta altura, Howard. — Samuels levou a

mão à nuca. Alisou o remoinho, que ficou acachapado um momento e
depois tornou a levantar-se. Ralph recordou-se de uma frase de Alfalfa de
que ele e o irmão se riam em crianças: «Só se encontra uma vez na vida
aqueles amigos que só se encontram uma vez na vida.» — A não ser que
não se trate de um erro, e não, não perdemos a porra da cabeça.

— O que diz o Terry?
— Até há pouco, nada — respondeu Ralph.
Gold virou-se para ele, os olhos azuis a cintilar e um pouco ampliados

pelas lentes redondas dos óculos.
— Não me entendeu, Anderson. Não me refiro a hoje, sei que ele não

lhe disse nada hoje, sabe que não o deve fazer. Refiro-me ao interrogatório



inicial. É melhor contar-me, porque ele irá fazê-lo.
— Não houve interrogatório inicial — respondeu Ralph. E não havia

necessidade de se sentir incomodado com isso, não com o caso sólido que
tinham montado em apenas quatro dias, mas, ainda assim, Ralph sentia. Em
parte, tinha que ver com o facto de Howie Gold o tratar por «você», como
se nunca tivessem pagado bebidas um ao outro no Wagon Wheel, em frente
ao tribunal do condado. Sentiu uma vontade ridícula de dizer ao advogado:
Não olhe para mim, olhe para o gajo ao meu lado. É ele que está a
acelerar a fundo.

— Como? Um momento. Espere o raio de um momento.
Gold enfiou as mãos nos bolsos das calças e começou a balançar-se para

a frente e para trás. Ralph já tinha visto aquilo muitas vezes, no tribunal do
condado e do distrito, e preparou-se. Ser interrogado no banco de
testemunhas por Howie Gold não era de facto uma experiência agradável.
Ralph, porém, nunca se ressentira dele por isso. Fazia parte do processo.

— Está a dizer-me que o prendeu diante de duas mil pessoas sem sequer
dar ao homem uma hipótese de se explicar?

— O senhor é um ótimo advogado de defesa, mas nem Deus conseguia
livrar o Maitland desta — respondeu Ralph. — E, a propósito, deviam lá
estar umas mil e duzentas pessoas, mil e quinhentas, no máximo. O estádio
Estelle Barga não tem capacidade para duas mil. As bancadas desabariam.

Gold ignorou aquela fraca tentativa de aligeirar o ambiente. Olhava para
o detetive como se ele fosse uma espécie de inseto desconhecida.

— Mas prendeu-o num lugar público, no que podia ser considerado o
seu momento de apoteose…

— Apote… quê? — perguntou Samuels, sorridente.
Gold também ignorou aquilo. Continuava a observar Ralph.
— Fez isso apesar de poder ter colocado uma discreta presença policial

em volta do campo e detê-lo depois, em casa, após o fim do jogo. Fê-lo



diante da mulher e das filhas, e é evidente que foi propositado. O que o
levou a fazer uma coisa dessas? Que diabo o levou a fazer uma coisa
dessas?

Ralph sentiu-se corar de novo.
— Quer mesmo saber, senhor advogado?
— Ralph — interveio Samuels em tom de advertência. Pousou a mão no

braço do outro.
O detetive soltou-se.
— Não fui eu que o detive. Mandei dois agentes fazerem isso, porque

tive medo de lhe lançar as mãos ao pescoço e estrangulá-lo ali mesmo. O
que proporcionaria a um advogado inteligente como o senhor mais material
com que trabalhar. — Deu um passo em frente, entrando no espaço pessoal
de Gold para o obrigar a parar o balanço. — Ele apanhou o Frank Peterson
e levou-o para o Figgis Park. Violou-o ali mesmo com um ramo e matou-o.
Quer saber como o matou?

— Ralph, essa informação é confidencial! — gritou Samuels.
O detetive ignorou o procurador.
— O relatório forense preliminar sugere que o Terry abriu a garganta do

miúdo com os dentes. Talvez até tenha engolido um pouco da carne,
percebeu? E isso excitou-o tanto que baixou as calças e se veio na parte de
trás das coxas da criança. É o homicídio mais horrível, mais cruel, mais
indescritível que qualquer um de nós já viu e jamais verá. Ele deve ter-se
preparado para isso durante muito tempo. Quem esteve na cena do crime
nunca mais vai conseguir tirar aquelas imagens da cabeça. E foi o Terry
Maitland. O Treinador T fez aquilo tudo e, ainda não há muito tempo,
estava a segurar as mãos do meu filho para o ensinar a fazer um bunt.
Acabou de mo contar, como se isso servisse de desculpa, sei lá.

Gold já não olhava para o detetive como se ele fosse um inseto. O seu
rosto refletia assombro, como se acabasse de tropeçar num artefacto



abandonado por uma raça extraterrestre. Ralph não se importou. Naquela
altura já tudo lhe era indiferente.

— O senhor também tem um filho. Tommy, não é? Não foi por isso que
começou a treinar a liga Pop Warner com o Terry, porque o Tommy jogava
na equipa de futebol? Também pôs as mãos no seu. E vai defendê-lo?

— Pelo amor de Deus, cala a boca — disse Samuels.
Gold tinha parado de se balançar, mas não cedeu terreno, e continuou a

olhar para Ralph com aquela expressão de assombro quase antropológico.
— Nem sequer o interrogaram — sussurrou. — Nem o interrogaram. Eu

nunca… Nunca…
— Vamos, Howie, por favor — interveio Samuels com alegria forçada.

— Tu já viste de tudo, Howie, e muitas coisas duas vezes.
— Quero reunir-me com ele — disse Gold num tom brusco. — Portanto

desliguem o áudio e fechem a cortina.
— Muito bem — disse Samuels. — Tens quinze minutos, depois

entramos. Veremos se o treinador tem alguma coisa a dizer.
— Tenho uma hora, Samuels — emendou Gold.
— Meia hora. Depois, ou ouvimos a confissão dele, o que pode

representar a diferença entre a pena perpétua na McAlester e a injeção letal,
ou ele passa para uma cela e fica lá até comparecer perante o juiz, na
segunda. Depende de ti. Mas se achas que agimos com ligeireza, nunca te
enganaste tanto na vida.

Gold dirigiu-se à porta. Ralph passou o cartão pela ranhura, ouviu o
estalido quando o trinco duplo se abriu e voltou para a janela, para ver o
advogado entrar. Samuels retesou-se quando Maitland se pôs em pé e
caminhou na direção de Gold com os braços abertos, mas a sua expressão
era de alívio, sem ponta de agressividade. Terry abraçou Gold, que largou a
pasta e o abraçou também.

— Um abraço fraternal — disse Samuels. — Que lindo.



Gold virou-se como se o tivesse ouvido e apontou para a câmara com a
luzinha acesa.

— Desliguem-na — exigiu pelo altifalante. — O som também. E
fechem a cortina.

Os comandos ficavam numa consola na parede que também tinha
gravadores de áudio e de vídeo. Ralph desligou-os. A luz vermelha da
câmara no canto da sala de interrogatório apagou-se. O detetive assentiu
com a cabeça para Samuels, que fechou a cortina. O som que fez ao cobrir o
vidro trouxe uma lembrança desagradável a Ralph. Em três ocasiões, todas
anteriores a Bill Samuels, assistira a execuções na McAlester. Havia uma
cortina semelhante (talvez feita pela mesma empresa!) junto à longa janela
de vidro entre a câmara de execução e a sala reservada ao público.
Costumava ser aberta quando as testemunhas entravam na sala e fechada
assim que o prisioneiro era declarado morto. Fazia o mesmo ruído, áspero e
desagradável.

— Vou ao Zoney’s, do outro lado da rua, comprar um refrigerante e um
hambúrguer — disse Samuels. — Estava tão nervoso que não jantei. Queres
alguma coisa?

— Sabia-me bem um café. Sem leite, um cubo de açúcar.
— Tens a certeza? Já provei o café do Zoney’s, e não é por acaso que

lhe chamam Peste Negra.
— Vou arriscar — disse Ralph.
— Muito bem. Volto daqui a um quarto de hora. Se eles terminarem

antes, não comeces sem mim.
Não havia a menor possibilidade de isso acontecer. No que dizia

respeito a Ralph, a partir daquele momento era Bill Samuels quem
dominava o espetáculo. Ele que ficasse com toda a glória, se é que haveria
alguma num horror daqueles. Ao fundo do corredor havia uma fila de
cadeiras. Ralph sentou-se na mais próxima da fotocopiadora, que zumbia



baixinho em standby. Olhou para a cortina fechada e perguntou a si mesmo
o que estaria Terry Maitland a dizer ali dentro, que álibi absurdo estaria a
dar ao seu antigo cotreinador na liga Pop Warner.

Recordou-se da corpulenta índia que apanhara Maitland no seu táxi
diante do Gentlemen, Please e o levara para a estação de comboios em
Dubrow. «Treino basquetebol na liga Prairie, no YMCA», dissera. «O
Maitland costumava lá ir, não todos os sábados, mas muitos, e sentava-se na
bancada com os pais a ver os miúdos jogar. Disse-me que andava à procura
de talentos para a equipa de basebol da liga interurbana…»

Ela conhecia-o e ele devia tê-la reconhecido; dado o seu tamanho e a
sua etnia, era uma mulher difícil de esquecer. Mas ele tratara-a por «minha
senhora». Porquê? Porque, embora a conhecesse de vista do YMCA, não se
lembrava do seu nome? Era uma possibilidade, mas o detetive não estava
convencido. Willow Rainwater também não era um nome fácil de esquecer.

— Bom, ele estava numa situação de stresse — murmurou Ralph, para
si mesmo ou para a fotocopiadora. — Além disso…

Ocorreu-lhe outra lembrança e com ela um motivo mais convincente
para Maitland usar a expressão «minha senhora». O seu irmão mais novo,
Johnny, com menos três anos, não era muito bom a jogar às escondidas.
Muitas vezes, limitava-se a correr para o quarto e a tapar a cabeça com as
mantas, pensando que, se não conseguia ver Ralphie, Ralphie não conseguia
vê-lo. Não seria possível que um homem que acabara de cometer um crime
terrível incorresse no mesmo tipo de pensamento mágico? Se eu não te
conheço, tu não me conheces. Uma lógica demencial, certamente, mas um
crime assim só podia ser obra de um demente, e essa teoria talvez
explicasse outros aspetos, não só a reação de Terry diante de Rainwater;
talvez explicasse por que motivo alimentara sequer a hipótese de que podia
ficar impune, apesar de ser conhecido por muita gente em Flint City e até
ser uma celebridade entre os fãs de desporto.



Por outro lado, havia Carlton Scowcroft. Se fechasse os olhos, Ralph
quase conseguia ver Gold a sublinhar um fragmento decisivo do
depoimento de Scowcroft e a preparar o seu resumo para o júri, talvez
apropriando-se de uma ideia do advogado de O.J. «Se a luva não cabe,
devem absolvê-lo», dissera Johnnie Cochran. A versão de Gold, quase tão
memorável, poderia ser: «Como ele não sabia de nada, libertem-no.»

Não surtiria efeito, não era nem de perto nem de longe o mesmo, mas…
Segundo Scowcroft, Maitland explicara o sangue no rosto e nas roupas

atribuindo-o a uma hemorragia nasal. «Jorrou como um géiser», dissera
Terry a Scowcroft. «Há algum atendimento médico permanente aqui
perto?»

Mas Terry Maitland vivera em Flint City a vida toda, com exceção dos
quatro anos da faculdade. Não precisaria do placar do Quick Care, perto de
Coney Ford, para se orientar; na realidade, nem precisaria de pedir
indicações. Porque o fizera então?

Samuels regressou com uma Coca-Cola, um hambúrguer embrulhado
em folha de alumínio e um café num copo descartável, que entregou a
Ralph.

— Tudo tranquilo lá dentro?
— Tudo. Segundo o meu relógio têm mais vinte minutos. Quando

terminarem, tentarei convencê-lo a dar-nos uma amostra de ADN.
Samuels desembrulhou o hambúrguer e levantou o pão com cuidado

para espreitar.
— Meu Deus — disse ele. — Parecem os restos de carne que ficam

depois de se raspar uma vítima de queimadura.
Ainda assim, começou a comer.
Ralph pensou em mencionar a conversa de Terry com Rainwater e a

estranha pergunta dele sobre o atendimento médico, mas calou-se. Também
pensou em abordar o facto de Terry não se ter tentado disfarçar ou sequer



esconder o rosto com óculos escuros, mas também não disse nada. Já tinha
levantado essas questões antes, e Samuels descartara-as, sustentando (e com
razão) que não eram importantes quando comparadas com os depoimentos
das testemunhas oculares e as provas forenses condenatórias.

Como Samuels previra, o café era horrível, mas Ralph bebeu-o à
mesma. O copo estava quase vazio quando Gold tocou à campainha para
sair da sala de interrogatório. A expressão dele fez o estômago de Ralph
Anderson contrair-se. Não era preocupação, raiva ou a indignação teatral
que alguns advogados conseguiam exibir quando percebiam que um cliente
estava em sarilhos. Não, era compaixão, e parecia genuína.

— Valha-me Deus — disse ele. — Estão metidos numa grande
embrulhada.
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De: Dr. Edward Bogan

Data: 14 de julho

Assunto: Grupo sanguíneo e ADN



Sangue:

Foram analisados vários objetos para determinar o grupo sanguíneo neles detetado.

O primeiro foi o ramo usado para sodomizar a vítima, Frank Peterson, uma criança

branca do sexo masculino, com onze anos. O ramo tinha aproximadamente 56 centímetros

de comprimento e 8 de diâmetro. Uma secção, mais ou menos a meio, ficou sem casca,

provavelmente por causa da violenta manipulação do autor do crime (ver fotografia

anexada). Nesta secção lisa foram encontradas impressões digitais; os técnicos da polícia

científica do estado fotografaram-nas e recolheram-nas antes de me fazerem chegar a

prova pelo detetive Ralph Anderson (Departamento de Polícia de Flint City) e pelo tenente

Yunel Sablo (Polícia Estadual, Posto n.o 7). Declaro, por conseguinte, que a cadeia de

custódia permanece intacta.

O sangue detetado nos últimos 12 centímetros do ramo é O+, o grupo da vítima,

confirmado pelo médico da família de Frank Peterson, Horace Connolly. Havia vários

outros vestígios de O+ no ramo, provocado por um fenómeno conhecido como «salpico». É

provável que o dito fenómeno se tenha produzido durante a agressão sexual da vítima, e é

razoável partir do princípio de que a pele e a roupa do autor do crime também ficaram

manchadas.

Também foram encontrados na amostra vestígios de um segundo grupo sanguíneo.

Era AB+, muito menos frequente (3% da população). Creio que este sangue é do autor do

crime e — isto sou eu a especular — que ele pode ter arranhado a mão ao manipular o

ramo, ação em que foi obrigado a despender considerável força.

Encontrou-se uma grande quantidade de sangue O+ no banco do condutor, no volante

e no tabliê de uma carrinha Econoline de 2007 abandonada no parque de estacionamento

reservado a funcionários atrás do Shorty’s Pub (Main Street, 1124). Também se

encontraram manchas de sangue AB+ no volante da carrinha. Essas amostras foram-me

entregues pelos sargentos Elmer Stanton e Richard Spencer, da divisão de polícia

científica do estado, e declaro, por conseguinte, que a cadeia de custódia permanece

intacta.



Também se encontrou uma grande quantidade de sangue O+ nas roupas (camisa,

calças, meias, ténis Adidas, cuecas Jockey) retiradas de um Subaru de 2011 descoberto

junto a um embarcadouro abandonado perto da estrada 72 (também conhecida como Old

Forge Road). No punho esquerdo da camisa também há um pouco de sangue AB+. Essas

amostras foram-me entregues pelo agente John Koryta (Posto n.o 7) e pelo sargento

Spencer, da divisão de polícia científica do estado, e declaro aqui que a cadeia de custódia

permanece intacta. Não se encontrou sangue AB+ no Subaru Outback antes da redação

deste relatório. Esse sangue pode ainda ser encontrado, mas é possível que qualquer

arranhão que o autor do crime tenha sofrido durante o mesmo já não sangrasse quando ele

abandonou o veículo. Também é possível que tenha colocado um penso, apesar de as

amostras serem tão pequenas que tal me parece improvável. Teriam de ser cortes muito

pequenos.

Devido à relativa raridade do sangue AB+, recomendo que se verifique logo o grupo

sanguíneo de qualquer suspeito.

ADN:

As amostras em lista de espera para a testagem de ADN em Cap City são sempre

muito numerosas e, em circunstâncias normais, os resultados podem demorar semanas ou

meses. No entanto, devido à extrema brutalidade deste crime e à idade da vítima, foi dada

prioridade máxima às amostras obtidas na cena do crime.

Entre estas, a principal é o sémen encontrado nas coxas e nádegas da vítima, mas

também se obtiveram amostras de pele retiradas do ramo usado para sodomizar Frank

Peterson, e, é claro, temos as amostras de sangue que já mencionei. O relatório de ADN

do sémen encontrado na cena deve estar disponível na próxima semana, para que se

possam detetar possíveis correlações. O sargento Stanton comentou que havia a

possibilidade de poder estar disponível ainda antes, mas, pela minha experiência com

provas de ADN em muitos casos anteriores, diria que a data mais provável é a próxima

sexta-feira, mesmo num caso prioritário como este.



Apesar de não fazer parte do protocolo, sinto-me na obrigação de acrescentar um

comentário pessoal. Já lidei com provas de muitas vítimas de homicídio, mas este é de

longe o pior crime que tive de examinar, e o seu autor deve ser capturado quanto antes.

Relatório ditado às 11 horas pelo Dr. Edward Bogan
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Howie Gold terminou a sua conversa particular com Terry às vinte para
as nove, dez minutos antes da meia hora que lhe tinham concedido. Naquela
altura, Troy Ramage e Stephanie Gould, uma agente que começava o seu
turno às oito, já se tinham juntado a Ralph e Bill Samuels. Stephanie tinha o
kit para recolha de ADN, que ainda se encontrava dentro do saco de
plástico. Ignorando o comentário de Howie sobre a embrulhada em que
estavam metidos, Ralph perguntou ao advogado se ele e o seu cliente
acederiam a entregar uma amostra de ADN.

Howie segurava com o pé a porta da sala de interrogatório, para que não
se trancasse.

— Ouve, Terry, querem amostras de ADN da tua bochecha. Algum
inconveniente? Vão obtê-las de qualquer forma, e preciso de fazer uns
telefonemas rápidos.

— De acordo — respondeu Terry. Embora começasse a ficar com
olheiras escuras, parecia calmo. — Vamos fazer tudo o que for necessário
para eu poder sair daqui antes da meia-noite.

O homem parecia ter a certeza absoluta de que isso aconteceria. Ralph e
Samuels trocaram um olhar. O procurador ergueu as sobrancelhas, o que o
fez ficar mais parecido do que nunca com Alfalfa.

— Liga à minha mulher — pediu Terry. — Diz-lhe que estou bem.
Howie sorriu.



— É a primeira coisa da lista.
— Vá até ao fundo do corredor — sugeriu Ralph. — O sinal é melhor.
— Eu sei — respondeu Howie. — Já cá estive antes. Isto é como uma

reencarnação. — E, dirigindo-se a Terry, acrescentou: — Não digas nada
até eu voltar.

O agente Ramage recolheu as amostras na parte interna de cada
bochecha, e mostrou-as à câmara antes de colocá-las nos seus respetivos
frascos. A agente Gould guardou os frascos de novo no saco e mostrou-o à
câmara enquanto o selava com um autocolante vermelho, usado para as
provas. Em seguida, assinou a folha da cadeia de custódia. Os dois agentes
levariam as amostras para a sala de provas do Departamento de Polícia de
Flint City, um espaço do tamanho de um armário. Ali, mostrariam o saco a
uma câmara situada no teto, antes de o arquivarem. Dois outros agentes,
provavelmente da Polícia Estadual, levá-lo-iam para Cap City no dia
seguinte. Dessa forma, a cadeia de custódia permaneceria intacta, como
teria dito o doutor Bogan. Podia parecer um exagero, mas era uma questão
muito séria. Ralph não queria que houvesse um elo fraco naquela cadeia.
Nenhum descuido. Nenhuma escapatória. Sobretudo naquele caso.

O procurador Samuels dispunha-se a voltar para a sala de interrogatório
enquanto Howie fazia os telefonemas perto da porta da sala principal, mas
Ralph reteve-o: queria ouvir o que o advogado dizia. Howie teve uma breve
conversa com a mulher de Terry (o detetive ouviu-o dizer: «Vai correr tudo
bem, Marcy») e fez uma segunda chamada, ainda mais curta, para dizer a
alguém onde estavam as filhas de Terry, recordando a essa pessoa que
haveria uma horda de jornalistas em Barnum Court e para que procedesse
em consonância. Em seguida, voltou para a sala de interrogatório.

— Muito bem, vamos ver se conseguimos esclarecer esta confusão.
Ralph e Samuels sentaram-se em frente a Terry. A cadeira entre eles

permaneceu vazia. Howie preferiu ficar de pé ao lado do cliente, a mão



apoiada no seu ombro.
Sorrindo, Samuels começou:
— Gosta de meninos, não é verdade, treinador?
Não houve nenhuma hesitação da parte de Terry.
— Muito. Também gosto de meninas. Inclusive, tenho duas.
— E com certeza que as suas filhas praticam algum tipo de desporto.

Como poderia ser de outro modo, tendo o Treinador T como pai? Mas não
treina nenhuma equipa feminina, pois não? Nem de futebol, nem de
softball, nem de lacrosse. Só meninos. Basebol no verão, futebol americano
no outono e basquete no inverno, se bem que, neste último caso, apenas
como espectador. Em todas aquelas visitas ao YMCA, aos sábados à tarde,
ia em missão de olheiro, certo? Para descobrir rapazes rápidos e ágeis. E
talvez para ver como ficavam de calções, já que estava por lá.

Ralph esperava que Howie pusesse travão àquilo, mas o advogado
manteve-se em silêncio, pelo menos por enquanto. O seu rosto mostrava-se
totalmente inexpressivo, sem mover nada mais do que os olhos, indo de um
interlocutor ao outro. «Deve ser um excelente jogador de póquer», pensou
Ralph.

Terry, porém, sorriu.
— Deve ter ouvido isso da Willow Rainwater. Só pode ter sido. É uma

mulher de armas, não é? Deviam ouvi-la gritar aos sábados à tarde.
«Bloqueia, bloqueia, mexe esses pés, agora VAI ATÉ AO CESTO!» Como está
ela?

— Diga-me o senhor — respondeu Samuels. — Afinal, viu-a na noite
de terça.

— Eu não…
Howie apertou o ombro de Terry, para impedi-lo de continuar a falar.
— Que tal acabarmos com o interrogatório preliminar, hein? Só têm de

nos dizer por que motivo o Terry está aqui. Desembuchem.



— Diga-nos onde esteve na terça-feira — contra-atacou Samuels. — Já
que começou, pode terminar.

— Estive…
No entanto, Howie Gold voltou a apertar-lhe o ombro, dessa vez com

mais força, antes que ele pudesse continuar.
— Não, Bill, isto não vai funcionar assim. Primeiro, digam-nos o que

têm, se não vou direito à comunicação social dizer que prenderam um dos
cidadãos mais ilustres de Flint City pelo homicídio do Frank Peterson,
manchando a sua reputação, aterrorizando a sua mulher e as filhas e que se
negam a explicar a razão.

Samuels olhou para Ralph, que encolheu os ombros. Se o procurador
não estivesse presente, Ralph já estaria a mostrar as provas, na esperança de
obter uma confissão rápida.

— Vamos, Bill — disse Howie. — Este homem precisa de voltar para
casa e estar com a família.

Samuels sorriu, mas não havia humor no seu olhar; limitou-se a mostrar
os dentes.

— Ele irá ver a família no tribunal, Howard. Durante a audiência de
segunda.

Ralph sentia o tecido da urbanidade a desfazer-se e culpou sobretudo
Bill, que estava genuinamente indignado com o crime e com o homem que
o cometera. Como se sentiria qualquer um… mas isso não puxava o arado,
como teria dito o avô de Ralph.

— Eh, antes de começarmos, tenho uma pergunta — interveio Ralph,
esforçando-se por aligeirar o ambiente. — Só uma. De acordo, advogado?
Não é nada que não acabássemos por descobrir.

Howie pareceu agradecer a oportunidade de desviar a atenção de
Samuels.

— Ouçamo-la.



— Qual é o seu grupo sanguíneo, Terry? Sabe?
Terry olhou para Howie, que encolheu os ombros, e depois para Ralph.
— Tenho de saber. Doo sangue seis vezes por ano à Cruz Vermelha,

porque é bastante raro.
— AB positivo?
Terry pestanejou.
— Como sabe? — Ato contínuo, ao dar-se conta de qual devia ser a

resposta, acrescentou: — Mas não é assim tão raro. Raro a sério é o AB
negativo. Um por cento da população. A Cruz Vermelha dispõe do contacto
de muitas pessoas com esse grupo sanguíneo. E pode contactá-las
rapidamente, acredite.

— Quando falamos em coisas pouco comuns, penso sempre nas
impressões digitais — comentou Samuels, como se estivesse a passar o
tempo. — Acho que é por serem mencionadas com tanta frequência no
tribunal.

— Onde quase nunca influenciam a decisão do júri — disse Howie.
Samuels ignorou-o.
— Não existem duas impressões digitais iguais. Há até pequenas

variações nas de gémeos verdadeiros. Não tem um gémeo verdadeiro, pois
não, Terry?

— Não vai dizer que encontraram as minhas impressões digitais no
local onde mataram o Frank Peterson, vai?

A expressão de Terry era de pura incredulidade. Ralph tinha de dar o
braço a torcer; o homem era um excelente ator e, segundo parecia, pretendia
manter a charada até ao fim.

— Temos tantas impressões digitais que mal conseguimos contá-las —
respondeu Ralph. — Na carrinha branca que usou para o raptar. Na bicicleta
dele, que encontrámos na parte de trás da carrinha. Na caixa de ferramentas
que estava na carrinha. No Subaru que tinha no estacionamento atrás do



Shorty’s Pub. — Fez uma pausa. — E no ramo usado para sodomizar o
menino, um ataque tão cruel que os ferimentos internos por si só
provavelmente terão causado a sua morte.

— Nessas não foi preciso usar pós reativos nem luz ultravioleta —
acrescentou Samuels. — Essas impressões estão no sangue do menino.

Era naquele momento que a maioria dos suspeitos, mais ou menos
noventa e cinco por cento, se ia abaixo, com ou sem advogado. Não aquele.
Ralph viu choque e surpresa no rosto do homem, mas não culpa.

Howie reagiu.
— Têm impressões digitais. Estupendo. Não seria a primeira vez que se

colocam impressões digitais incriminatórias.
— Algumas, talvez — disse Ralph. — Mas setenta? Oitenta? E com

sangue, na própria arma do crime?
— Também temos uma lista de testemunhas — disse Samuels.

Começou a contá-las pelos dedos. — Foi visto a abordar o Peterson no
parque de estacionamento do Gerald’s Fine Groceries. Foi visto a meter a
bicicleta dele na parte de trás da carrinha. Viram o miúdo entrar na carrinha
consigo. Viram-no a sair do bosque onde o crime teve lugar, coberto de
sangue. Podia continuar, mas a minha mãe dizia-me sempre para guardar
um pouco para mais tarde.

— As testemunhas oculares raramente são fiáveis — disse Howie. —
As impressões digitais são questionáveis, mas as testemunhas oculares… —
Abanou a cabeça.

Ralph interveio.
— Na maioria dos casos, concordaria consigo, mas este é a exceção.

Entrevistei uma pessoa há pouco que disse que Flint City na verdade é uma
aldeia. Não sei se concordo, mas o West Side é uma comunidade bastante
unida, e o senhor Maitland aqui presente é muito conhecido. Terry, a mulher
que o identificou diante do Gerald’s é uma vizinha, e a menina que o viu



sair do bosque no Figgis Park conhece-o muito bem, não só porque vive
perto da sua casa, em Barnum Street, mas também porque uma vez
encontrou o cão dela, que estava desaparecido.

— A June Morris? — Terry olhava para Ralph com franca
incredulidade. — A Junie?

— Temos outras — disse Samuels. — Muitas outras.
— Willow? — Terry parecia sem fôlego, como se tivesse levado um

soco. — Ela também?
— Muitas outras — repetiu Samuels.
— Todas o escolheram num conjunto de seis fotografias — disse Ralph.

— Sem hesitar.
— Por acaso, o meu cliente estava na foto com um boné dos Golden

Dragons e uma camisola com um «C» grande? — perguntou Howie. — Por
acaso, o responsável pelo interrogatório tocou nessa foto com o dedo?

— Sabe bem que não — declarou Ralph. — Pelo menos, espero que
saiba.

— Isto é um pesadelo — disse Terry.
Samuels esboçou um sorriso solidário.
— Entendo isso. E para acabar com ele basta que nos conte porque fez

aquilo.
«Como se neste mundo pudesse haver uma razão que fosse

compreensível para qualquer pessoa no seu perfeito juízo», pensou Ralph.
— Pode fazer a diferença. — Samuels parecia quase bajulador. — Mas

deve falar antes de chegarem os resultados do ADN. Temos muitas
amostras, e quando corresponderem às da sua boca… — Encolheu os
ombros.

— Explique-nos — instou Ralph. — Não sei se foi insanidade
temporária, ou uma coisa que fez num estado de fuga dissociativa, ou uma
compulsão sexual, ou o quê exatamente, mas conte-nos. — Ouviu o volume



da sua voz subir, pensou em moderar o tom, mas mandou a precaução às
urtigas. — Seja homem e explique-nos!

— Não sei como isso é possível — disse Terry, falando mais para si do
que para os homens do outro lado da mesa. — Eu nem sequer estava na
cidade, na terça.

— Onde estava então? — perguntou Samuels. — Força, desembuche.
Adoro uma boa história. Li quase todos os livros da Agatha Christie no
secundário.

Terry virou o rosto, olhando para Gold, que assentiu com a cabeça.
Ralph, no entanto, teve a impressão de que Howie começava a preocupar-
se. O assunto do grupo sanguíneo e das impressões digitais tinha sido um
duro golpe, as testemunhas oculares ainda mais. O mais duro, porventura,
fora o testemunho da pequena Junie Morris, a quem o Treinador T, um
homem bom e de confiança, devolvera o cãozinho perdido.

— Estive em Cap City. Saí às dez da manhã de terça, voltei tarde na
noite de quarta. Bom, nove e meia, para mim, é tarde.

— E imagino que estava sozinho — disse Samuels. — Isolou-se para
refletir, não foi? A preparar-se para o grande jogo?

— Eu…
— Foi de automóvel ou na carrinha branca? A propósito, onde tinha

escondido essa carrinha? E como conseguiu roubar uma com matrícula de
Nova Iorque? Tenho uma teoria sobre isso, mas adorava ouvi-lo confirmar
ou negar…

— Quer ouvir ou não? — perguntou Terry. Por incrível que pareça,
tinha recomeçado a sorrir. — Talvez tenha medo de ouvir. E talvez devesse
ter medo. Está enterrado em merda até à cintura, senhor Samuels, e
continua a enterrar-se.

— Ai, sim? Então porque sou eu quem pode sair daqui e voltar para
casa quando esta conversa acabar?



— Acalma-te — disse Ralph baixinho.
Samuels virou-se para ele, o cabelo espetado a balançar de um lado para

o outro. Agora Ralph já não via nada de cómico naquele cabelo.
— Não me mandes acalmar, Anderson. Estamos sentados diante de um

homem que violou um menino com um ramo e lhe arrancou a garganta
como… como a porra de um canibal!

Gold olhou diretamente para a câmara no canto. Falava agora para
algum juiz e júri futuros:

— Pare de se comportar como uma criança zangada, senhor procurador
público, ou ponho fim a este interrogatório agora mesmo.

— Não estava sozinho — disse Terry —, e não sei nada sobre essa
carrinha branca. Fui com o Everett Roundhill, o Billy Quade e a Debbie
Grant. Por outras palavras, todo o departamento de Inglês da Flint High
School. O meu Expedition estava na oficina devido a uma avaria no ar
condicionado, e fomos no automóvel do Ev. Ele é o chefe do departamento
e tem um BMW bastante espaçoso. Saímos da escola às dez.

Por um momento, Samuels ficou tão perplexo que foi incapaz de fazer a
pergunta óbvia, pelo que foi Ralph quem a formulou.

— O que havia em Cap City para que quatro professores de Inglês lá
fossem em plenas férias de verão?

— Harlan Coben — respondeu Terry.
— Quem é Harlan Coben? — perguntou Bill Samuels. Pelos vistos, o

seu interesse por romances policiais terminara com a leitura de Agatha
Christie.

Ralph sabia. Não era um grande leitor de ficção, mas a sua mulher sim.
— O escritor de policiais?
— O escritor de policiais — confirmou Terry. — Há um grupo chamado

Professores de Inglês dos Três Estados que organiza anualmente um
congresso de três dias no meio do verão. É a única altura em que todos



conseguem reunir-se. Há seminários e mesas-redondas, esse tipo de coisas.
Celebra-se cada ano numa cidade distinta. Este ano foi a vez de Cap City.
Mas os professores de Inglês são como o resto da população, é difícil reuni-
los mesmo durante o verão, porque têm muitas outras coisas a acontecer:
pintar a casa, as reparações que ficaram pendentes durante o ano letivo, as
férias com a família e as várias atividades estivais. No meu caso, a liga
infantil e a liga interurbana. Assim, o grupo de Professores de Inglês dos
Três Estados tenta sempre arranjar um orador famoso para atrair as pessoas
no segundo dia, que é quando a maioria aparece.

— E, neste caso, aconteceu na terça-feira passada? — perguntou Ralph.
— Exato. A conferência deste ano foi no Sheraton, de nove de julho,

segunda, até onze de julho, quarta. Há cinco anos que eu não ia a uma
dessas conferências, mas, quando o Ev me disse que o Coben seria o orador
principal e que os outros professores de Inglês iam, pedi ao Gavin Frick e
ao pai do Baibir Patel que tratassem dos treinos de terça e quarta. Custou-
me ter de pedir isso, com o jogo da semifinal tão próximo, mas sabia que
estaria de volta para os treinos de quinta e sexta, e não queria perder o
Coben. Li todos os seus livros. Ele é excelente com os enredos e tem
sentido de humor. Além disso, o tema da conferência deste ano era o ensino
da ficção adulta popular do sétimo ao décimo segundo anos, e há algum
tempo que esse é um assunto controverso, sobretudo nesta parte do país.

— Pode saltar os pormenores irrelevantes — disse Samuels. — Vá
direito à conclusão.

— Muito bem. Seguimos viagem. Estivemos no almoço, assistimos à
palestra do Coben e à mesa-redonda das oito da noite e passámos lá a noite.
O Ev e a Debbie tinham quartos individuais, mas eu dividi um quarto duplo
com o Billy Quade. Foi ideia dele. Disse que estava a construir um anexo
em casa e tinha de poupar. Eles podem confirmar tudo isso. — Olhou para



Ralph e levantou as mãos, as palmas viradas para cima. — Eu estive lá. A
conclusão é essa.

Silêncio na sala.
— A que horas foi a palestra do Coben? — perguntou Samuels por fim.
— Às três — respondeu Terry. — Três horas da tarde de terça-feira.
— Muito conveniente — disse Samuels com sarcasmo.
Howie Gold esboçou um sorriso largo.
— Não para vocês.
«Às três», pensou Ralph. Quase a mesma hora em que Arlene Stanhope

alegara ter visto Terry a meter a bicicleta de Frank Peterson na parte de trás
da carrinha branca roubada e depois a arrancar com o menino no banco do
passageiro. Não, não era quase. A senhora Stanhope disse que ouvira o
relógio da Câmara dar as horas.

— A conferência foi no auditório principal do Sheraton? — perguntou
Ralph.

— Sim. Em frente ao salão de banquetes.
— E tem a certeza de que começou às três?
— Bom, foi quando a presidente do Grupo de Professores de Inglês dos

Três Estados começou a sua apresentação, que durou pelo menos uns dez
minutos.

— Hã-hã… e quanto tempo falou o Coben?
— Acho que uns quarenta e cinco minutos. Depois disso, respondeu a

perguntas. Deviam ser umas quatro e meia quando terminou.
Os pensamentos de Ralph giravam como papéis soltos num remoinho.

Não se lembrava de ter levado um golpe tão inesperado. Deviam ter
verificado antes os movimentos de Terry, mas isso significaria esperar até
segunda de manhã. Ele, Samuels e Yune Sablo, da Polícia Estadual, tinham
achado que se fizessem perguntas sobre Maitland antes da sua prisão



correriam o risco de alertar um homem muito perigoso. E parecera
desnecessário, dado o peso das provas. Mas agora…

Olhou para Samuels, mas não viu ali ajuda imediata; a expressão do
homem era uma mistura de desconfiança e perplexidade.

— Cometeram um erro grave — disse Gold. — Não é possível que não
vejam isso.

— Não há erro nenhum — disse Ralph. — Temos impressões digitais,
temos testemunhas oculares que o reconheceram e em breve teremos os
primeiros resultados dos testes de ADN. Um resultado positivo acaba com a
questão.

— Ah, mas talvez tenhamos outra coisa em breve — disse Gold. — O
meu investigador está a tratar disso neste momento, e o nosso nível de
confiança é elevado.

— De que se trata? — perguntou Samuels com rispidez.
Gold sorriu.
— Porquê estragar a surpresa antes de vermos o que o Alec vai

descobrir? Se aquilo que o meu cliente me disse estiver correto, acho que
vai abrir um novo buraco no teu barco, Bill, e ele já está a encher-se de
água.

O Alec em questão era Alec Pelley, um detetive aposentado da Polícia
Estadual que trabalhava exclusivamente para advogados criminalistas. Era
caro e fazia bem o seu trabalho. Uma vez, enquanto bebiam uns copos,
Ralph perguntara a Pelley por que motivo passara para o Lado Negro da
Força. Pelley respondera que tinha prendido pelo menos quatro homens
que, segundo as suas conclusões posteriores, eram inocentes; sentia que
devia expiar a sua culpa. «Além disso, a reforma é uma merda quando não
jogamos golfe.»

De nada servia especular sobre o que Pelley andaria a investigar naquela
ocasião… sempre partindo do princípio de que não era uma quimera ou um



bluff do advogado de defesa. Ralph olhou para Terry, mais uma vez
procurando culpa e vendo apenas preocupação, fúria e surpresa — a
expressão de um homem que fora detido por uma coisa que não fizera.

Mas ele fizera-a, todas as provas o indicavam, e o ADN colocaria o
último prego no seu caixão. O álibi dele era um engenhoso ato de
desorientação, saído de um livro de Agatha Christie (ou de Harlan Coben).
Ralph começaria o trabalho de desmontar o truque de magia na manhã
seguinte, com interrogatórios aos colegas de Terry e depois com a
verificação dos dados sobre a conferência, concentrando-se no começo e no
fim da aparição de Coben.

Mesmo antes de dar início a esse trabalho, o seu pão de cada dia,
apercebeu-se de uma possível lacuna no álibi de Terry. Arlene Stanhope
vira Frank Peterson entrar na carrinha branca com Terry às três. June Morris
vira Terry no Figgis Park, sujo de sangue, por volta das seis e meia; a mãe
da menina dissera que estava a dar a meteorologia no noticiário quando
June saíra, e isso batia certo. O que deixava uma margem de três horas e
meia, mais do que suficiente para Terry percorrer os cento e dez
quilómetros que separavam Cap City de Flint City.

E se não tivesse sido Terry Maitland que a senhora Stanhope vira no
estacionamento do Gerald’s Fine Groceries? E se fosse um cúmplice
parecido com Terry? Ou talvez só vestido como Terry, de boné e camisola
dos Golden Dragons? Parecia improvável, até incluir na equação a idade da
senhora Stanhope… e também os óculos grossos que usava…

— Já terminámos, cavalheiros? — perguntou Gold. — Porque, se
pretendem manter o senhor Maitland detido, tenho muito que fazer. A
primeira coisa da lista é falar com a comunicação social. Não é aquilo que
mais gosto de fazer, mas…

— Está a mentir — disse Samuels com amargura.



— … Mas isso pode afastar os jornalistas da casa do Terry e dar às
filhas a possibilidade de entrarem sem serem acossadas e fotografadas.
Sobretudo, dará à família um pouco da paz que lhe roubaram de forma tão
irresponsável.

— Guarde esse paleio para as câmaras — respondeu Samuels. Apontou
para Terry, também ele representando para algum futuro juiz e júri. — O
seu cliente torturou e assassinou uma criança, e, se a família dele é um dano
colateral, o responsável é apenas ele.

— Isto é inacreditável — disse Terry. — O senhor nem me interrogou
antes de me deter. Não fez sequer uma pergunta.

— O que fez depois da palestra, Terry? — perguntou Ralph.
O treinador abanou a cabeça, não em negação, mas para aclarar as

ideias.
— Depois? Pus-me na fila, tal como toda a gente. Mas estávamos muito

atrás, por culpa da Debbie. Teve de ir à casa de banho e quis que
esperássemos por ela, para entrarmos na fila juntos. Levou muito tempo a
voltar. Muita gente foi à casa de banho assim que as perguntas terminaram,
mas as mulheres demoram sempre mais porque… bem, já se sabe, não há
tantos cubículos. Fui até ao quiosque de jornais com o Ev e o Billy, e
esperámos lá. Quando a Debbie se juntou a nós, a fila chegava quase ao
vestíbulo.

— Que fila? — perguntou Samuels.
— Em que mundo vive, senhor Samuels? A fila para os autógrafos.

Toda a gente tinha um exemplar do último livro de Coben, I Told You I
Would. Estava incluído no preço da entrada da conferência. Tenho o meu
assinado e datado, e com muito gosto o mostrarei. Partindo do princípio de
que a polícia não o levou da minha casa juntamente com o resto das minhas
coisas, claro está. Quando chegámos à mesa de autógrafos, já passava das
cinco e meia.



Se era verdade, pensou Ralph, o buraco que imaginara no álibi de Terry
tinha ficado do tamanho da cabeça de um alfinete. Em teoria, era possível ir
de Cap City a Flint City numa hora, o limite de velocidade era de cento e
dez quilómetros, e a polícia só se preocuparia com alguém que fosse a mais
de cento e trinta ou cento e quarenta, mas como tivera Terry tempo de
cometer o crime? A não ser que tivesse sido um cúmplice igual a ele; mas
como batia isso certo com as impressões digitais dele em todo o lado, até no
ramo? Resposta: não batia. Além disso, por que motivo quereria Terry um
cúmplice parecido com ele, vestido como ele ou as duas coisas? Resposta:
não quereria.

— Os outros professores de Inglês estiveram sempre consigo na fila? —
perguntou Samuels.

— Sim.
— Os autógrafos também foram dados no salão principal?
— Foram. Acho que lhe chamam salão de baile.
— E quando tiveram os vossos autógrafos, o que fizeram?
— Fomos jantar com alguns professores de Inglês da Broken Arrow que

conhecemos na fila.
— Jantar onde? — perguntou Ralph.
— Num sítio chamado Firepit. É uma churrasqueira a uns três

quarteirões do hotel. Chegámos lá por volta das seis, tomámos umas
bebidas antes, comemos sobremesa no fim. Foi bom. — Disse aquilo quase
com nostalgia. — Éramos nove, acho. Voltámos a pé para o hotel e
assistimos à mesa-redonda do final do dia, que falava dos desafios
colocados por livros como Mataram a Cotovia e Matadouro Cinco. O Ev e
a Debbie saíram antes do final, mas o Billy e eu ficámos até acabar.

— A que horas foi isso? — perguntou Ralph.
— Eram umas nove e meia.
— E depois?



— O Billy e eu bebemos uma cerveja no bar, fomos para o quarto e
deitámo-nos.

«Ele estava a ouvir a palestra de um célebre escritor de policiais quando
raptaram o miúdo», pensou Ralph. «A jantar com pelo menos oito pessoas
quando o miúdo foi assassinado. A assistir a uma conferência sobre livros
proibidos quando a Willow Rainwater alegou tê-lo levado de táxi do
Gentlemen, Please até à estação de comboios em Dubrow. Deve saber que
vamos recorrer aos seus colegas, que vamos localizar os professores da
Broken Arrow, que vamos falar com o barman do Sheraton. Deve saber que
vamos verificar as filmagens de câmaras de segurança do hotel e até o
autógrafo no seu exemplar do mais novo livro do Harlan Coben. Deve saber
tudo isso, não é parvo.»

A conclusão, que a história dele se confirmaria, era ao mesmo tempo
inevitável e inacreditável.

Samuels inclinou-se para a frente sobre a mesa, projetando o queixo.
— Espera que acreditemos que esteve sempre acompanhado de outras

pessoas entre as três da tarde e as oito da noite de terça? Sempre?
Terry dirigiu-lhe um daqueles olhares que só está ao alcance dos

professores do secundário: «Ambos sabemos que és um idiota, mas não o
direi, para não te envergonhar diante dos teus colegas.»

— Claro que não. Fui à casa de banho antes de a palestra do Coben
começar. E fui outra vez no restaurante. Talvez consiga convencer um júri
que vim a Flint, matei o pobre Frankie Peterson e voltei para Cap City no
minuto e meio que levei a esvaziar a bexiga. Acha que vão acreditar?

Samuels olhou para Ralph, que encolheu os ombros.
— Creio que não temos mais perguntas — disse Samuels. — O senhor

Maitland será levado para a prisão do condado e ficará detido até ser
presente a tribunal, na segunda-feira.

Os ombros de Terry curvaram-se.



— Pretendes ir em frente com isto — disse Gold. — Pretendes mesmo.
Ralph esperava outra explosão de Samuels, mas, desta vez, o procurador

público surpreendeu-o. Parecia quase tão cansado como Maitland.
— Vamos, Howie. Sabes que não tenho escolha, vistas as provas. E

quando fizermos corresponder o ADN, acabou-se o jogo. — Inclinou-se de
novo para a frente, mais uma vez invadindo o espaço de Terry. — Ainda
tem uma oportunidade de evitar a injeção letal, Terry. Pequena, mas tem-na.
Sugiro que a aproveite. Deixe-se de tretas e confesse. Faça-o pelo Fred e
pela Arlene Peterson, que perderam o filho da pior maneira possível. Vai
sentir-se melhor.

Terry não recuou, talvez como Samuels esperara. Pelo contrário,
inclinou-se para a frente, e foi o procurador que recuou, como se temesse
que o homem do outro lado da mesa tivesse uma doença contagiosa que ele
pudesse contrair.

— Não tenho nada a confessar. Não matei o Frank Peterson. Nunca faria
mal a uma criança. Apanhou o homem errado.

Samuels suspirou e levantou-se.
— Muito bem, teve a sua oportunidade. Agora… que Deus o ajude.
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De: Dra. F. Ackerman, Chefe de Patologia

Data: 12 de julho

Assunto: Adenda à autópsia / PESSOAL E CONFIDENCIAL

Como solicitado, passo a expor a minha opinião.

Apesar de Frank Peterson poder ou não ter sobrevivido à sodomização referida no

relatório da autópsia (efetuada por mim no dia 11 de julho, com a ajuda do Dr. Alvin

Barkland), não pode haver dúvida de que a causa imediata da morte foi exsanguinação (ou

seja, enorme perda de sangue).

Encontraram-se marcas de dentes no rosto, pescoço, ombro, peito, flanco direito e

tronco. Os ferimentos, juntamente com as fotografias da cena do crime, sugerem a

seguinte sequência: Peterson foi lançado ao chão com violência, de costas, e morderam-no

pelo menos seis vezes, talvez até doze. Tratou-se de um comportamento descontrolado.

Depois, deram-lhe a volta e sodomizaram-no. Naquela altura, é quase certo que Peterson

estava inconsciente. Durante a sodomia, ou logo depois, o criminoso ejaculou.

Classifiquei esta adenda como «pessoal e confidencial», porque certos aspetos do

caso, uma vez revelados, receberiam um tratamento sensacionalista na comunicação

social, não só a nível local, mas também nacional. Certas partes do corpo de Peterson

desapareceram, concretamente o lóbulo da orelha direita, o mamilo direito e partes da

traqueia e do esófago. O criminoso pode ter levado essas partes do corpo, juntamente com

uma secção considerável de carne da nuca, como troféus. Isso no melhor dos casos. A

hipótese alternativa é que as comeu.

Os senhores estão à frente do caso, e farão o que considerarem oportuno, mas

recomendo, com veemência, que estas circunstâncias e as minhas ulteriores conclusões

sejam escondidas não apenas da imprensa, mas também do processo judicial, a menos

que sejam absolutamente necessárias para garantir a condenação. É possível imaginar a

reação dos pais a uma informação destas, mas quem o desejaria fazer? Peço desculpa se



ultrapassei os limites das minhas competências, mas neste caso achei necessário. Sou

médica, sou a médica-legista, mas também sou mãe.

Peço-lhes que detenham o homem que profanou e assassinou este menino, e

depressa. Se não o prenderem, é quase certo que voltará a fazer o mesmo.

Dra. Felicity Ackerman

Hospital Geral de Flint City

Chefe de Patologia

Médica-legista do condado de Flint
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A sala principal do Departamento de Polícia de Flint City era espaçosa,
mas os quatro homens que esperavam Terry Maitland pareciam enchê-la por
completo: dois agentes da Polícia Estadual e dois guardas prisionais, todos
eles corpulentos. Apesar de continuar atordoado com o que lhe tinha
acontecido (com o que ainda lhe estava a acontecer), Terry não pôde evitar
ver naquilo uma certa graça. A prisão do condado ficava a quatro
quarteirões. Tinham reunido muita força bruta para levá-lo ao longo de
pouco mais de oitocentos metros.

— Estenda as mãos — disse um dos guardas prisionais.
Terry obedeceu e viu colocarem-lhe umas algemas novas. Olhou em

volta à procura de Howie, de repente tão nervoso como quando tinha cinco
anos e a mãe lhe soltou a mão no primeiro dia do infantário. Howie, sentado
a um canto de uma mesa vazia, falava ao telemóvel, mas, quando viu a
expressão de Terry, interrompeu a chamada e aproximou-se rapidamente.

— Não toque no detido — avisou o agente que tinha algemado Terry.
Gold ignorou-o. Rodeou os ombros de Terry com o braço e murmurou:
— Vai correr tudo bem.



Em seguida, para surpresa tanto de Gold como do seu cliente, beijou
Terry na face.

O treinador levou aquele beijo consigo enquanto os quatro homens o
escoltavam pelos degraus de entrada até onde os aguardava uma carrinha do
condado, atrás de um carro-patrulha da Polícia Estadual, com as luzes a
piscar. E levou também as palavras. Sobretudo estas, enquanto as máquinas
fotográficas disparavam e os holofotes das televisões se acendiam e as
perguntas saíam disparadas como balas. «Foi acusado?», «Foi o senhor?»,
«É inocente?», «Confessou o crime?», «O que pode dizer aos pais do Frank
Peterson?»

«Vai correr tudo bem», dissera Gold, e foi a isso que Terry se agarrou.
Mas obviamente não ia correr bem.

1 Joseph Force Crater (nascido a 5 de janeiro de 1889, desaparecido a 6 de agosto de 1930 e
declarado morto a 6 de junho de 1939) foi um juiz do Supremo Tribunal do estado de Nova Iorque
que desapareceu durante um escândalo político. Foi visto pela última vez a sair de um restaurante na
West 45th Street, em Manhattan, e entrou na cultura popular como um dos mais misteriosos casos de
pessoas desaparecidas do século XX. Apesar da publicidade, o caso nunca foi resolvido e foi
oficialmente encerrado quarenta anos depois de ele desaparecer. (N. das T.)
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A luz estroboscópica a pilhas que Alec Pelley levava na consola central
do seu Explorer encontrava-se numa espécie de zona cinzenta. Em bom
rigor, talvez não fosse legal, pois Pelley aposentara-se da Polícia Estadual,
mas, por outro lado, sendo ele um membro respeitável da reserva policial de
Cap City, talvez fosse. Em todo o caso, parecia necessário colocá-la no
tabliê e acendê-la naquela ocasião. Com a ajuda da luz, percorreu a
distância entre Cap City e Flint em tempo recorde, e estava a bater à porta
do número 17 de Barnum Court às nove e quinze. Ali não havia jornalistas;
porém, mais à frente, Alec viu o brilho dos holofotes das televisões diante
do que calculou ser a casa dos Maitlands. Ao que parecia, nem todas as
moscas-varejeiras tinham sido atraídas pela carne fresca da conferência de
imprensa improvisada de Howie. Não que ele esperasse que isso
acontecesse.

A porta foi aberta por um homem baixo e corpulento de cabelo cor de
areia; tinha a testa franzida, os lábios tão apertados que a boca quase não
existia, pronta para mandá-lo para o diabo. A mulher atrás dele era loura, de
olhos verdes, oito centímetros mais alta do que o marido e muito mais
bonita, mesmo sem maquilhagem e com os olhos inchados. Naquele
momento não chorava, mas algures dentro de casa ouvia-se um pranto.
Infantil. Uma das filhas de Maitland, calculou Alec.

— Senhor e senhora Mattingly? Sou o Alec Pelley. O Howie Gold
ligou-lhes?



— Sim — respondeu a mulher. — Entre, senhor Pelley.
Alec fez menção de entrar. Mattingly, vinte centímetros mais baixo mas

imperturbável, interpôs-se no seu caminho.
— Podemos ver a sua identificação primeiro, por favor?
— Com certeza.
Alec podia ter-lhe mostrado a carta de condução, mas preferiu exibir a

identificação de polícia na reserva. O casal não precisava de saber que, por
aquela altura, as suas obrigações se reduziam a uma espécie de trabalhos de
beneficência, normalmente num papel menos importante do que à primeira
vista poderia parecer, como segurança em concertos de rock, rodeios,
eventos de luta livre profissional e nos três eventos anuais do Monster
Truck Jam que se realizavam no Coliseum. Também trabalhava na zona
comercial de Cap City, com um bloco de multas na mão, sempre que um
dos agentes que fiscalizava os parquímetros adoecia. Era um exercício em
humildade, tratando-se de um homem que já estivera à frente de uma
brigada com quatro detetives da Polícia Estadual, mas Alec não se
importava; gostava de estar ao ar livre, ao sol. Além disso, era um estudioso
da Bíblia, e, na Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, proclama-se: «Deus
opõe-se aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes.»

— Obrigado — disse o senhor Mattingly, ao mesmo tempo que dava um
passo para o lado e estendia a mão. — Tom Mattingly.

Alec apertou-a e preparou-se para um aperto forte. Não ficou
dececionado.

— Não costumo ser desconfiado, este bairro é tranquilo, mas disse à
Jamie que devemos ter muito cuidado enquanto tivermos a Sarah e a Grace
debaixo do nosso teto. Há muita gente indignada com o Treinador T, e,
acredite, é só o princípio. Quando se espalhar o que ele fez, será bem pior.
Ainda bem que está aqui, para as tirar das nossas mãos.

Jamie Mattingly olhou para ele com reprovação.



— O que quer que o pai delas possa ter feito, se é que fez alguma coisa,
não é culpa delas. — E para o detetive: — Estão desoladas, principalmente
a Gracie. Viram o pai ser algemado e detido.

— Pois espera até elas descobrirem porque o detiveram — interveio
Mattingly. — Porque vão saber. Hoje em dia, as crianças descobrem
sempre. Maldita Internet, maldito Facebook, maldito Twitter. — Abanou a
cabeça. — A Jamie tem razão: ele é inocente até prova em contrário. As
coisas são assim nos Estados Unidos, mas quando fazem uma detenção
pública daquela maneira… — Suspirou. — Quer beber alguma coisa,
senhor Pelley? A Jamie fez chá gelado antes do jogo.

— Obrigado, mas é melhor levar as meninas para casa. A mãe está à
espera delas.

E entregar as crianças era apenas a primeira tarefa da noite. Howie tinha
elaborado uma lista, à velocidade de uma metralhadora, pouco antes de se
colocar sob a luz dos holofotes das televisões, e o ponto número dois
envolvia voltar rapidamente a Cap City e durante o trajeto fazer chamadas
(e exigir a retribuição de favores). Estava de volta ao jogo, o que era bom (e
muito melhor do que passar multas em Midland Street), mas esta parte ia
ser difícil.

As meninas estavam numa divisão que, a julgar pelos peixes
empalhados que sobressaíam das paredes de pinho, só podia ser o covil de
Tom Mattingly. No enorme ecrã plano, SpongeBob fazia das suas em Bikini
Bottom, mas sem som. As meninas que Alec devia levar estavam
encolhidas no sofá, ainda com as camisolas e os bonés dos Golden Dragons.
Também tinham tinta preta e dourada no rosto, que devia ter sido aplicada
pela mãe antes do jogo, antes de o mundo anteriormente agradável se ter
empinado sobre as patas traseiras e aberto um buraco na família à dentada,
mas parte da pintura facial da mais nova saíra com o choro.



A mais velha viu um desconhecido à porta e apertou ainda mais nos
braços a irmã chorosa. Apesar de não ter filhos, Alec gostava de crianças, e
o gesto instintivo de Sarah Maitland tocou-o: uma criança a proteger outra.

Parou no meio da sala, as mãos unidas diante do corpo.
— Sarah? Sou amigo do Howie Gold. Conhece-lo, não conhece?
— Sim. O meu pai está bem? — A voz era pouco mais do que um

sussurro, rouca por causa do choro.
Grace nem sequer olhou para Alec, escondendo o rosto no ombro da

irmã mais velha.
— Está. Pediu-me para vos levar para casa.
Não estava a dizer toda a verdade, mas não era o momento de entrar em

pormenores.
— Ele está lá?
— Não, mas está a vossa mãe.
— Podemos ir andando — propôs Sarah, baixinho. — Fica aqui na rua.

Posso ir de mão dada com a Gracie.
Com o rosto encostado ao ombro da irmã mais velha, Grace Maitland

abanou a cabeça num gesto de negação.
— Não depois de escurecer, querida — disse Jamie Mattingly.
«E não esta noite», pensou Alec. «Nem por muitas noites no futuro.

Nem dias.»
— Vamos, meninas! — disse Tom com uma alegria falsa (e um tanto

assustadora, diga-se de passagem). — Eu acompanho-vos à porta.
Debaixo da lâmpada do alpendre, Jamie Mattingly parecia mais pálida

do que antes; em três curtas horas, a sua aparência tinha passado da de uma
mãe saudável para a de uma doente cancerígena.

— Isto é um horror — disse ela. — Parece que o mundo inteiro se virou
ao contrário. Graças a Deus, a nossa filha está fora, na colónia de férias. Só



fomos ao jogo hoje porque a Sarah e a Maureen são as melhores amigas
uma da outra.

Ao ouvir o nome da amiga, Sarah Maitland começou a chorar, e isso fez
com que a irmã também recomeçasse. Alec agradeceu aos Mattinglys e
levou as meninas até ao seu Explorer. Caminhavam devagar, as cabeças
baixas e as mãos dadas, como crianças num conto de fadas. O detetive tinha
tirado o lixo habitual do banco do passageiro da frente, e elas sentaram-se
juntas, muito apertadas. Grace escondera mais uma vez o rosto no ombro da
irmã.

Alec nem se deu ao trabalho de lhes apertar o cinto de segurança — a
distância até ao círculo de holofotes que iluminava o passeio era, no
máximo, de trezentos metros. Em frente à casa só havia uma equipa de
televisão. Eram do canal Cap City, da ABC; quatro ou cinco indivíduos
bebiam café em copos de plástico à sombra da antena parabólica da
carrinha. Quando viram o Explorer virar para o caminho de acesso dos
Maitlands, entraram em ação.

Alec abriu a janela e, com a voz com que, quando era polícia, dizia
«Parem já e mãos ao alto», exclamou:

— Nem uma só câmara! Nem uma só câmara apontada a estas
crianças!

Isso deteve-os durante alguns segundos, mas foi sol de pouca dura.
Dizer às varejeiras da comunicação social para não filmarem era como
ordenar aos mosquitos que não picassem. Alec recordava os tempos em que
as coisas eram diferentes (a época longínqua em que um cavalheiro ainda
abria a porta a uma senhora), mas esses dias já tinham passado. O jornalista
solitário que decidira ficar ali em Barnum Court, um hispânico que Alec
conhecia vagamente, andava sempre de laço e apresentava o boletim
meteorológico aos fins de semana, já estava a pegar no microfone e a
verificar a bateria no cinto.



A porta da frente da casa dos Maitlands abriu-se. Sarah viu a mãe e
começou a sair do veículo.

— Espera um minuto, Sarah — pediu Alec, e esticou a mão para trás.
Tinha ido buscar duas toalhas à casa de banho, antes de sair de casa, e

entregou uma a cada menina.
— Tapem a cara com isto, menos os olhos. — Sorriu. — Como os

bandidos dos filmes, okay?
Grace limitou-se a olhar para ele, mas Sarah entendeu e pôs uma das

toalhas na cabeça da irmã. Alec acabou de cobrir-lhe a boca e o nariz,
enquanto Sarah se tapava com a dela. Saíram e, agarrando as toalhas
debaixo do queixo, correram, iluminadas pelo holofote da carrinha de
televisão. Não pareciam bandidos; pareciam beduínos anões numa
tempestade de areia. Também pareciam as crianças mais tristes e
desesperadas que Alec já tinha visto.

Marcy Maitland não tinha uma toalha a esconder o rosto, e foi no dela
que a câmara se focou.

— Senhora Maitland! — gritou o do laço. — Tem algum comentário a
fazer sobre a detenção do seu marido? Já falou com ele?

Colocando-se à frente da câmara (e deslocando-se ao mesmo tempo que
ela, agilmente, quando o operador tentou apanhar um plano desimpedido),
Alec apontou para o jornalista:

— Nem mais um passo no relvado, hermano, ou vai poder fazer a merda
das perguntas ao Maitland da cela ao lado.

O do laço olhou para ele ofendido.
— A quem está a chamar hermano? Tenho um trabalho a fazer.
— Acossar uma mulher transtornada e duas crianças — disse Alec. —

Que belo trabalho.
Contudo, o próprio trabalho de Alec ali tinha terminado. A senhora

Maitland abraçara as filhas e levara-as para dentro. Estavam a salvo, pelo



menos tanto quanto podiam estar, embora ele suspeitasse que aquelas
meninas não iriam sentir-se a salvo durante muito tempo.

O homem do laço trotou pelo passeio quando Alec voltou para o
automóvel, fazendo sinal ao operador de câmara para que os seguisse.

— Quem é o senhor? Como se chama?
— Nadir. Pergunte de novo e torno a repetir. Aqui não encontrará

nenhuma notícia, portanto deixe esta gente em paz, está bem? Elas não
tiveram nada que ver com isto.

Sabia que era o mesmo que falar chinês. Os vizinhos já se encontravam
nos jardins, desejosos de ver o próximo episódio do drama de Barnum
Court.

Alec fez marcha-atrás pelo caminho de acesso e seguiu para oeste,
consciente de que o operador de câmara estaria a filmar a sua matrícula e
que em pouco tempo saberiam quem ele era e para quem trabalhava. Não
seria uma notícia do outro mundo, mas a cereja no cimo do bolo que
serviriam aos telespectadores que assistissem ao noticiário das onze. Pensou
no que estaria a acontecer naquela casa: a mãe atordoada e apavorada a
tentar reconfortar duas meninas atordoadas e apavoradas, ainda com a
pintura do jogo na cara.

— Foi ele? — tinha perguntado Alec quando Howie lhe telefonara e
apresentara uma versão rápida e resumida da situação. Não importava,
trabalho era trabalho, mas gostava sempre de saber. — O que acha?

— Não sei o que achar — respondera Howie —, mas sei qual vai ser a
sua próxima tarefa assim que deixar a Sarah e a Gracie em casa.

Quando viu a primeira placa a indicar a autoestrada, Alec ligou para o
Sheraton de Cap City e pediu para falar com o concierge, com quem já
contactara no passado.

Para mal dos seus pecados, já contactara a maioria deles.
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Bill Samuels e Ralph estavam no gabinete deste, os dois com o nó da
gravata e o colarinho aberto. Os holofotes das televisões lá fora tinham-se
apagado dez minutos antes. Os quatro botões do telefone na secretária de
Ralph estavam acesos, mas Sandy McGill atendia as chamadas e
continuaria a fazê-lo até Gerry Malden chegar, às onze. De momento, o seu
trabalho era simples, ainda que repetitivo: «O Departamento de Polícia de
Flint City não tem comentários a fazer neste momento. A investigação
segue o seu curso.»

Entretanto, Ralph estivera a utilizar o seu próprio telemóvel. Voltou a
guardá-lo no bolso.

— O Yune Sablo e a mulher foram ao Norte, visitar os sogros dele.
Disse que já adiara a viagem duas vezes e que não tinha escolha, a não ser
que quisesse passar uma semana no sofá, que é bastante desconfortável,
segundo ele. Volta amanhã, e claro que estará na audiência.

— Então mandamos outra pessoa ao Sheraton — disse Samuels. — É
pena que o Jack Hoskins esteja de férias.

— Não é pena nenhuma — respondeu Ralph, o que fez Samuels rir.
— Está bem, apanhaste-me. O nosso Jackie pode não ser o pior detetive

do estado, mas reconheço que pouco lhe falta. Conheces todos os detetives
de Cap City. Começa a ligar até encontrares um que esteja vivo.

Ralph abanou a cabeça.
— Tem de ser o Sablo. Ele conhece o caso e é a nossa ligação à Polícia

Estadual. Não podemos arriscar-nos a irritá-los, tendo em conta a forma
como as coisas se desenrolaram hoje. Não foi bem como esperávamos.

Aquele era o eufemismo do ano, talvez até do século. A absoluta
surpresa e a aparente inocência de Terry tinham abalado Ralph ainda mais
do que o álibi inverosímil. Será que o monstro dentro dele não só tinha



matado o menino como também apagara todas as lembranças do ato? E
depois… o quê? Preenchera as lacunas com uma história pormenorizada e
falsa sobre uma conferência de professores em Cap City?

— Se não mandas já alguém, aquele tipo que o Gold usa…
— O Alec Pelley.
— Sim, ele mesmo. Vai aceder às filmagens de segurança do hotel antes

de nós. Isso se ainda as tiverem.
— Hão de ter. Eles guardam tudo durante trinta dias.
— Tens a certeza?
— Sim. Mas o Pelley não tem um mandado.
— Vá lá, homem. Achas que vai precisar de um?
Ralph achava que não. Alec Pelley fora detetive da Polícia Estadual

durante mais de vinte anos. Devia ter estabelecido diversos contactos nessa
altura, e, a trabalhar para um advogado criminal de sucesso como Howard
Gold, teria o cuidado de manter esses contactos atualizados.

— A tua ideia de o prender em público parece agora uma má decisão —
disse Samuels.

Ralph olhou para ele com uma expressão dura.
— Foi uma ideia com a qual concordaste.
— Sem muito entusiasmo — respondeu Samuels. — Sejamos claros, já

que toda a gente foi para casa e só ficámos nós. Este crime afetou-te
bastante.

— É verdade — confessou Ralph. — Ainda afeta. E como só estamos
nós os dois, permite-me recordar-te de que fizeste mais do que concordar.
No outono haverá eleições, e uma detenção dramática com grande cobertura
mediática não te prejudicaria.

— Isso nunca me passou pela cabeça — disse Samuels.
— Tudo bem. Nunca te passou pela cabeça, só te deixaste levar. Mas, se

acreditas que a decisão de o prender no campo foi só por causa do meu



filho, é melhor dares outra olhadela às fotos da cena do crime e refletires na
adenda ao relatório da autópsia, da autoria da Felicity Ackerman. Este tipo
de homens não se contenta com uma só vítima.

Samuels começou a corar.
— Achas que não o fiz já? Meu Deus, Ralph, fui eu que lhe chamei

canibal e consta em ata.
Ralph passou a palma da mão pela cara, que já arranhava.
— Não adianta discutir sobre quem disse o quê e fez o quê. O que

devemos recordar é que não importa quem acede primeiro às imagens das
câmaras de segurança. Se for o Pelley, não pode metê-las debaixo do braço
e levá-las para casa, pois não? Nem sequer apagá-las.

— É um facto — concordou Samuels. — Em todo o caso, é pouco
provável que sejam conclusivas. Talvez algumas das imagens mostrem um
homem parecido com o Maitland…

— Exato. Mas provar que é ele, a partir de alguns fotogramas, é outra
coisa. Principalmente ao lado das nossas testemunhas oculares e das
impressões digitais. — Ralph levantou-se e abriu a porta. — Talvez as
gravações não sejam o mais importante. Tenho de fazer um telefonema.
Que já devia ter feito, aliás.

Samuels seguiu-o até à receção. Sandy McGill estava ao telefone. Ralph
aproximou-se e fez deslizar um dedo pelo pescoço, para que ela parasse.
Ela desligou e olhou para ele, expectante.

— Everett Roundhill — disse Ralph. — Presidente do departamento de
Inglês da escola secundária. Localiza-o e liga-lhe.

— Localizá-lo não será problema, tenho o número aqui — respondeu
Sandy. — Ele já me ligou duas vezes a pedir para falar com o responsável
pela investigação, e eu disse-lhe para se pôr na fila. — Pegou numa pilha de
papéis com o cabeçalho «NA TUA AUSÊNCIA» e agitou-a diante do detetive.



— Ia deixar isto na tua secretária para amanhã. Sei que é domingo, mas
disse a toda a gente que tenho quase a certeza de que virás trabalhar.

Falando muito devagar e olhando para o chão em vez de para o homem
ao seu lado, Bill Samuels disse:

— O Roundhill ligou. Duas vezes. Não gosto disso. Não gosto nada
disso.

3

Ralph chegou a casa às onze menos um quarto, naquela noite de sábado.
Premiu o botão no comando da garagem, avançou com o automóvel e
premiu-o de novo. O portão desceu, obediente. Pelo menos uma coisa no
mundo permanecia sã e normal. Bastava premir o botão, A, partindo do
princípio de que o compartimento de pilhas, B, continha pilhas Duracell
relativamente novas, e a porta da garagem, C, abria e fechava.

Desligou o motor e ficou sentado no escuro, a bater no volante com a
aliança de casamento e a relembrar uma canção da sua agitada
adolescência: «Shave and a haircut… you bet! Sung by the whorehouse…
quartet!»

A porta abriu-se e Jeanette saiu, enrolada no roupão. À luz da cozinha,
Ralph viu que a mulher usava as pantufas em forma de coelho que ele lhe
dera, na brincadeira, no último aniversário. O verdadeiro presente fora uma
viagem a Key West, só os dois, e tinham-se divertido muito, mas a viagem
era apenas uma lembrança confusa na mente dele, assim como todas as
férias ao fim de algum tempo: coisas tão sem substância como o gosto que
fica na boca depois de se comer algodão-doce. Restavam as pantufas tolas,
sapatinhos cor-de-rosa da loja do chinês, com olhinhos ridículos e cómicas
orelhas caídas. Vê-la com elas fez-lhe arder os olhos. Sentia que tinha



envelhecido vinte anos desde que entrara naquela clareira em Figgis Park e
vira os restos ensanguentados de um menino que provavelmente idolatrava
o Batman e o Super-Homem.

Saiu do automóvel e abraçou a mulher com força, pressionando o rosto
áspero na face lisa dela, sem dizer nada, apenas concentrado em conter as
lágrimas que queriam sair.

— Querido — disse ela. — Querido, apanhaste-o. Apanhaste-o. O que
se passa?

— Talvez nada — respondeu o detetive. — Talvez tudo. Devia tê-lo
interrogado antes. Mas, meu Deus, estava tão certo!

— Entra — disse ela. — Vou fazer chá, e contas-me tudo.
— Se beber chá não vou conseguir dormir.
Jeanette recuou e observou-o. Aos cinquenta anos, os seus olhos tinham

o mesmo encanto que possuíam aos vinte e cinco.
— E por acaso ias dormir? — Como o marido não respondeu, ela

acrescentou: — Caso encerrado.
Derek estava numa colónia de férias no Michigan, portanto, tinham a

casa só para eles. Jeanette perguntou-lhe se queria ver o noticiário das onze
na televisão da cozinha, e ele abanou a cabeça. A última coisa que queria
era ver dez minutos de informação sobre a captura do Monstro de Flint
City. Jeannie fez torradas com pão de passas para acompanhar o chá. Ralph
sentou-se à mesa da cozinha, olhou para as mãos e contou-lhe tudo. Deixou
Everett Roundhill para o fim.

— Estava furioso connosco — disse o detetive —, mas, como fui eu a
retribuir-lhe a chamada, levei por tabela.

— Estás a dizer que ele confirmou a história do Terry?
— Palavra por palavra. O Roundhill apanhou o Terry e os outros dois

professores, Quade e Grant, na escola secundária. Às dez da manhã de
terça, conforme tinham combinado. Chegaram ao Sheraton de Cap City



cerca das doze menos um quarto, a tempo de levantar as identificações para
o congresso e almoçarem. Roundhill diz que perdeu o Terry de vista durante
mais ou menos uma hora depois do almoço, mas acha que o Quade estava
com ele. De qualquer modo, reuniram-se todos às três, que foi quando a
senhora Stanhope o viu a meter a bicicleta do Frank Peterson e o próprio
Frank numa carrinha branca suja, cento e dez quilómetros a sul.

— Falaste com o Quade?
— Sim. A caminho de casa. Não parecia zangado como o Roundhill,

que está tão furioso que ameaçou pedir uma investigação completa ao
procurador-geral, mas sim descrente. Perplexo. Disse que ele e o Terry
foram a uma livraria chamada Second Edition depois do almoço, estiveram
a folhear os livros usados e voltaram para ver o Coben.

— E o Grant? O que diz ele?
— É uma mulher, Debbie Grant. Ainda não falei com ela, o marido

disse que saiu com umas amigas e que desliga sempre o telemóvel quando
faz isso. Falo com ela amanhã de manhã, mas não tenho dúvidas de que vai
confirmar o que o Roundhill e o Quade contaram. — Deu uma dentadinha
na torrada e pousou-a no prato. — E a culpa é minha. Se eu tivesse levado o
Terry para interrogatório na noite de quinta, depois de a senhora Stanhope e
de a pequena June Morris o identificarem, saberia que tínhamos um
problema e isso não estaria agora na televisão e na Internet.

— Mas naquela altura já tinhas encontrado impressões digitais
coincidentes com as do Terry Maitland, certo?

— Sim.
— Impressões digitais na carrinha, uma impressão digital na chave da

ignição, impressões digitais no veículo que ele abandonou perto do rio, no
ramo que usou para…

— Sim.



— E uma porrada de testemunhas oculares. O homem atrás do Shorty’s
Pub e o amigo dele. A taxista. E o segurança do bar de strip. Todos o
reconheceram.

— Sim, e como está detido não duvido de que vamos conseguir mais
algumas testemunhas no Gentlemen, Please. Solteirões, na sua maioria, que
não precisarão de explicar às mulheres o que estavam lá a fazer. Ainda
assim, eu devia ter esperado. Talvez devesse ter ligado para a escola e
verificado os movimentos dele no dia do homicídio, mas não fazia sentido,
por estarmos no meio das férias de verão. O que poderiam dizer-me, além
de «Ele não está aqui»?

— Além disso, temias que, se começasses a fazer perguntas, ele
acabasse por saber.

Isso parecera evidente na altura, mas agora uma simples estupidez. Pior
ainda, negligência.

— Já cometi alguns erros na minha carreira, mas nenhum comparado
com este. Parece que fiquei cego.

Ela abanou a cabeça com veemência.
— Lembras-te do que te disse quando me contaste como tencionavas

proceder?
— Sim.
«Força. Afasta-o daqueles miúdos o mais depressa possível.»
Essas tinham sido as suas palavras.
Ficaram ali sentados, a olhar um para o outro por cima da mesa.
— Isso é impossível — disse Jeannie por fim.
Ralph apontou para ela.
— Chama-se a isso ir ao cerne da questão.
Ela bebeu um gole de chá, pensativa, e olhou para ele por sobre a

chávena.



— Diz-se que toda a gente tem um duplo. Acho que o Edgar Allan Poe
até escreveu uma história acerca disso. O título do conto é «William
Wilson».

— O Poe escreveu as suas histórias antes das impressões digitais e do
ADN. Ainda não temos o ADN, isso está pendente, mas se for o dele é
culpado e eu não vou ter problemas. Se for o de outra pessoa, mandam-me
para o manicómio. Depois de me despedirem e processarem por detenção
ilegal, claro.

Jeannie pegou na torrada, mas colocou-a de volta no prato.
— Tens as impressões digitais dele daqui. E vais ter o ADN dele daqui,

tenho a certeza. Mas, Ralph… não tens as impressões digitais e o ADN de
lá. De quem foi à conferência em Cap City. E se o Terry Maitland matou o
miúdo e foi o duplo quem esteve na conferência?

— Se estás a sugerir que o Terry Maitland tem um gémeo verdadeiro
perdido com as mesmas impressões digitais e o mesmo ADN, digo-te já que
não é possível.

— Não estou a sugerir isso. Estou a dizer que não tens nenhuma prova
forense de que o Terry esteve em Cap City. Se o Terry estava aqui e as
provas assim o indicam, o duplo devia estar lá. É a única coisa que faz
sentido.

Ralph entendia a lógica, e nos policiais que Jeannie gostava de ler, de
Agatha Christie, Rex Stout, Harlan Coben, aquele seria o elemento
principal do último capítulo, quando Miss Marple, Nero Wolfe ou Myron
Bolitar revelavam tudo. Havia um facto sólido, tão inalterável como a lei da
gravidade: um homem não podia estar em dois sítios ao mesmo tempo.

Porém, se Ralph confiava nas testemunhas oculares daqui, tinha de ter a
mesma confiança nas testemunhas oculares que diziam que estavam em
Cap City com Maitland. Como podia duvidar delas? Roundhill, Quade e
Debbie Grant davam aulas no mesmo departamento. Viam Maitland todos



os dias. Devia ele, Ralph, acreditar que aqueles três professores tinham sido
cúmplices na violação e homicídio de uma criança? Ou que passaram dois
dias com um duplo tão perfeito que nem desconfiaram? E mesmo que ele
pudesse obrigar-se a acreditar, conseguiria Bill Samuels convencer disso
um júri, sobretudo quando a defesa de Terry estava a cargo de um advogado
experiente e ardiloso como Howie Gold?

— Vamos para a cama — disse Jeanette. — Dou-te um dos meus
Ambien e faço-te uma massagem nas costas. Amanhã verás as coisas com
outros olhos.

— Achas? — perguntou ele.

4

Enquanto Jeanette Anderson massajava as costas do marido, Fred
Peterson e o filho mais velho (com Frankie morto, o seu único filho)
levantavam os pratos e arrumavam a sala de estar e a da televisão. E, apesar
de se ter tratado de um velório, as sobras na casa eram iguais às de qualquer
festa grande e prolongada.

Ollie surpreendera Fred. O rapaz era o típico adolescente egoísta que em
geral não tiraria as meias de debaixo da mesa de centro se não ouvisse a
mesma ordem duas ou três vezes, mas naquela noite fora um ajudante
eficiente que não se queixara de nada desde que Arlene se despedira, às dez
horas, do último convidado do interminável desfile do dia. A congregação
de amigos e vizinhos começara a diminuir às sete, e Fred albergara a
esperança de que terminasse às oito (céus, estava tão cansado de assentir
quando as pessoas diziam que Frankie estava no Céu), mas nesse momento
chegara a notícia de que Terence Maitland fora preso pelo homicídio de
Frankie, e a maldita reunião ganhara um novo fôlego. Aquela segunda parte



fora quase uma festa, ainda que lúgubre. Fred ouviu repetidas vezes que a)
era inacreditável, que b) o Treinador T parecera sempre tão normal, e, c), a
injeção letal na McAlester era pouco para ele.

Ollie fez inúmeras viagens entre a sala e a cozinha, transportando copos
e pilhas de pratos, metendo tudo na máquina da loiça com uma eficiência
que Fred jamais esperaria. Quando a máquina ficou cheia, Ollie ligou-a,
enxaguou outros pratos e empilhou-os no lava-loiça, para a leva seguinte.
Fred transportou os pratos que tinham ficado na sala da televisão e
encontrou mais na mesa de piquenique no quintal, para onde alguns
convidados tinham ido fumar. Cinquenta ou sessenta pessoas deviam ter
passado pela casa antes de tudo ter finalmente terminado, todos os vizinhos
do bairro e mais alguns indivíduos de outras partes da cidade, além do
padre Brixton e das várias mulheres da paróquia de St. Anthony que o
tinham acompanhado («As suas groupies», pensou Fred). Chegavam sem
cessar, um fluxo contínuo de enlutados e curiosos.

Fred e Ollie arrumaram tudo em silêncio, cada um absorto nos seus
pensamentos e na sua dor. Após passarem horas a receber condolências (e,
em abono da verdade, até as dos desconhecidos tinham sido sinceras), não
eram capazes de se compadecer um do outro. Talvez isso fosse estranho.
Talvez fosse triste. Talvez fosse o que as pessoas com vocação literária
descreviam como ironia. Fred, no seu cansaço e na sua aflição, era incapaz
de refletir sobre aquilo.

Entretanto, a mãe do menino morto permanecera sentada no sofá com o
seu melhor vestido de seda para sair à rua, os joelhos unidos, as mãos a
apertar os braços gordos como se estivesse com frio. Não dissera nada
desde que a última visita, a velha senhora Gibson, da casa ao lado, que
como seria de esperar ficou até ao fim, se fora embora.

«Ela já se pode ir embora, já arquivou tudo na cabeça», dissera Arlene
Peterson ao marido depois de trancar a porta da rua e se encostar a ela.



Arlene Kelly fora uma visão esbelta em renda branca quando o
predecessor do padre Brixton os casara. Continuara magra e linda depois de
dar Ollie à luz, mas isso acontecera dezassete anos antes. Começara a
ganhar peso depois de dar Frank à luz, e estava à beira da obesidade…
embora ainda fosse linda para Fred, que não tinha coragem de seguir o
conselho do doutor Carhart após os últimos exames: «Você está preparado
para mais cinquenta anos, Fred, desde que não caia de um edifício e não se
meta debaixo de um camião, mas a sua mulher tem diabetes tipo dois e
precisa de perder vinte e cinco quilos se quiser manter-se saudável. Tem de
ajudá-la. Afinal, os dois ainda têm muito por que viver.»

Porém, com Frankie não só morto mas assassinado, a maioria daquilo
que tinham por que viver parecia idiota e insignificante. Apenas Ollie
mantinha a sua valiosa importância na mente de Fred, e, mesmo no meio da
dor, sabia que ele e Arlene tinham de tratá-lo com delicadeza nas semanas e
meses que se seguiriam. Ollie também sofria. Podia fazer a sua parte (mais
do que isso, na realidade) no esforço de recolher as sobras daquele último
ato dos ritos fúnebres de Franklin Victor Peterson, mas, no dia seguinte,
teriam de deixá-lo ser de novo um adolescente. Levaria tempo, mas
acabaria por conseguir.

«Da próxima vez que vir as meias do Ollie debaixo da mesa, ficarei
feliz da vida», prometeu Fred a si mesmo. «E romperei este silêncio
horrível e nada natural assim que conseguir pensar em alguma coisa para
dizer.»

No entanto, não lhe ocorreu nada, e, quando Ollie passou por ele como
um sonâmbulo rumo à sala da televisão, a puxar o aspirador pelo cano, Fred
pensou — sem ter ideia do quanto estava errado — que pelo menos as
coisas não podiam piorar.

Foi até à porta da sala e viu Ollie começar a aspirar a alcatifa cinzenta
com aquela mesma eficiência estranha e inimaginável, fazendo movimentos



longos e regulares, primeiro para um lado e depois para o outro. As
migalhas de Nabs, Oreos e Ritz desapareceram como se nunca ali tivessem
estado, e Fred encontrou uma coisa para dizer.

— Eu limpo a sala.
— Não me importo de limpar — disse Ollie.
Tinha os olhos vermelhos e inchados. Apesar da diferença de idades

entre os dois irmãos — sete anos —, mantinham uma relação incrivelmente
próxima. Ou talvez não fosse assim tão incrível, talvez fosse a distância
suficiente para minimizar a rivalidade entre irmãos. Para que Ollie fosse
uma espécie de segundo pai para Frank.

— Eu sei — disse Fred —, mas a divisão de tarefas tem de ser justa.
— Tudo bem. Só não digas: «É o que o Frankie teria querido», senão

terei de te estrangular com o tubo do aspirador.
Fred sorriu. Talvez não fosse o seu primeiro sorriso desde que o polícia

lhe aparecera à porta na terça-feira anterior, mas talvez fosse o primeiro que
era autêntico.

— Combinado.
Ollie terminou de limpar o tapete e arrastou o aspirador para junto do

pai. Quando Fred o puxou para a sala e começou a usá-lo, Arlene levantou-
se e caminhou na direção da cozinha sem olhar para trás. Fred e Ollie
trocaram um olhar. O filho encolheu os ombros. Fred fez o mesmo e voltou
a aspirar. As pessoas tinham lá ido para apoiá-los na sua dor, e ele achava
que era de agradecer, mas, caramba, que chiqueiro tinham deixado…
Consolou-se pensando que teria sido muito pior se o velório fosse irlandês,
mas Fred parara de beber depois de Ollie nascer, e os Petersons não tinham
álcool em casa.

Da cozinha veio um som inesperado: riso.
Fred e Ollie entreolharam-se de novo. O adolescente correu para a

cozinha, onde as gargalhadas da mãe, que inicialmente tinham parecido



naturais e tranquilas, haviam adquirido um tom histérico. O pai pisou no
botão para desligar o aspirador e seguiu-o.

Arlene Peterson estava de costas para o lava-louça, segurando a sua
considerável barriga, quase a rir às gargalhadas. O rosto tingira-se de um
vermelho intenso, como se estivesse a arder em febre. As lágrimas
escorriam-lhe pelas faces.

— Mãe? — perguntou Ollie. — O que aconteceu?
Apesar de terem levantado os pratos das salas de estar e da televisão,

ainda restava muito trabalho a fazer ali, na cozinha. Havia bancadas de cada
lado do lava-louça e uma mesa a um canto da cozinha, onde a família
jantava quase sempre. Todas essas superfícies estavam cobertas de travessas
meio cheias, tupperwares e restos embrulhados em folha de alumínio. Em
cima do fogão havia os restos de um frango e uma molheira com uma
substância castanha solidificada.

— Temos comida para um mês! — conseguiu Arlene dizer.
Entre risadas, inclinou-se para a frente e depois endireitou-se. O rosto

tinha ficado roxo. O cabelo ruivo, herdado tanto pelo filho diante dela como
pelo que fora sepultado, soltara-se dos ganchos com que o domara
provisoriamente e caía em volta do rosto como uma coroa ondulada.

— Má notícia: o Frankie está morto! Boa notícia: não vou ter de fazer
compras durante muito… muito… tempo!

Começou a uivar. Era um som mais próprio de um manicómio, não
daquela cozinha. Fred deu ordens às suas pernas para se moverem, ir até ela
e abraçá-la, mas não lhe obedeceram. Foi Ollie quem se moveu, mas, antes
que o filho pudesse chegar junto da mãe, Arlene pegou no frango e atirou-
lho. O rapaz agachou-se para se desviar. O frango voou de ponta a ponta da
cozinha, espalhando recheio pelo caminho, e bateu na parede com um ruído
horrível. Deixou uma marca de gordura no papel de parede, abaixo do
relógio.



— Mãe, para. Para.
Ollie tentou segurá-la pelos ombros e abraçá-la, mas Arlene soltou-se

das mãos dele e correu na direção de uma das bancadas, ainda a rir e a
uivar. Pegou numa travessa de lasanha com as duas mãos, levada por uma
das seguidoras do padre Brixton, e esvaziou-a na própria cabeça. A massa
fria escorreu-lhe pelo cabelo e pelos ombros. Depois, atirou a travessa para
a sala.

— O Frankie morreu e temos aqui a porra de um buffet italiano!
Fred pôs-se por fim em movimento, mas Arlene também se desviou

dele. Ria-se como uma menina superanimada a brincar à apanhada. Pegou
num tupperware cheio de gelado de marshmallow. Começou a erguê-lo,
mas deixou-o cair entre os pés. As gargalhadas pararam. Uma das mãos
aninhou o volumoso seio esquerdo. A outra apoiou-se, aberta, no peito
acima. Olhou para o marido com olhos arregalados ainda cheios de
lágrimas.

«Aqueles olhos», pensou Fred. «Foi por aqueles olhos que me
apaixonei.»

— Mãe? Mãe, o que foi?
— Nada — disse ela, e acrescentou: — Acho que é o meu coração. —

Inclinou-se a olhar para o frango e para o gelado de marshmallow. Caiu
lasanha do seu cabelo. — Vejam o que fiz.

Emitiu um suspiro longo, sibilante e estentórico. Fred segurou-a, mas
ela era demasiado pesada, e escorregou entre os seus braços. Antes de ela
cair de lado, ele viu que a cor já estava a abandonar o seu rosto.

Ollie gritou e ajoelhou-se ao seu lado.
— Mãe! Mãe! Mãe! — Olhou para o pai. — Acho que ela não está a

respirar!
Fred empurrou o filho para o lado.
— Liga para o cento e doze.



Sem se deter para ver se Ollie lhe obedecia, Fred colocou a mão em
volta do enorme pescoço da mulher, em busca de pulsação. Encontrou-a,
mas estava irregular, caótica: tum-tum, tumtumtum, tum-tum-tum. Colocou-
se em cima do corpo dela, com uma perna de cada lado, agarrou o seu pulso
esquerdo com a mão direita e começou a pressionar a um ritmo regular. Era
assim que se fazia? Aquilo aproximava-se sequer de uma manobra de
ressuscitação? Não sabia, mas, quando os olhos de Arlene se abriram, o
coração de Fred pareceu dar um salto no peito. Ali estava a sua mulher,
tinha voltado.

«Não foi mesmo um ataque cardíaco. Ela fez um esforço excessivo, só
isso. Desmaiou. Acho que chamam a isto uma síncope. Mas vamos pôr-te a
dieta, minha querida, e a tua prenda de anos vai ser uma daquelas pulseiras
que medem a…»

— Sujei tudo — sussurrou Arlene. — Desculpa.
— Não tentes falar.
Ollie estava ao telefone da cozinha, a falar rápido e quase aos gritos.

Dava a sua direção. Pedia-lhes que se apressassem.
— Vão ter de voltar a limpar a sala — disse ela. — Desculpem. Fred,

sinto muito.
Antes que Fred pudesse tornar a pedir-lhe que não falasse, que ficasse

quieta até se sentir melhor, Arlene inspirou fundo, rouca. Quando exalou,
revirou os olhos. Os globos oculares injetados de sangue pareceram sair das
órbitas, e o seu rosto transformou-se na máscara mortuária de um filme de
terror que Fred mais tarde tentaria apagar da mente. Em vão.

— Pai? Eles já vêm a caminho. A mãe está bem?
Fred não respondeu. Estava demasiado ocupado a praticar os

movimentos de ressuscitação e a lamentar não ter tido aulas. Porque nunca
arranjara tempo para isso? Havia tantas coisas que desejava. Teria trocado a



sua alma imortal pela oportunidade de poder retroceder no tempo uma
mísera semana.

Pressionar e soltar. Pressionar e soltar.
«Vais ficar bem», pensou. «Tens de ficar bem. “Sinto muito” não podem

ser as tuas últimas palavras. Não vou permitir.»
Pressionar e soltar. Pressionar e soltar.

5

Marcy Maitland aceitou de bom grado levar Grace para a sua cama
quando a filha lho pediu, mas quando perguntou a Sarah se queria
acompanhá-las, a filha mais velha abanou a cabeça.

— Muito bem — disse Marcy —, mas, se mudares de ideias, aqui
estarei.

Passou uma hora, depois outra. O pior sábado da sua vida tornou-se o
pior domingo. Pensou em Terry, que devia estar ao seu lado, a dormir
profundamente (e talvez a sonhar com o iminente campeonato da liga
interurbana, agora que os Bears tinham ficado para trás), mas que ao invés
se encontrava numa cela. Também estaria acordado? Claro que sim.

Sabia que a esperavam dias difíceis, mas Howie resolveria a situação.
Terry dissera-lhe numa ocasião que o seu antigo cotreinador na liga Pop
Warner era o melhor advogado de defesa do Sudoeste e que talvez um dia
ocupasse um lugar no Supremo Tribunal. Com o álibi perfeito de Terry, era
impossível Howie fracassar. Mas, de cada vez que a ideia lhe proporcionava
consolo suficiente para adormecer, recordava-se de Ralph Anderson, aquele
Judas filho da mãe que tinham considerado um amigo, e despertava de
novo. Quando aquilo terminasse, processariam a polícia de Flint City por
detenção ilegal, difamação e qualquer outra coisa que ocorresse a Howie



Gold, e, quando o advogado começasse a soltar as suas bombas legais, ela
assegurar-se-ia de que Ralph Anderson estava no centro da explosão.
Poderiam processá-lo pessoalmente? Arrancar-lhe tudo o que tinha? Ela
esperava que sim. Esperava que acabasse na rua, com a mulher e o filho, a
quem Terry ajudara tanto, descalços e vestidos com trapos, com tigelas de
pedintes nas mãos. Calculou que uma situação assim era pouco provável
naqueles tempos modernos, supostamente desenvolvidos, mas imaginava-os
aos três com perfeita nitidez naquelas circunstâncias, a mendigar nas ruas
de Flint City, e, cada vez que pensava naquilo, a visão despertava-a de
novo, vibrando com fúria e satisfação.

Eram duas e quinze no relógio da mesa de cabeceira quando a filha mais
velha apareceu à porta, exibindo apenas as pernas sob a enorme camisola
dos Oklahoma City Thunder que usava como camisa de dormir.

— Mãe? Estás acordada?
— Estou.
— Posso deitar-me contigo e com a Gracie?
Marcy afastou o lençol e chegou-se para o lado. Sarah enfiou-se na

cama, e, quando Marcy a abraçou e beijou a nuca da filha, ela começou a
chorar.

— Chiu, vais acordar a tua irmã.
— Não consigo controlar-me. Não paro de pensar nas algemas.

Desculpa.
— Baixinho, então. Baixinho, querida.
Marcy abraçou-a até Sarah ter desabafado tudo. Quando estava em

silêncio há uns cinco minutos, a mãe achou que tinha adormecido e sentiu
que, naquele momento, com as duas filhas, uma de cada lado, conseguiria
dormir. Mas Sarah rolou e olhou para ela. Os seus olhos lacrimejantes
brilhavam na escuridão.

— O pai não vai para a prisão, pois não, mãe?



— Não — disse ela. — Ele não fez nada.
— Mas há pessoas inocentes que vão para a prisão. Às vezes, passam-se

anos até alguém descobrir que são inocentes. Depois saem, mas estão
velhas.

— Isso não vai acontecer ao teu pai. Ele estava em Cap City quando
aconteceu aquilo por que o detiveram…

— Eu sei porque o detiveram — disse Sarah. Secou os olhos. — Não
sou burra.

— Eu sei, querida.
Sarah mexeu-se, inquieta.
— Devem ter tido um motivo.
— Talvez pensem que sim, mas os motivos deles estão errados. O

senhor Gold vai explicar onde ele estava nessa tarde, e vão ter de soltar o
teu pai.

— Está bem. — Uma longa pausa. — Mas não quero voltar à colónia
enquanto isto não acabar, e acho que a Gracie também não devia voltar.

— Não precisam de voltar. E quando chegar o outono, tudo isto será
apenas uma recordação.

— Uma recordação má — disse Sarah, e fungou.
— Pois é. Dorme.
Sarah dormiu. E, com o calor das filhas a aquecê-la, Marcy também

sucumbiu ao sono, embora cheio de pesadelos, nos quais Terry era levado
por dois polícias enquanto o público observava, Baibir Patel chorava e
Gavin Frick observava a cena com uma expressão de incredulidade.
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Até à meia-noite, a prisão do condado parecia um jardim zoológico à
hora da refeição, com bêbedos a cantar, bêbedos a chorar, bêbedos de pé
junto às grades das celas a conversar aos gritos. Houve até o que pareceu
ser uma briga, embora Terry não soubesse como aquilo era possível, tendo
em conta que todas as celas eram individuais, a não ser que houvesse dois
presos a trocar socos entre as grades. Algures, ao fundo do corredor, alguém
repetia a plenos pulmões, sem parar, o primeiro verso do versículo 16,
capítulo 3, do Evangelho de João:

— Tanto amou Deus o mundo! Tanto amou Deus o mundo! Tanto amou
Deus A PORRA DO MUNDO TODO!

Tresandava a mijo, merda, desinfetante e àquela massa encharcada em
molho que fora servida ao jantar.

«A primeira vez que estou na prisão», pensou Terry, impressionado.
«Depois de quarenta anos de vida, vim parar atrás das grades, na gaiola, no
xadrez, no xilindró. Imaginem.»

Queria sentir fúria, uma fúria justa, e calculou que esse sentimento
surgiria ao amanhecer, quando o mundo voltasse a ganhar forma, mas às
três da madrugada de domingo, enquanto os gritos e a cantoria davam lugar
aos roncos, aos peidos e a um gemido ocasional, só sentia vergonha. Como
se tivesse mesmo feito alguma coisa. Mas não teria sentido nada se tivesse
feito aquilo de que fora acusado. Se fosse suficientemente doente e mau
para perpetrar semelhante atrocidade com uma criança, teria sentido apenas
a desesperada astúcia de um animal preso numa armadilha, disposto a dizer
ou a fazer qualquer coisa para sair dali. Mas seria verdade? Como saber o
que pensaria ou sentiria um homem assim? Era como tentar adivinhar o que
passava pela cabeça de um extraterrestre.

Estava certo de que Howie Gold o tiraria dali; mesmo naquele
momento, na hora mais negra da noite, a tentar ainda assimilar como toda a
sua vida mudara numa questão de minutos, estava certo disso. Mas também



sabia que seria impossível limpar toda a merda. Seria libertado com um
pedido de desculpas, se não no dia seguinte, no dia da audiência, e se não
no dia da audiência, no passo seguinte, que provavelmente seria um
julgamento com júri em Cap City. Porém, sabia o que veria nos olhos dos
alunos da próxima vez que entrasse numa sala de aulas, e a sua carreira
como treinador desportivo de categorias infantis tinha terminado. As
diversas administrações encontrariam algum pretexto, se Terry não fizesse o
que consideravam honrado e pedisse a demissão. Porque nunca voltaria a
ser cem por cento inocente de novo, não aos olhos dos vizinhos do West
Side, nem aos de toda a cidade de Flint City. Seria sempre o homem que
fora detido pelo homicídio de Frank Peterson. Sempre seria o homem de
quem as pessoas diriam: «Onde há fumo, há fogo.»

Se fosse apenas ele, Terry achava que conseguiria aguentar. O que dizia
aos seus miúdos quando se queixavam que uma decisão do árbitro era
injusta? «Engole as lágrimas e volta para o campo. Continua a jogar.» Mas
não era só ele que teria de engolir o choro, não era só ele que teria de
continuar a jogar. Marcy ficaria marcada. Os cochichos e os olhares de
esguelha no trabalho e na mercearia. Os amigos que deixariam de ligar.
Jamie Mattingly podia ser uma exceção, mas até com ela tinha as suas
dúvidas.

E havia as meninas. Sarah e Gracie ver-se-iam submetidas aos
mexericos cruéis e votadas ao esquecimento, como só as crianças da idade
delas eram capazes. Esperava que Marcy tivesse o bom senso de mantê-las
por perto até tudo ser resolvido, ou pelo menos mantê-las longe dos
jornalistas que estariam dispostos a persegui-las, mas mesmo no outono,
mesmo depois de ele ter sido inocentado, continuariam marcadas. «Estão a
ver aquela menina? O pai dela foi preso por matar um rapazinho e enfiar-
lhe um pau no cu.»



Deitado no catre. O olhar fixo no teto escuro. A sentir o fedor da cadeia.
A pensar: «Vamos ter de nos mudar. Talvez para Tulsa, talvez para Cap
City, talvez até para o Texas. Alguém me contratará, mesmo que não me
permitam estar a um quilómetro de uma equipa infantil de basebol, de
futebol ou de basquete. Tenho boas referências, e vão ter medo de um
processo por discriminação se disserem que não.»

Mas a detenção (e o motivo da detenção) iria persegui-los como o fedor
daquela prisão. Sobretudo às meninas. Bastaria o Facebook para localizá-las
e identificá-las. «Estas são as raparigas cujo pai saiu imune de um
homicídio.»

Tinha de parar com aqueles pensamentos e dormir um pouco, e tinha de
deixar de sentir vergonha porque outra pessoa — Ralph Anderson, para ser
específico — cometera um erro atroz. Aquelas coisas pareciam sempre
piores a altas horas da noite, era disso que devia lembrar-se. E dada a sua
situação, encerrado numa cela e vestido com um uniforme castanho largo
em cujas costas se lia «DP», de Departamento Prisional, era inevitável que
os seus medos crescessem até ficarem do tamanho de balões num desfile
comemorativo. As coisas pareceriam melhores de manhã. Tinha a certeza.

Sim.
Ainda assim, a vergonha.
Terry cobriu os olhos.
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No domingo, Howie Gold levantou-se às seis e meia, mas não porque a
essa hora pudesse fazer alguma coisa ou por uma preferência pessoal.
Como acontecia a muitos homens na casa dos sessenta, a próstata crescera
em sintonia com o seu plano de pensões, e a bexiga parecia ter encolhido



em sintonia com as suas aspirações sexuais. Quando acordou, o cérebro
passou do ponto-morto para a primeira, e voltar a dormir era impossível.

Deixou Elaine mergulhada naquilo que esperava que fossem bons
sonhos e foi descalço até à cozinha, para ligar a cafeteira e consultar o
telemóvel, que deixara no silêncio em cima da bancada antes de ir para a
cama. Tinha uma mensagem de Alec Pelley, recebida à uma e doze.

Howie bebeu o café e estava a comer uma tigela de cereais com passas
quando Elaine entrou na cozinha, a apertar o cinto do roupão e a bocejar.

— Como vão as coisas, campeão?
— O tempo dirá. Entretanto, queres ovos mexidos?
— O meu marido oferece-me o pequeno-almoço. — A mulher estava a

servir-se de café. — Tendo em conta que não é dia dos namorados nem o
meu aniversário, devo ficar desconfiada?

— Estou a matar o tempo. Recebi uma mensagem do Alec, mas só
posso ligar-lhe depois das sete.

— Boas ou más notícias?
— Não faço ideia. Sempre queres os ovos?
— Quero. Dois. Estrelados, não mexidos.
— Já sabes que eu rompo sempre as gemas.
— Como vou ficar sentada a assistir, abster-me-ei de críticas. Com

torradas integrais, por favor.
Milagrosamente, apenas uma das gemas se rompeu.
— Se o Terry Maitland matou aquela criança, o mundo ficou louco —

disse ela quando Howie lhe pôs o prato à frente.
— O mundo está louco — respondeu Howie —, mas ele não matou o

miúdo. Tem um álibi tão nítido como o «S» no peito do Super-Homem.
— Porque o detiveram então?
— Porque a polícia acredita que tem provas tão claras como o «S» no

peito do Super-Homem de que foi ele.



Ela refletiu.
— Uma força imparável encontra um objeto inamovível?
— Esse tipo de coisa não existe, querida.
Olhou para o relógio. Cinco para as sete. Já estava quase na hora. Ligou

para o telemóvel de Alec.
O investigador atendeu ao terceiro toque.
— Ligou antes da hora e estou a fazer a barba. Pode ligar dentro de

cinco minutos? Ou seja, às sete, como sugeri?
— Não — disse Howie —, mas eu espero enquanto limpa a espuma de

barbear do lado do rosto onde encosta o telefone, que tal?
— Você é um chefe difícil — disse Alec, embora parecesse bem-

humorado apesar da hora e de ter sido interrompido durante uma tarefa que
a maioria dos homens prefere fazer absorta nos seus pensamentos. Isso deu
esperança a Howie. Já tinha muitos elementos com que trabalhar, mas,
quantos mais, melhor.

— A notícia é boa ou má?
— Dê-me um segundo, okay? O telemóvel está a ficar coberto desta

merda.
Na realidade, foram cinco segundos, e Alec voltou à linha.
— A notícia é boa, chefe. Boa para nós e má para o procurador. Muito

má.
— Viu as imagens das câmaras de videovigilância? Quantas há e de

quantas câmaras?
— Vi as imagens, e são muitas. — Alec fez uma pausa, e, quando

voltou a falar, Howie soube que sorria; ouviu-o na sua voz. — Há, no
entanto, uma coisa melhor. Muito melhor.
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Jeanette Anderson acordou às sete menos um quarto e encontrou vazio o
lado da cama do marido. A cozinha cheirava a café acabado de fazer, mas
Ralph também não estava ali. Olhou pela janela e viu-o sentado à mesa de
piquenique no quintal, ainda com o pijama às riscas e a beber da caneca que
Derek lhe dera no último Dia do Pai. Num dos lados, em letras grandes e
azuis, lia-se: «TEM O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO ATÉ EU BEBER O

CAFÉ». Ela pegou numa caneca, foi ao seu encontro e beijou-o no rosto. Ia
ser um dia quente, mas àquela hora a manhã era fresca, tranquila e
agradável.

— Não consegues parar de pensar no assunto, pois não? — perguntou
ela.

— Nenhum de nós vai conseguir — respondeu o marido. — Pelo menos
durante algum tempo.

— É domingo — disse ela. — Dia de descanso. E precisas de descansar.
Não andas com bom ar. Segundo um artigo que li na secção de saúde do
New York Times a semana passada, entraste no território do ataque cardíaco.

— Que animador.
Ela suspirou.
— Qual é a primeira coisa da tua lista?
— Falar com a outra professora, Deborah Grant. Por mera rotina. Não

tenho dúvida de que vai confirmar que o Terry foi a Cap City, embora haja
sempre a possibilidade de ela ter notado algo estranho nele que o Roundhill
e o Quade deixaram passar. As mulheres, às vezes, são mais observadoras.

A ideia não pareceu convencer Jeannie, talvez até fosse sexista, mas não
era o momento indicado para discutir isso. Depois, retomou a conversa da
noite anterior.

— O Terry estava cá. Ele cometeu o crime. Precisas é de mais provas
forenses de lá. Imagino que o ADN esteja fora de questão; e quanto a
impressões digitais?



— Podemos examinar o quarto onde ele e o Quade se hospedaram, mas
saíram do hotel na quarta de manhã, e o quarto já foi limpo e ocupado
depois disso. Muito provavelmente mais de uma vez.

— Ainda é possível, não? Algumas empregadas de hotel são
cuidadosas, mas muitas só fazem as camas e limpam as marcas dos copos e
das chávenas nas mesas. E se encontrassem as impressões digitais do
senhor Quade, mas não as do Terry Maitland?

Ralph gostou de ver nela o rubor de excitação próprio de um detetive e
lamentou ter de desiludi-la.

— Não provaria nada, querida. O Howie Gold diria ao júri que não
podiam condenar alguém por ausência de impressões digitais e teria toda a
razão.

Ela pensou um pouco.
— Tudo bem, mas ainda acho que devias procurar impressões digitais

naquele quarto e identificar o maior número possível. Podes fazer isso?
— Sim, e é uma boa ideia. — Mais uma ação de pura rotina. — Vou

saber em que quarto ficou e tentar que o Sheraton tire de lá o hóspede atual.
Acho que vão colaborar, tendo em conta o espaço que isto vai ocupar na
comunicação social. Vamos procurar impressões digitais de alto a baixo.
Mas o que quero mesmo ver são as gravações das câmaras nos dias da
convenção, e dado que o detetive Sablo, o representante da Polícia
Estadual, só volta ao fim do dia, vou lá eu mesmo. Terei algumas horas de
atraso em relação ao investigador do Gold, mas isso é inevitável.

Ela pousou a mão na dele.
— Promete-me que vais parar de vez em quando para fazer uma pausa,

querido. O mundo não se fez num dia.
O marido sorriu, apertou-lhe a mão e soltou-a.
— Farto-me de pensar nos veículos que ele usou, tanto para raptar o

miúdo como depois, para sair da cidade.



— A carrinha Econoline e o Subaru.
— Hã-hã. O Subaru não me incomoda por aí além. Foi roubado num

estacionamento do condado, e tivemos vários roubos parecidos mais ou
menos desde 2012. As novas ignições sem chave são as melhores amigas
dos ladrões de automóveis, porque, quando paras em algum lado a pensar
nas coisas que tens para fazer ou no que precisas de comprar para o jantar,
não há uma chave pendurada na ignição. É fácil deixar a chave eletrónica
no veículo, principalmente se estiveres a usar auriculares ou a falar ao
telemóvel e não ouvires o apito, a lembrar-te de a levar. A dona do Subaru,
a Barbara Nearing, deixou a chave no porta-copos e o ticket de
estacionamento no tabliê quando saiu para trabalhar, às oito. O automóvel
tinha desaparecido quando voltou, às cinco.

— O funcionário do parque de estacionamento não se lembra de quem o
levou?

— Não, embora isso não seja de admirar. É um estacionamento grande,
com cinco andares, com gente sempre a entrar e a sair. Na saída há uma
câmara, porém, as gravações são apagadas a cada quarenta e oito horas. Já a
carrinha…

— O que tem?
— Pertencia a um carpinteiro e faz-tudo em part-time chamado Carl

Jellison, que vive em Spuytenkill, Nova Iorque, uma vila entre
Poughkeepsie e New Paltz. Ele levou as chaves consigo, mas havia uma de
reserva numa caixinha magnética debaixo do para-choques traseiro.
Alguém encontrou a caixa e levou a carrinha. A teoria do Bill Samuels é
que o ladrão viajou com ela desde o centro do estado de Nova Iorque até
Cap City… ou Dubrow… ou talvez até aqui… e abandonou-a com a chave
sobressalente na ignição. O Terry encontrou-a, roubou a carrinha ao ladrão
e escondeu-a algures. Talvez num celeiro ou abrigo fora da cidade. Deus
sabe que há muitas quintas abandonadas desde a crise de 2008. Largou a



carrinha atrás do Shorty’s Pub com a chave lá dentro, esperando, com uma
certa lógica, que alguém a roubasse uma terceira vez.

— E ninguém roubou — disse Jeannie. — Nesse caso, tens a carrinha e
a chave. Com a impressão do polegar do Terry Maitland.

Ralph assentiu com a cabeça.
— De facto, temos muitíssimas impressões digitais. Aquele traste tem

dez anos e não é limpo há uns cinco, isso se algum dia foi limpo.
Descartámos umas quantas impressões digitais: as do Jellison, do filho, da
mulher, dos dois tipos que trabalhavam para ele. Chegaram todas na tarde
de quinta, cortesia da Polícia Estadual de Nova Iorque, que Deus a abençoe.
Com alguns estados, com a maioria, ainda estaríamos à espera. Também
temos as impressões digitais do Terry Maitland e do Frank Peterson, claro.
Quatro das do Peterson estavam no interior da porta do passageiro. É uma
zona muito suja, e estão tão nítidas como moedas novas. Imagino que
tenham sido feitas no estacionamento do Figgis Park, quando o Terry estava
a tentar tirá-lo do banco do passageiro e o miúdo tentava resistir.

Jeannie fez uma careta.
— Ainda estamos à espera de outras; foram introduzidas na base de

dados quarta-feira. Pode ser que consigamos descobrir de quem são.
Calculamos que algumas pertencem ao ladrão original do veículo, lá de
Spuytenkill. As outras podem ser de qualquer um, desde amigos do Jellison
a qualquer pessoa a que o ladrão possa ter dado boleia. Mas as mais
recentes, além das do miúdo, são do Maitland. O ladrão original não nos
interessa, mas gostava de saber onde abandonou a carrinha. — Ralph fez
uma pausa e acrescentou: — Não faz sentido, sabes.

— Não limpar as impressões digitais?
— Não só isso. Roubar a carrinha e o Subaru. Porquê roubar veículos

para usar na altura de fazer o trabalho sujo, se vai mostrar a cara a qualquer
pessoa que se der ao trabalho de olhar?



Jeannie ouviu aquilo e sentiu a consternação aumentar. Como sua
mulher, não podia fazer as perguntas que queria: se o marido tinha tantas
dúvidas, porque agira daquela forma? E porquê tão depressa? Sim, ela
encorajara-o, logo talvez fosse um pouco responsável por aquela confusão,
mas não tinha todas as informações. «Uma pobre desculpa que só me serve
a mim», pensou ela… e fez outra careta.

Como se lhe lesse o pensamento (e, depois de quase vinte e cinco anos
de casamento, provavelmente podia fazê-lo), Ralph disse:

— Não é só remorso, sabes. Não fiques com essa ideia. O Bill Samuels
e eu falámos sobre o assunto. Ele diz que não é preciso fazer sentido. Diz
que o Terry fez o que fez porque enlouqueceu. Que o impulso para agir, a
necessidade de agir, pelo que sei, embora nunca o fosse dizer em tribunal,
foi aumentando. Já houve casos semelhantes. O Bill diz: «Ah, sim, ele
planeava fazer alguma coisa e preparou parte do plano, mas quando viu o
Frank Peterson na tarde de terça, a empurrar a bicicleta com a corrente
partida, todo o planeamento foi por água abaixo. O disfarce desapareceu e o
doutor Jekyll transformou-se no senhor Hyde.»

— Um sádico sexual desenfreado — murmurou ela. — Terry Maitland.
O Treinador T.

— Fez sentido na altura e faz sentido agora — disse ele de forma quase
beligerante.

«Talvez», poderia ela ter respondido, «mas e depois, querido? E quando
tudo terminou e ele se sentiu saciado? Tu e o Bill consideraram isso? Como
é possível que Terry não tenha limpado as impressões digitais e ainda por
cima tenha continuado a mostrar a cara?»

— Havia uma coisa debaixo do banco do condutor da carrinha —
revelou Ralph.

— Ai, sim? O quê?



— Um papel. Talvez parte de uma ementa de um restaurante que vende
comida para fora. Não deve significar nada, mas quero examiná-lo. Tenho
quase a certeza de que foi arquivado entre as provas. — Atirou o resto do
café para a relva e levantou-se. — No entanto, o que mais quero é analisar
as gravações de segurança do Sheraton de terça e quarta. E também
qualquer filmagem do restaurante onde ele diz que o grupo de professores
foi jantar.

— Se conseguires ver bem a cara dele em alguma das imagens, manda-
me um fotograma. — Quando ele ergueu as sobrancelhas, ela explicou: —
Conheço o Terry há tanto tempo como tu, e, se não for ele em Cap City,
saberei. — Jeannie sorriu. — Afinal, as mulheres são mais observadoras do
que os homens. Tu mesmo o disseste.

9

Sarah e Grace Maitland quase não comeram nada ao pequeno-almoço, o
que não preocupou tanto Marcy como a ausência de telemóveis e tablets
nas imediações. A polícia permitira-lhes ficar com os aparelhos eletrónicos,
mas, depois de umas olhadelas rápidas, Sarah e Grace deixaram-nos no
quarto. As notícias e as conversas que viram nas redes sociais não
despertaram nelas a vontade de as seguir. E depois de uma espreitadela
rápida pela janela da sala, onde viu duas carrinhas de televisão e um carro-
patrulha, Marcy fechou as cortinas. Quanto tempo levaria aquele dia a
passar? E que raio ia fazer durante as horas livres?

Howie Gold respondeu à pergunta por ela. Ligou às oito e um quarto,
parecendo bastante animado.

— Vamos ver o Terry esta tarde. Juntos. Em geral, as visitas têm de ser
pedidas pelo recluso vinte e quatro horas antes e pré-aprovadas, mas



consegui contornar isso. A única coisa que não consegui contornar foi a
política de não haver contacto físico. Ele está na segurança máxima. Isso
quer dizer que vamos ter de falar com ele através de um vidro, embora seja
melhor do que parece no cinema, verás.

— Muito bem. — Faltava-lhe o fôlego. — A que horas?
— Vou buscar-te à uma e meia. Leva o melhor fato dele e uma gravata

escura bonita. Para a audiência. E coisas boas para comer. Frutos secos,
fruta, doces. Põe tudo num saco transparente, está bem?

— Sim. E as meninas? Devo…
— Não, elas ficam em casa. A prisão não é sítio para crianças. Arranja

alguém que possa ficar com elas, não vá a comunicação social tornar-se
mais insistente. E diz-lhes que está tudo bem.

Marcy não sabia se conseguiria encontrar alguém. Detestava ter de pedir
a Jamie de novo, depois da noite anterior. Se falasse com o agente no carro-
patrulha, ele impediria a imprensa de avançar pelo jardim. Não impediria?

— Está tudo bem? A sério?
— Acho que sim. O Alec Pelley partiu uma piñata gigante em Cap City,

e todos os brindes caíram no nosso colo. Vou mandar-te um link. Tu decides
se vais mostrá-lo às miúdas, mas, se elas fossem minhas filhas, sei que o
faria.

Cinco minutos depois, Marcy estava sentada no sofá, com Sarah de um
lado e Grace do outro. Olhavam para o minitablet de Sarah. O computador
de Terry ou um dos portáteis teria sido melhor, mas a polícia levara todos.
O pequeno tablet acabou por servir. Em pouco tempo, as três estavam a rir e
a gritar de alegria e a darem «mais cinco» umas às outras.

«Isto não é só uma luz ao fundo do túnel», pensou Marcy, «é um arco-
íris inteiro.»
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Toc, toc, toc.
A princípio, Merl Cassidy achou que estava a ouvir aquele barulho no

sonho, um dos pesadelos em que o padrasto se preparava para lhe dar uma
tareia. Aquele filho da mãe careca tinha por hábito bater na mesa da
cozinha, primeiro com os dedos, depois com o punho todo, enquanto fazia
as perguntas preliminares que levavam à tareia da noite: «Onde estiveste?
Porque andas com um relógio se chegas sempre atrasado ao jantar? Porque
nunca ajudas a tua mãe? Porque trazes esses livros para casa se nunca fazes
a porra dos trabalhos de casa?» Às vezes, a mãe tentava protestar, mas era
ignorada. Se intervinha, levava um empurrão. Em seguida, o punho que
estava a bater na mesa cada vez com mais força começava a bater nele.

Toc, toc, toc.
Merl abriu os olhos para fugir do pesadelo e teve apenas um momento

para saborear a ironia: estava a dois mil e quinhentos quilómetros daquele
filho da mãe violento, a pelo menos dois mil e quinhentos… e, no entanto,
bastava-lhe adormecer para o ter tão próximo. Não que tivesse dormido
muito; nunca dormia a noite toda desde que fugira de casa.

Toc, toc, toc.
Era um agente a bater com o cassetete. Pacientemente. Com a mão livre,

indicou-lhe que abrisse a janela.
Por um momento, Merl não soube onde estava, mas, quando viu pelo

para-brisas a loja grande do outro lado do que parecia ser um quilómetro de
estacionamento vazio, lembrou-se. El Paso. Fora parar a El Paso. O Buick
que conduzia estava quase sem gasolina e ele quase sem dinheiro. Entrara
no estacionamento do Walmart Supercenter para dormir algumas horas.
Talvez de manhã tivesse alguma ideia do que fazer depois. Embora
provavelmente não houvesse um depois.



Toc, toc, toc.
Ele abriu a janela.
— Bom dia, senhor agente. Conduzi até tarde e parei para dormir um

pouco. Pensei que não haveria problema em ficar aqui algum tempo. Se me
enganei, peço desculpa.

— Na realidade, isso é admirável — respondeu o agente, e, quando ele
sorriu, Merl teve um momento de esperança. Era um sorriso simpático. —
Muitas pessoas fazem isso, embora a maioria delas não pareça ter catorze
anos.

— Tenho dezoito, mas sou pequeno para a minha idade. — Invadiu-o
um profundo cansaço que não tinha nada que ver com a falta de sono das
últimas semanas.

— Claro, e a mim confundem-me sempre com o Tom Hanks. Até
chegam a pedir-me autógrafos. Mostra-me a carta de condução e os
documentos do automóvel.

Mais um esforço, tão fraco como o último tremor do pé de um
moribundo.

— Estavam no meu casaco. Alguém mo roubou quando fui à casa de
banho. Isso aconteceu no McDonald’s.

— Certo, certo, certo. E de onde és?
— De Phoenix — respondeu Merl sem convicção.
— Pois, e como é que essa beleza tem matrícula do Oklahoma?
Merl ficou em silêncio, sem resposta.
— Sai do veículo, filho, e, apesar de pareceres tão perigoso como um

cachorrinho a cagar à chuva, deixa as mãos onde eu as possa ver.
Ele saiu do automóvel sem grandes remorsos. Fora uma boa fuga. Mais

do que isso, de facto; fora uma fuga milagrosa. Poderia ter sido apanhado
mais de dez vezes desde que fugira de casa no final de abril, mas não fora.



Agora sim, e depois? Para onde se dirigia, mesmo? Para lado nenhum. Para
qualquer lado. Para longe do filho da mãe careca.

— Como te chamas, rapaz?
— Merl Cassidy. Merl é de Merlin.
Alguns clientes madrugadores olharam para ele e seguiram na direção

das maravilhas do Walmart, disponíveis durante vinte e quatro horas.
— Como o feiticeiro, hein? Certo. Tens alguma identificação, Merl?
Ele enfiou a mão no bolso de trás e tirou uma carteira barata com a

costura a desfazer-se, prenda de anos da mãe quando ele fizera oito anos.
Na altura, eram só os dois, e o mundo fazia algum sentido. No
compartimento para notas havia uma de cinco e duas de um. Do
compartimento onde guardava algumas fotos da mãe tirou um cartão
plastificado com a sua fotografia.

— Grupo de Jovens de Poughkeepsie — disse o agente. — És de Nova
Iorque?

— Sim, senhor. — O «senhor» fora uma das primeiras coisas que o
padrasto lhe ensinara com a ajuda da pancada.

— És de lá?
— Não, senhor, mas de perto. De uma povoação chamada Spuytenkill.

Significa «lago que jorra». Pelo menos foi o que a minha mãe disse.
— Certo, muito interessante, aprendemos coisas novas todos os dias. Há

quanto tempo andas fugido, Merl?
— Quase três meses, acho.
— E quem te ensinou a conduzir?
— O meu tio Dave. No campo, basicamente. Conduzo bem. Com

mudanças manuais ou automáticas. O meu tio Dave… teve um ataque
cardíaco e morreu.

O agente pensou naquilo, batendo com o cartão plastificado na unha do
polegar, já não o toc, toc, toc, mas um tic, tic, tic. De um modo geral, Merl



gostava dele. Pelo menos até àquele momento.
— Sim, deves mesmo conduzir bem para vires de Nova Iorque até este

buraco. Quantos veículos roubaste, Merl?
— Três. Não, quatro. Este é o quarto. O primeiro foi uma carrinha. Do

meu vizinho.
— Quatro — disse o agente, avaliando o miúdo à sua frente. — E como

financiaste o teu safári para sul, Merl?
— Hã?
— Como comeste? Onde dormiste?
— Dormi quase sempre no automóvel. E roubei. — Baixou a cabeça. —

Quase sempre de malas de mulheres. Às vezes não me viam, mas, quando
isso acontecia… corro muito depressa.

As lágrimas surgiram. Chorara bastante durante aquilo a que o agente
chamara o seu safári para sul, quase sempre à noite, mas aquelas lágrimas
não tinham proporcionado alívio verdadeiro. As de agora, sim. Merl não
sabia porquê e não se importou.

— Três meses, quatro automóveis — disse o agente, e o tic, tic, tic
continuou com o cartão do grupo de jovens de Merl. — Do que fugias,
rapaz?

— Do meu padrasto. E, se me mandar de volta para aquele filho da mãe,
fujo de novo na primeira oportunidade.

— Sim, sim, entendi. E quantos anos tens mesmo, Merl?
— Doze, mas faço treze no mês que vem.
— Doze. Raios me partam! Acompanha-me, Merl. Vamos ver o que

fazemos contigo.
Na esquadra de Harrison Avenue, enquanto esperava que alguém dos

serviços sociais aparecesse, Merl Cassidy foi fotografado, desparasitado e
recolheram as suas impressões digitais. As impressões digitais entraram no
sistema. Era só uma questão de rotina.
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Quando Ralph chegou à bem mais pequena esquadra de Flint City, com
a intenção de ligar a Deborah Grant antes de requisitar uma viatura para ir
até Cap City, Bill Samuels esperava-o. Tinha mau aspeto. Até o remoinho
de Alfalfa estava para baixo.

— O que foi? — perguntou Ralph, querendo na verdade dizer: «O que
mais aconteceu?»

— O Alec Pelley mandou-me uma mensagem de texto. Com um link.
Abriu a pasta, tirou o iPad (dos grandes, claro, o Pro) e ligou-o. Tocou

algumas vezes no ecrã e passou-o a Ralph. A mensagem de Pelley dizia:
«Tem a certeza de que quer processar o T. Maitland? Primeiro veja isto.» O
link estava em baixo. Ralph clicou nele.

O que apareceu foi um site do Canal 81: «Recurso de acesso público de
Cap City!» Por baixo, havia uma série de vídeos de reuniões da Câmara
Municipal, a reinauguração de uma ponte, um tutorial denominado «A sua
biblioteca e como usá-la» e outro intitulado «Novas aquisições do zoo de
Cap City». Ralph lançou a Samuels um olhar interrogador.

— Desce um pouco.
Ralph obedeceu e encontrou o vídeo «Harlan Coben fala para

professores de Inglês dos três estados». O ícone de play aparecia por cima
de uma mulher de óculos e cabelo tão cheio de laca que dava a impressão
de que uma bola de basebol faria ricochete nela sem causar qualquer dano
ao crânio. A mulher estava no estrado. Atrás dela, via-se o logótipo do
Sheraton. Ralph abriu o vídeo em ecrã completo.

— Olá a todos! Sejam bem-vindos! Sou a Josephine McDermott,
presidente deste ano do grupo de Professores de Inglês dos Três Estados.
Sinto-me muito feliz por estar aqui e dar-vos as boas-vindas oficiais ao
nosso encontro anual de cérebros. Com, claro, algumas bebidas para



adultos. — Aquilo gerou um murmúrio de risadas educadas. — Este ano
contamos com uma assistência bastante numerosa, e, embora gostasse de
acreditar que a minha encantadora presença tem alguma coisa que ver com
isso — mais risos educados —, creio que a causa está mais relacionada com
o nosso incrível convidado de hoje…

— O Maitland tinha razão numa coisa — disse Samuels. — A porra da
apresentação é interminável. A mulher enumera quase todos os livros que o
tipo escreveu. Avança nove minutos e trinta segundos. É quando a mulher
para de falar.

Ralph fez deslizar o dedo pelo contador na parte de baixo do vídeo, já
sabendo o que ia ver. Não queria ver, e, no entanto, queria. O fascínio era
inegável.

— Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para o
convidado de hoje, o senhor Harlan Coben!

Dos bastidores surgiu um cavalheiro calvo com um andar enérgico, tão
alto que, quando se inclinou para apertar a mão da senhora McDermott,
parecia um homem a cumprimentar uma criança vestida com roupas de
adulto. O Canal 81 considerara que o acontecimento tinha interesse
suficiente para necessitar de duas câmaras, e rapidamente a imagem passou
para o público, que aplaudia de pé. E ali, numa mesa perto do estrado,
estavam três homens e uma mulher. Ralph sentiu o estômago apanhar o
elevador rápido até aos pés. Clicou no vídeo e parou-o.

— Santo Deus — disse ele. — É ele. O Terry Maitland, com o
Roundhill, o Quade e a Deborah Grant.

— Com base nas provas que temos, não vejo como é possível, mas
parece mesmo ser ele.

— Bill… — Por um momento, Ralph foi incapaz de prosseguir. Estava
perplexo. — Bill, este homem treinou o meu filho. Não só parece ele, é ele.



— O Coben fala durante uns quarenta minutos. O vídeo é praticamente
só ele no estrado, mas de vez em quando aparecem imagens do público, a
rir de alguma coisa engraçada que disse, e ele é engraçado, tenho de
admitir, ou só a ouvir com atenção. O Maitland, se for mesmo o Maitland,
está na maioria dessas imagens. Mas o último prego no caixão surge por
volta do minuto cinquenta e seis. Vai até lá.

Ralph saltou para o minuto cinquenta e quatro, por uma questão de
segurança. Naquela altura, Coben respondia às perguntas do público.

— Nunca utilizo palavrões nos meus livros apenas por usar — dizia ele
—, mas, em certas circunstâncias, parecem apropriados. Um homem que
martela o polegar não diz: «Ah, bolas!» — Gargalhadas da plateia. —
Tenho tempo para mais uma ou duas. Que tal o senhor?

A imagem mudou de Coben para o interlocutor seguinte. Era Terry
Maitland, num enorme grande plano, e a última esperança de Ralph de que
fosse um duplo, como Jeannie sugerira, evaporou-se.

— Quando se senta a escrever sabe sempre quem cometeu o crime,
senhor Coben, ou às vezes é surpresa até para si?

A imagem voltou para o escritor, que sorriu e disse:
— É uma excelente pergunta.
Antes que Coben pudesse dar uma excelente resposta, Ralph rebobinou

o vídeo até ao momento em que Terry se levantava para fazer a pergunta.
Olhou para a imagem durante vinte segundos e devolveu o iPad ao
procurador público.

— Puf — fez Samuels. — Lá se vai o nosso caso.
— Ainda falta o ADN — disse Ralph… ou melhor, ouviu-se dizer.

Sentia-se separado do próprio corpo. Achava que era assim que se sentiam
os pugilistas imediatamente antes de o árbitro interromper um combate. —
E ainda tenho de falar com a Deborah Grant. Depois disso, vou a Cap City
fazer trabalho de detetive à antiga. Levantar o traseiro da cadeira e bater a



algumas portas, como disse alguém. Falar com o pessoal do hotel e do
Firepit, onde os professores foram jantar. — Pensando em Jeannie,
acrescentou: — Quero avaliar também a possibilidade de obter provas
forenses.

— Sabes como isso é improvável num grande hotel, quase uma semana
depois do dia em questão?

— Sim.
— Quanto ao restaurante, nem deve estar aberto.
Samuels parecia uma criança que tinha acabado de ser empurrada no

passeio por um miúdo maior e esfolado o joelho. Ralph começava a
perceber que não gostava muito do homem. Parecia cada vez mais do tipo
que desistia com facilidade.

— Se for perto do hotel, há a possibilidade de estar aberto para o
brunch.

Samuels abanou a cabeça, ainda a olhar para a imagem parada de Terry
Maitland.

— Mesmo que tenhamos uma correspondência do ADN… o que
começo a duvidar… és polícia há tempo suficiente para saber que os
jurados quase nunca condenam com base em ADN e impressões digitais. O
julgamento do O.J. é um excelente exemplo disso.

— As testemunhas…
— O Gold vai acabar com elas no interrogatório. A Stanhope? Velha e

quase cega. «Não é certo que há três anos que não renova a carta de
condução, senhora Stanhope?» June Morris? Uma criança que viu um
homem ensanguentado do outro lado da rua. O Scowcroft estava a beber,
assim como o amigo dele. O Claude Bolton tem antecedentes de consumo
de drogas. O melhor que tens é a Willow Rainwater, mas digo-te uma coisa,
meu amigo, neste estado as pessoas não gostam muito de índios. Não
confiam neles.



— Mas estamos demasiado metidos nisto para recuar — disse Ralph.
— Essa é a verdade nua e crua.
Ficaram em silêncio durante algum tempo. A porta do gabinete de

Ralph estava aberta, e a sala principal da esquadra quase vazia, como de
costume nas manhãs de domingo naquela pequena cidade do Sudoeste.
Ralph pensou em dizer a Samuels que o vídeo os afastara do problema
principal: uma criança fora assassinada, e, de acordo com as provas
reunidas, tinham o autor do crime preso. O facto de Maitland parecer ter
estado a cento e dez quilómetros de distância no momento do crime era uma
coisa que precisava de ser investigada e esclarecida. Nenhum dos dois
descansaria em paz até que isso acontecesse.

— Vem a Cap City comigo, se quiseres.
— Não posso — disse Samuels. — Vou levar a ex-mulher e as filhas ao

lago Ocoma. Ela preparou um piquenique. Estamos por fim a entender-nos,
e não quero estragar isso.

— Muito bem.
O convite não tinha sido de todo sincero, de qualquer modo. Ralph

desejava estar sozinho. Queria tentar entender o que antes parecera tão
simples e agora uma merda monumental.

Levantou-se. Bill Samuels guardou o iPad na pasta e levantou-se
também.

— Acho que podemos perder o emprego por causa disto, Ralph. E se o
Maitland se safar desta, vai processar-nos. Sabes que sim.

— Vai lá para o teu piquenique. Come umas sanduíches. Isto ainda não
acabou.

Samuels saiu da sala antes dele, e alguma coisa no seu andar, os ombros
curvados, a pasta a bater no joelho, irritou o detetive.

— Bill?
Samuels virou-se.



— Uma criança desta cidade foi cruelmente violada. Antes ou depois
disso, pode ter sido morta à dentada. Ainda estou a tentar assimilar tudo.
Achas que os pais dele se importam se perdemos o emprego ou se a cidade
vier a ser processada?

Samuels não respondeu, atravessou a sala vazia e saiu para o sol da
manhã. Estava um dia lindo para um piquenique, mas Ralph desconfiava
que o procurador não o apreciaria muito.
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Fred e Ollie chegaram à sala de espera das urgências do Mercy Hospital
pouco antes de a noite de sábado dar lugar à madrugada de domingo, três
minutos atrás da ambulância que transportava Arlene Peterson. Àquela
hora, a ampla sala de espera estava a abarrotar de pessoas magoadas e
ensanguentadas, de bêbedos mal-humorados, de choros e tosses. Como na
maioria das urgências, na do Mercy reinava o movimento próprio das noites
de sábado, mas às nove da manhã de domingo estava quase deserta. Um
homem segurava um penso improvisado em torno da mão que sangrava.
Uma mulher tinha uma criança febril ao colo, e ambas viam as travessuras
de Elmo no televisor pendurado a um canto. Uma adolescente de cabelo
ondulado estava sentada com a cabeça para trás, os olhos fechados e as
mãos unidas sobre a barriga.

E eles. O que restava da família Peterson. Fred tinha fechado os olhos
por volta das seis e adormecido, mas Ollie continuava imóvel na cadeira, a
olhar para o elevador no qual a mãe desaparecera, convencido de que, se o
sono o vencesse, ela morreria. «Nem sequer pudeste vigiar uma hora
comigo?», perguntara Jesus a Pedro, e era uma boa pergunta, para a qual
não existia resposta.



Às nove e dez, a porta do elevador abriu-se e saiu o médico com quem
tinham falado brevemente à chegada. Vestia um uniforme azul e um gorro
cirúrgico azul manchado de suor, decorado com pequenos corações
vermelhos dançantes. Parecia extremamente cansado, e, quando os viu,
virou-se para um lado, como se quisesse recuar. Bastou a Ollie ver aquele
movimento involuntário para saber. Queria poder deixar o pai dormir
durante o golpe inicial da má notícia, mas isso seria errado. Afinal, o pai já
conhecia e amava a mãe quando Ollie ainda não era nascido.

— Hã? — balbuciou Fred, erguendo-se quando Ollie lhe sacudiu o
ombro. — O que foi?

A seguir viu o médico, que tirou o gorro e deixou à vista uma mata de
cabelo castanho suado.

— Meus senhores, lamento dizer-lhes que a senhora Peterson faleceu.
Fizemos todos os possíveis para salvá-la, e de início pensava que
conseguiríamos, mas os danos eram demasiado grandes. Lamento muito.

Fred encarou o médico sem acreditar e soltou um grito. A rapariga do
cabelo ondulado abriu os olhos e olhou para ele. A criança febril encolheu-
se.

«Lamento», pensou Ollie. «É a palavra do dia. Na semana passada
éramos uma família, e agora só restamos o pai e eu. “Lamento” é a
expressão adequada. A única, não há outra.»

Fred soluçava com as mãos no rosto. Ollie abraçou-o.
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Depois do almoço que ela e as filhas mal comeram, Marcy foi para o
quarto explorar o lado do armário ocupado pelas roupas de Terry. O marido
era metade do casal, embora a sua roupa só ocupasse um quarto do espaço.



Terry era professor de Inglês, treinador de basebol e de futebol americano e
angariador de fundos quando era necessário — ou seja, quase sempre —,
marido e pai. Era bom em todas essas tarefas, apesar de só receber ordenado
pela de professor, e não tinha muita roupa boa. O fato azul era o melhor,
realçando a cor dos seus olhos, mas apresentava sinais de desgaste, e
ninguém que percebesse de moda masculina o confundiria com um Brioni.
Era da Men’s Wearhouse, e fora comprado quatro anos antes. Ela suspirou,
agarrou no fato, acrescentou uma camisa branca e uma gravata azul-escura.
Estava a pôr tudo num porta-fatos quando a campainha tocou.

Era Howie, vestindo um fato muito melhor do que aquele que Marcy
acabara de guardar. O advogado deu um abraço rápido às meninas e beijou
Marcy no rosto.

— Vai trazer o meu pai para casa? — perguntou Gracie.
— Não hoje, mas em breve — respondeu ele, pegando no porta-fatos.

— E um par de sapatos, Marcy?
— Meu Deus — disse ela. — Sou tão idiota.
Os pretos estavam bons, mas precisavam de ser engraxados. No entanto,

não havia tempo para isso. Enfiou-os num saco e foi para a sala.
— Muito bem, estou pronta.
— Certo. Caminha com passo ligeiro e não ligues aos abutres. Meninas,

não abram a porta até a vossa mãe voltar, e não atendam o telefone se não
reconhecerem o número. Entendido?

— Nós ficamos bem — disse Sarah.
Ela não parecia bem. Nenhuma das duas tinha bom aspeto. Marcy

perguntou a si mesma se era possível raparigas pré-adolescentes perderem
peso da noite para o dia. Com certeza que não.

— Vamos então — disse Howie. Estava efervescente, animadíssimo.
Saíram da casa, Howie com o porta-fatos e Marcy com os sapatos. Os

jornalistas foram mais uma vez até à extremidade do relvado:



— Senhora Maitland, já falou com o seu marido? O que lhe disse a
polícia? Senhor Gold, o Terry Maitland respondeu às acusações? Vai pedir
que o soltem mediante caução?

— Não temos nenhum comentário a fazer neste momento — respondeu
Howie, imperturbável, enquanto guiava Marcy até ao seu Escalade, através
do brilho dos holofotes da televisão (sem dúvida desnecessários naquele dia
luminoso de julho, pensou ela).

Ao fundo do caminho de acesso, Howie abriu a janela e inclinou-se para
falar com um dos dois agentes de serviço:

— As filhas dos Maitlands estão lá dentro. É vossa responsabilidade que
ninguém as incomode, certo?

Nenhum dos dois respondeu, limitando-se a olhar para Howie com um
semblante que poderia ser inexpressivo ou hostil. Marcy não percebeu qual
dos dois seria, embora se tenha inclinado para a segunda opção.

A alegria e o alívio que sentira ao ver aquele vídeo («Deus abençoe o
Canal 81») não a abandonaram, apesar de ainda haver carrinhas de televisão
e jornalistas com microfones diante da sua casa. Terry continuava preso,
«na sombra», como dissera Howie, uma expressão horrível que parecia
saída de uma canção country sobre solidão. Uns desconhecidos tinham
revistado a sua casa e levado o que quiseram. Mas o pior era a expressão
imperturbável dos agentes, mil vezes mais inquietante do que os holofotes
de televisão e as perguntas gritadas. Uma máquina tinha engolido a sua
família. Howie afirmava que sairiam ilesos, embora isso ainda não tivesse
acontecido.

Ainda não.
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Marcy foi revistada rapidamente por uma guarda prisional sonolenta que
lhe indicou que esvaziasse a mala para um cesto de plástico e passasse pelo
detetor de metais. A mulher também pegou nas cartas de condução deles,
pô-las num saco transparente e prendeu-o num quadro de avisos juntamente
com muitas outras.

— O fato e os sapatos também, minha senhora.
Marcy entregou tudo.
— Quero vê-lo com esse fato e bem arranjado, quando vier buscá-lo

amanhã de manhã — disse Howie, e passou pelo detetor de metais, que
apitou.

— Nós avisamos o mordomo dele — disse a guarda do outro lado do
detetor. — Tire o que ainda tiver nos bolsos e tente de novo.

A causa do barulho era o porta-chaves. Howie entregou-o à mulher e
passou pelo detetor uma segunda vez.

— Já aqui estive pelo menos cinco mil vezes e esqueço-me sempre das
chaves — disse ele a Marcy. — Deve ser alguma coisa freudiana.

Ela esboçou um sorriso nervoso e não respondeu. Tinha a garganta seca
e achou que qualquer coisa que dissesse soaria a um grasnido.

Outro guarda guiou-os através de uma porta e depois por outra. Marcy
ouviu crianças a rir e o murmúrio de uma conversa de adultos. Passaram
por uma sala de visitas com carpete castanha. Havia crianças a brincar.
Prisioneiros de fatos-macaco castanhos conversavam com as suas mulheres,
namoradas, mães. Um homem grande com um sinal de nascença roxo num
lado do rosto e um corte a meio de cicatrizar no outro ajudava a filha
pequena a redistribuir os móveis numa casa de bonecas.

«Isto é um pesadelo», pensou Marcy. «Um pesadelo por demais realista.
Vou acordar com o Terry a meu lado e contar-lhe que tive um pesadelo em
que ele foi preso por homicídio. E vamos rir-nos disso.»



Um dos reclusos apontou para ela, sem tentar disfarçar o gesto. A
mulher ao seu lado fitou-a com os olhos muito abertos e sussurrou qualquer
coisa a outra mulher. O guarda que os guiava teve um problema com o
cartão magnético que abria a porta do extremo oposto da sala de visitas, e
Marcy não descartou a ideia de ele estar a empatar de propósito. Antes de se
ouvir o barulho do trinco e ele os deixar passar, parecia que todos os
observavam. Até as crianças.

Do outro lado da porta havia um corredor cheio de pequenas salas
divididas pelo que parecia ser vidro fosco. Terry esperava numa delas. Ao
vê-lo perdido dentro de um fato-macaco castanho demasiado grande, Marcy
começou a chorar. Entrou para um lado da cabina e olhou para o marido
através do que não era vidro, mas uma placa grossa de acrílico. Apoiou a
mão na superfície com os dedos abertos, e ele apoiou a dele do outro lado.
Havia um círculo com pequenos buracos, como os do auscultador de um
telefone antigo, por onde falar.

— Não chores, querida. Senão, começo também a chorar. E senta-te.
Ela sentou-se, e Howie instalou-se no banco ao seu lado.
— Como estão as meninas?
— Bem. Preocupadas contigo, mas melhores, hoje. Temos notícias

muito boas. Querido, sabias que a conferência do Harlan Coben foi gravada
pelo canal de acesso público?

Por um momento, Terry ficou boquiaberto. Em seguida, começou a rir.
— Agora que o dizes, parece que a mulher que o apresentou comentou

qualquer coisa sobre isso, mas falou durante tanto tempo que desliguei.
Caramba.

— Sim, caramba — disse Howie, sorrindo.
Terry inclinou-se para a frente até a testa estar quase a tocar na divisória.

Os seus olhos estavam brilhantes, atentos.



— Marcy… Howie… Eu coloquei uma questão ao Coben durante a
parte das perguntas. Sei que as hipóteses são pequenas, mas pode ter sido
captada pelo áudio. Se foi, podem fazer um reconhecimento de voz e
confirmarem que sou eu!

Marcy e Howie entreolharam-se e começaram a rir. Era um som pouco
comum na zona de visitas da segurança máxima, e o guarda ao fundo do
curto corredor olhou para eles e franziu a testa.

— O quê? O que disse eu?
— Terry, tu apareces no vídeo a fazer a pergunta — disse Marcy. —

Percebes? Apareces no vídeo.
Por um instante, Terry não pareceu compreender o que a mulher dizia.

Em seguida, levantou os punhos e agitou-os junto às têmporas, um gesto de
triunfo que ela via com frequência quando uma das equipas dele pontuava
ou fazia uma defesa impressionante. Sem pensar, a mulher levantou as
mãos, imitando-o.

— Têm a certeza? Cem por cento de certeza? Parece demasiado bom
para ser verdade.

— Mas é verdade — confirmou Howie, sorrindo. — De facto, apareces
no filme umas seis vezes, quando cortam a imagem do Coben para mostrar
o público a rir ou a aplaudir. A pergunta que fizeste é a cobertura do bolo, a
cereja no cimo do banana split.

— O caso está encerrado, não é? Vou ser libertado amanhã?
— Não nos precipitemos. — O sorriso de Howie tornou-se melancólico.

— Amanhã é só a audiência preliminar, e eles têm muitas provas forenses
das quais se orgulham bastante…

— Como é possível? — disse Marcy, de repente. — Como é possível, se
é óbvio que o Terry estava lá? A filmagem prova-o!

Howie levantou a mão num gesto de stop.



— Iremos preocupar-nos com as provas contraditórias depois, embora
possa dizer-vos que as nossas superam as deles. De longe. Mas a máquina
foi posta em movimento.

— A máquina — disse Marcy. — Sim. Conhecemos essa máquina, não
conhecemos, Ter?

Ele assentiu com a cabeça.
— Parece que caí num livro do Kafka. Ou no 1984. E arrastei-te a ti e às

miúdas.
— Alto aí, alto aí — disse Howie. — Não arrastaste ninguém, foram

eles. Isto vai resolver-se, pessoal. O tio Howie promete, e o tio Howie
cumpre sempre as suas promessas. Amanhã às nove comparecerás perante o
juiz Horton, Terry. Vais estar todo bonito com o fato que a tua mulher
trouxe, que está no depósito de pertences dos prisioneiros. Tenciono
encontrar-me com o Bill Samuels para discutir a questão da caução hoje
mesmo, se ele concordar, amanhã de manhã se não concordar. Ele não vai
gostar e vai insistir na prisão domiciliária, mas iremos conseguir, porque até
lá algum jornalista terá descoberto a gravação do Canal 81, e as lacunas da
acusação serão do conhecimento público. Imagino que terás de incluir a
casa como garantia, mas isso não deverá conter nenhum tipo de risco, a não
ser que pretendas partir a pulseira eletrónica e fugir.

— Não tenciono ir a lado nenhum — disse Terry com uma expressão
séria. Estava corado. — O que disse aquele general da Guerra de Secessão?
«Tenciono lutar até ao fim, nem que leve o verão todo.»

— Muito bem, e qual é a próxima batalha? — perguntou Marcy.
— Vou dizer ao procurador que não seria boa ideia apresentar uma

acusação perante um júri — respondeu Howie. — E esse argumento vai
vencer. Depois disso, estás livre.

«Será mesmo assim?», questionou-se Marcy. «Estaremos livres?
Quando alegam que têm as impressões digitais dele e que testemunhas o



viram raptar o miúdo e sair do Figgis Park coberto de sangue? Voltaremos a
ser livres enquanto o verdadeiro assassino não for apanhado?»

— Marcy. — Terry sorria-lhe. — Tem calma. Sabes o que digo aos
miúdos: uma base de cada vez.

— Quero fazer-te uma pergunta — disse Howie. — É um tiro no escuro.
— Pergunta.
— Eles alegam que têm vários tipos de provas forenses, embora ainda

falte o ADN…
— Aí não pode haver correspondência — disse Terry. — Não é

possível.
— Eu teria dito o mesmo sobre as impressões digitais — retorquiu

Howie.
— Talvez alguém o tenha incriminado — sugeriu Marcy. — Sei que

parece paranoia, mas… — Encolheu os ombros.
— Mas porquê? — perguntou Howie delicadamente. — Essa é a

questão. Algum de vocês consegue pensar em alguém que se desse a todo
esse trabalho?

Os Maitlands refletiram, um de cada lado do acrílico arranhado, e
abanaram a cabeça.

— Eu também não — disse Howie. — A vida quase nunca imita os
livros do Robert Ludlum. Ainda assim, dispõem de provas suficientes para
terem feito uma detenção precipitada que sem dúvida lamentam. O meu
receio é que, mesmo que eu consiga tirar-te da máquina, a sombra da
máquina permaneça.

— Estive a pensar nisso durante boa parte da noite — comentou Terry.
— Eu continuo a pensar — comentou Marcy.
Howie inclinou-se para a frente, as mãos unidas.
— Ajudaria se tivéssemos alguma prova física à altura das deles. A

gravação do Canal 81 é boa, e, somando isso ao depoimento dos teus



colegas, devemos ter tudo aquilo de que precisamos, mas sou ambicioso.
Quero mais.

— Provas físicas de um dos hotéis mais movimentados de Cap City
quatro dias depois? — perguntou Marcy, sem saber que estava a dizer o
mesmo que Bill Samuels cinco horas antes. — Parece improvável.

Terry olhava para o vazio, as sobrancelhas unidas.
— Não totalmente improvável.
— Terry? — disse Howie. — No que estás a pensar?
Ele olhou para eles, sorrindo.
— Pode haver uma coisa. É possível.
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Com efeito, o Firepit estava aberto para o brunch, de modo que Ralph
foi lá primeiro. Duas pessoas da equipa que trabalhara na noite do
homicídio estavam também lá nesse momento: a rececionista e um
empregado de mesa com cabelo à escovinha que mal parecia ter idade para
comprar cerveja. A rececionista não ajudou nada («Estávamos cheios
naquela noite, detetive»), e, embora o empregado se lembrasse vagamente
de ter servido um grupo grande de professores, ficou na dúvida quando
Ralph lhe mostrou a foto de Terry do anuário da escola de Flint City do ano
anterior. Disse que sim, que «mais ou menos» se lembrava de um homem
parecido com aquele, mas não podia jurar que era o mesmo da foto.
Acrescentou que nem tinha a certeza se o homem integrara o grupo de
professores.

— Ouça, se calhar só lhe servi um prato de asas de frango ao balcão.
E a coisa ficou por ali.



A princípio, Ralph não teve mais sorte no Sheraton. Confirmaram-lhe
que Maitland e William Quade tinham ficado no quarto 644 na noite de
terça, e o gerente do hotel mostrou-lhe a fatura, mas a assinatura era de
Quade. Usara um cartão American Express. O gerente também lhe disse
que o quarto 644 estivera sempre ocupado desde que Maitland e Quade
fizeram o check-out, e que fora limpo todas as manhãs.

— E à noite oferecemos o serviço de abertura da cama — acrescentou o
gerente, para piorar as coisas. — O que significa que o quarto foi limpo
duas vezes quase todos os dias.

Sim, o detetive Anderson podia ver as imagens das câmaras de
segurança, e Ralph levou a cabo a tarefa sem se queixar do facto de Alec
Pelley já lhes ter tido acesso. (Visto que Ralph não era da polícia de Cap
City, a diplomacia era importante.) As imagens eram a cores e tinham boa
definição; nada de câmaras velhas como as do Zoney’s Go-Mart para o
Sheraton de Cap City. Viu um homem que parecia Terry à entrada, na loja, a
fazer exercícios no ginásio do hotel na manhã de quarta e em frente ao
salão, à espera na fila para os autógrafos. As imagens da entrada e da loja
eram questionáveis, mas não havia a menor dúvida, pelo menos na sua
cabeça, de que o homem que assinava o registo para usar o equipamento do
ginásio e o homem que esperava na fila para os autógrafos era o antigo
treinador do seu filho. O que ensinara a Derek a sua melhor jogada, graças à
qual a sua alcunha passara de Swiffer para Dá-lhe.

Na sua cabeça, Ralph ouvia a mulher a dizer que as provas forenses de
Cap City eram a peça que faltava, o bilhete dourado. «Se o Terry estava
aqui», dissera ela, referindo-se a Flint City, «o duplo devia estar lá. É a
única coisa que faz sentido.»

— Nada faz sentido — murmurou ele, olhando para o monitor.
No ecrã estava a imagem imóvel de um homem parecido com Terry

Maitland a rir-se na fila para os autógrafos com o chefe do seu



departamento, Roundhill.
— Perdão? — perguntou o segurança do hotel que lhe mostrara as

gravações.
— Não é nada.
— Quer ver mais alguma coisa?
— Não, mas obrigado.
Fora uma perda de tempo. De qualquer modo, a gravação da conferência

feita pelo Canal 81 confirmava a dúvida suscitada por aquelas imagens,
porque fora Terry quem fizera aquela pergunta. Ninguém podia duvidar
disso.

Porém, num canto da sua mente, Ralph continuava a duvidar. A forma
como Terry se levantara para fazer a pergunta, como se soubesse que uma
câmara estaria apontada para ele… era demasiado perfeita. Seria possível
que tudo fosse uma montagem? Um número de prestidigitação assombroso,
embora totalmente explicável? Ralph não percebia como era possível,
apesar de também não saber como David Copperfield atravessara a Grande
Muralha da China, e tinha visto aquilo na televisão. Se era verdade, Terry
Maitland não apenas era um assassino, mas um assassino que andava a
gozar com eles.

— Detetive, só um aviso — disse o segurança do hotel. — Recebi um
bilhete do Harley Bright, o chefe, a dizer que tudo o que o senhor acaba de
ver deve ser guardado para um advogado chamado Howard Gold.

— Não me importa o que fazem com isso — disse Ralph. — Por mim,
podem mandar tudo à Sarah Palin lá no Alasca. Eu vou para casa.

Sim. Boa ideia. Iria para casa, sentar-se-ia no quintal com Jeannie,
partilharia um pack de cerveja com a mulher, quatro para ele, duas para ela.
E tentaria não ficar maluco a pensar naquele maldito paradoxo.

O segurança acompanhou-o até à porta da sala.
— Segundo as notícias, vocês apanharam o homem que matou o miúdo.



— Nas notícias dizem-se muitas coisas. Obrigado pelo seu tempo.
— É sempre um prazer ajudar a polícia.
«Se ao menos tivesses ajudado», pensou Ralph.
Deteve-se do outro lado do átrio, a mão esticada para empurrar a porta

giratória, e ocorreu-lhe uma ideia. Já que estava ali, havia outro sítio que
podia verificar. Segundo Terry, Debbie Grant fora à casa de banho assim
que a palestra de Coben terminara, e ficara lá bastante tempo. «Fui ao
quiosque com o Ev e o Billy», dissera Terry. «Quando a Debbie se juntou a
nós, a fila chegava quase ao vestíbulo.»

O quiosque era um anexo da loja. Atrás do balcão, uma mulher muito
maquilhada e de cabelo grisalho arrumava bijutaria. Ralph mostrou a sua
identificação e perguntou se ela trabalhara na tarde da terça-feira anterior.

— Querido — disse ela —, trabalho aqui todos os dias, a não ser que
esteja doente. Não ganho nenhum extra pelos livros e revistas, mas, se
alguém comprar bijutaria e canecas, recebo uma comissão.

— Lembra-se deste homem? Esteve aqui na terça-feira com um grupo
de professores de Inglês, para assistir a uma conferência.

Mostrou à mulher a foto de Terry.
— Claro que me lembro. Perguntou-me pelo livro do condado de Flint.

Foi a primeira pessoa a fazer isso sabe Deus em quanto tempo. Não o
encomendei, o maldito livro já cá estava quando comecei a ocupar-me desta
loja em 2010. Devia tirá-lo da prateleira, acho, mas substituía-o pelo quê?
Tudo o que fica acima ou abaixo do nível dos olhos não vende, isso é uma
coisa que descobrimos depressa quando temos um quiosque como este. Pelo
menos as coisas das prateleiras inferiores são baratas. A de cima é a que
tem as publicações caras, com fotografias e papel lustroso.

— De que livro estamos a falar, senhora… — Ele olhou para a placa
com o nome dela. — Senhora Levelle?



— Daquele — disse ela, apontando. — Uma História Ilustrada do
Condado de Flint, do Condado de Douree e de Canning Township. Título
terrível, não?

Ele virou-se e viu dois expositores com material de leitura ao lado de
uma prateleira de canecas e pratos de souvenir. Um tinha revistas; o outro
uma miscelânea de livros de bolso e novidades em capa dura. Na prateleira
de cima desse último havia alguns livros maiores, aquilo a que Jeannie
chamaria «livros de mesas de centro». Estavam envolvidos em plástico para
que ninguém pudesse folheá-los e manchar ou dobrar os cantos das páginas.
Ralph aproximou-se e olhou para cima. Terry, que tinha no mínimo mais
uns oito centímetros do que ele, não teria de olhar para cima nem de pôr-se
em bicos dos pés para pegar num.

Estendeu a mão para o livro que a mulher mencionara e mudou de
ideias. Virou-se para a senhora Levelle.

— Diga-me do que se recorda.
— O quê, sobre o homem? Nada digno de menção. A loja encheu-se

assim que a conferência acabou, lembro-me disso, mas só tive alguns
clientes. Sabe porquê, não sabe?

Ralph abanou a cabeça, tentando ser paciente. Havia ali alguma coisa,
sim, e acreditou, esperou, saber o que era.

— Não queriam perder o lugar na fila, claro, e todos tinham o livro
novo do Harlan Coben para ler enquanto esperavam. Mas esses três
cavalheiros entraram, e um deles, o gordo, comprou o novo livro da Lisa
Gardner. Os outros dois limitaram-se a olhar. Pouco depois, uma senhora
espreitou cá para dentro, disse que estava despachada, e saíram. Para os
autógrafos, imagino.

— No entanto, um deles, o alto, expressou interesse no livro do condado
de Flint.



— Sim, mas acho que foi a parte sobre Canning Township que lhe
chamou a atenção. Ele não disse que a família dele viveu lá muito tempo?

— Não sei — respondeu Ralph. — Diga-me a senhora.
— Tenho quase a certeza de que ele mencionou isso. Pegou no livro e,

quando viu o preço, setenta e nove dólares e noventa e nove cêntimos,
tornou a arrumá-lo na prateleira.

E pronto, lá estava.
— Alguém mexeu no livro desde esse dia? Lhe pegou?
— Nesse? Está a brincar.
Ralph foi até ao expositor, pôs-se em bicos dos pés e pegou no livro

envolto em plástico. Segurou-o pelas extremidades, usando a palma das
mãos. Na capa havia uma fotografia a sépia de um cortejo fúnebre antigo.
Seis cowboys, todos com chapéus gastos e pistolas à cintura, carregavam
um caixão para um cemitério poeirento. Um pastor (também com uma arma
à cintura) esperava-os diante de um túmulo aberto, com uma Bíblia nas
mãos.

A senhora Levelle animou-se.
— Quer mesmo comprar isso?
— Sim.
— Bom, dê-mo cá para eu o registar.
— É melhor não. — Segurou o livro com o código de barras virado para

ela, e ela passou o leitor naquele sítio.
— São oitenta e quatro dólares e catorze cêntimos com os impostos,

mas posso fazer-lhe os oitenta e quatro certos.
Ralph apoiou o livro com cuidado no balcão, para poder entregar o

cartão de crédito. Guardou o recibo no bolso do peito e mais uma vez pegou
no livro com as palmas das mãos, segurando-o como se fosse um cálice.

— Ele mexeu no livro — disse, menos para ter a certeza e mais para
confirmar o seu absurdo golpe de sorte. — Tem a certeza de que o homem



na fotografia que lhe mostrei mexeu neste livro?
— Pegou-lhe e disse que a foto da capa tinha sido tirada em Canning

Township. Depois olhou para o preço e pô-lo no sítio. Como lhe disse. É
uma prova ou coisa parecida?

— Não sei — disse Ralph, olhando para o cortejo fúnebre de
antigamente. — Mas vou descobrir.
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O corpo de Frank Peterson fora levado para a Agência Funerária Donelli
Brothers, na tarde de quinta-feira. Arlene Peterson tinha organizado isso e
tudo o resto: o obituário, as flores, a missa de sexta de manhã, o funeral em
si, o serviço ao lado da campa e a reunião de amigos e familiares na noite
de sábado. Disso tivera de se ocupar ela. Fred, mesmo nos seus melhores
momentos, era um inútil em matéria de preparativos sociais.

«Mas desta vez tenho de ser eu», pensou Fred quando ele e Ollie
chegaram a casa do hospital. «Tenho de ser eu, porque não há mais
ninguém. E aquele homem da Donelli vai ajudar-me. São especialistas
nisto.» Mas como iria pagar um segundo funeral, tão perto do primeiro? O
seguro cobriria isso? Não sabia. Arlene também se encarregava de todas
aquelas coisas. Tinham um acordo: ele ganhava o dinheiro e ela pagava as
contas. Teria de procurar a papelada do seguro na secretária dela. Só de
pensar nisso sentia-se cansado.

Sentaram-se na sala. Ollie ligou a televisão. Estava a dar um jogo de
futebol. Viram-no durante algum tempo, embora nenhum dos dois gostasse
daquele desporto; eram aficionados do futebol americano. Por fim, Fred
levantou-se, percorreu o corredor e regressou com a velha agenda vermelha
de Arlene. Abriu-a na letra «D» e, sim, lá estava, Donelli Brothers, mas a



habitual letra bonita dela estava ali trémula, e como podia ser de outro
modo? Não teria anotado o número de uma agência funerária antes da
morte de Frank, pois não? Em princípio, os Petersons deveriam ter
demorado anos a preocupar-se com ritos funerários. Muitos anos.

Ao analisar a agenda, o couro vermelho desbotado e puído, Fred pensou
em todas as vezes que a vira nas mãos de Arlene, dantes a copiar moradas
de envelopes e, mais recentemente, da Internet. Começou a chorar.

— Não consigo — disse ele. — Não consigo mesmo. Sobretudo tão
pouco tempo depois do Frankie.

Na televisão, o narrador gritou «GOOOOLO!» e os jogadores de camisola
vermelha começaram a saltar uns para cima dos outros. Ollie desligou a
televisão e estendeu a mão.

— Eu faço isso.
Fred olhou para ele, os olhos vermelhos e chorosos.
Ollie assentiu com a cabeça.
— Não te preocupes, pai. A sério. Eu trato de tudo. Porque não sobes e

te deitas um pouco?
E, embora Fred soubesse que provavelmente não estava bem deixar

aquela tarefa nas mãos do filho de dezassete anos, foi isso que fez.
Prometeu a si mesmo que carregaria uma parte do fardo a seu tempo, mas
naquele momento precisava de fazer uma sesta. Estava mesmo muito
cansado.

17

Alec Pelley só conseguiu libertar-se dos compromissos familiares
naquele domingo às três e meia. Já passava das cinco quando chegou ao
Sheraton de Cap City, mas o Sol da tarde ainda ia alto no céu. Estacionou



diante do hotel, deu uma nota de dez ao arrumador e pediu-lhe para deixar o
automóvel perto. No quiosque, Lorette Levelle arrumava mais uma vez a
bijutaria. A visita de Alec foi breve. Saiu, encostou-se ao Explorer e ligou a
Howie Gold.

— Vi as gravações das câmaras e a filmagem da televisão antes do
Anderson, mas ele chegou primeiro ao livro. E comprou-o. Estamos
empatados.

— Merda — disse Howie. — Como soube ele disso?
— Não creio que soubesse. Acho que foi uma combinação de sorte e

trabalho policial tradicional. A mulher do quiosque disse que um homem
pegou no livro no dia da conferência do Coben, viu o preço, quase oitenta
dólares, e voltou a arrumá-lo no sítio. Não sabia que o homem era o
Maitland, portanto não deve ver as notícias. Contou isso ao Anderson, e o
detetive comprou o livro. Diz que ele saiu a segurar o livro pelos lados, com
a palma das mãos.

— Com a esperança de encontrar impressões digitais que não
correspondam às do Terry — disse Howie —, indicando, assim, que quem
mexeu no livro não era ele. Não vai resultar. Sabe Deus quantas pessoas
podem ter pegado no livro e mexido nele.

— A mulher do quiosque discordaria. Segundo ela, ninguém lhe tocou
durante meses.

— Não faz diferença.
Howie não parecia preocupado, o que deixou Alec preocupado pelos

dois. Não era muito, mas era alguma coisa. Uma pequena falha num caso
que começara a ficar tão bonito como um quadro num museu. Uma possível
falha, lembrou a si mesmo, e Howie podia contorná-la com facilidade; os
jurados não ligavam ao que não existia.

— Só queria que soubesse, chefe. É para isso que me paga.
— Certo, já sei. Amanhã vai estar no tribunal, não vai?



— Não perderia isso por nada — respondeu Alec. — Falou com o
Samuels sobre a caução?

— Sim. A conversa foi curta. Disse que se oporia com todas as fibras do
seu ser. Foram as palavras exatas dele.

— Credo, o homem não tem um botão de desligar?
— Boa pergunta.
— Vai conseguir mesmo assim?
— Existem boas possibilidades. Se pudesse apresentar provas, teria a

certeza.
— Se conseguir, diga ao Maitland para não dar passeios pelo bairro. Há

muita gente com armas à mão, em casa, e ele é o homem menos apreciado
de Flint City.

— Ficará confinado ao domicílio, e pode ter a certeza de que a polícia
vai manter a casa sob vigilância. — Howie suspirou. — Uma pena, isso do
livro.

Alec desligou e voltou para o automóvel. Queria estar em casa a tempo
de fazer pipocas, antes de começar A Guerra dos Tronos.

18

Ralph Anderson e o detetive da Polícia Estadual Yunel Sablo
encontraram-se com o procurador do condado de Flint naquela noite, no
escritório da casa de Samuels, na zona norte da cidade, num bairro quase
chique, de casas grandes que aspiravam ao estatuto de mansões e não o
conseguiam alcançar. No exterior, as duas filhas de Samuels perseguiam-se
entre os aspersores do quintal enquanto começava a anoitecer. A ex-mulher
de Samuels tinha ficado para fazer o jantar. Samuels passou a refeição toda
de bom humor, dando palmadinhas na mão da «ex» e até a segurando por



curtos períodos, coisa que não pareceu incomodá-la. «Muitas confianças
para um casal separado», pensou Ralph, «e que bom para eles». Mas o
jantar tinha terminado, a «ex» estava a arrumar as coisas das filhas, e Ralph
achava que o bom humor do procurador Samuels em breve se desvaneceria.

Uma História Ilustrada do Condado de Flint, do Condado de Douree e
de Canning Township estava na mesa de centro, dentro de um saco de
plástico transparente, tirado de uma das gavetas da cozinha de Ralph e
colocado com cuidado em volta do livro. O cortejo fúnebre parecia
desfocado, porque o plástico do livro tinha recebido uma camada de pó para
recolha de impressões digitais. Uma única impressão digital, do polegar,
destacava-se na capa do livro, perto da lombada, tão nítida como a data
numa moeda nova.

— Há mais quatro boas impressões digitais na parte de trás — disse
Ralph. — É assim que se pega num livro pesado, o polegar à frente, os
outros dedos atrás, um pouco abertos, para sustentar o peso. Eu teria tirado
as impressões digitais ali mesmo em Cap City, mas não tinha as do Terry
para comparar. Assim, recolhi o que precisava na esquadra e fi-lo em casa.

Samuels ergueu as sobrancelhas.
— Tiraste o cartão das impressões digitais dele das provas?
— Não, fiz uma cópia.
— Não nos mantenhas neste suspense — pediu Sablo.
— Não o farei — disse ele. — Elas correspondem. As impressões

digitais no livro são do Terry Maitland.
O homem que durante o jantar, sentado ao lado da ex-mulher, brilhava

como o Sol, desapareceu. Um homem de semblante carregado que
ameaçava tempestade ocupou o seu lugar.

— Não podes ter a certeza disso sem uma comparação por computador.
— Bill, eu já fazia isto antes de existir essa tecnologia. — «Quando tu

ainda tentavas espreitar para baixo das saias das miúdas na escola.» — São



as impressões digitais do Maitland, e a comparação por computador irá
confirmá-lo. Vejam.

Tirou uma pilha de cartões do bolso interior do casaco e dispô-los em
duas filas na mesa de centro.

— Aqui estão as impressões digitais do Terry, recolhidas aquando da
detenção ontem à noite. E aqui estão as impressões digitais do Terry no
plástico do livro. Digam-me se não correspondem.

Samuels e Sablo inclinaram-se para a frente e, deslocando o olhar de um
lado para o outro, compararam as fichas da esquerda com as da direita.
Sablo foi o primeiro a recostar-se.

— Concordo.
— Enquanto não houver uma comparação por computador, não posso

concordar — disse Samuels. A sua voz soou pouco natural, porque ele
cerrava os dentes. Noutras circunstâncias, teria sido engraçado.

Ralph não respondeu de imediato. Estava curioso em relação a Bill
Samuels e albergava a esperança (sempre fora otimista) de ter-se
equivocado na sua avaliação anterior do homem: que quase de certeza iria
acobardar-se e fugir se houvesse um contra-ataque de peso. A ex-mulher de
Samuels ainda tinha um certo apreço por ele, notava-se, e as filhas
amavam-no muito, mas isso só deixava ver uma faceta da personalidade de
um homem. Um homem não era o mesmo em casa e no trabalho, sobretudo
se era ambicioso e enfrentava um obstáculo tão repentino que podia frustrar
os seus grandes planos. Para Ralph, essas coisas importavam. Importavam
muito, porque ele e Samuels estavam juntos naquele caso, ganhassem ou
perdessem.

— É impossível — disse o procurador, levando a mão à cabeça para
alisar o remoinho, que naquela noite não existia. Naquela noite, o seu
cabelo comportara-se. — Ele não pode ter estado em dois lugares ao mesmo
tempo.



— Mas é o que parece — disse Sablo. — Até hoje, não havia nenhuma
prova em Cap City. Agora, há.

Samuels animou-se por um momento.
— Talvez ele tenha mexido no livro nalguma ocasião anterior. Para

preparar o álibi. Tudo parte da encenação.
Pelos vistos, tinha-se esquecido da sua interpretação anterior: que o

homicídio de Frank Peterson fora fruto do impulso de um homem que já
não conseguia controlar o seu ímpeto.

— A ideia não pode ser descartada — admitiu Ralph —, mas já vi
muitas impressões digitais, e estas parecem recentes. A qualidade dos
pormenores dos sulcos é muito boa. Não seria assim se tivessem sido feitas
semanas ou meses antes.

— Mano, é como se tivesses um doze e te saísse uma figura — disse
Sablo numa voz quase inaudível.

— O quê? — disse Samuels, virando a cabeça.
— No vinte e um — explicou Ralph. — Quer dizer que teria sido

melhor se não tivéssemos encontrado isso. Se não tivéssemos pedido a
carta.

Pensaram um pouco. Quando Samuels falou, soou quase simpático, um
homem a passar o tempo.

— Aqui está uma hipótese: e se tivesses examinado esse plástico e não
tivesses encontrado nada? Ou apenas manchas não identificáveis?

— Não estaríamos em melhor situação — disse Sablo —, mas também
não seria pior.

Samuels assentiu com a cabeça.
— Nesse caso, hipoteticamente falando, o Ralph seria apenas um

homem que comprou um livro bastante caro. Não o deitaria fora, considerá-
lo-ia uma boa ideia que não se concretizou e guardá-lo-ia na prateleira.
Depois de arrancar o plástico e o deitar fora, claro está.



Sablo olhou de Samuels para Ralph, sem revelar o que lhe ia na alma.
— E os cartões com as impressões digitais? — perguntou Ralph. —

Como ficam?
— Que cartões? — perguntou Samuels. — Não vejo nenhum cartão.

Você vê, Yune?
— Não sei se vejo ou não — respondeu Sablo.
— Estás a falar em destruir provas — disse Ralph.
— Nada disso. Isto é tudo hipotético. — Mais uma vez, Samuels

levantou a mão para ajeitar o cabelo que não estava espetado. — Porém, há
coisas a considerar, Ralph. Foste à esquadra primeiro, mas fizeste a
comparação em casa. A tua mulher estava lá?

— A Jeannie estava no clube de leitura.
— Ah, e olha. O livro está num saco da Glad, não num saco oficial. Não

foi registado como prova.
— Ainda não — admitiu Ralph, mas, em vez de pensar nas diferentes

facetas da personalidade de Bill Samuels, era agora obrigado a pensar nas
diferentes facetas da sua própria personalidade.

— Só estou a dizer que a mesma possibilidade hipotética pode ter-te
passado pela cabeça.

Seria? Ralph era incapaz de responder com franqueza. E, se lhe tivesse
passado pela cabeça, porquê? Para salvar uma mancha na sua carreira,
agora que o assunto não só descarrilara, como corria o risco sério de tombar
de vez?

— Não — disse ele. — Isto vai ser registado como prova e vai fazer
parte do que foi descoberto. Porque aquele miúdo está morto, Bill. O que
nos acontecer não é nada comparado com aquilo.

— Concordo — declarou Sablo.
— Claro que sim — disse Samuels. Soou cansado. — O tenente Yune

Sablo vai sobreviver, em qualquer dos casos.



— Por falar em sobrevivência — disse Ralph —, e a do Terry Maitland?
E se tivermos mesmo o homem errado?

— Não temos — respondeu Samuels. — As provas dizem que não.
E, com isso, a reunião terminou. Ralph voltou para a esquadra. Ali,

registou Uma História Ilustrada do Condado de Flint, do Condado de
Douree e de Canning Township e guardou-o no dossiê de provas, cada vez
mais grosso. Ficou contente por se livrar do livro.

Quando contornava o edifício em direção ao seu veículo, o telemóvel
tocou. No ecrã surgiu a fotografia da sua mulher e, quando atendeu, o tom
da voz dela alarmou-o.

— Querida? Estiveste a chorar?
— O Derek ligou. Da colónia de férias.
O coração de Ralph acelerou um pouco.
— Ele está bem?
— Está, sim. Fisicamente bem. Mas alguns amigos mandaram-lhe e-

mails sobre o Terry, e ele está inquieto. Disse que deve ser engano, que o
Treinador T nunca faria uma coisa dessas.

— Ah. É só isso? — Recomeçou a andar, procurando as chaves com a
mão livre.

— Não, não é só isso — disse a mulher com veemência. — Onde estás?
— Na esquadra. A caminho de casa.
— Podes passar antes pela prisão? Para falar com ele?
— Com o Terry? Acho que posso, se ele aceder ver-me, mas porquê?
— Deixa as provas de lado por um minuto. Todas as tuas provas e as

deles, e responde-me a uma pergunta, com sinceridade, do fundo do
coração. Podes fazer isso?

— Sim…
Ouvia o barulho distante dos camiões na via rápida. Mais perto, o

plácido som estival dos grilos na relva junto ao edifício de tijolo onde



trabalhava há tantos anos. Sabia o que ela lhe ia perguntar.
— Acreditas que o Terry Maitland matou aquele menino?
Ralph pensou que o homem que apanhara o táxi de Willow Rainwater

até Dubrow a tratara por «minha senhora», e não pelo nome, que ele deveria
saber. Pensou que o homem que estacionara a carrinha branca atrás do
Shorty’s Pub pedira indicações para chegar ao atendimento médico
permanente mais próximo, apesar de Terry Maitland ter vivido em Flint
City toda a vida. Pensou nos professores que jurariam que Terry estivera
com eles, tanto na hora do rapto como na do homicídio. E pensou como era
conveniente que Terry tivesse não só feito uma pergunta na palestra de
Harlan Coben, mas que se tivesse levantado, como que para garantir que
era visto e gravado. Até as impressões digitais no livro… não era um
pormenor perfeito?

— Ralph? Ainda aí estás?
— Não sei — respondeu. — Talvez se eu tivesse sido treinador com ele,

como o Howie… mas só o vi treinar o Derek. Portanto, a resposta à tua
pergunta, sinceramente, do fundo do coração, é que não sei.

— Vai lá — disse ela. — Olha-o nos olhos e pergunta.
— O Samuels acaba comigo se descobrir — retorquiu Ralph.
— Não me interessa o Bill Samuels, mas interessa-me o nosso filho. E

sei que a ti também. Faz isso por ele, Ralph. Pelo Derek.

19

Afinal, Arlene Peterson tinha um seguro de funeral, pelo que por esse
lado não haveria problema. Ollie encontrou os papéis na gaveta de baixo da
secretária da mãe, numa pasta, entre «Hipoteca» (que estava quase toda
paga) e «Garantias de eletrodomésticos». Ligou para a agência funerária,



onde um homem com a voz suave de um enlutado profissional (talvez um
dos irmãos Donelli, talvez não) lhe agradeceu e disse: «A tua mãe chegou.»
Como se tivesse ido sozinha, talvez de Uber. O profissional perguntou se
Ollie precisava de um formulário para o obituário do jornal. O rapaz
respondeu que não. Olhava para dois formulários em branco em cima da
secretária. A mãe, meticulosa até na dor, devia ter feito fotocópias do que
recebera para Frank, para o caso de se enganar. Portanto, aquilo também
estava resolvido. Passaria na agência no dia seguinte para os preparativos
do funeral e do enterro? Ollie respondeu que não. Achava que isso cabia ao
pai.

Quando a questão do pagamento ficou resolvida, Ollie pousou a cabeça
na secretária e chorou durante algum tempo. Fê-lo em silêncio, para não
acordar o pai. Quando as lágrimas secaram, preencheu um dos formulários
com maiúsculas, porque a sua letra era péssima. Concluída essa tarefa, foi
até à cozinha e contemplou o desastre: massa no linóleo, restos de frango na
parede abaixo do relógio, uma pilha de tupperwares e pratos cobertos nas
bancadas. Recordou uma frase que a mãe costumava dizer depois das
grandes refeições familiares: «Aqui comeram porcos.» Tirou um saco do
lixo de baixo do lava-louça e deitou tudo lá dentro, começando pela carcaça
de frango, que era particularmente repugnante. Em seguida, lavou o chão.
Quando tudo estava a brilhar (outra coisa que a mãe costumava dizer),
descobriu que tinha fome. Parecia errado, mas era um facto. As pessoas
eram basicamente animais, compreendeu. Mesmo com a mãe e o irmão
mais novo mortos, era preciso comer e cagar o que se comia. O corpo
exigia-o. Abriu o frigorífico e descobriu que transbordava de comida, mais
travessas, mais tupperwares, mais carnes frias. Escolheu um empadão, a
superfície uma planície alva de puré de batata, e pô-lo a aquecer no forno.
Enquanto esperava encostado à bancada, sentindo-se um intruso dentro da
própria cabeça, o pai entrou, com o cabelo desgrenhado. «Estás todo em



pé», teria dito Arlene Peterson. Precisava de fazer a barba. Tinha os olhos
inchados e uma expressão aturdida.

— Tomei um dos comprimidos da tua mãe e dormi demasiado — disse
ele.

— Não te preocupes, pai.
— Limpaste a cozinha. Devia ter-te ajudado.
— Não há problema.
— A tua mãe… o funeral…
Fred parecia não saber como continuar, e Ollie reparou que a braguilha

dele estava aberta. Isso encheu-o de pena. Mas não sentiu vontade de chorar
de novo; pelo menos de momento, parecia ter ficado sem lágrimas. Outra
coisa que estava resolvida. «Tenho de ver o lado bom das coisas», pensou
Ollie.

— Está tudo controlado — disse ele ao pai. — Ela tinha um seguro de
funeral, têm os dois, e ela está… lá. Naquele sítio. Tu sabes.

Temia dizer «agência funerária» porque isso podia fazer o pai ir-se de
novo abaixo. E depois ele podia recomeçar também a chorar.

— Ah. Ótimo. — Fred sentou-se e apoiou a cabeça nas mãos. — Eu
devia ter feito isso. Era tarefa minha. Responsabilidade minha. Não
tencionava dormir tanto.

— Podes lá ir amanhã. Escolher o caixão, essas coisas.
— Onde?
— Aos Donelli Brothers. Os mesmos do Frank.
— Ela está morta — disse Fred, assombrado. — Nem sei como

processar isso.
— Pois — disse Ollie, embora não tivesse outra coisa na cabeça. Que a

mãe tivera necessidade de pedir desculpa até no fim. Como se fosse tudo
culpa sua, quando nada era. — O senhor da agência disse que é preciso
decidir algumas coisas. Achas que consegues fazer isso?



— Claro. Amanhã estarei melhor. Cheira bem.
— Empadão de carne.
— Foi a tua mãe que o fez ou alguém o trouxe?
— Não sei.
— Ah, mas cheira bem.
Comeram sentados à mesa da cozinha. Ollie largou os pratos no lava-

louça, porque a máquina estava cheia. Foram para a sala. Na televisão dava
basebol, os Phillies contra os Mets. Viram o jogo em silêncio, cada um a
explorar à sua maneira os contornos do buraco que aparecera nas suas
vidas, para não caírem nele. Ao fim de algum tempo, Ollie foi até aos
degraus das traseiras e sentou-se a contemplar as estrelas. Havia muitas.
Também viu uma estrela cadente, um satélite e vários aviões. Pensou que a
mãe estava morta e não voltaria a ver nada daquilo. Era um absurdo.
Quando voltou para dentro, o jogo de basebol estava empatado no nono
inning, e o pai dormia na poltrona. Ollie depositou-lhe um beijo na testa.
Fred nem se mexeu.

20

Ralph recebeu uma mensagem de texto a caminho da prisão do
condado. Era de Kinderman, da polícia científica. Ralph parou de imediato
e ligou-lhe. Kinderman atendeu ao primeiro toque.

— Vocês não tiram folga ao domingo à noite? — perguntou Ralph.
— O que posso dizer? Somos viciados em trabalho. — Ao fundo, o

detetive ouviu o som de uma banda de heavy metal. — Além disso, acho
sempre que as boas notícias podem esperar e que as más notícias devem ser
transmitidas de imediato. Ainda não acabámos de examinar os discos
rígidos do Maitland em busca de arquivos escondidos, e alguns pedófilos



sabem esconder as coisas muito bem, mas, ao que parece, não há nada. Nem
pornografia infantil, nem pornografia de nenhum tipo. Nem no computador,
nem no portátil, nem no iPad, nem no telemóvel. A decência personificada.

— E o histórico?
— Há muitos sítios, mas todos previsíveis: sites de compras como a

Amazon, blogues de notícias como o Huffington Post, alguns sites
desportivos. Ele segue os resultados das grandes ligas e, segundo parece, é
adepto dos Tampa Bay Rays. Isso por si só sugere que lhe falta algo na
cabeça. Vê a House of Cards na Netflix e a The Americans no iTunes.
Gosto desta última.

— Continue à procura.
— É para isso que me pagam.
Ralph estacionou num lugar destinado a veículos oficiais atrás da prisão

do condado, tirou do porta-luvas o cartão que o identificava como estando
ao serviço e colocou-o no tabliê. Um guarda prisional, «L. KEENE», segundo
a placa na sua camisa, acompanhou-o até uma das salas de interrogatório.

— Isto vai contra as normas, detetive. São quase dez horas.
— Sei que horas são, e não estou aqui com fins recreativos.
— O procurador sabe que está aqui?
— Não lhe compete saber isso, guarda Keene.
Ralph sentou-se de um lado da mesa e esperou para ver se Terry se

dignaria aparecer. Não havia pornografia nos seus computadores nem em
casa, nada que tivessem encontrado, pelo menos. Mas, como Kinderman
observara, os pedófilos podiam revelar-se terrivelmente espertos.

«Mas terá sido esperto ao mostrar a cara? Ou ao deixar impressões
digitais?»

Sabia o que diria Samuels: Terry estava num frenesi. Houvera um
momento (parecia que fora há uma eternidade) em que isso fizera sentido
para Ralph.



Keene levou Terry até à sala. Vestia o uniforme castanho da prisão e
chinelos de plástico baratos. Tinha as mãos algemadas à frente do corpo.

— Tire-lhe as algemas, agente.
Keene abanou a cabeça.
— Protocolo.
— Eu assumo a responsabilidade.
Keene sorriu sem humor.
— Não, detetive, não assume. Este é o meu território, e, se ele decidir

saltar por cima da mesa e estrangulá-lo, a culpa é minha. Mas proponho não
prendê-lo à mesa. Que tal?

Terry sorriu ao ouvir aquilo, como se dissesse: «Está a ver o que tenho
de aturar?»

Ralph suspirou.
— Pode deixar-nos, agente Keene. Muito agradecido.
Ele saiu, mas ficaria a observá-los pelo espelho unidirecional.

Provavelmente também a ouvir. Aquilo iria chegar a Samuels; era
inevitável.

Ralph olhou para Terry.
— Não fique aí parado. Sente-se, pelo amor de Deus.
Terry sentou-se e cruzou as mãos sobre a mesa. A corrente das algemas

fez barulho.
— O Howie Gold não aprovaria que eu me encontrasse consigo. —

Continuava a sorrir.
— O Samuels também não, portanto estamos empatados.
— O que deseja?
— Respostas. Se é inocente, por que motivo tenho várias testemunhas

que o identificaram? Por que motivo as suas impressões digitais estão no
ramo usado para sodomizar o miúdo e por toda a carrinha que foi usada
para o raptar?



Terry abanou a cabeça. O sorriso desvanecera-se por completo.
— Estou tão intrigado como você. Só agradeço a Deus, ao seu único

Filho e a todos os santos, por poder provar que estava em Cap City. E se eu
não pudesse, Ralph? Creio que ambos sabemos: estaria no corredor da
morte na McAlester antes do final do verão, e dois anos depois davam-me a
injeção. Talvez antes, porque os tribunais podem ser manipulados, e o seu
amigo Samuels passaria por cima dos meus recursos como um buldózer
sobre o castelo de areia de uma criança.

A primeira coisa que surgiu na mente de Ralph foi: «Ele não é meu
amigo.»

— A carrinha interessa-me — disse em vez disso. — A que tem a
matrícula de Nova Iorque.

— Não o posso ajudar nisso. A última vez que estive em Nova Iorque
foi na minha lua de mel, há dezasseis anos.

Foi a vez de Ralph sorrir.
— Não sabia disso, mas sabia que não tinha lá ido recentemente.

Verificámos os seus movimentos nos últimos seis meses. Só houve uma
viagem ao Ohio, em abril.

— Sim, a Dayton. Nas férias de primavera das miúdas. Queria ver o
meu pai, e elas queriam ir. A Marcy também.

— O seu pai vive em Dayton?
— Se é que se pode chamar àquilo viver. É uma longa história e não tem

nada que ver com isto. Não há pelo meio carrinhas brancas sinistras, nem
sequer o automóvel da família. Fomos de avião, pela Southwest. Não me
interessa quantas impressões digitais minhas encontraram na carrinha que o
tipo usou para raptar o Frank Peterson, não a roubei. Nem nunca a vi. Não
espero que acredite, mas é a pura verdade.

— Ninguém pensa que roubou a carrinha em Nova Iorque — disse
Ralph. — A teoria do Bill Samuels é que a pessoa que roubou a carrinha a



abandonou aqui perto, com a chave na ignição. O senhor voltou a roubá-la e
escondeu-a até estar pronto para… fazer o que fez.

— Muitas precauções para um homem que atuou de cara descoberta.
— O Samuels vai dizer aos jurados que o senhor entrou num frenesi

homicida. E eles vão acreditar.
— Continuarão a acreditar depois de o Ev, o Billy e a Debbie

testemunharem? E depois de o Howie mostrar ao júri as imagens da palestra
do Coben?

Ralph não queria falar disso. Pelo menos, ainda não.
— Conhecia o Frank Peterson?
Terry deu uma gargalhada.
— É uma daquelas perguntas a que o Howie não ia querer que eu

respondesse.
— Isso significa que não vai responder?
— Por acaso, vou. Conhecia-o apenas de vista, como conheço a maioria

das crianças do West Side, não conhecia a sério, se é que me entende. Ele
ainda estava na primária e não praticava desporto. Aquele cabelo ruivo
chamava a atenção, no entanto. Como um sinal de Stop. Ele e o irmão.
Treinei o Ollie na liga infantil, mas ele não seguiu para a interurbana
quando fez os treze anos. Não era mau no campo e batia de forma aceitável,
embora depois tivesse perdido o interesse. Acontece.

— Não andava então de olho no Frankie?
— Não, Ralph. Não sinto atração sexual por crianças.
— Não o viu por acaso a empurrar a bicicleta pelo estacionamento do

Gerald’s Fine Groceries, e disse: «Ah, esta é a minha oportunidade»?
Terry olhou para ele com um desprezo silencioso que o detetive achou

difícil de suportar. Obrigou-se a não baixar o olhar. Ao fim de um
momento, Terry suspirou e ergueu as mãos algemadas na direção do
espelho unidirecional.



— Já terminámos.
— Ainda não — disse Ralph. — Preciso que responda a mais uma

pergunta, e que me olhe nos olhos enquanto o faz. Matou o Frank Peterson?
O olhar de Terry não vacilou.
— Não.
O guarda Keene levou Terry. Ralph ficou sentado onde estava, à espera

que Keene voltasse para o conduzir pelas três portas trancadas entre a sala
de interrogatório e o ar livre. Já tinha a resposta para a pergunta que Jeannie
o mandara fazer, e a resposta, dada com contacto visual firme, era não.

Ralph queria acreditar nele.
Para mal dos seus pecados, não podia.
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— Não — disse Howie Gold. — Não, não, não.
— É para proteção dele — respondeu Ralph. — Com certeza vê que…
— O que vejo é uma fotografia a sair na primeira página do jornal. O

que vejo são imagens em todos os canais a mostrar o meu cliente a entrar no
tribunal com um colete à prova de bala por cima do fato. Por outras
palavras, com aspeto de já ter sido considerado culpado. As algemas são
suficientemente más.

Havia sete homens na sala de visitas da prisão do condado, onde os
brinquedos tinham sido arrumados nas caixas coloridas de plástico e as
cadeiras viradas em cima das mesas. Terry Maitland estava de pé, com
Howie ao seu lado. Frente a eles estavam o xerife do condado, Dick Doolin,
Ralph Anderson e Vernon Gilstrap, o procurador-adjunto. Samuels já devia
estar no tribunal, à espera deles. O xerife Doolin continuava a segurar o
colete à prova de bala, sem dizer palavra. No colete, num acusador amarelo
vivo, liam-se as letras DCFC, a sigla do Departamento Correcional de Flint
City. As três tiras de velcro, uma em cada braço e outra em volta da cintura,
estavam penduradas.

Junto à porta que dava para o corredor havia dois guardas prisionais
com os robustos braços cruzados. Um vigiara Terry enquanto ele fazia a
barba com uma lâmina descartável; o outro revistara os bolsos do fato e da
camisa que Marcy levara, sem deixar de verificar a costura na parte de trás
da gravata azul.



O procurador-adjunto Gilstrap olhou para Terry.
— O que diz, camarada? Quer correr o risco de levar um tiro? Por mim,

tudo bem. Vai poupar ao estado os gastos de um sem-fim de recursos antes
de lhe darem a injeção.

— Isso foi desnecessário — disse Howie.
Gilstrap, um veterano que quase de certeza optaria pela reforma (e uma

boa pensão) se Bill Samuels perdesse as eleições seguintes, limitou-se a
sorrir.

— Ei, Mitchell — disse Terry. O guarda que o vigiara enquanto ele se
barbeava, certificando-se de que o detido não cortava a própria garganta
com uma Bic de lâmina única, levantou as sobrancelhas, mas não descruzou
os braços. — Está muito calor lá fora?

— Vinte e nove graus quando cheguei — respondeu Mitchell. — Subirá
aos trinta e sete ao meio-dia, segundo disseram na rádio.

— Não quero o colete — disse Terry ao xerife, e esboçou um sorriso
que o fez parecer muito jovem. — Não quero apresentar-me ao juiz Carter
com a camisa manchada de suor. Treinei o neto dele na liga infantil.

Gilstrap, que pareceu alarmado ao ouvir isso, tirou um caderno do bolso
interior do casaco axadrezado e anotou algo.

— Vamos andando — disse Howie. Agarrou no braço de Terry.
O telemóvel de Ralph tocou. Soltou-o do lado esquerdo do cinto (a arma

de serviço estava do lado direito) e olhou para o ecrã.
— Esperem, tenho de atender.
— Ora, vamos lá — disse Howie. — Isto é uma audiência ou um

espetáculo de animais amestrados?
Ralph ignorou-o e foi até ao outro lado da sala, onde havia máquinas de

venda automática de refrigerantes. Deteve-se debaixo de um cartaz que
dizia «De uso exclusivo para as visitas», falou brevemente e ouviu.
Desligou e voltou para junto dos outros.



— Muito bem, vamos.
O agente Mitchell pusera-se entre Howie e Terry tempo suficiente para

algemar este último.
— Demasiado apertado? — perguntou ele.
Terry abanou a cabeça.
— Vamos.
Howie tirou o casaco e colocou-o por cima das algemas. Os dois

guardas levaram Terry da sala com Gilstrap à frente, a saltitar como uma
majorette.

Howie aproximou-se de Ralph.
— Isso é uma cagada monumental — disse em voz baixa. Como o

detetive não respondeu, acrescentou: — Certo, pode ficar calado se quiser,
mas entre este momento e o júri, vamos ter de nos sentar e falar, você, eu e
o Samuels. O Pelley também, se quiserem. As circunstâncias do caso não
vão ver a luz hoje, mas hão de ver a luz, e depois não terão de se preocupar
só com a cobertura mediática a nível estadual ou regional. A CNN, a FOX,
a MSNBC, os blogues da Internet, todos estarão aqui a saborear o estranho
espetáculo. Será um misto do O.J. com O Exorcista.

Sim, e Ralph intuía que Howie faria de tudo para que isso acontecesse.
Se conseguisse chamar a atenção dos jornalistas para o facto de um homem
parecer ter estado em dois sítios ao mesmo tempo, evitaria que se
concentrassem na criança que fora violada e assassinada, talvez até
parcialmente devorada.

— Sei o que está a pensar, mas o inimigo aqui não sou eu, Ralph. A não
ser que se esteja nas tintas para tudo exceto conseguir que o Terry seja
condenado, e não acredito nisso. O Samuels é assim, mas você não. Não
quer saber o que aconteceu?

Ralph continuou sem responder.



Marcy Maitland esperava no vestíbulo, parecendo bastante pequena
entre a gravidíssima Betsy Riggins e Yune Sablo, da Polícia Estadual.
Quando viu o marido e fez menção de se aproximar, Betsy Riggins tentou
retê-la, mas Marcy soltou-se com facilidade. Sablo ficou imóvel, a olhar.
Marcy teve tempo apenas de olhar para o marido e beijar-lhe o rosto antes
de o guarda Mitchell a segurar pelos ombros e a afastar com delicadeza e
firmeza para trás, para perto do xerife, que ainda segurava o colete à prova
de bala, como se não soubesse o que fazer com ele agora que fora recusado.

— Por favor, senhora Maitland — disse Mitchell. — Isso não é
permitido.

— Amo-te, Terry! — gritou Marcy quando os guardas o levaram na
direção da porta. — E as meninas mandam beijos.

— E eu mando beijos às três em duplicado — respondeu Terry. — Diz-
lhes que vai correr tudo bem.

Em breve estava na rua, sob o intenso sol da manhã, e assediado por
uma infinidade de perguntas, lançadas todas ao mesmo tempo. Para Ralph,
ainda no vestíbulo, aquele barulho de vozes soou-lhe mais a impropérios do
que a interrogatório.

Tinha de reconhecer a persistência de Howie. O advogado ainda não
desistira.

— Você é um dos bons. Nunca aceitou subornos, nunca ocultou provas,
seguiu sempre o caminho certo.

«Parece que ontem à noite estive perto de ocultar provas», pensou ele.
«Foi por pouco. Se o Sablo não estivesse lá, se fôssemos só eu e o
Samuels…»

A expressão de Howie era quase de súplica.
— Você nunca teve um caso assim. Nem você nem nenhum de nós. E já

não se trata só do miúdo. A mãe dele também morreu.



Ralph, que não tinha ligado a televisão naquela manhã, parou e olhou
para Howie.

— O que disse?
Howie assentiu com a cabeça.
— Ontem. Ataque cardíaco. Isso torna-a a segunda vítima. Então diga-

me: não quer saber? Não quer esclarecer isto?
O detetive não conseguiu conter-se mais.
— Eu sei. E como sei, vou dar-lhe uma informação grátis, Howie. O

telefonema que recebi era do doutor Bogan, do Departamento de Patologia
e Serologia do Hospital Geral. Ainda não dispõe de todo o ADN, isso vai
levar umas duas semanas, mas analisaram a amostra de sémen obtida nas
pernas do menino. Corresponde à amostra que tirámos da boca dele na noite
de sábado. O seu cliente matou o Frank Peterson, sodomizou-o e arrancou-
lhe pedaços de carne. E isso deixou-o tão excitado que se veio em cima do
cadáver.

Afastou-se rapidamente, deixando Howie Gold incapaz de se mexer e de
falar por um segundo. Tanto melhor, porque o paradoxo principal persistia.
O ADN não mentia. Mas os colegas de Terry também não; Ralph tinha a
certeza disso. Ainda havia as impressões digitais do livro do quiosque e o
vídeo do Canal 81.

Ralph Anderson era um homem dividido, e essa dupla visão estava a
deixá-lo louco.
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Até 2015, o tribunal do condado de Flint City ficava situado ao lado da
prisão do condado de Flint, o que era muito prático. Os detidos que tinham
de ser presentes ao juiz eram simplesmente trasladados de uma pilha de



pedras góticas para a outra, como crianças crescidas numa visita de estudo
(só que, como é óbvio, as crianças numa visita de estudo quase nunca eram
algemadas). Agora, o espaço contíguo era ocupado por um Centro Cívico, e
os prisioneiros tinham de ser transportados ao longo de seis quarteirões até
ao novo tribunal, uma caixa de vidro de nove andares que algum
engraçadinho batizara como Galinheiro.

Em frente à prisão esperavam para fazer o trajeto dois carros-patrulha
com as luzes a piscar, um pequeno autocarro azul e o SUV resplandecente
de Howie. De pé junto a este último, e parecendo um motorista com o fato
escuro e os óculos ainda mais escuros, estava Alec Pelley. Do outro lado da
rua, atrás de cavaletes da polícia, encontravam-se os jornalistas, os
operadores de câmara, o pequeno aglomerado de mirones. Vários erguiam
cartazes. Um dizia «EXECUTEM O ASSASSINO DE CRIANÇAS». Outro dizia
«MAITLAND, VAIS ARDER NO INFERNO». Marcy parou no degrau mais alto e
olhou para aquele espetáculo com consternação.

Os guardas prisionais pararam ao fundo da escada, o seu trabalho
concluído. O xerife Doolin e o procurador-adjunto Gilstrap, os homens
tecnicamente encarregados do ritual jurídico daquela manhã,
acompanharam Terry até ao primeiro carro-patrulha. Ralph e Yunel Sablo
seguiram para o de trás. Howie segurou a mão de Marcy e levou-a na
direção do Escalade.

— Não olhes para cima. Não dês aos fotógrafos nada além do alto da
tua cabeça.

— Os cartazes… Howie, os cartazes…
— Não faças caso, segue em frente.
Fazia tanto calor que as janelas do autocarro azul estavam abertas. No

seu interior, os detidos, a maioria guerreiros de fim de semana rumo às
próprias audiências pelos mais diversos crimes menores, viram Terry.
Encostaram o rosto à rede de arame e assobiaram.



— Ei, maricas!
— Torceste a pila ao metê-la?
— Não te livras da injeção, Maitland!
— Chupaste-lhe a pila antes de a arrancares à dentada?
Alec começou a contornar o Escalade para abrir a porta do passageiro,

mas Howie abanou a cabeça, fez-lhe sinal para recuar e apontou para a
porta traseira do lado do passeio. Queria manter Marcy o mais longe
possível das pessoas do outro lado da rua. Ela continuava de cabeça baixa, e
o cabelo escondia-lhe o rosto, mas quando Howie a levou até à porta que
Alec mantinha aberta, ouviu-a soluçar apesar do bulício geral.

— Senhora Maitland! — gritou um jornalista atrás da barricada de
cavaletes. — Ele contou-lhe que ia fazer aquilo? Tentou impedi-lo?

— Não olhes para cima, não respondas — avisou Howie. Desejou poder
dizer-lhe que não ouvisse. — Isto está tudo controlado. Entra no veículo e
vamos embora.

Quando ele a ajudou a entrar, Alec murmurou-lhe ao ouvido:
— Que bonito, hein? Metade da polícia da cidade está de férias, e o

intrépido xerife de Flint mal consegue controlar a multidão em Elks
Barbecue.

— Conduza você — disse Howie. — Vou atrás com a Marcy.
Quando Alec se sentou ao volante e todas as portas se encontraram

trancadas, os gritos da multidão e do autocarro foram abafados. Diante do
Escalade, os carros-patrulha e o autocarro puseram-se em marcha, tão
devagar como um cortejo fúnebre. Alec entrou na fila. Howie viu os
jornalistas correr pelo passeio, alheios ao calor, com o objetivo de já estar
no Galinheiro quando Terry chegasse. As carrinhas de televisão já lá
estariam, estacionadas umas atrás das outras como um rebanho de
mastodontes a pastar.



— Eles odeiam o Terry — disse Marcy. A pouca maquilhagem que
aplicara nos olhos, sobretudo para esconder as olheiras, esborratara, o que
lhe dava o aspeto de um guaxinim. — Ele só fez coisas boas por esta
cidade, e toda a gente o odeia.

— Isso irá mudar quando o júri se recusar a acusá-lo — respondeu
Howie. — E é o que vai acontecer. Eu sei, e o Samuels também sabe.

— Tens a certeza?
— Sim. Em alguns casos, Marcy, é difícil encontrar sequer uma dúvida

razoável. Este caso está cheio deles. É impossível o júri decidir processá-lo.
— Não me referia a isso. Tens a certeza de que as pessoas vão mudar de

opinião?
— Claro que sim.
Pelo retrovisor, viu Alec fazer uma careta ao ouvir aquilo; às vezes era

necessário mentir, e aquela era uma dessas vezes. Até descobrirem o
verdadeiro assassino de Frank Peterson, se aquele fosse mesmo descoberto,
as pessoas de Flint City acreditariam que Terry Maitland tinha vencido o
sistema e ficado impune de um homicídio. Tratá-lo-iam em consonância.
Mas, de momento, Howie apenas podia concentrar-se na audiência.
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Enquanto se ocupava de assuntos corriqueiros do dia a dia, coisas como
o que haveria para o jantar, uma ida às compras com Jeannie, um
telefonema de Derek da colónia de férias ao fim do dia (que eram cada vez
menos frequentes à medida que as saudades de casa do filho diminuíam),
Ralph sentia-se mais ou menos bem. Porém, quando pensava em Terry,
como naquele momento, uma espécie de consciência superior assumia o
comando, como se a sua mente tentasse convencer-se de que tudo estava



como sempre fora: o lado de cima ainda ficava para cima, o lado de baixo
ainda ficava para baixo, e se surgiam gotículas de suor debaixo do nariz era
só por causa do calor estival naquele veículo em que o ar condicionado
funcionava mal. Era preciso desfrutar de cada dia, porque a vida era curta,
ele entendia isso, mas havia um limite. Quando o filtro da mente
desaparecia, o cenário geral mudava. Não havia floresta, só árvores. No pior
cenário, nem sequer árvores. Apenas casca.

Quando a pequena procissão chegou ao tribunal do condado de Flint,
Ralph manteve-se colado ao carro-patrulha do xerife, com o olhar fixo nos
reflexos quentes de sol no para-choques traseiro: quatro no total. Os
jornalistas que antes tinham estado na prisão começavam a chegar,
juntando-se a uma multidão com o dobro do tamanho da que se aglomerara
no local anterior. Apertavam-se ombro com ombro no relvado, flanqueando
a escada. Viu os logótipos de diversas cadeias de televisão nos polos dos
jornalistas e os círculos escuros de suor nas axilas. A bonita apresentadora
loura do Canal 7, de Cap City, chegou com o cabelo em desalinho e o suor a
abrir trincheiras na sua maquilhagem de televisão.

Também ali havia cavaletes, mas as investidas da multidão já tinham
deslocado alguns. Uma dezena de polícias, metade da cidade e a outra
metade do departamento do xerife, fazia o possível por manter vazios o
passeio e as escadas. Na opinião de Ralph, doze não eram, nem de longe,
suficientes, mas durante o verão havia sempre menos efetivos.

Os jornalistas disputavam, aos empurrões, os melhores lugares no
relvado e, sem contemplações, obrigaram os espectadores a recuar à
cotovelada. A apresentadora loura do Canal 7 tentou colocar-se na primeira
fila, exibindo o seu sorriso, famoso a nível local, e foi atingida por um
cartaz feito à pressa. O cartaz mostrava uma seringa mal desenhada sob a
mensagem «TOMA O TEU REMÉDIO, MAITLAND». O operador de câmara que a
acompanhava deu um empurrão ao tipo do cartaz e fez tombar uma idosa.



Outra mulher deteve a sua queda e bateu com a mala na cabeça do operador
de câmara. A mala, reparou Ralph (naquele momento não tinha como não
reparar nos pormenores), era de imitação de pele de crocodilo e vermelha.

— Como chegaram os abutres tão depressa? — comentou Sablo,
impressionado. — Pá, correm mais do que baratas quando alguém acende a
luz.

Ralph limitou-se a abanar a cabeça e olhou para a multidão com uma
consternação crescente, tentando vê-la no seu conjunto, mas foi incapaz
disso, no seu atual estado de hipervigilância. Quando o xerife Doolin saiu
do veículo (a camisa castanha do uniforme meio fora das calças de um lado,
por cima do cinto Sam Browne, deixando à vista um pneu rosado) e abriu a
porta de trás para Terry sair, alguém começou a gritar:

— Injeção, injeção!
A multidão juntou-se ao grito, cantando como uma claque num jogo de

futebol americano:
— Injeção! Injeção! Injeção!
Terry observou-os. Uma madeixa desprendeu-se do seu cabelo bem

penteado e pendeu sobre a sobrancelha esquerda. (Ralph teve a impressão
de que podia contar cada cabelo que a compunha.) Pela sua expressão,
parecia tristemente perplexo. «Ele está a ver gente que conhece», pensou o
detetive. «Pessoas cujos filhos foram seus alunos, pessoas cujos filhos
foram treinados por ele, pessoas que recebeu em casa para os churrascos no
fim da temporada. Todos desejam a sua morte.»

Um dos cavaletes caiu e a trave soltou-se. As pessoas subiram para o
passeio. Algumas eram jornalistas com microfones e cadernos, o resto
cidadãos que pareciam prontos a enforcar Terry Maitland no poste mais
próximo. Dois dos agentes encarregados de controlar a multidão obrigaram-
nos a recuar, sem contemplação. Um terceiro voltou a colocar a barricada, o



que fez com que a multidão ultrapassasse a barreira noutra zona. Ralph viu
o que pareciam ser vinte ou trinta telemóveis a tirar fotos e a filmar.

— Vamos — disse ele para Sablo. — Temos de levá-lo para dentro
antes que cheguem às escadas.

Saíram do automóvel e encaminharam-se à pressa para as escadas do
tribunal. Sablo indicou a Doolin e a Gilstrap que avançassem. Ralph viu
Bill Samuels do outro lado de uma das portas do tribunal, parecendo
estupefacto… mas porquê? Como podia não ter previsto aquilo? Como
podia o xerife Doolin não o ter previsto? Ele também não estava isento de
culpa; porque não insistira em levar Terry pelas traseiras, por onde entrava a
maioria dos funcionários do tribunal?

— Todos para trás! — gritou Ralph. — Este é o procedimento, deixem-
no decorrer!

Gilstrap e o xerife conduziram Terry para as escadas, cada um a segurá-
lo por um braço. Ralph teve tempo de registar (mais uma vez) o casaco
axadrezado horrível de Gilstrap e de se perguntar se a mulher lho teria
escolhido. Se sim, devia odiá-lo em segredo. Nesse momento, os
prisioneiros no pequeno autocarro, que ficariam ali à espera, no calor cada
vez mais forte do verão, a cozer no próprio suor até ao fim da inquirição do
prisioneiro estrela, juntaram as suas vozes ao caos auditivo, alguns apenas a
entoar «Injeção, injeção», outros a latir como cães e a uivar como coiotes,
batendo com os punhos na rede de arame que cobria as janelas abertas.

Ralph virou-se para o Escalade e levantou a mão num gesto de stop,
querendo que Howie e Alec Pelley deixassem Marcy onde estava até Terry
entrar e a multidão se ter acalmado. Não serviu de nada. A porta traseira
abriu-se e Marcy saiu. Quando Howie Gold tentou agarrá-la, ela baixou um
ombro e esquivou-se à sua mão com a mesma facilidade com que escapara
de Betsy Riggins no vestíbulo da prisão. Enquanto corria para o marido,
Ralph reparou nos saltos baixos e num corte de depilação na barriga da



perna. «Devia ter a mão a tremer», pensou. Quando Marcy chamou Terry,
as câmaras viraram-se para ela. Eram cinco no total, as suas lentes
semelhantes a olhos de vidro. Alguém lhe atirou um livro. Ralph não
conseguiu ler o título, mas conhecia a capa verde. Vai e Põe Uma Sentinela,
de Harper Lee. A sua mulher lera-o no clube de leitura. A sobrecapa soltou-
se e uma das badanas balançou. O livro bateu-lhe no ombro e caiu. Ela
pareceu nem reparar.

— Marcy! — gritou Ralph, deixando o seu lugar nas escadas. — Marcy,
por aqui!

Ela olhou em volta, talvez a procurá-lo, talvez não. Parecia uma mulher
num sonho. Ao ouvir o nome da mulher, Terry parou e virou-se. Quando o
xerife Doolin tentou continuar a puxá-lo na direção da escada, resistiu.

Howie chegou a Marcy antes de Ralph. Assim que a segurou pelo braço,
um homem corpulento com um fato-macaco de mecânico virou um dos
cavaletes e correu na direção dela.

— Ajudaste-o, puta maldita? Ajudaste?
Howie tinha sessenta anos, mas ainda estava em boa forma física. E não

era tímido. Enquanto Ralph observava a cena, Howie fletiu os joelhos e
bateu com o ombro no flanco direito do homem corpulento, derrubando-o.

— Deixe-me ajudar — disse Ralph.
— Eu trato dela — respondeu Howie. O seu rosto tingira-se de

vermelho até às raízes do cabelo ralo. Agarrou Marcy pela cintura. — Não
queremos a sua ajuda. Limite-se a levar o Terry lá para dentro. Agora! Meu
Deus, no que estava a pensar, homem? Isto é um circo!

Ralph pensou em dizer «É o circo do xerife, não o meu», mas em parte
era um pouco seu. E Samuels? Teria previsto aquilo? Talvez até o tivesse
desejado, devido à ampla cobertura mediática que receberia?

O detetive virou-se a tempo de ver um homem de camisa de ganga a
esquivar-se a um dos agentes do cordão policial, correr pelo passeio e



cuspir na cara de Terry. Antes que pudesse fugir, Ralph pregou-lhe uma
rasteira e ele caiu. O detetive conseguia ler a etiqueta das suas calças de
ganga: «Levi’s boot cut». Viu um círculo descolorido de uma lata de tabaco
Skoal no bolso direito traseiro. Fez sinal a um dos agentes.

— Algeme esse homem e meta-o no carro-patrulha.
— Os nossos c-carros estão lá a-atrás — disse o agente. Era um agente

do condado e parecia pouco mais velho do que o filho de Ralph.
— Meta-o no autocarro!
— E deixar que esta gente…
Ralph não ouviu o resto da frase, porque estava a presenciar uma coisa

assombrosa. Enquanto Doolin e Gilstrap olhavam para os espectadores,
Terry ajudava o homem da camisa de ganga a levantar-se. Disse-lhe
qualquer coisa, mas Ralph não ouviu o que foi, embora os seus ouvidos
parecessem estar em sintonia com o universo inteiro. O da camisa de ganga
assentiu com a cabeça e desviou os olhos, levantando um ombro para secar
um arranhão na face. Mais tarde, o detetive recordaria aquele breve
momento dentro da cena completa. Refletiria bastante nele nas longas
noites em que o sono não viria: Terry, com as mãos algemadas, a ajudar o
homem a levantar-se, apesar de a sua saliva ainda lhe escorrer pela cara.
Como uma cena saída da porra da Bíblia.

Os mirones já eram uma multidão, e essa multidão apresentava o
comportamento de uma turba. Alguns tinham chegado aos vinte e poucos
degraus de granito que conduziam às portas do tribunal, apesar dos esforços
da polícia para obrigá-los a retroceder. Dois meirinhos — um homem
corpulento e uma mulher magricela —saíram e tentaram afastar as pessoas.
Algumas recuaram, mas outras permaneceram ali plantadas.

Como se isso não bastasse, Gilstrap e Doolin discutiam. Gilstrap queria
que Terry voltasse para o veículo até restabelecerem a ordem. Doolin queria



que ele entrasse no tribunal naquele instante, e Ralph sabia que o xerife
tinha razão.

— Venham — disse ele aos dois. — O Yune e eu vamos à frente.
— Saquem das armas — disse Gilstrap, ofegante. — Isso vai fazer com

que esta gente se afaste.
Isso, naturalmente, não só ia contra o protocolo, como também era uma

loucura, e tanto Doolin como Ralph sabiam-no. O xerife e o procurador-
adjunto, agarrando de novo em Terry pelos braços, retomaram a marcha.
Pelo menos o passeio estava livre ao fundo das escadas. Ralph conseguia
ver pontinhos de mica a brilhar no cimento. «Vão deixar pontinhos de luz
nos meus olhos quando entrarmos», pensou ele. «Ficarão a pairar diante dos
meus olhos como uma pequena constelação.»

O autocarro azul começou a balançar enquanto os detidos eufóricos se
lançavam de um lado para o outro, ainda a entoar «Injeção, injeção»,
juntamente com a multidão do lado de fora. Quando dois jovens começaram
a dançar em cima de um Camaro imaculado, um no capô e outro no
tejadilho, o alarme do automóvel começou a soar. Ralph viu as câmaras a
filmar a multidão e soube exatamente que imagem dariam os habitantes
daquela cidade ao resto do estado quando as filmagens fossem exibidas no
noticiário das seis: hienas. Via cada um com nitidez e todos eram grotescos.
Viu a apresentadora loura do Canal 7 de novo ajoelhada, derrubada pelo
cartaz da seringa, viu-a levantar-se, uma expressão de desprezo incrédulo a
deformar o seu rosto bonito quando tocou na cabeça e viu sangue nos
dedos. Viu um homem com tatuagens nas mãos, um lenço amarelo na
cabeça e as feições destruídas por antigas queimaduras que as cirurgias não
tinham conseguido corrigir. «Um incêndio na cozinha», pensou Ralph,
«talvez quando estava bêbedo e tentou fritar umas costeletas.» Viu um
homem a agitar um chapéu de cowboy como se aquilo fosse o rodeio de
Cap City. Viu Howie levar Marcy na direção das escadas, ambos com a



cabeça baixa como se avançassem contra um vento forte, e viu uma mulher
inclinar-se para a frente e fazer um manguito à mulher de Terry. Viu um
homem com um saco de lona da distribuição de jornais ao ombro e um
gorro enfiado na cabeça apesar do calor. Viu o meirinho corpulento ser
empurrado por trás e só ser salvo de uma queda horrível quando uma negra
de ombros largos o segurou pelo cinto. Viu um adolescente com a namorada
sentada nos ombros. A rapariga brandia os punhos e ria, uma das alças do
sutiã caída pelo cotovelo. A alça era amarela. Viu um rapaz com lábio
leporino numa t-shirt com o rosto sorridente de Frank Peterson. «LEMBREM-

SE DA VÍTIMA», lia-se no peito. Viu cartazes. Viu bocas abertas, a gritar,
dentes brancos e bocas vermelhas. Ouviu alguém a tocar uma buzina de
bicicleta: huga-huga-huga. Olhou para Sablo, que estendia os braços para
conter as pessoas, e leu a expressão do detetive da Polícia Estadual: «Isto
está tudo lixado.»

Doolin e Gilstrap chegaram por fim ao fundo das escadas com Terry
entre os dois. Howie e Marcy juntaram-se a eles. O advogado gritou alguma
coisa ao procurador-adjunto e outra ao xerife. Ralph não percebeu as
palavras por causa da gritaria, mas aquilo que ele disse fez os outros porem-
se de novo em movimento. Marcy esticou a mão para o marido. Doolin
empurrou-a para trás. Alguém começou a gritar: «Morre, Maitland,
morre!», e a multidão juntou-se ao coro enquanto Terry e aqueles que o
escoltavam subiam as escadas.

O olhar de Ralph foi atraído para o homem com o saco de lona. Num
dos lados, podia ler-se «LEIA O FLINT CITY CALL», escrito a letras vermelhas
desbotadas, como se o saco tivesse estado à chuva. O homem com o gorro
de tricô numa manhã de verão já quase nos trinta graus. O homem que
nesse momento enfiava a mão no saco. Ralph lembrou-se de repente do
depoimento da senhora Stanhope, a idosa que vira Frank Peterson entrar na
carrinha branca com Terry. «Tem a certeza de que esse miúdo era o Frank



Peterson?», perguntara ele. «Oh, sim», respondera ela, «era o Frank. Os
Petersons têm dois filhos, ambos ruivos.» E não era cabelo ruivo que Ralph
via a aparecer sob o gorro? «Costumava entregar o nosso jornal», dissera a
senhora Stanhope.

O homem de gorro tirou a mão do saco e o que segurava não era um
jornal.

Ralph respirou fundo e sacou da Glock.
— Arma! arma!
As pessoas em volta de Ollie gritaram e dispersaram. O procurador-

adjunto Gilstrap segurava Terry por um braço, mas, quando viu o Colt
antiquado de cano comprido, soltou-o, agachou-se e recuou. O xerife
também soltou Terry, mas para sacar da sua própria arma… ou tentar. A tira
de segurança ainda estava presa, e a pistola não saiu do sítio.

Ralph não dispunha de um bom ângulo para disparar. A apresentadora
loura do Canal 7, ainda atordoada pelo golpe na cabeça, estava parada
quase diante de Ollie Peterson. Um fio de sangue escorria-lhe pela
bochecha esquerda.

— Para baixo, minha senhora, para baixo! — gritou Sablo. Apoiado
num joelho, segurava a Glock na mão direita e agarrava o punho com a
esquerda.

Terry pegou na sua mulher pelos antebraços, a corrente das algemas
tinha comprimento suficiente só para isso, e empurrou-a para longe
enquanto Ollie disparava por cima do ombro da apresentadora loura. Ela
gritou e levou a mão ao ouvido, sem dúvida ensurdecida. A bala passou de
raspão na cabeça de Terry, abrindo-lhe um sulco e levantando-lhe o cabelo.
Uma chuva de sangue jorrou para o ombro do fato que Marcy engomara
com tanto esmero.

— Não te bastou o meu irmão, tiveste de matar também a minha mãe!
— gritou Ollie, e disparou de novo.



Daquela vez acertou no Camaro do outro lado da rua. Os jovens que
tinham estado a dançar em cima dele saltaram para o chão e esconderam-se,
gritando.

Sablo subiu rapidamente os degraus, agarrou na jornalista loura,
obrigou-a a deitar-se no chão e cobriu-a com o seu corpo.

— Ralph, Ralph, dispara! — gritou ele.
O detetive tinha um bom ângulo de tiro, mas, quando disparou, um dos

espectadores em fuga chocou com ele. Em vez de acertar em Ollie, a bala
acertou numa câmara de televisão, que se estilhaçou. O operador largou-a e
cambaleou para trás, com as mãos no rosto. O sangue escorria-lhe por entre
os dedos.

— Filho da puta! — gritou Ollie. — Assassino!
Disparou uma terceira vez. Terry soltou um gemido e deu uns passos

atrás. Levou as mãos algemadas ao queixo, como se o tivesse assaltado um
pensamento que requeria uma reflexão séria. Marcy cambaleou até ele e
abraçou-o pela cintura. Doolin ainda tentava tirar a arma do coldre. Gilstrap
corria pela rua com a parte de trás do casaco de xadrez horroroso a balançar.
Ralph fez pontaria e disparou. Daquela vez, ninguém o empurrou, e a testa
do rapaz desabou para dentro como se tivesse sido atingida por um martelo.
Os olhos saltaram-lhe das órbitas (a típica expressão de surpresa dos
desenhos animados), quando a bala de nove milímetros lhe fez explodir o
cérebro. Os seus joelhos cederam. Caiu em cima do saco de lona com que
entregara os jornais, o revólver a escorregar-lhe dos dedos e a cair dois ou
três degraus antes de parar.

«Já podemos subir as escadas», pensou Ralph, ainda na postura de
atirador. «Acabaram-se os problemas, o caminho está livre.» Mas o grito de
Marcy — «Alguém o ajude! Meu Deus, alguém ajude o meu marido, por
favor!» — indicou-lhe que já não havia motivo para subir. Nem nesse dia
nem talvez nunca.
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A primeira bala de Ollie Peterson só abrira um sulco de lado na cabeça
de Terry Maitland, um ferimento aparatoso mas superficial, que lhe deixaria
uma cicatriz e uma história para contar. O terceiro tiro, porém, atravessara o
casaco, no lado esquerdo do peito, e a camisa por baixo começava a tingir-
se de vermelho à medida que o sangue do ferimento se espalhava.

«Teria acertado no colete se ele não se tivesse recusado a usá-lo»,
pensou Ralph.

Terry jazia no passeio, os olhos abertos. Movia os lábios. Howie tentou
agachar-se ao lado dele. Ralph moveu um braço com força e obrigou o
advogado a recuar. Howie caiu de costas. Marcy agarrava-se ao marido.

— Não é grave, Ter, estás bem, fica comigo — balbuciava.
Ralph apoiou a base da mão sobre a elasticidade macia do seio dela e

também a empurrou. Terry Maitland ainda estava consciente, mas não tinha
muito tempo.

Uma sombra caiu sobre ele, um dos malditos operadores de câmara de
um dos malditos canais de televisão. Yune Sablo agarrou-o pela cintura e,
fazendo-o girar, afastou-o. O operador, mantendo a câmara levantada para
que não se partisse, tropeçou e caiu.

— Terry — disse Ralph. Viu gotas de suor da sua testa a cair no rosto do
treinador, onde se misturavam com o sangue do ferimento na cabeça. —
Terry, vai morrer. Entendeu? Ele acertou-lhe, e acertou em cheio. Vai
morrer.

— Não! — gritou Marcy. — Não, ele não pode morrer! As meninas
precisam do pai! Ele não pode morrer!

Tentava chegar a ele, e dessa vez foi Alec Pelley, pálido e circunspecto,
quem a segurou. Howie estava de joelhos e não tentou interferir de novo.

— Onde… me acertou?



— No peito, Terry. No coração ou logo acima. Precisa de fazer uma
declaração final. Precisa de admitir que matou o Frank Peterson. Assim tem
a oportunidade de limpar a sua consciência.

Terry sorriu, e um fio de sangue escorreu do canto da boca.
— Não fui eu — disse ele. Falava em voz baixa, pouco mais do que um

sussurro, embora claramente audível. — Não o matei. Então diga-me,
Ralph… como vai limpar a sua?

Fechou os olhos e tentou abri-los mais uma vez. Por um momento,
houve alguma coisa neles. Depois, mais nada. Ralph colocou os dedos
diante da boca de Terry. Nada.

Virou-se para olhar para Marcy Maitland. Foi difícil, porque a cabeça
parecia pesar-lhe mil quilos.

— Sinto muito — disse. — O seu marido faleceu.
— Se tivesse vestido o colete… — disse o xerife Doolin, pesaroso.

Abanou a cabeça.
A recente viúva olhou para Doolin com incredulidade, mas foi para

cima de Ralph Anderson que saltou, e Alec Pelley ficou com um pedaço da
blusa dela na mão esquerda.

— A culpa é sua! Se não o tivesse prendido em público, estas pessoas
não estariam aqui! É como se tivesse disparado a arma!

Ralph deixou-a arranhar-lhe a face esquerda antes de lhe segurar os
pulsos. Deixou-a fazê-lo sangrar, porque talvez merecesse… e talvez não
houvesse dúvida quanto a isso.

— Marcy — disse ele. — Foi o irmão do Frank Peterson que disparou, e
ele estaria aqui independentemente de onde tivéssemos prendido o Terry.

Alec Pelley e Howie Gold ajudaram Marcy a levantar-se, evitando pisar
o corpo do seu marido.

— Isso pode ser verdade, detetive Anderson, mas não se teria juntado
aqui esta multidão — disse Howie. — O miúdo teria dado nas vistas.



Alec fitou Ralph com um desprezo frio. Ralph virou-se para Yunel, mas
este desviou o olhar e inclinou-se para ajudar a chorosa apresentadora loura
do Canal 7 a levantar-se.

— Bom, pelo menos conseguiu a sua declaração — disse Marcy.
Mostrou a palma das mãos a Ralph. Estavam vermelhas com o sangue do
marido. — Não conseguiu?

Como o detetive não respondeu, ela virou-se e avistou Bill Samuels.
Tinha finalmente saído do tribunal e estava entre os meirinhos, no cimo das
escadas.

— Ele disse que não foi ele! — gritou para o procurador. — Disse que
era inocente! Nós ouvimos, seu filho da puta! O meu marido, antes de
morrer, disse que era inocente!

Samuels não respondeu, apenas deu meia-volta e entrou.
Sirenes. O alarme do Camaro. As vozes excitadas das pessoas que

regressavam agora que o tiroteio terminara. Desejosas de ver o corpo.
Desejosas de fotografá-lo e pôr a imagem nas suas páginas do Facebook. O
casaco de Howie, que fora colocado por cima das mãos de Terry para
esconder as algemas da imprensa, estava caído na rua, sujo de pó e
salpicado de sangue. Ralph pegou-lhe e tapou com ele o rosto de Terry,
arrancando um gemido de dor a Marcy. Em seguida, aproximou-se das
escadas do tribunal, sentou-se e baixou a cabeça entre os joelhos.
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Como Ralph não contara à mulher a sua desconfiança em relação ao
procurador do condado de Flint (que ele talvez tivesse querido uma
multidão de cidadãos justamente indignados diante do tribunal), Jeannie
deixou Bill Samuels entrar quando este apareceu à porta da casa dos
Andersons na noite de quarta, mas deixou claro que não ficava muito
satisfeita com a presença dele.

— O Ralph está lá atrás — disse ela, virando-se e voltando para a sala,
onde Alex Trebek explicava as regras aos concorrentes do Jeopardy naquela
noite. — Já conhece o caminho.

Por um momento, Samuels, vestido naquela noite com calças de ganga,
ténis e uma t-shirt cinzenta simples, ficou imóvel no vestíbulo, pensativo, e
depois seguiu-a. Havia duas poltronas em frente à televisão, a maior e mais
gasta vazia. Agarrou no comando que estava na mesa situada entre ambas e
tirou o som ao aparelho. Jeannie continuou a olhar para a televisão, onde os
concorrentes respondiam a perguntas numa categoria chamada «Vilões
literários». A resposta no ecrã era: «Ela pediu a cabeça de Alice.»

— Essa é fácil — disse Samuels. — A Rainha de Copas. Como está o
Ralph, Jeannie?

— O que lhe parece?
— Lamento o rumo dos acontecimentos.
— O nosso filho descobriu que o pai foi suspenso — disse ela, ainda a

olhar para a televisão. — Surgiu na Internet. Está muito perturbado com



isso, claro, mas também porque o seu treinador favorito foi assassinado
diante do tribunal. Quer voltar para casa. Disse-lhe para esperar uns dias,
para ver se muda de ideias. Não quis contar-lhe a verdade, que o pai ainda
não está preparado para vê-lo.

— O Ralph não foi suspenso, só está de licença administrativa. E a
receber o ordenado. É obrigatório depois de um tiroteio.

— Chame-lhe o que quiser. — A resposta no ecrã era: «Esta enfermeira
era má.» — Diz que pode estar até seis meses inativo, e isso se aceitar fazer
a avaliação psicológica obrigatória.

— E porque não aceitaria?
— Está a pensar em sair.
Samuels levou a mão ao alto da cabeça, mas naquele dia o cabelo estava

bem comportado, pelo menos até ao momento, e baixou-a de novo.
— Nesse caso, talvez pudéssemos montar um negócio juntos. Esta

cidade precisa de um bom sítio onde lavar os automóveis.
Daquela vez, ela fitou-o.
— Do que está a falar?
— Decidi não concorrer à reeleição.
Jeannie esboçou um sorriso afiado como uma lâmina que nem a sua

própria mãe teria reconhecido.
— Vai desistir antes que a opinião pública o despeça?
— Se quiser colocar as coisas dessa forma — disse ele.
— Quero — respondeu Jeannie. — Vá até ao quintal, senhor procurador

por enquanto, e esteja à vontade para lhe propor uma sociedade. Mas
prepare-se para se esquivar ao que lhe atirarem.

2



Ralph estava sentado numa cadeira de jardim com uma cerveja na mão e
uma geleira ao lado. Olhou para trás quando a porta da cozinha bateu, viu
Samuels e voltou a atenção para uma árvore atrás da cerca traseira.

— Está ali uma trepadeira-azul — disse ele, apontando. — Não via um
pássaro daqueles há séculos.

Como não havia uma segunda cadeira, Samuels sentou-se no banco da
longa mesa de piquenique. Já se sentara ali várias vezes, em circunstâncias
mais felizes. Olhou para a árvore.

— Não a vejo.
— Ali está ela — disse Ralph quando um pequeno pássaro levantou

voo.
— Acho que é um pardal.
— Está na altura de ires ao oftalmologista. — Ralph enfiou a mão na

geleira e passou-lhe uma Shiner.
— A Jeannie disse que estás a pensar em reformar-te.
Ralph encolheu os ombros.
— Se é a avaliação psicológica que te preocupa, vais passar com

distinção. Fizeste o que tinhas de fazer.
— Não é isso. Nem sequer é o operador de câmara. Sabes o que lhe

aconteceu? Quando a bala acertou na câmara, no meu primeiro tiro, os
estilhaços voaram em todas as direções. E um atingiu-lhe o olho.

Samuels sabia isso, mas ficou calado e bebeu a cerveja, apesar de
detestar Shiner.

— É provável que perca o olho — continuou Ralph. — Os médicos do
Dean McGee, em Oklahoma City, estão a tentar salvá-lo, mas é provável
que o perca. Achas que um operador de câmara zarolho pode continuar a
trabalhar? Provavelmente, talvez ou nem pensar?

— Ralph, chocaram contigo quando ias a disparar. E pensa nisto: se ele
não tivesse a câmara diante da cara, era bem capaz de estar morto. Esse é o



lado positivo.
— É, mas que se fodam os lados positivos. Liguei à mulher dele para

pedir desculpa e ela disse-me: «Vamos processar o Departamento de Polícia
de Flint City e pedir uma indemnização de dez milhões de dólares e,
quando a ganharmos, vamos atrás de si.» E desligou.

— Isso não vai para a frente. O Peterson tinha uma arma, e tu estavas a
fazer o teu trabalho.

— Tal como o operador de câmara.
— Não é a mesma coisa. Ele tinha escolha.
— Não, Bill. — Ralph virou-se na cadeira. — Ele tinha um trabalho. E

era uma trepadeira-azul, caramba.
— Ralph, tens de me ouvir. O Maitland matou o Frank Peterson. O

irmão do Peterson matou o Maitland. A maioria das pessoas chama a isso
«justiça de fronteira», e porque não? Este estado era a fronteira não há
muito tempo.

— O Terry disse que não foi ele. Essa foi a sua declaração.
Samuels levantou-se e começou a andar de um lado para o outro.
— O que iria o homem dizer com a mulher ajoelhada ao seu lado, a

chorar baba e ranho? «Sim, claro, fui ao cu ao miúdo e dei-lhe umas
dentadas, não necessariamente nessa ordem, depois para rematar vim-me
em cima dele»?

— Há várias provas que sustentam o que o Terry disse nos seus últimos
momentos.

Samuels aproximou-se de Ralph e parou, olhando para ele.
— Era o ADN dele na porra da amostra de sémen, e o ADN supera

tudo. O Terry matou-o. Não sei como organizou o resto, mas foi ele.
— Vieste aqui para me convencer ou para te convenceres a ti mesmo?
— Não preciso de ser convencido. Só vim dizer-te que já sabemos quem

roubou primeiro a carrinha Econoline.



— Nesta altura isso faz alguma diferença? — perguntou Ralph, mas
Samuels detetou por fim um brilho de interesse nos seus olhos.

— Se estás a perguntar se isso esclarece alguma coisa nesta confusão,
não. Mas é fascinante. Queres ouvir ou não?

— Claro.
— Foi roubada por um miúdo de doze anos.
— Doze? Estás a brincar?
— Não, e ele passou meses na estrada. Chegou a El Paso, onde um

agente o apanhou no estacionamento do Walmart, a dormir num Buick
roubado. Roubou quatro veículos no total, mas a carrinha foi o primeiro.
Abandonou-a no Ohio, onde a trocou por outro veículo. Deixou a chave na
ignição, como pensávamos. — Disse aquilo com um certo orgulho, e Ralph
achou que Samuels estava no seu direito; era agradável que pelo menos
uma das suas teorias se tivesse revelado correta.

— Mas ainda não sabemos como chegou aqui, pois não? — perguntou
Ralph. Alguma coisa ali o incomodava. Um pormenor.

— Não — respondeu Samuels. — É só uma ponta solta que já não está
solta. Achei que ias gostar de saber.

— E agora sei.
Samuels bebeu um gole de cerveja e pousou a lata na mesa.
— Não vou concorrer à reeleição.
— Não?
— Não. Aquele idiota calão do Richmond que fique com o cargo, e

vamos ver o que pensam dele as pessoas quando se recusar a processar
oitenta por cento dos casos que caírem na sua secretária. Disse isto à tua
mulher, e ela não foi exatamente solidária.

— Se achas que lhe disse que a culpa foi tua, Bill, estás enganado. Não
disse uma palavra contra ti. Porque o faria? Prender o homem naquela porra



de jogo foi ideia minha, e quando falar com os tipos dos Assuntos Internos,
na sexta-feira, vou deixar isso bem claro.

— Não esperava menos de ti.
— Mas, como posso já ter mencionado, não tentaste dissuadir-me.
— Acreditávamos que ele era culpado. Ainda acredito nisso, com ou

sem aquela declaração. Não verificámos álibi algum porque ele conhece
toda a gente na maldita cidade, e tínhamos medo de o alertar…

— E também não vimos razão para não o fazer, e, bolas, como nos
enganámos quanto a iss…

— Sim, já percebi, porra. Também acreditávamos que era bastante
perigoso, sobretudo para rapazinhos, e na noite de sábado estava rodeado
por eles.

— Quando fomos para o tribunal, devíamos ter entrado pelas traseiras
— disse Ralph. — Eu devia ter insistido nisso.

Samuels abanou a cabeça com veemência suficiente para soltar o
remoinho, que ficou em pé.

— Não carregues essa responsabilidade. A transferência da prisão para
o tribunal é responsabilidade do xerife. Não da polícia da cidade.

— O Doolin ter-me-ia dado ouvidos. — Ralph deixou a lata vazia na
geleira e encarou Samuels. — E a ti. Acho que sabes isso.

— São águas passadas. Ou águas corridas, ou lá como se diz. Já
terminámos. Suponho que o caso pode considerar-se aberto, mas…

— A expressão técnica é aberto e inativo. Vai ficar assim, mesmo que a
Marcy Maitland abra um processo civil contra o departamento, alegando
que o marido foi morto em resultado de negligência. E pode vencer esse
processo.

— Ela comentou essa possibilidade?
— Não sei. Ainda não tive coragem para falar com ela. O Howie pode

dar-te uma ideia do que a mulher tenciona fazer.



— Talvez eu fale com ele. Ver se consigo deitar alguma água na fervura.
— E tu a dar-lhe com os provérbios, procurador.
Samuels pegou na sua lata de cerveja e tornou a pousá-la com uma

pequena careta. Viu Jeannie Anderson à janela da cozinha, a observá-los.
Imóvel, o rosto inescrutável.

— A minha mãe era fiel seguidora de Destino.
— Eu também — disse Ralph com mau humor —, mas, depois do que

aconteceu ao Terry, não tenho tanta certeza. Aquele Ollie Peterson apareceu
do nada. Do nada.

Samuels sorriu.
— Não estou a falar de predestinação, mas de uma revista chamada

Destino, cheia de histórias de fantasmas, círculos em campos cultivados,
óvnis e sabe Deus que mais. A minha mãe lia-mas, quando eu era pequeno.
Houve uma que me fascinou. «Pegadas na Areia», intitulava-se. Era sobre
um casal que fora em lua de mel para o deserto do Mojave. Acampar, sabes.
Bom, uma noite, montaram a tenda num pequeno bosque de choupos, e,
quando a jovem mulher acordou na manhã seguinte, o marido tinha
desaparecido. Ela saiu do bosque, foi até onde a areia começava e viu as
pegadas dele. Chamou-o, mas não teve resposta.

Ralph emitiu um som de filme de terror:
— Ooooo-oooo.
— Seguiu as pegadas até à primeira duna, depois até à segunda. As

pegadas eram cada vez mais recentes. Seguiu-as até à terceira…
— E até à quarta e à quinta! — exclamou Ralph, fingindo-se

impressionado. — E continua a andar até hoje! Bill, lamento interromper a
tua história de fogueira de acampamento, mas acho que vou comer uma
fatia de tarte, tomar um banho e enfiar-me na cama.

— Não, ouve. Ela só chegou à terceira duna. As pegadas chegavam a
meio do declive do outro lado e desapareciam. Assim, sem mais nem



menos, com hectares e hectares de areia em volta. Nunca mais o viu.
— E acreditas nisso?
— Não, tenho a certeza de que é mentira, mas aqui a crença não é o que

conta. É uma metáfora. — Samuels tentou alisar o cabelo. O remoinho
ficou de pé. — Seguimos as pegadas do Terry, porque é o nosso trabalho. O
nosso dever, se preferires chamar-lhe isso. Seguimo-las até que, segunda de
manhã, desapareceram. Há aí um mistério? Sim. Vai sempre haver
perguntas por responder? A não ser que alguma informação nova e
fantástica nos caia no colo, sim. Às vezes, acontece. É por isso que as
pessoas ainda se perguntam o que aconteceu ao Jimmy Hoffa. É por isso
que ainda tentam descobrir o que aconteceu à tripulação do Mary Celeste. É
por isso que discutem se o Oswald agiu mesmo sozinho quando disparou
sobre o JFK. Às vezes, as pegadas desaparecem, e temos de viver com isso.

— Há uma grande diferença — respondeu Ralph. — A mulher da tua
história sobre as pegadas podia acreditar que o marido ainda estava vivo em
algum sítio. Podia continuar a acreditar nisso até ser velha em vez de uma
jovem recém-casada. Porém, quando a Marcy chegou ao final das pegadas
do marido, o Terry estava lá, morto no passeio. O funeral é amanhã,
segundo o obituário no jornal. Imagino que estarão apenas ela e as filhas.
Juntamente com cinquenta abutres da imprensa do outro lado da vedação,
claro, a gritar perguntas e a tirar fotografias.

Samuels suspirou e levantou-se.
— Chega. Vou para casa. Já te falei do miúdo, chama-se Merlin Cassidy,

aliás, e estou a ver que não queres ouvir mais nada.
— Não, espera, senta-te um minuto — retorquiu Ralph. — Contaste-me

uma história, eu conto-te outra. Mas não saída de uma revista sobre
fenómenos paranormais. Trata-se de uma experiência pessoal. É tudo
verdade.

Samuels sentou-se no banco.



— Quando eu era pequeno — disse Ralph —, com dez ou onze anos,
mais ou menos a idade do Frank Peterson, a minha mãe às vezes comprava
meloas no mercado, se era tempo delas. Eu adorava-as. Têm um sabor doce
e intenso, o da melancia não chega sequer perto. Um dia, ela levou para
casa três ou quatro num saco de rede, e eu perguntei se podia comer uma
talhada. «Claro», respondeu. «Mas lembra-te de deitar as sementes no lava-
louça.» Ela não precisava de me dizer isso, eu já tinha aberto várias meloas
na vida. Estás a acompanhar-me?

— Hã-hã. Calculo que te cortaste, certo?
— Não, mas a minha mãe achou que sim, porque soltei um berro que o

vizinho deve ter ouvido. Veio a correr, e eu limitei-me a apontar para a
meloa na bancada, partida ao meio. Estava cheia de larvas e moscas. Uma
data de insetos, a contorcerem-se e a treparem uns para cima dos outros. A
minha mãe pegou no inseticida e borrifou os que estavam na bancada. Em
seguida, agarrou num pano da loiça, envolveu as duas metades e deitou-as
no caixote do lixo nas traseiras. Desde aquele dia, não suporto olhar para
uma fatia de meloa, muito menos comê-la. Essa é a minha metáfora em
relação ao Terry Maitland, Bill. A meloa parecia ótima. Não estava mole. A
casca parecia inteira. Não havia maneira de aqueles insetos entrarem, mas
ali estavam eles.

— Que se lixe a meloa — disse Samuels — e a tua metáfora. Vou para
casa. Pensa bem antes de pedires a demissão, Ralph. Segundo a tua mulher,
eu saio antes que a opinião pública me despeça, e acho que tem razão, mas
tu não tens de enfrentar os eleitores. Só três agentes aposentados, que são a
versão ridícula desta cidade dos Assuntos Internos, e um psicólogo que
ganha umas massas do condado para complementar o que tira no
consultório particular. E há outra coisa. Se te demitires, as pessoas vão ter
ainda mais a certeza de que fizemos merda.



Ralph olhou para ele e começou a rir. Com gosto, uma sucessão de
gargalhadas que vinham da barriga.

— Mas fizemos! Ainda não percebeste, Bill? Fizemos. Merda da grossa.
Comprámos uma meloa porque parecia estar boa e, quando a abrimos
diante de toda a cidade, estava cheia de larvas. Era impossível terem
entrado, no entanto, ali estavam.

Samuels dirigiu-se à porta da cozinha. Abriu a porta de rede e virou-se,
o cabelo espetado a balançar. Apontou para a árvore.

— E era um pardal, bolas!

3

Pouco depois da meia-noite (mais ou menos à hora em que o último
sobrevivente da família Peterson aprendia a fazer um nó corrediço, cortesia
da Wikipédia), Marcy Maitland acordou ao ouvir gritos no quarto da filha
mais velha. Foi Grace que começou, uma mãe sabe sempre, mas Sarah
juntou-se a ela, e criaram uma horrenda harmonia a duas vozes. Era a
primeira noite das meninas fora do quarto que Marcy dividira com Terry,
mas claro que ainda dormiam juntas, e ela achava que isso talvez durasse
algum tempo, o que lhe parecia bem.

O que não lhe parecia bem eram aqueles gritos.
Marcy não registou na sua memória a corrida pelo corredor até ao

quarto de Sarah. Só recordava que se levantou da cama e, ato contínuo,
estava junto à ombreira da porta aberta a contemplar as filhas, sentadas na
cama e abraçadas uma à outra, à luz da lua cheia de julho que entrava pela
janela.

— O que se passa? — perguntou Marcy, à procura de um intruso.
Primeiro, acreditou ver aquele homem (claro que era um homem) agachado



no canto, mas não passava de uma pilha de camisolas, t-shirts e ténis.
— Foi ela! — gritou Sarah. — Foi a Grace! Disse que havia um

homem! Meu Deus, mãe, ela pregou-me cá um susto!
Marcy sentou-se na cama, soltou a filha mais nova dos braços de Sarah

e estreitou-a entre os seus. Continuava a olhar em volta. Será que se
escondera no armário? Talvez, as portas estavam fechadas. Podia tê-las
fechado quando a ouvira aproximar-se. Ou debaixo da cama? Todos os seus
medos de infância voltaram enquanto esperava que a mão se fechasse em
torno do seu tornozelo. Na outra haveria uma faca.

— Grace? Gracie? Quem viste? Onde estava?
A menina chorava de tal maneira que não era capaz de responder, mas

apontou para a janela.
Marcy foi até lá, os joelhos a ameaçar ceder a cada passo. A polícia

ainda estaria a vigiar a casa? Howie dissera que durante algum tempo
passariam por ali regularmente, mas isso não significava que estariam ali a
toda a hora e, além disso, a janela do quarto de Sarah, todas as janelas dos
quartos, davam para o quintal ou para o jardim lateral, entre a casa delas e a
dos Gundersons. E os Gundersons tinham ido de férias.

A janela estava trancada. O quintal, onde cada erva parecia projetar a
sua sombra ao luar, estava vazio.

Voltou para a cama, sentou-se e acariciou o cabelo de Grace,
desgrenhado e suado.

— Sarah? Viste alguma coisa?
— Eu… — Sarah pensou. Ainda abraçava Grace, que chorava no seu

ombro. — Não. Posso ter achado que vi por um segundo, mas foi porque
ela gritava: «O homem, o homem!» Não havia ninguém. — E para Gracie:
— Ninguém, G. A sério.

— Tiveste um pesadelo, querida — disse Marcy, e pensou: «Com
certeza o primeiro de muitos.»



— Ele estava ali — sussurrou Gracie.
— Então devia flutuar — disse Sarah, com uma lógica admirável para

alguém que acordara assustada minutos antes. — Porque estamos no
primeiro andar, sabes?

— Não quero saber, eu vi-o. Tinha cabelo curto, preto e espetado. A
cara tinha altos, como se fosse de plasticina. Tinha palhinhas no sítio dos
olhos.

— Um pesadelo — sentenciou Sarah, como se isso encerrasse o assunto.
— Venham daí — disse Marcy, esforçando-se por falar com

naturalidade. — Vão dormir comigo o resto da noite.
Acompanharam-na sem protestar, e cinco minutos depois tinha-as

instaladas, uma de cada lado, e Gracie, de dez anos, dormia.
— Mãe? — sussurrou Sarah.
— O que foi, querida?
— Tenho medo de ir ao funeral do pai.
— Eu também.
— Não quero ir, e a Gracie também não.
— Já somos três, querida. Mas iremos. Temos de ser corajosas. É o que

o pai teria querido.
— Tenho tantas saudades dele que não consigo pensar em mais nada.
Marcy beijou a testa de Sarah com delicadeza.
— Dorme, querida.
Sarah acabou por adormecer. Marcy ficou acordada entre as filhas, a

olhar para o teto e a pensar em Grace, que se voltara para a janela num
sonho tão real que acreditou estar acordada.

Tinha palhinhas no sítio dos olhos.
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Pouco depois das três da manhã (mais ou menos à hora em que Fred
Peterson saía penosamente para o quintal com um banquinho na mão
esquerda e a corda da forca no ombro direito), Jeanette Anderson acordou,
com vontade de fazer chichi. O outro lado da cama estava vazio. Resolvido
o problema, desceu e encontrou Ralph sentado na poltrona grande, a olhar
para a televisão desligada. Observou-o com olhos de esposa e reparou que
ele tinha perdido peso desde a descoberta do corpo de Frank Peterson.

Pousou a mão com delicadeza no ombro dele.
O marido não olhou para ela.
— O Bill Samuels disse uma coisa que não me sai da cabeça.
— O quê?
— O problema é esse, não sei. É como ter uma palavra na ponta da

língua.
— Tem que ver com o rapaz que roubou a carrinha?
Ralph contara-lhe a sua conversa com Samuels enquanto jaziam na

cama, antes de apagar a luz. Contara-lha não porque fosse importante, mas
porque a história de um rapaz de doze anos que viajara desde o centro do
estado de Nova Iorque até El Paso em sucessivos veículos roubados era
impressionante. Não impressionante ao nível da revista Destino, mas ainda
assim delirante. «Ele devia odiar o padrasto», dissera Jeannie antes de
apagar a luz.

— Creio que foi alguma coisa sobre o rapaz — disse Ralph. — E havia
um papel na carrinha. Queria verificar esse pormenor, mas com tanta
confusão passou-me. Acho que não comentei isso contigo.

Ela sorriu e despenteou-lhe o cabelo, que, como o corpo debaixo do
pijama, parecia mais fino do que na primavera.

— Comentaste, sim. Disseste que podia ser parte da ementa de um
restaurante que vendia comida para fora.

— Tenho quase a certeza de que está no arquivo das provas.



— Também disseste isso, querido.
— Acho que vou à esquadra amanhã dar uma olhadela. Pode ser que me

ajude a identificar o que o Bill disse e tanto me inquieta.
— Boa ideia. Está na hora de fazeres alguma coisa além de ruminar.

Sabes, reli aquele conto do Poe. O narrador diz que, quando estava na
escola, era o mandachuva. Mas depois chegou outro rapaz com o mesmo
nome.

Ralph pegou-lhe na mão e deu-lhe um beijo distraído.
— Bastante credível, até aí. William Wilson não é um nome tão comum

como Joe Smith, mas também não é exatamente Zbigniew Brzezinski.
— Sim, mas a seguir o narrador descobre que têm a mesma data de

nascimento e usam roupa parecida. Pior de tudo, são parecidos. Toda a
gente os confunde. Parece-te familiar?

— Sim.
— Bem, o William Wilson número um continua a encontrar-se com o

William Wilson número dois ao longo da vida, e esses encontros acabam
sempre mal para o número um, que cai na delinquência e culpa o número
dois. Estás a seguir o meu raciocínio?

— Tendo em conta que são três e um quarto da manhã, acho que estou a
sair-me muito bem.

— Bem, no final, o William Wilson número um mata o William Wilson
número dois com uma espada, só que, quando se olha ao espelho, vê que a
cravou em si mesmo.

— Porque nunca existiu um segundo William Wilson, deduzo.
— Mas existiu. Muitas outras pessoas viram o segundo. Porém, no final,

o William Wilson número um teve uma alucinação e matou-se. Porque não
conseguia aguentar essa dupla existência, acho.

Esperava que o marido gozasse com aquilo, mas ele assentiu.



— Certo, essa interpretação faz sentido. É uma boa análise psicológica,
de facto. Principalmente para… o quê? Meados do século dezanove?

— Mais ou menos isso, sim. Tive uma cadeira na faculdade sobre o
Gótico Americano, e lemos muitas histórias do Poe, inclusive essa. O
professor disse que as pessoas tinham a ideia errada de que o Poe escrevia
histórias fantásticas sobre o sobrenatural, quando, na verdade, escrevia
histórias realistas sobre psicologia anormal.

— Mas antes das impressões digitais e do ADN — disse Ralph,
sorrindo. — Vamos para cima. Acho que conseguirei dormir.

Contudo, ela deteve-o.
— Vou perguntar-te uma coisa. Provavelmente porque é tarde e estamos

sozinhos. Ninguém te ouvirá se te rires de mim, mas, por favor, não o faças,
porque isso me deixaria triste.

— Não vou rir.
— Pode ser que rias.
— Não.
— Contaste-me a história do Bill sobre as pegadas que pararam no meio

do nada e contaste-me a história das larvas que de alguma forma entraram
na meloa, mas ambos falam através de metáforas. Tal como a história do
Poe é uma metáfora sobre o eu dividido… ou pelo menos foi o que o meu
professor disse. Mas, se eliminarmos as metáforas, o que resta?

— Não sei.
— O inexplicável — disse ela. — Nesse caso, a minha pergunta é

bastante simples. E se a única resposta ao enigma dos dois Terrys for
sobrenatural?

Ele não se riu. Não teve a menor vontade. Era demasiado tarde para
gargalhadas; ou demasiado cedo. O momento errado, de qualquer modo.

— Não acredito no sobrenatural. Nem em fantasmas, nem em anjos,
nem na divindade de Jesus Cristo. Vou à igreja, claro, mas só porque é um



sítio aprazível onde às vezes consigo ouvir-me. Também porque é o que se
espera de mim. Desconfio que também vás por isso; ou por causa do Derek.

— Gostaria de acreditar em Deus — disse ela —, porque não quero crer
que a nossa vida acaba sem mais nem menos, embora isso equilibre a
equação; como viemos do nada, parece lógico supor que é para o nada que
voltamos. Mas acredito nas estrelas, na infinidade do universo. Esse é o
grande Lá Fora. Aqui, acredito que há outros universos em cada punhado de
areia, porque a infinidade é uma rua de dois sentidos. Acredito que na
minha cabeça se sucedem dez pensamentos atrás de cada um de que tenho
consciência. Acredito na minha consciência e no meu inconsciente, apesar
de não saber o que são essas coisas. E acredito no Arthur Conan Doyle, que
fez o Sherlock Holmes dizer: «Quando eliminamos o impossível, o que
resta, por mais improvável que pareça, só pode ser a verdade.»

— Não era ele que acreditava em fadas? — perguntou Ralph.
Ela suspirou.
— Vamos lá para cima divertir-nos um pouco. Talvez depois

consigamos dormir.
Ralph seguiu-a de boa vontade, mas, mesmo enquanto estavam a fazer

amor (exceto no momento do clímax, quando todos os pensamentos foram
obliterados), deu por si a recordar a máxima de Doyle. Era inteligente.
Lógica. Poderia alterá-la para dizer: «Quando eliminamos o natural, o que
resta deve ser sobrenatural»? Não. Era incapaz de acreditar em qualquer
explicação que transgredisse as regras do mundo natural, não só como
detetive, mas como homem. Uma pessoa real matara Frank Peterson, não
um espectro saído da banda desenhada. E o que restava, por mais
improvável que fosse? Só uma coisa. O assassino de Frank Peterson fora
Terry Maitland, falecido.
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Naquela noite de quarta, a Lua de julho surgira lá no alto tão inchada e
laranja como uma fruta tropical gigante. Na madrugada de quinta, quando
Fred Peterson se encontrava no quintal, de pé no banquinho onde tinha
apoiado os pés durante muitos jogos de futebol americano nas tardes de
domingo, essa Lua tinha-se encolhido até ficar reduzida a uma moeda fria
de prata, que flutuava a grande altura no céu.

Pôs o nó ao pescoço e apertou-o até o encostar ao ângulo do maxilar,
como a página da Wikipédia tinha especificado (com uma ilustração
bastante útil, diga-se de passagem). A outra ponta estava presa no ramo de
uma árvore parecida com a que havia atrás da cerca de Ralph Anderson,
embora esta fosse uma representante mais antiga da flora de Flint City,
tendo nascido na época em que um bombardeiro americano largava a sua
carga em Hiroxima (sem dúvida, um evento sobrenatural para os japoneses
que o testemunharam de uma distância suficientemente grande para não
serem vaporizados).

O banquinho balançou para a frente e para trás sob os pés dele. Fred
ouviu os grilos e sentiu nas faces suadas a brisa da noite, fria e refrescante
depois de um dia quente, e antes de outro que ele não esperava ver. Parte da
decisão de encerrar a linhagem dos Petersons de Flint City e resolver a
equação vinha de uma esperança de que Frank, Arlene e Ollie não tivessem
ido para longe, pelo menos não por enquanto. Talvez fosse possível
alcançá-los. Mas devia-se sobretudo à insuportável perspetiva de ir a um
funeral duplo de manhã, na mesma agência funerária, a Donelli Brothers,
que enterraria o homem responsável pela morte deles à tarde. Não se achava
capaz disso.

Fred olhou em volta uma última vez, perguntando a si mesmo se queria
realmente fazer aquilo. A resposta era «sim», e portanto pontapeou o



banquinho, à espera de ouvir o estalido do pescoço a partir-se dentro da
cabeça antes de o túnel de luz se abrir à sua frente, o túnel com a sua
família reunida do outro lado, chamando-o para uma segunda e melhor
vida, onde meninos indefesos não eram violados e assassinados.

Não houve qualquer estalido. Não lera ou então ignorara a parte da
página da Wikipédia que explicava que a queda devia ter lugar de uma certa
altura, para que o pescoço de um homem de noventa e três quilos se
partisse. Em vez de morrer de imediato, começou a asfixiar. Quando a sua
traqueia se fechou e os olhos ficaram mais salientes, o seu instinto de
sobrevivência anteriormente adormecido despertou num clamor de alarmes
e com um brilho de luzes de segurança internas. No espaço de três
segundos, o corpo superou o cérebro, e o desejo de morrer converteu-se
numa vontade brutal de sobreviver.

Fred levantou as mãos, tateou e encontrou a corda. Puxou com toda a
força. A corda afrouxou, e ele conseguiu inspirar, uma inspiração
necessariamente curta, porque a corda ainda estava apertada, o nó fincado
num lado do pescoço como uma glândula inchada. Segurando-se com uma
das mãos, tateou até encontrar o ramo a que tinha amarrado a corda. Os
dedos roçaram na parte de baixo e soltaram alguns pedacinhos de casca, que
caíram no seu cabelo, mas só isso.

Não era um homem de meia-idade em boa forma. Quase todo o seu
exercício físico consistia em visitas ao frigorífico para ir buscar outra
cerveja durante um dos jogos de futebol dos seus adorados Dallas
Cowboys, embora mesmo na adolescência, nas aulas de educação física do
secundário, só conseguisse fazer no máximo cinco flexões. Sentiu a mão
escorregar e agarrou na corda com a outra, reduzindo a tensão o suficiente
para conseguir respirar mais uma vez, mas sem ser capaz de se erguer mais.
Os pés balançavam a vinte centímetros da relva. Um dos chinelos caiu,
depois o outro. Tentou pedir ajuda, mas só conseguiu produzir um sussurro



rouco… e quem estaria acordado àquela hora da madrugada para ouvi-lo? A
senhora Gibson, a velha alcoviteira da casa ao lado? Estaria a dormir na
cama com o terço na mão e a sonhar com o padre Brixton.

As mãos de Fred escorregaram. O ramo estalou. Ele deixou de respirar.
Sentiu o sangue preso na cabeça, a latejar, a preparar-se para fazer explodir
o cérebro. Ouviu um som áspero e pensou: «Não era para ser assim.»

Agitou a mão em busca da corda, lembrando um afogado a tentar chegar
à superfície do lago no qual tinha caído. Esporos pretos e grandes
apareceram-lhe diante dos olhos, que explodiram em forma de girinos
pretos extravagantes. Porém, antes de abarcarem toda a sua visão, Fred viu
um homem no jardim ao luar, com uma das mãos apoiada de forma
possessiva na churrasqueira onde ele nunca mais grelharia carne. Ou talvez
não fosse um homem. As feições eram rudimentares, como que modeladas
por um escultor cego. E os olhos eram palhinhas.
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Por acaso, fora June Gibson quem fizera a lasanha que Arlene Peterson
derramara sobre a cabeça antes de sofrer o ataque cardíaco, e não dormia.
Nem pensava no padre Brixton. Estava a sofrer, e muito. O último ataque de
ciática ocorrera três anos antes, e atrevera-se a esperar que o achaque
tivesse passado de vez, mas ali estava de novo, um intruso tenebroso que
irrompia sem ter sido convidado e fixava residência. Já notara uma
reveladora rigidez atrás do joelho esquerdo depois da reunião em casa dos
Petersons, seus vizinhos, mas conhecia os sinais e suplicara ao doutor
Richland uma receita de oxicodona, que ele lhe passara com relutância. Os
comprimidos só ajudavam um pouco. A dor descia pelo lado esquerdo, da
lombar até ao tornozelo, onde a apertava como um grilhão com espinhos.



Um dos atributos mais cruéis da ciática, pela parte que lhe tocava, era que,
quando se deitava, a dor intensificava-se em vez de aliviar. Assim, a idosa
estava sentada na sala, de pijama e roupão, a ver anúncios a abdominais
sensuais na televisão e a jogar uma paciência no iPhone que o filho lhe dera
no Dia da Mãe.

Doíam-lhe as costas e faltava-lhe a vista, mas tirara o som à televisão e
não tinha problemas de audição. Ouviu claramente um tiro na casa ao lado e
pôs-se em pé de um salto, sem pensar na pontada de dor que lhe desceu
pelo lado esquerdo do corpo.

«Deus abençoado, o Fred Peterson deu um tiro nele próprio.»
Agarrou na bengala e cambaleou, curvada e decrépita, até à porta das

traseiras. No alpendre, e à luz daquela insensível Lua prateada, viu Peterson
estendido no relvado. Afinal não fora um tiro. Tinha uma corda ao pescoço,
que serpenteava até ao ramo partido a que fora atada.

Largando a bengala — só serviria para a atrasar —, a senhora Gibson
desceu os degraus do alpendre das traseiras e percorreu os quase trinta
metros entre os dois quintais num trote arrastado, alheia aos próprios gritos
de dor provocados pelas furiosas investidas do nervo ciático, que a
trespassavam desde o descarnado traseiro até à sola do pé esquerdo.

Ajoelhando-se ao lado do senhor Peterson, observou o seu rosto inchado
e roxo, a língua saída e a corda meio enterrada na carne abundante do
pescoço. Inseriu os dedos sob a corda e puxou com toda a força, soltando
outro grito de sofrimento. Aquele grito ela ouviu: um grito alto, longo e
ululante. Acenderam-se luzes na rua, mas a senhora Gibson não as viu. A
corda soltou-se por fim, graças a Deus, Jesus, Maria e todos os santos.
Esperou que o senhor Peterson ofegasse e inspirasse.

Isso não aconteceu.
Durante a primeira etapa da sua vida laboral, a senhora Gibson fora

caixa no banco Flint City First National. Quando se aposentara dessa



função aos sessenta e dois anos, a idade obrigatória, fizera um curso que lhe
permitira tornar-se cuidadora, trabalho com que complementara os cheques
da reforma até aos setenta e quatro anos. Uma das coisas que estudara fora a
manobra de ressuscitação. Ajoelhada ao lado do volume considerável do
senhor Peterson, inclinou-lhe a cabeça para trás, tapou-lhe as narinas, abriu-
lhe a boca e encostou os lábios aos dele.

Ia na décima respiração e começava a sentir-se tonta quando o senhor
Jagger, que vivia do outro lado da rua, se aproximou e lhe tocou no ombro
ossudo.

— Está morto?
— Não se eu puder evitar — respondeu a senhora Gibson. Tateou o

bolso do roupão e sentiu o retângulo do telemóvel. Tirou-o do bolso e
lançou-o para trás das costas. — Ligue para o cento e doze. E, se eu
desmaiar, vai ter de me substituir.

Mas não desmaiou. Na décima quinta respiração, quando estava prestes
a desfalecer, Fred Peterson respirou fundo, sozinho. E outra vez. A senhora
Gibson esperou que os olhos dele se abrissem, e, como isso não sucedia,
levantou-lhe uma pálpebra. Em baixo só apareceu a esclerótica, não branca,
mas vermelha, cheia de vasos sanguíneos rebentados.

Fred Peterson respirou uma terceira vez e parou de novo. A senhora
Gibson iniciou as compressões do peito à medida das suas possibilidades,
sem saber se serviriam de alguma coisa, mas ciente de que mal não fariam.
Deu-se conta de que a dor nas costas e na perna tinha diminuído. Era
possível que a ciática tivesse sido expulsa do corpo por efeito de uma
comoção? Não, claro que não. A ideia era absurda. Devia-se à adrenalina e,
quando ela se esgotasse, sentir-se-ia pior do que nunca.

Uma sirene soou na escuridão da madrugada, a aproximar-se
rapidamente.



A senhora Gibson voltou a empurrar a sua respiração pela garganta de
Fred Peterson (o seu contacto mais íntimo com um homem desde a morte
do marido, em 2004), detendo-se sempre que se sentia à beira do desmaio.
O senhor Jagger não se ofereceu para substituí-la, e ela não lho pediu. Até a
ambulância chegar, aquilo era entre ela e Peterson.

Às vezes, quando se interrompia, o senhor Peterson inspirava com uma
daquelas inalações grandes e trémulas. Outra vezes, não. A senhora Gibson
mal se apercebeu das luzes vermelhas pulsantes da ambulância quando elas
começaram a iluminar os dois jardins adjacentes, incidindo de maneira
intermitente no ramo partido da árvore onde o senhor Peterson tentara
enforcar-se. Um dos paramédicos ajudou-a a levantar-se, e ela permaneceu
de pé quase sem dor. Era incrível. Por mais passageiro que fosse o milagre,
aceitá-lo-ia com gratidão.

— Nós tratamos disto, minha senhora — disse o paramédico. — Fez um
ótimo trabalho.

— De facto — disse o senhor Jagger. — Salvou-o, June! Salvou a vida
desse pobre infeliz!

— Talvez sim. E talvez fosse melhor não o ter salvado — respondeu a
senhora Gibson, limpando a saliva do queixo, uma mistura da sua e da de
Peterson.
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Às oito da manhã de quinta-feira, Ralph entretinha-se a cortar a relva do
quintal. Com um dia livre de tarefas e responsabilidades pela frente, não
encontrara coisa melhor a que dedicar o tempo… mas não a mente, que não
fazia outra coisa a não ser girar na sua própria roda de hámster: o corpo
mutilado de Frank Peterson, as testemunhas, as imagens das gravações, o



ADN, a multidão no tribunal. Principalmente esta última. Por algum
motivo, não conseguia esquecer a imagem da alça do sutiã daquela rapariga,
uma fita amarela que subia e descia enquanto ela, sentada nos ombros do
namorado, agitava os punhos.

Mal ouviu o toque de xilofone do telemóvel. Desligou o cortador e
atendeu a chamada, com os ténis e os tornozelos sujos de relva.

— Anderson.
— Fala o Troy Ramage, chefe.
Um dos dois agentes que detivera Terry. Parecia ter sido há tanto tempo.

Noutra vida, como costumava dizer-se.
— O que se passa, Troy?
— Estou no hospital com a Betsy Riggins.
Ralph sorriu, uma expressão tão pouco frequente nos últimos tempos

que pareceu estranha no seu rosto.
— Está a dar à luz?
— Não, ainda não. O chefe pediu-lhe que viesse aqui, porque o senhor

está de licença e o Jack Hoskins continua a pescar no lago Ocoma.
Mandou-me acompanhá-la.

— De que se trata?
— Uma ambulância trouxe o Fred Peterson há algumas horas. Tentou

enforcar-se no quintal, mas o ramo a que atou a corda partiu-se. A vizinha,
a senhora Gibson, fez respiração boca a boca e reanimou-o. Ela veio ver
como estava o Peterson, e o chefe quer um depoimento dela, o que acho que
faz parte do protocolo, mas este assunto parece-me bastante claro. Deus
sabe que o pobre homem tinha motivos de sobra para acabar com a vida.

— Em que estado se encontra?
— Segundo os médicos, tem um défice neurológico grave. As

probabilidades de voltar a si são de uma em cem. A Betsy disse que o
senhor estaria interessado em saber disso.



Por um momento, Ralph pensou que ia vomitar a tigela de cereais que
tinha comido ao pequeno-almoço, e virou-se para longe do cortador de
relva, para não o sujar.

— Chefe? Ainda aí está?
Ralph engoliu um gosto azedo a leite e Rice Chex.
— Sim. Onde está a Betsy?
— No quarto do Peterson, com a senhora Gibson. Disse-me para ligar-

lhe aqui de fora, porque a unidade de cuidados intensivos proíbe o uso de
telemóveis. Os médicos ofereceram-lhes uma sala onde conversar, mas a
senhora Gibson disse que queria responder às perguntas da Betsy diante do
Peterson. Quase como se achasse que ele a ouve. É uma boa mulher, mas as
costas estão a dar cabo dela, nota-se na sua maneira de andar. Não sei
porque veio. Isto não é The Good Doctor, e não vai haver nenhuma
recuperação milagrosa.

Ralph adivinhava o motivo. Com certeza que a senhora Gibson trocara
receitas com Arlene Peterson e vira crescer Ollie e Frankie. Talvez Fred
Peterson tivesse limpado a neve da entrada da sua casa depois de uma das
raras tempestades de Flint City. Estava ali por pena e respeito, talvez até por
culpa, por não ter deixado o homem morrer, em vez de condená-lo a uma
permanência indefinida num quarto de hospital, onde as máquinas
respirariam por ele.

O horror total dos últimos oito dias atingiu Ralph com violência. O
assassino não se conformara em levar apenas o menino; levara toda a
família Peterson pela frente. Limpeza completa, como diziam.

«“O assassino”, não; esse anonimato não é necessário. O assassino foi o
Terry. Não há mais ninguém no radar.»

— Pensei que havia de querer saber — repetiu Ramage. — E ouça: veja
o lado bom. Pode ser que a Betsy entre em trabalho de parto enquanto aqui
está. Pouparia ao marido a viagem.



— Diga-lhe para voltar para casa — aconselhou Ralph.
— Entendido. E… Ralph? Lamento o que aconteceu no tribunal. Foi um

espetáculo de merda.
— Isso resume-o bem — respondeu Ralph. — Obrigado por ligar.
Voltou a concentrar-se no relvado, empurrando devagar o cortador velho

e barulhento (devia ir ao Home Depot comprar um novo; era uma tarefa que
já não podia adiar, com todo aquele tempo livre nas mãos), e estava a
terminar a última parte quando o telemóvel recomeçou a tocar a melodia do
xilofone. Pensou que seria Betsy. Não era, apesar de a chamada ser
proveniente do Hospital Geral de Flint City.

— Ainda não recebemos todo o ADN — disse o doutor Edward Bogan
—, mas recebemos resultados do ramo usado para sodomizar a criança. O
sangue e os restos de pele que a mão do criminoso deixou quando ele… já
sabe, agarrou no ramo e…

— Sei — disse Ralph. — Não prolongue o suspense.
— Não há aqui qualquer suspense, detetive. As amostras do ramo

coincidem com o que foi recolhido na boca do Maitland.
— Certo, doutor Bogan, obrigado. Transmita o resultado ao chefe Geller

e ao tenente Sablo, da Polícia Estadual. Estou de licença administrativa e
devo continuar assim durante o resto do verão.

— Absurdo.
— São as regras. Não sei quem o Geller vai escolher para trabalhar com

o Yune. O Jack Hoskins está de férias e a Betsy Riggins pode dar à luz o
primeiro filho a qualquer momento, mas encontrará alguém. E, pensando
bem, com o Maitland morto, não há um caso em que trabalhar. Estamos
apenas a preencher as lacunas.

— As lacunas são importantes — disse Bogan. — A mulher do
Maitland é capaz de decidir processar-vos. Estas provas de ADN podem
fazer com que o advogado dela mude de ideias. Um processo desses seria



uma obscenidade, na minha opinião. O marido dela assassinou o menino da
forma mais cruel imaginável, e se ela não conhecia as suas… as suas
tendências… andava desatenta. Com os sádicos sexuais há sempre sinais.
Sempre. Na minha opinião, deviam ter-lhe dado uma medalha em vez de o
meterem de licença.

— Obrigado por dizer isso.
— Só digo o que penso. Há mais amostras pendentes. Muitas. Quer que

o mantenha informado à medida que forem chegando?
— Sim. — Talvez o chefe Geller pedisse a Hoskins para voltar mais

cedo, mas o homem era um zero à esquerda mesmo quando estava sóbrio,
coisa que ultimamente não acontecia muito.

Ralph desligou e cortou a última faixa de relvado. Em seguida, levou o
cortador para a garagem. Enquanto limpava o aparelho pensou noutra
história de Poe, uma história sobre um homem emparedado vivo numa
adega. Não a lera, mas vira o filme.

«Pelo amor de Deus, Montresor!», gritava o homem enquanto o
emparedavam, e o que executava o ato concordava: «Sim, pelo amor de
Deus.»

Naquele caso, o emparedado era Terry Maitland, os tijolos o ADN, e ele
já estava morto. Havia provas contraditórias, sim, algo bastante perturbador,
mas agora tinham o ADN de Flint City e nada em Cap City. Havia as
impressões digitais no livro do quiosque, mas as impressões digitais podiam
ser colocadas com fins incriminatórios. Não era tão fácil como parecia nos
filmes e séries, mas podia ser feito.

«E as testemunhas, Ralph? Três professores que o conheciam há anos.
Eles não importam. Pensa no ADN. Provas sólidas. As mais sólidas que

existem.»
Na história de Poe, Montresor tinha sido denunciado por um gato preto

que fora emparedado inadvertidamente com a vítima. Os seus miados



alertaram algumas pessoas que visitavam a adega. O gato, na opinião de
Ralph, simbolizava apenas mais uma metáfora: a voz da consciência do
assassino. Mas às vezes um charuto era só fumo e um gato era só um gato.
Não havia motivo para continuar a recordar os olhos moribundos de Terry,
nem a declaração dele enquanto morria. Como Samuels dissera, a esposa
estivera ajoelhada ao lado dele, a segurar-lhe a mão.

Ralph sentou-se na bancada de trabalho; sentia um cansaço profundo e
não fizera nada além de cortar a relva de um modesto quintal. As imagens
daqueles minutos anteriores ao tiroteio não o deixavam em paz. O alarme
do automóvel. A careta desagradável da apresentadora loura ao ver que
sangrava; provavelmente só um pequeno corte, mas ótimo para as
audiências. O homem queimado com as tatuagens nas mãos. O miúdo com
o lábio leporino. O Sol a destacar as complexas constelações de mica no
passeio. A alça amarela do sutiã da rapariga, a subir e a descer. Sobretudo
isso. Parecia querer indicar-lhe outra coisa, mas às vezes uma alça de sutiã
era só uma alça de sutiã.

— E um homem não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo —
murmurou ele.

— Ralph? Estás a falar sozinho?
Sobressaltou-se e ergueu o rosto. Era Jeannie, parada à porta.
— É provável, porque não está aqui mais ninguém.
— Estou eu — respondeu ela. — Sentes-te bem?
— Nem por isso — disse ele, e contou-lhe o que acontecera a Fred

Peterson.
Jeannie ficou abalada.
— Meu Deus. Acabou a família. A não ser que ele recupere.
— A família já acabou, quer ele recupere quer não. — Ralph levantou-

se. — Vou até à esquadra daqui a pouco, dar uma olhadela àquele papel.
Ementa ou seja lá o que for.



— Toma primeiro um duche. Cheiras a óleo e relva.
Ele sorriu e fez-lhe continência.
— Sim, minha senhora.
Ela pôs-se em bicos de pés e beijou-lhe a face.
— Ralph? Vais superar isto. Vais, sim. Acredita.
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Havia muitas coisas que Ralph desconhecia sobre a licença
administrativa, por nunca se ter visto antes nessa situação. Uma delas era se
podia sequer entrar na esquadra. Com isso em mente, esperou até meio da
tarde para lá ir, porque a essa hora havia menos movimento. Quando
chegou, as únicas pessoas na sala principal eram Stephanie Gould, ainda à
paisana, a escrever relatórios num dos velhos computadores que a Câmara
prometera várias vezes trocar, e Sandy McGill na mesa da central
telefónica, a ler a revista People. O gabinete do chefe Geller estava vazio.

— Olá, detetive — disse Stephanie, erguendo o rosto. — O que fazes
aqui? Soube que estavas de férias remuneradas.

— Estou a tentar manter-me ocupado.
— Posso ajudar com isso — disse ela, e bateu na pilha de dossiês ao

lado do computador.
— Talvez noutra altura.
— Lamento muito o que aconteceu. Todos lamentamos.
— Obrigado.
Foi até à mesa da central telefónica e pediu a Sandy a chave da sala de

provas. Ela entregou-lha sem hesitar, mal tirando os olhos da revista.
Penduradas num gancho ao lado da porta da sala havia uma prancheta e
uma esferográfica. Ralph pensou em não assinar, mas decidiu escrever o seu



nome, a data e a hora: quinze e trinta. Não havia escolha, a bem dizer, pois
tanto Stephanie Gould como McGill sabiam que ele estava ali e por que
motivo tinha ido. Se alguém perguntasse o que queria ver, responderia com
sinceridade. Afinal, estava de licença administrativa, não suspenso.

Na sala, não muito maior do que um armário, fazia um calor sufocante.
As luzes fluorescentes piscaram ao acender-se. Como os computadores,
precisavam de ser trocadas. Flint City, com a ajuda dos dólares federais,
zelava para que o departamento de polícia tivesse o armamento necessário,
e mais do que o necessário. Que importava se a infraestrutura estivesse a
desmoronar-se?

Se o assassinato de Frank Peterson tivesse sido cometido quando Ralph
entrara para a polícia, talvez houvesse quatro caixas com provas de
Maitland, talvez até seis, mas a era informática fizera maravilhas a favor da
compressão, e só havia duas, além da caixa de ferramentas encontrada na
parte de trás da carrinha. Esta continha o habitual sortido de chaves
inglesas, martelos e chaves de fendas. Não tinham encontrado impressões
digitais de Terry em nenhuma das ferramentas, nem na própria caixa. Para
Ralph, isso indicava que a caixa de ferramentas estava na carrinha quando a
roubaram, e Terry não examinara o conteúdo depois de roubar o veículo
para os seus próprios fins.

Uma das caixas de provas tinha o rótulo «Casa de Maitland». Na
etiqueta da segunda caixa lia-se «Carrinha/Subaru». Era essa que
interessava a Ralph.

Depois de uma breve busca, deu com um saco de provas com o papel
que recordava. Era azul e mais ou menos triangular. Em cima, a letras
pretas e a negrito, lia-se TOMMY AND TUP. O que vinha depois de TUP
tinha desaparecido. No canto superior via-se o desenho de uma tarte, ainda
a fumegar. Apesar de Ralph não se lembrar daquele pormenor em concreto,
devia ter sido o que o induzira a pensar que aquele papel fazia parte da



ementa de um restaurante que vendia comida para fora. O que dissera
Jeannie quando conversaram de madrugada? «Creio que na minha cabeça
se sucedem dez pensamentos atrás de cada um de que tenho consciência.»
Se fosse verdade, Ralph daria uma boa quantia para aceder àquele que se
escondia atrás da alça amarela do sutiã. Porque havia um pensamento, ele
tinha quase a certeza.

Outra coisa da qual tinha a certeza era que o papel estava no chão da
carrinha por acaso. Alguém colocara ementas sob os limpa-para-brisas de
todos os veículos na zona onde a carrinha estivera estacionada. O condutor,
talvez o miúdo que a roubara em Nova Iorque, talvez a pessoa que se
apoderara dela depois de o miúdo a ter abandonado, arrancara e rasgara o
papel em vez de levantar o limpa-para-brisas, e aquele canto triangular
ficara preso ao vidro. Num primeiro momento não se deu conta, mas uma
vez em marcha viu-o. Talvez tivesse esticado a mão pela janela para o
soltar, e, em vez de largá-lo ao vento, deixara-o no chão da carrinha.
Possivelmente por não ser uma pessoa que atira o lixo para a rua, apenas
um ladrão. Ou talvez por haver um veículo da polícia atrás dele e não
quisesse fazer nada, nada mesmo, que pudesse chamar a atenção. Era até
possível que tivesse tentado atirar o papel pela janela e uma rajada de vento
o arrastasse de novo para o interior da cabina. Ralph já investigara acidentes
de viação, um deles especialmente horrendo, onde isso acontecera com uma
beata de cigarro.

Tirou o caderno do bolso de trás (com ou sem licença administrativa,
levá-lo consigo já fazia parte da sua natureza) e escreveu «TOMMY AND TUP»
numa folha em branco. Colocou a caixa «Carrinha/Subaru» de novo na
prateleira, saiu do arquivo de provas (sem se esquecer de anotar a hora da
saída) e trancou a porta. Quando devolveu a chave a Sandy, abriu o caderno
diante dela. A mulher desviou o olhar das mais recentes aventuras de
Jennifer Aniston para o caderno.



— Diz-te alguma coisa?
— Não.
Voltou a concentrar-se na revista. Ralph aproximou-se da agente

Stephanie Gould, que continuava a introduzir informação na base de dados
e a praguejar entre dentes sempre que carregava na tecla errada, o que
parecia acontecer com frequência. Ela estudou o caderno.

— Tup é calão britânico antigo para «foder», acho, mas não me ocorre
mais nada. É importante?

— Não sei. Talvez não.
— Porque não procuras no Google?
Enquanto esperava que o seu antiquado computador arrancasse, decidiu

experimentar a base de dados com a qual era casado. Jeannie atendeu ao
primeiro toque e nem teve de pensar quando ele perguntou.

— Pode ser «Tommy and Tuppence». Eram uns detetives encantadores
sobre quem Agatha Christie escrevia quando não estava a escrever sobre
Hercule Poirot ou Miss Marple. Se for esse o caso, és capaz de encontrar
um restaurante de um casal de expatriados britânicos especializado em
coisas como bubble and squeak1.

— Bubble e quê?
— Esquece.
— Não deve significar nada — repetiu ele. Mas talvez sim. Uma pessoa

ia atrás das merdas para ter a certeza; ir atrás das merdas era a base da
maior parte do trabalho de um detetive, Sherlock Holmes que o
desculpasse.

— Mas estou curiosa. Contas-me quando chegares a casa. Ah, e já se
acabou o sumo de laranja.

— Eu passo no Gerald’s — disse ele, e desligou.
Abriu o Google, digitou «Tommy and Tuppence» e acrescentou

«Restaurante». Os computadores eram velhos, mas o wi-fi era novo e



rápido. Encontrou o que procurava em segundos. O Tommy and Tuppence
Pub and Café ficava em Northwoods Boulevard, Dayton, Ohio.

Dayton. O que havia em Dayton? O nome não tinha já aparecido uma
vez naquela história lamentável? Se sim, onde? Recostou-se na cadeira e
fechou os olhos. Continuava a escapar-lhe a ligação que tentava fazer
induzida pela alça amarela do sutiã, mas localizou esta. Dayton surgira
durante a sua última conversa com Terry Maitland. Estavam a falar sobre a
carrinha, e Terry dissera que não ia a Nova Iorque desde a lua de mel com a
mulher. A única viagem que tinha feito nos últimos tempos fora ao Ohio. A
Dayton, na realidade.

«Nas férias de primavera das miúdas. Queria ver o meu pai.» E quando
Ralph perguntara se o pai vivia lá, Terry respondera: «Se é que se pode
chamar àquilo viver.»

Telefonou a Sablo.
— Olá, Yune, sou eu.
— Viva, Ralph, como vai a reforma?
— Bem. Devias ver o meu relvado. Soube que vais receber uma menção

honrosa por protegeres o adorável corpo daquela jornalista da treta.
— É o que dizem. Confesso que a vida tem sido boa para este filho de

pobres camponeses mexicanos.
— Não me disseste que o teu pai era dono do maior concessionário de

Amarillo?
— É possível, creio. Mas, quando tens de decidir entre a realidade e a

lenda, yo escolho a lenda. O sábio conselho de John Ford em O Homem
Que Matou Liberty Valance. O que posso fazer por ti?

— O Samuels falou-te do miúdo que roubou inicialmente a carrinha?
— Sim. Que história! Chama-se Merlin, sabias? E só pode ser uma

espécie de feiticeiro para ter chegado ao sul do Texas.



— Podes pôr-te em contacto com El Paso? Foi onde terminou a fuga,
mas sei pelo Samuels que o miúdo abandonou a carrinha no Ohio. O que
quero saber é se foi perto de um pub e café chamado Tommy and Tuppence,
em Northwoods Boulevard, Dayton.

— Posso tentar, acho.
— O Samuels contou-me que o mago Merlin passou muito tempo na

estrada. Podes também descobrir quando abandonou ele a carrinha? Se foi
em abril?

— Também posso tentar. Queres dizer-me porquê?
— O Terry Maitland esteve em Dayton em abril. Foi visitar o pai.
— A sério? — Yune soou muito interessado. — Sozinho?
— Com a família — admitiu Ralph —, ida e volta de avião.
— Então esquece.
— Provavelmente, mas ainda assim exerce um peculiar fascínio na

minha consciência.
— Vais ter de explicar isso melhor, detetive, porque sou apenas o filho

de um pobre camponês mexicano.
Ralph suspirou.
— Vou ver o que consigo descobrir.
— Obrigado, Yune.
Assim que desligou, o chefe Geller entrou, com um saco de desporto e

parecendo ter acabado de tomar duche. Ralph acenou-lhe e recebeu uma
carranca em troca.

— Não devia estar aqui.
Ah, isso respondia àquela pergunta.
— Vá para casa. Corte a relva ou coisa parecida.
— Já fiz isso — disse Ralph, levantando-se. — A próxima tarefa é

limpar a cave.



— Ótimo, deite mãos à obra. — Geller parou à porta do seu gabinete. —
E Ralph… lamento tudo isto. Lamento muito.

«Não param de repetir isso», pensou ele enquanto saía para o calor da
tarde.
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Yune telefonou nessa noite às vinte e uma e quinze, quando Jeannie
estava no duche. Ralph anotou tudo. Não era muita coisa, mas o suficiente
para lhe interessar. Foi para a cama uma hora depois e dormiu
profundamente pela primeira vez desde que Terry fora alvejado nas escadas
do tribunal. Acordou às quatro da manhã de sexta, a meio de um sonho em
que a adolescente sentada nos ombros do namorado brandia os punhos para
o céu. Sentou-se de repente na cama, ainda mais adormecido do que
acordado, e sem perceber que gritava, até a mulher, assustada, se sentar ao
seu lado e o segurar pelos ombros.

— O que foi? Ralph, o que foi?
— Não era a alça! Era a cor da alça!
— De que estás a falar? — Sacudiu-o. — Foi um sonho, querido? Um

pesadelo?
«Creio que na minha cabeça se sucedem dez pensamentos atrás de cada

um de que tenho consciência.» Fora isso que ela dissera. E o sonho (já a
desvanecer-se, como em geral acontece) era um desses pensamentos.

— Percebi — disse ele. — No sonho, percebi.
— Percebeste o quê, querido? Alguma coisa sobre o Terry?
— Sobre a rapariga. A alça do sutiã era amarela. Só que outra coisa

também era. No sonho sabia o que era, mas agora… — Baixou os pés para



fora da cama e sentou-se com as mãos apoiadas nos joelhos, abaixo das
boxers largas com que dormia. — Escapou-me.

— Vai voltar. Deita-te. Pregaste-me um grande susto.
— Desculpa. — Ralph deitou-se de novo.
— Consegues voltar a dormir?
— Não sei.
— O que disse o tenente Sablo, quando ligou?
— Não te contei? — Sabia que não tinha contado.
— Não, e não quis insistir. Estavas com um ar pensativo.
— Conto de manhã.
— Depois do susto, acabei por despertar, portanto, podes contar-me

agora.
— Não há muito que contar. O Yune localizou o miúdo através do

agente que o prendeu. O homem simpatizou com o rapaz, interessou-se por
ele e tem acompanhado o caso. Neste momento, o jovem Cassidy está no
sistema de acolhimento de El Paso. Terá de ser presente ao tribunal de
menores pelo furto do veículo, mas não se sabe exatamente quando. O
condado de Dutchess, em Nova Iorque, é o local mais provável, mas não
parecem muito ansiosos para pegar no assunto, e o miúdo não está muito
ansioso por voltar. Logo, encontra-se numa espécie de limbo legal, e,
segundo o Yune, por ele tudo bem. O padrasto batia-lhe com frequência,
segundo o miúdo. E a mãe fingia que não via. O habitual ciclo de maus-
tratos.

— Coitado, não admira que tenha fugido. O que lhe vai acontecer?
— Bem, vão acabar por mandá-lo de volta. As rodas da justiça são

lentas, mas funcionam. Sairá com pena suspensa ou talvez encontrem forma
de considerar como tempo de pena aquele que já passou nos lares de
acolhimento. A polícia da sua cidade será alertada sobre a sua situação em



casa, mas no fim voltará ao ponto de partida. Os homens que batem em
crianças às vezes fazem pausas, mas quase nunca param.

Pôs as mãos atrás da cabeça e pensou em Terry, que não exibira sinais
anteriores de violência, nem mesmo um encontrão num árbitro.

— Enfim, o miúdo esteve em Dayton — disse Ralph —, e começava a
ficar nervoso por causa da carrinha. Parou num estacionamento público
porque era grátis, porque não havia segurança e porque viu os arcos
dourados do McDonald’s a alguns quarteirões. Não se lembra de ter
passado pelo Tommy and Tuppence, mas lembra-se de um jovem com uma
t-shirt que dizia «Tommy» e mais qualquer coisa atrás. O jovem levava uma
pilha de papéis azuis que ia prendendo sob os limpa-para-brisas dos
veículos parados junto ao passeio. Reparou no miúdo e ofereceu-lhe dois
dólares para colocar menus nos veículos do estacionamento. Merlin disse
não, obrigado, e seguiu até ao McDonald’s para almoçar. Quando voltou, o
jovem dos folhetos tinha-se ido embora, mas havia ementas em todos os
veículos do estacionamento. O miúdo ficou assustado, sabe Deus porquê
interpretou aquilo como um mau presságio. Decidiu que estava na altura de
trocar de veículo.

— Se não se tivesse assustado, provavelmente teria sido apanhado
muito antes — observou Jeannie.

— Pois é. Contornou o estacionamento à procura de automóveis
destrancados. Contou ao Yune que ficou admirado ao ver que havia muitos.

— Aposto que tu não ficaste.
Ralph sorriu.
— As pessoas são descuidadas. O quinto ou sexto veículo que ele

encontrou destrancado tinha uma chave extra atrás da pala. Era perfeito: um
vulgaríssimo Toyota preto, igual a dezenas de milhares de outros nas
estradas, todos os dias. Mas antes que o nosso Merlin saísse dali ao volante
daquele automóvel, colocou a chave da carrinha na ignição. Disse ao Yune



que esperava que outra pessoa a roubasse porque, e cito: «Assim podia
despistar a bófia.» Como se fosse procurado por homicídio em seis estados
em vez de ser apenas um miúdo a fugir que nunca se esquecia de fazer
pisca.

— Ele disse isso? — Jeannie pareceu achar graça.
— Sim. E, aliás, teve de voltar à carrinha por outra coisa. Uma pilha de

caixas achatadas na qual se sentava para parecer mais alto ao volante.
— Gosto do miúdo. Isso nunca teria passado pela cabeça do Derek.
«Nunca lhe demos motivos para isso», pensou Ralph.
— Sabes se ele deixou a ementa debaixo do limpa-para-brisas?
— O Yune perguntou, e ele respondeu que claro que sim, por que

motivo a teria levado?
— Nesse caso, a pessoa que a arrancou e deixou que o papel acabasse lá

dentro foi a mesma que roubou a carrinha do estacionamento de Dayton.
— Tem de ser. E foi o que me fez refletir. O miúdo disse que achava que

isso tinha sido em abril. Não confio nele, porque duvido que olhasse muito
para o calendário, mas disse ao Yune que era primavera, as árvores tinham
praticamente todas as folhas e ainda não fazia muito calor. Provavelmente
era. E o Terry foi a Dayton em abril visitar o pai.

— Mas ele viajou com a família, e foram e voltaram de avião.
— Eu sei. Pode ser coincidência. Mais tarde, a carrinha aparece aqui em

Flint City, e custa-me a acreditar em duas coincidências relacionadas com a
mesma carrinha Ford Econoline. O Yune sugeriu que talvez o Terry tivesse
um cúmplice.

— Um cúmplice idêntico a ele? — Jeannie ergueu uma sobrancelha. —
Um irmão gémeo chamado William Wilson, talvez?

— Eu sei, a ideia é ridícula. No entanto, vês como é estranho, não vês?
O Terry está em Dayton, a carrinha está em Dayton. O Terry volta para Flint



City, a carrinha aparece em Flint City. Existe uma palavra para isso, mas
não consigo lembrar-me qual é.

— Talvez a palavra que procures seja «convergência».
— Quero falar com a Marcy — disse ele. — Quero perguntar-lhe pela

viagem que os Maitlands fizeram a Dayton. Tudo o que conseguir recordar.
Só que a Marcy não vai querer falar comigo, e não tenho nenhuma forma de
convencê-la.

— Vais tentar?
— Claro que vou tentar.
— E agora consegues dormir?
— Acho que sim. Amo-te.
— Também te amo.
Ele estava a adormecer quando ela lhe falou ao ouvido, com firmeza e

de forma quase dura, tentando apanhá-lo de surpresa.
— Se não foi a alça do sutiã, o que foi?
Por um momento, com toda a nitidez, Ralph viu a palavra «NADA». Só

que as letras eram verde-azuladas, não amarelas. Havia ali alguma coisa.
Tentou agarrá-la, mas escapou-lhe.

— Não consigo — disse ele.
— Ainda não — respondeu Jeannie —, mas vais conseguir. Eu conheço-

te.
Adormeceram. Quando Ralph acordou, eram oito horas e os pássaros

chilreavam em coro.
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Às dez da manhã daquela sexta-feira, Sarah e Grace pegaram no disco A
Hard Day’s Night, e Marcy pensou que ia enlouquecer.



Encontraram o gira-discos de Terry (uma pechincha no eBay, garantira
ele à mulher) na garagem, juntamente com a sua coleção de álbuns dos
Beatles reunida com tanto afã, levaram o aparelho e os discos para o quarto
de Grace e começaram por Meet the Beatles.

— Vamos tocar todos — disse Sarah à mãe. — Para recordarmos o pai.
Se não te importas.

Marcy não se opôs. O que mais podia dizer ao olhar para aqueles rostos
pálidos e solenes e os seus olhos vermelhos? Mas não tinha previsto até que
ponto aquelas canções a afetariam. As filhas conheciam-nas todas, claro;
quando Terry ia para a garagem, o gira-discos não parava de tocar,
enchendo a oficina com os grupos da invasão britânica que ele não tinha
ouvido em primeira mão, porque nascera com algum atraso, mas que
adorava na mesma: The Searchers, The Zombies, The Dave Clark Five, The
Kinks, T. Rex e, claro, The Beatles. Principalmente estes últimos.

As meninas gostavam dessas bandas e das músicas porque o pai era fã,
mas havia todo um espectro emocional do qual não estavam cientes. Não
tinham ouvido «I Call Your Name» a curtir no banco de trás do automóvel
do pai de Terry, os lábios de Terry no seu pescoço, a mão dele debaixo da
sua camisola. Não tinham ouvido «Can’t Buy Me Love», cujos acordes
chegavam do andar de cima, sentadas no sofá do primeiro apartamento
onde viveram juntos, de mãos dadas, enquanto viam Os Quatro Cabeleiras
do Após-Calypso no velho vídeo que tinham comprado numa loja de artigos
em segunda mão por vinte dólares, os membros dos Fab Four jovens e
desenfreados, a preto-e-branco, Marcy convencida de que casaria com o
jovem sentado ao seu lado, apesar de ele ainda não o saber. John Lennon já
estava morto quando viram aquele velho vídeo? Morto a tiro na rua, da
mesma forma que o seu marido?

Marcy não sabia, não se recordava. A única coisa que sabia era que ela,
Sarah e Grace tinham superado o funeral com a dignidade intacta, mas que



agora, passada já a cerimónia, a sua vida como mãe solteira (céus, que
expressão horrível) se estendia diante dela e a música alegre a deixava
louca de tristeza. As vozes harmonizadas, os habilidosos riffs de George
Harrison, tudo aquilo abria novas feridas. Levantara-se duas vezes da mesa
da cozinha, onde estivera sentada com uma chávena de café quase fria
diante dela. Duas vezes fora até ao fundo das escadas e respirara fundo para
gritar: «Já chega! Desliguem isso!» E das duas vezes voltara para a cozinha.
Também elas sofriam com a perda.

Quando se levantou de novo, Marcy foi até à gaveta de utensílios e
abriu-a completamente. Pensou que não haveria ali nada, mas a sua mão
encontrou um maço de Winston. Havia três cigarros lá dentro. Não, quatro,
um estava escondido no fundo. Não fumava desde o quinto aniversário da
filha mais nova, quando tivera um ataque de tosse enquanto fazia a massa
para o bolo de Gracie, e naquele momento prometera deixar de vez. Porém,
em vez de deitar fora aqueles últimos soldados do cancro, enfiara-os no
fundo da gaveta de utensílios, como se uma parte sombria e presciente dela
soubesse que com o tempo voltaria a precisar deles.

«Têm cinco anos. Devem estar velhos. Provavelmente vais tossir até
desmaiar.»

Ótimo. Melhor assim.
Tirou um do maço, já ansiosa. «Os fumadores nunca deixam de fumar,

só fazem pausas», pensou. Foi até à escada e inclinou a cabeça. «And I
Love Her» tinha dado lugar a «Tell Me Why» (a eterna pergunta).
Imaginava as filhas sentadas na cama de Gracie, sem falar, apenas a ouvir.
De mãos dadas, talvez. A tomar o sacramento do pai. Os álbuns do pai,
alguns comprados na Turn Back the Hands of Time, a loja de discos em
Cap City, outros comprados online, todos sustidos pelas mãos que em
tempos que já lá iam tinham sustido as filhas.



Atravessou a sala até à salamandra que só era acesa em noites muito
frias de inverno e procurou às cegas a caixa de fósforos Diamond na
prateleira próxima, às cegas porque naquela prateleira também havia uma
fila de fotografias que nesse momento não suportava ver. Talvez dali a um
mês. Talvez dali a um ano. Quanto tempo demorava uma pessoa a recuperar
dessa primeira etapa de dor em carne viva? Seguramente encontraria uma
resposta bastante conclusiva no site da WebMD, mas não se atrevia a lá ir.

Pelo menos os jornalistas tinham desaparecido depois do funeral,
rapidamente regressados a Cap City para cobrir algum novo escândalo
político. Marcy não queria correr o risco de ir para o alpendre das traseiras,
pois uma das filhas podia olhar pela janela e vê-la recair no antigo vício.
Também não queria ir para a garagem, onde elas talvez sentissem o cheiro a
fumo se fossem buscar mais álbuns.

Abriu a porta da frente, e lá estava Ralph Anderson, com o punho
erguido para bater.
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O horror com que ela o olhou, como se fosse um monstro, talvez um
zombie da série de televisão, foi para Ralph como um golpe no peito. Viu o
cabelo desgrenhado dela, uma mancha de comida na gola do roupão
(demasiado grande para ela, talvez fosse de Terry), o cigarro um pouco torto
entre os dedos. E outra coisa. Marcy sempre fora uma mulher bonita, mas
começava a perder a beleza. Ele teria pensado que isso era impossível.

— Marcy…
— Não. Não, não deve estar aqui. Vá-se embora. — A voz dela soou

baixa, sem fôlego, como se alguém lhe tivesse dado um soco.
— Tenho de falar consigo. Por favor, deixe-me falar consigo.



— Matou o meu marido. Não há mais nada a dizer.
Começou a fechar a porta. Ralph impediu-a com a mão.
— Não o matei, mas, sim, tive alguma responsabilidade. Pode chamar-

me cúmplice, se quiser. Não devia ter prendido o Terry daquela forma. Foi
errado em muitos sentidos. Tive os meus motivos, mas não eram bons
motivos. Eu…

— Tire a mão da porta. Já, ou mando-o prender.
— Marcy…
— Não me chame isso. Não tem o direito de me chamar isso, sobretudo

depois do que fez. Só não me ponho aos gritos porque as minhas filhas
estão lá em cima, a ouvir os discos do pai morto.

— Por favor. — Ralph pensou em dizer «Não me faça suplicar», mas
isso não bastava. — Suplico-lhe. Por favor, fale comigo.

Ela levantou o cigarro e deu uma gargalhada terrível e inexpressiva.
— Agora que aquelas ratazanas se foram embora, pensei que podia

fumar um cigarro em paz à porta de casa. E olha quem está aqui: a ratazana-
mor, a praga das pragas. Último aviso, ratazana que matou o meu marido.
Largue… a porra… da minha porta.

— E se não foi ele?
Os olhos de Marcy arregalaram-se, e a pressão da sua mão na porta

diminuiu, pelo menos por um momento.
— E se não…? Meu Deus, ele disse-lhe que não foi ele! Disse isso

quando estava ali caído a morrer! O que mais quer, um telegrama entregue
pelo arcanjo Gabriel?

— Se não foi ele, o culpado ainda anda por aí, e é responsável pela
destruição da família Peterson, assim como da sua.

Ela pensou um pouco.
— O Oliver Peterson está morto porque você e o filho da puta do

Samuels armaram aquele circo. E você matou-o, não foi, detetive



Anderson? Deu-lhe um tiro na cabeça. Apanhou o seu homem. Desculpe, o
seu miúdo.

Fechou-lhe a porta na cara. Ralph levantou a mão mais uma vez para
bater, pensou melhor e deu meia-volta.
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Marcy ficou a tremer do outro lado da porta. Sentia os joelhos a
fraquejar e conseguiu chegar ao banco onde se sentavam e tiravam as botas
ou os sapatos sujos de lama. No andar de cima, o Beatle assassinado
cantava sobre todas as coisas que faria quando chegasse a casa. Marcy
olhou para o cigarro entre os dedos como se não soubesse como ali fora
parar, depois partiu-o em dois e enfiou os bocados no bolso do roupão (era
mesmo de Terry). «Pelo menos o Ralph livrou-me de começar de novo com
esta merda», pensou. «Talvez devesse mandar-lhe um bilhete a agradecer.»

A lata do homem em aparecer-lhe à porta depois de destruir a sua
família até não restar pedra sobre pedra. A lata pura e cruel. Só que…

«Se não foi ele, o culpado ainda anda por aí.»
E como devia ela lidar com isso, quando não conseguia sequer encontrar

forças para ir ao site da WebMD e descobrir quanto tempo durava o
primeiro estágio de luto? E porque deveria importar-se? Aquilo não era
responsabilidade dela. A polícia apanhara o homem errado e persistira
obstinadamente, mesmo após verificar o álibi de Terry e de descobrir que
era sólido como uma rocha. Eles que encontrassem o verdadeiro culpado, se
tivessem coragem para tanto. A missão dela era sobreviver àquele dia sem
enlouquecer, e depois, num futuro que era difícil de contemplar, decidir
qual seria o passo seguinte na sua vida. Devia continuar a viver ali, quando
metade da cidade acreditava que o homem que assassinara o seu marido



andava a fazer o trabalho de Deus? Devia condenar as filhas àquela
sociedade canibal conhecida como ensino secundário, quando até usar os
ténis errados podia levar alguém a ser ridicularizado e excluído?

«Mandar o Anderson embora foi a decisão certa. Não posso recebê-lo
em minha casa. Sim, ouvi sinceridade na voz dele, ou pelo menos acho que
ouvi, mas como poderia recebê-lo depois do que ele fez?

Se não foi ele, o culpado…»
— Cala-te — sussurrou. — Cala-te, por favor, cala-te.
«… ainda anda por aí.»
E se o culpado voltasse à carga?

13

A maior parte dos cidadãos da classe alta de Flint City achava que
Howard Gold nascera rico, ou pelo menos no seio de uma família que
estava bem na vida. Apesar de não ter vergonha alguma da sua infância
difícil, ele não se dava ao trabalho de corrigir as pessoas. Acontece que era
filho de um trabalhador rural itinerante, às vezes peão e ocasional cowboy
de rodeio, que viajava pelo Sudoeste numa autocaravana Airstream com a
mulher e os dois filhos, Howard e Edward. Howard chegara à universidade
e ajudara Eddie a fazer o mesmo. Cuidou dos pais quando eles se
reformaram (Andrew Gold não tinha poupado um único centavo) e ainda
ficara com mais do que suficiente.

Era membro do Rotary Club e do Rolling Hills Country Club. Levava
clientes importantes a jantar nos melhores restaurantes de Flint City (havia
dois) e contribuía para umas dez organizações de beneficência, inclusive os
campos de desporto do parque Estelle Barga. Dava-se ao luxo de pedir bons
vinhos e enviar cestas de Natal da marca Harry & David aos clientes mais



importantes. Porém, na solidão do seu escritório, como naquele começo de
tarde de sexta-feira, preferia comer como quando era menino e viajava entre
Hoot, no Oklahoma, e Holler, no Nevada, ida e volta, a ouvir Clint Black no
rádio e a estudar ao lado da mãe, quando não ia à escola de alguma
povoação. Calculava que mais tarde ou mais cedo a sua vesícula poria fim
àquelas refeições solitárias cheias de gordura, mas tinha chegado aos
sessenta e poucos anos sem ela se queixar, portanto, agradecia a Deus pela
sua hereditariedade. Quando o telefone tocou, devorava uma sanduíche de
ovo frito com muita maionese, acompanhada de batatas fritas como gostava
— douradas, estaladiças e cobertas de ketchup. À beira da secretária
esperava-o uma fatia de tarte de maçã com gelado a derreter no topo.

— Howard Gold.
— É a Marcy, Howie. O Ralph Anderson esteve aqui esta manhã.
O advogado franziu a testa.
— Foi a tua casa? Ele não pode fazer isso! Está de licença

administrativa. Não vai voltar ao ativo durante algum tempo, isso se decidir
voltar. Queres que eu ligue ao chefe Geller e faça queixa?

— Não. Fechei-lhe a porta na cara.
— Muito bem!
— A sensação não é boa. Ele disse uma coisa que não consigo tirar da

cabeça. Howard, diz a verdade. Achas que o Terry matou aquele miúdo?
— Credo, não. Já to disse. Há provas de que foi ele, sabemos isso, mas

há igualmente muitas provas de que não foi. Teria ficado em liberdade. Mas
nada disso importa. O Terry não era capaz de uma coisa dessas. Além disso,
fez aquela declaração antes de morrer.

— As pessoas dirão que ele não quis admiti-lo à minha frente.
Provavelmente já andam a dizê-lo.

«Querida», pensou ele, «duvido que ele se apercebesse de que estavas
lá.»



— Penso que ele estava a dizer a verdade.
— Eu também, e nesse caso o culpado continua livre, e, se matou uma

criança, mais tarde ou mais cedo matará outra.
— Com que então foi isso que o Anderson te meteu na cabeça — disse

Howie. Afastou o que restava da sanduíche. Já não lhe apetecia mais. —
Não me surpreende, o recurso à culpa é um velho truque da polícia, mas fez
mal em usá-lo contigo. Tem de ser punido por isso. Uma reprimenda forte
que conste do seu processo, no mínimo. Pelo amor de Deus, acabaste de
enterrar o teu marido!

— Mas o que ele disse é verdade.
«Talvez», pensou Howie, «mas isso leva à pergunta: porque o disse

precisamente a ti?»
— E há outra coisa — continuou ela. — Se o verdadeiro assassino não

for encontrado, eu e as minhas filhas teremos de sair da cidade. Se estivesse
sozinha, talvez conseguisse aguentar os cochichos e os mexericos, mas não
é justo pedir-lhes que o façam. Só me ocorre ir para a casa da minha irmã,
no Michigan, e isso não seria justo para a Debra e o Sam. Têm dois filhos e
a casa é pequena. Para mim, significaria recomeçar tudo, e estou demasiado
cansada para isso. Sinto-me… Howie, sinto-me quebrada.

— Compreendo. O que queres que eu faça?
— Liga ao Anderson. Diz-lhe que pode vir cá a casa, esta noite, fazer-

me as perguntas que quiser. Mas quero que estejas presente. Tu e aquele teu
investigador, se ele estiver livre e disposto a vir. Pode ser?

— Claro, se é o que queres. E tenho a certeza de que o Alec irá. Mas
preciso de… não exatamente avisar-te, mas prevenir-te. Tenho a certeza de
que o Ralph se sente muito mal devido ao que aconteceu, e deduzo que
tenha pedido desculpa…

— Suplicou-me.
Era espantoso, mas não de todo inesperado.



— Não é mau homem — comentou Howie. — É um bom homem que
cometeu um erro terrível. Mas, Marcy, ele continua interessado em provar
que foi o Terry quem matou o filho dos Petersons. Se conseguir fazer isso, a
sua carreira voltará ao normal. Se nada for provado de forma conclusiva, a
carreira dele ainda se pode reerguer. Contudo, se o verdadeiro assassino
aparecer, é o fim do Ralph como membro da polícia desta cidade. O seu
próximo trabalho será como segurança em Cap City, por metade do
ordenado. E isso sem levar em conta os processos que pode ter de enfrentar.

— Compreendo, mas…
— Ainda não acabei. Qualquer pergunta que ele tenha para ti só pode

ser sobre o Terry. Talvez o Anderson só ande às apalpadelas, mas é possível
que julgue que tem alguma coisa que ligue o Terry ao homicídio de outra
maneira. Ainda queres que eu marque essa reunião?

Seguiu-se um momento de silêncio.
— A Jamie Mattingly é a minha melhor amiga em Barnum Court.

Tomou conta das minhas filhas depois de o Terry ser preso no campo, mas
não me atende o telefone e bloqueou-me no Facebook. A minha melhor
amiga deixou oficialmente de me considerar como tal.

— Há de mudar de ideias.
— Só se o verdadeiro assassino for apanhado. Nesse caso, voltará de

joelhos. Talvez eu lhe perdoe por ceder às exigências do marido, porque foi
isso que aconteceu, podes ter a certeza, ou talvez não perdoe. Mas essa é
uma decisão que só posso tomar quando as coisas mudarem para melhor. Se
mudarem. E esta é minha forma de dizer que podes marcar a reunião.
Estarás aqui para me proteger. O senhor Pelley também. Quero saber por
que motivo o Anderson arranjou coragem para me vir bater à porta.
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Às quatro horas daquela tarde, uma velha pick-up Dodge sacolejava por
um caminho de terra vinte e cinco quilómetros a sul de Flint City,
levantando um rasto de pó. Passou por um moinho abandonado com as pás
partidas, por uma casa deserta com buracos onde antes estavam as janelas,
por um cemitério abandonado conhecido localmente como Cemitério dos
Cowboys, por uma rocha onde se lia em letras descoloridas: «TRUMP. PARA

QUE A AMÉRICA VOLTE A SER GRANDE. TRUMP.» Latas de leite em ferro
galvanizado rolavam na caixa da pick-up e batiam ruidosamente nas barras
laterais. Ao volante seguia um rapaz de dezassete anos chamado Dougie
Elfman. Enquanto conduzia ia deitando um olho ao telemóvel. Ao chegar à
Interestadual 79, viu que tinha alguma rede e achou que seria suficiente.
Parou no cruzamento, desceu e olhou para trás. Nada. Claro que não havia
nada. Ainda assim, ficou aliviado. Ligou para o pai. Clark Elfman atendeu
ao segundo toque.

— As latas estavam naquele celeiro?
— Sim — disse Dougie. — Trouxe mais de vinte, mas terão de ser

lavadas. Ainda cheiram a leite azedo.
— E as rédeas?
— Não restou nenhuma, pai.
— Bom, não é a melhor notícia da semana, embora eu não esperasse

outra coisa. Porque ligaste, filho? E por onde andas? Parece que estás a
ligar do lado oculto da Lua.

— Estou na setenta e nove. Ouve, pai, alguém andou a dormir por lá.
— Como? Referes-te a vagabundos ou hippies?
— Nada disso. Não há desarrumação, não há latas de cerveja, nem lixo,

nem garrafas, nem sinal de que cagaram por ali, a não ser que tenham
percorrido uns quatrocentos metros até aos arbustos mais próximos.
Também não há restos de fogueiras.



— Graças a Deus — disse Elfman —, pois o tempo continua seco. O
que encontraste? Não que tenha muita importância, não há aí nada para
roubar e aqueles edifícios velhos em ruínas não valem um corno.

Dougie continuava a olhar para trás. O caminho parecia vazio, sim, e
desejou que o pó assentasse mais depressa.

— Encontrei umas calças de ganga que pareciam novas e umas cuecas
que pareciam novas e uns ténis caros, daqueles com gel dentro, que também
pareciam novos. Só que estava tudo manchado com alguma coisa, tal como
o feno em cima do qual se encontravam.

— Sangue?
— Não, não era sangue. Essa coisa, o que quer que seja, pôs o feno

preto.
— Óleo? Alguma coisa assim?
— Não, a coisa não era preta, só o feno é que ficou preto. Não sei o que

era.
Porém, sabia o que pareciam aquelas manchas rígidas nas calças de

ganga e nas cuecas. Masturbava-se três ou quatro vezes por dia desde os
catorze anos, e usava uma toalha velha; depois, quando os pais saíam,
lavava a toalha na torneira do quintal. Mas às vezes esquecia-se, e a parte
suja da toalha ficava bastante dura.

Havia muito daquilo, muito, e quem se viria num par de Adipowers
novos, ténis de primeira que custavam no mínimo cento e quarenta dólares,
mesmo no Walmart? Noutras circunstâncias, Dougie podia ter pensado em
ficar com os ténis, mas não com aquela porcaria em cima, e menos ainda
com a outra coisa em que reparou.

— Bom, esquece isso e volta para casa — disse Elfman. — Pelo menos
trouxeste as latas.

— Não, pai, tens de dizer à polícia que vá lá. Vi um cinto nas calças de
ganga com uma fivela de prata, que tinha a forma de uma cabeça de cavalo.



— Isso não me diz nada, filho, mas deduzo que, a ti, sim.
— Na televisão, disseram que o Terry Maitland usava uma fivela assim

quando foi visto na estação de comboios de Dubrow. Depois de matar
aquele miúdo.

— Disseram isso?
— Sim, pai.
— Que porra. Espera aí no cruzamento até eu te ligar, mas acho que a

polícia há de querer ir aí. Eu também vou.
— Diz à polícia que os espero na loja do Biddle.
— Do Biddle… Dougie, isso fica a oito quilómetros daí, na direção de

Flint!
— Eu sei. Mas não quero ficar aqui.
O pó tinha assentado, e continuava a não se ver nada; no entanto, o

rapaz ainda não se sentia tranquilo. Nenhum veículo passara pela estrada
desde que começara a falar com o pai, e queria estar onde houvesse gente.

— O que se passa, filho?
— Quando eu estava no celeiro onde encontrei a roupa… já tinha

levado as latas e andava à procura das rédeas que disseste que podiam lá
estar… tive uma sensação estranha. Como se alguém estivesse a observar-
me.

— Ficaste apenas assustado. O homem que matou aquele miúdo está
morto.

— Eu sei, mas diz à polícia que espero no Biddle e que os levo até lá,
mas não vou ficar aqui sozinho.

Desligou antes que o pai tentasse dissuadi-lo.
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A reunião com Marcy ficou marcada para as oito daquela noite na casa
dos Maitlands. Ralph recebeu o telefonema de Howie Gold a dar luz verde
e a comunicar-lhe que Alec Pelley também estaria presente. O detetive
perguntou se podia levar Yune Sablo, caso ele estivesse disponível.

— Nem pensar — respondeu Howie. — Se levar o tenente Sablo ou
qualquer outra pessoa, nem que seja a sua linda mulher, a reunião está
cancelada.

Ralph cedeu. Não havia mais nada que pudesse fazer. Para se entreter,
passou algum tempo na cave a mudar caixas de um lado para outro e depois
a levá-las para o sítio original. Comeu pouco ao jantar. Com duas horas
ainda pela frente, levantou-se da mesa.

— Vou ao hospital ver o Fred Peterson.
— Porquê?
— Sinto que devo fazer isso.
— Posso acompanhar-te, se quiseres.
Ralph abanou a cabeça.
— De lá sigo para Barnum Court.
— Andas estafado. Qualquer dia cais para o lado.
— Estou bem.
Jeannie sorriu, dando a entender que ele não a enganava, depois pôs-se

em bicos dos pés e deu-lhe um beijo.
— Liga-me. Aconteça o que acontecer, liga-me.
Ele devolveu o sorriso.
— Nada disso. Volto e conto-te pessoalmente.
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Quando Ralph entrou no hospital, encontrou o detetive que estivera
ausente do departamento a sair. Jack Hoskins era um homem franzino,
prematuramente grisalho, com olheiras e o nariz cheio de capilares
vermelhos. Ainda vestia a roupa de pesca (camisa e calças de caqui, ambas
com muitos bolsos), mas tinha o distintivo preso ao cinto.

— O que fazes aqui, Jack? Pensei que estavas de férias.
— Obrigaram-me a voltar três dias antes — disse ele. — Cheguei à

cidade ainda não há uma hora. Tenho a rede, as galochas, as canas e a caixa
de pesca na pick-up. O chefe pensou que convinha ter pelo menos um
detetive de serviço. A Betsy Riggins está lá em cima, a dar à luz. O trabalho
de parto começou ao fim da tarde. Falei com o marido dela, que disse que
ainda vai demorar. Como se ele soubesse. Quanto a ti… — Interrompeu-se
para maior efeito. — Meteste-te numa confusão do caraças, Ralph.

Jack Hoskins não se esforçou por dissimular a sua satisfação. Um ano
antes, Ralph e Betsy Riggins haviam tido de preencher formulários de
avaliação de rotina sobre ele, quando chegara a altura de Hoskins poder ter
direito a um aumento de ordenado. Betsy, a detetive com menos tempo de
casa, dissera tudo o que se esperava dela. Ralph entregara o seu relatório ao
chefe Geller com duas palavras escritas no espaço fornecido para o efeito:
«Sem opinião.» Isso não impedira Hoskins de receber o seu aumento, mas
em qualquer caso era uma opinião. Não era suposto Hoskins ver as folhas
de avaliação, e talvez não tivesse visto, mas alguém lhe devia ter contado a
resposta escrita de Ralph.

— Foste ver o Fred Peterson?
— Por acaso, fui. — Jack repuxou o lábio inferior e afastou, com um

sopro, o pouco cabelo que tinha da testa. — Há muitos monitores no quarto
dele, e linhas baixas em todos. Duvido que sobreviva.

— Bom, bem-vindo.



— Vai-te lixar, Ralph, eu tinha mais três dias, havia robalo com fartura,
e nem sequer vou ter a oportunidade de trocar de camisa, que tresanda a
tripas de peixe. Recebi telefonemas do Geller e do xerife Doolin. Tenho de
ir até àquele cu de judas conhecido como Canning Township. Pelo que
soube, o teu amigo Sablo já lá está. Com certeza que não vou chegar a casa
antes das dez ou das onze.

Ralph podia ter dito: «Que culpa tenho eu?», mas quem mais iria culpar
aquele oportunista que não servia para nada? Betsy, por ter engravidado em
novembro do ano anterior?

— O que há em Canning?
— Umas calças de ganga, umas cuecas e um par de ténis. Um rapaz

encontrou-os num celeiro enquanto procurava latas de leite para o pai. E um
cinto com uma fivela com uma cabeça de cavalo. Claro que a unidade
móvel do Laboratório Criminal já lá deve estar. A minha presença será tão
útil como tetas num touro, mas o chefe…

— Haverá impressões digitais na fivela — interrompeu Ralph. — E
talvez marcas dos pneus da carrinha, ou do Subaru, ou dos dois.

— Não tentes ensinar a missa ao vigário — respondeu Jack. — Já era
detetive quando ainda andavas de uniforme. — O subtexto era: «E
continuarei a ser quando trabalhares como segurança num centro comercial
em Southgate.»

Foi-se embora. Ralph alegrou-se ao vê-lo afastar-se. Só lamentava não
poder ir a Canning. Naquele momento, qualquer prova nova podia ser
valiosíssima. Felizmente, Sablo já estava no local e supervisionaria a
Unidade Forense. Terminariam a maior parte do trabalho antes de Jack
chegar e ter a hipótese de fazer algum disparate, como acontecera pelo
menos em duas ocasiões anteriores, de que Ralph tinha conhecimento.

Foi até à sala de espera da maternidade, mas todas as cadeiras estavam
vazias, portanto, talvez o parto estivesse a ser mais rápido do que Billy



Riggins, nervoso e novato nessas questões, previra. Ralph abordou uma
enfermeira e pediu-lhe que transmitisse a Betsy os seus desejos de
felicidades.

— Farei isso assim que puder — disse a enfermeira —, mas ela está
muito ocupada. Aquele homenzinho tem pressa de sair.

Ralph vislumbrou por um instante o corpo ensanguentado e violado de
Frank Peterson e pensou: «Se o homenzinho soubesse como é este mundo,
lutaria para ficar lá dentro.»

Apanhou o elevador e desceu dois andares até aos Cuidados Intensivos.
O último membro da família Peterson estava no quarto 304. Envolvia-lhe o
pescoço uma ligadura grossa e um colar cervical. Ouvia-se o barulho do
ventilador; lá dentro, o pequeno dispositivo parecido com um acordeão
subia e descia. As linhas nos monitores em volta da cama estavam, como
Jack Hoskins dissera, bastante baixas. Não havia flores (Ralph achava que
não eram permitidas nos Cuidados Intensivos), mas dois balões amarrados
aos pés da cama flutuavam perto do teto. Tinham mensagens alegres para as
quais o detetive não queria olhar. Ouviu o zumbido da máquina que
respirava por Fred. Olhou para as linhas baixas e recordou o comentário de
Jack: «Duvido que sobreviva.»

Quando se sentou ao lado da cama, assaltou-o uma recordação dos
tempos do secundário, quando aquilo a que se chama ciências físicas e
naturais se chamava simplesmente ciências da natureza. Estavam a estudar
a poluição, e o professor Greer pegara numa garrafa de água Poland Spring
e deitara-a num copo. Chamou uma das alunas, Misty Trenton, que usava
umas belas minissaias, para a frente da sala e pediu-lhe que bebesse um
gole. Ela assim fez. O professor Greer pegou num conta-gotas e mergulhou-
o num tinteiro. Deitou uma gota no copo. Os alunos observaram,
fascinados, a gota a descer, deixando um tentáculo azul para trás. O
professor Greer agitou o copo com delicadeza de um lado para o outro, e



em pouco tempo toda a água estava tingida de azul-claro. «Beberias
agora?», perguntou ele a Misty. Ela abanou a cabeça de forma tão veemente
que um dos seus ganchos se soltou, e toda a gente, incluindo Ralph, se riu.
Naquele momento não se ria.

Menos de duas semanas antes, a família Peterson não tinha qualquer
problema. Mas então surgira a gota de tinta poluente. Podia pensar-se que
naquele caso a gota fora a corrente da bicicleta de Frankie Peterson, que ele
teria chegado a casa são e salvo se a corrente não se tivesse partido, mas ele
também teria chegado a casa são e salvo — só que a empurrar a bicicleta e
não montado nela —, se Terry Maitland não estivesse à espera dele no
estacionamento do mercado. Terry é que fora a gota de tinta, não a corrente
da bicicleta. Fora ele quem poluíra e destruíra a família Peterson. Terry ou
quem quer que estivesse a exibir o rosto de Terry.

«Se eliminarmos as metáforas, o que resta?», perguntara Jeannie. «O
inexplicável. O sobrenatural.»

«Mas isso é impossível. O sobrenatural pode existir em livros e filmes,
não no mundo real.»

Não, não no mundo real, em que bêbedos incompetentes como Jack
Hoskins recebiam aumentos de salário. Toda a experiência de Ralph nos
seus quase cinquenta anos de vida desmentia essa ideia. Desmentia até a
possibilidade de uma coisa assim. Porém, enquanto estava ali sentado a
olhar para Fred (ou o que sobrava dele), teve de reconhecer que havia algo
de diabólico na forma como a morte da criança se propagara, levando não
só um ou dois membros da família, mas todos. E os Petersons não eram os
únicos prejudicados. Ninguém duvidava de que Marcy e as filhas ficariam
com cicatrizes para o resto da vida. Talvez até incapacidades permanentes.

Ralph podia dizer a si mesmo que danos colaterais similares
acompanhavam todas as atrocidades; não tinha já visto isso vezes sem
conta? Sim. Tinha. No entanto, aquele caso, por alguma razão, parecia



pessoal. Quase como se aquelas pessoas tivessem sido escolhidas como
alvo. E no que dizia respeito ao próprio Ralph? Não fazia ele parte dos
danos colaterais? E Jeannie? Até Derek, que voltaria para casa da colónia e
descobriria que muitas coisas que tomava como certas, como o trabalho do
pai, por exemplo, estavam em risco.

O ventilador zumbia. O peito de Fred Peterson subia e descia. De vez
em quando, emitia um ruído rouco que, de uma maneira um tanto bizarra,
parecia uma risada. Como se tudo aquilo fosse uma piada cósmica, mas,
para a entender, tinha de se estar em coma.

Ralph não aguentou mais. Saiu do quarto e, quando chegou ao elevador,
ia quase a correr.
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Já na rua, sentou-se num banco à sombra e ligou para a esquadra. Sandy
McGill atendeu, e, quando Ralph perguntou se ela tinha notícias de Canning
Township, houve uma pausa.

— Não posso falar disso contigo, Ralph — disse por fim, constrangida.
— O chefe Geller deixou ordens concretas. Desculpa.

— Tudo bem — respondeu ele, levantando-se. A sua sombra era
comprida, a sombra de um enforcado, e claro que isso o fez pensar em Fred
Peterson de novo. — Ordens são ordens.

— Agradeço a tua compreensão. O Jack Hoskins voltou e foi para lá.
— Certo.
Desligou e encaminhou-se para o estacionamento de curta duração,

dizendo a si mesmo que não importava; Yune mantê-lo-ia informado.
Provavelmente.



Destrancou o automóvel, entrou e ligou o ar condicionado. Dezanove e
quinze. Demasiado tarde para voltar a casa, demasiado cedo para ir ver a
família Maitland. Isso levou-o a circular pela cidade sem rumo, como um
adolescente ensimesmado. E a matutar. No facto de Terry ter chamado
«minha senhora» a Willow Rainwater. De ter pedido indicações para chegar
ao atendimento médico permanente mais próximo, apesar de ter vivido toda
a vida em Flint City. De ter dividido o quarto com Billy Quade e de como
isso era conveniente. De se ter levantado para fazer a pergunta a Harlan
Coben, o que era ainda mais conveniente. A pensar na gota de tinta no copo
de água, a tingi-la de azul-claro, nas pegadas que acabavam no nada, nas
larvas a contorcerem-se dentro de uma meloa que parecia boa por fora. A
pensar que, se uma pessoa começasse a ter em conta possibilidades
sobrenaturais, então já não se poderia considerar completamente sã; e
refletir sobre a sua própria sanidade talvez não fosse uma coisa boa. Era
como pensar nos batimentos cardíacos: se chegasse a esse ponto, talvez já
tivesse problemas.

Ligou o rádio e procurou música barulhenta. Acabou por encontrar os
Animals a cantar «Boom Boom». Continuou a circular, à espera de que
chegasse a altura de ir a casa dos Maitlands, em Barnum Court. Por fim
chegou a hora.
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Quando Ralph bateu à porta, foi Alec Pelley quem lha abriu e o levou
pela sala até à cozinha. No andar de cima, ouviu de novo os Animals. Dessa
vez, foi o maior sucesso deles. «It’s been the ruin of many a poor boy»,
cantava Eric Burdon, «and oh God, I know I’m one».

«Convergência», pensou ele. A expressão de Jeannie.



Marcy e Howie Gold estavam sentados à mesa da cozinha, a beber café.
Também havia uma chávena diante do lugar onde Alec estivera sentado,
mas ninguém ofereceu café a Ralph. «Vim ao acampamento inimigo»,
pensou, e sentou-se.

— Obrigado por me receberem.
Marcy não respondeu, limitou-se a pegar na chávena com a mão não

muito firme.
— Isto é doloroso para a minha cliente — disse Howie —, portanto

vamos ser breves. Disse à Marcy que queria falar com ela…
— Que precisava — interrompeu ela. — Precisava de falar comigo, foi

o que ele disse.
— Certo. Sobre o que precisava de falar com ela, detetive Anderson? Se

é para pedir desculpa, esteja à vontade, mas entenda que reservaremos as
nossas opções legais.

Apesar de tudo, Ralph não estava disposto a pedir desculpa. Nenhum
dos três tinha visto o ramo ensanguentado a sair do traseiro de Frank
Peterson, Ralph sim.

— Surgiram novas informações. Podem não ter importância, mas
parecem indicar alguma coisa, embora eu não saiba exatamente o quê. A
minha mulher chamou-lhe convergência.

— Pode ser mais específico? — pediu Howie.
— Acontece que a carrinha usada para raptar o Frank Peterson foi

roubada por um miúdo pouco mais velho do que o próprio Frank. Chama-se
Merlin Cassidy. Estava a fugir do padrasto, que o maltratava. Ao longo da
sua fuga entre Nova Iorque e o sul do Texas, onde acabou por ser preso,
roubou diversos veículos. Abandonou a carrinha em Dayton, Ohio, no
passado mês de abril. Marcy, senhora Maitland, a senhora e a sua família
estiveram em Dayton em abril.



Marcy tinha começado a levantar a chávena para beber outro gole, mas
pousou-a na mesa ruidosamente.

— Ah, não. Não vai culpar o Terry disso. Fomos e voltámos de avião,
exceto quando ele foi visitar o pai, estivemos sempre juntos. Fim da
história, e acho que já está na hora de se ir embora.

— Espere — disse Ralph. — Sabíamos que se tratara de uma viagem
em família e que tinham ido de avião quase desde o momento em que o
Terry se tornou suspeito. Mas… não vê como é estranho? A carrinha está lá
quando a sua família está lá, depois aparece aqui. O Terry disse-me que
nunca a viu e muito menos a roubou. Quero acreditar nisso. Encontrámos
impressões digitais dele espalhadas pelo veículo, mas, mesmo assim, quero
acreditar. E quase consigo.

— Duvido — disse Howie. — Não tente continuar a enganar-nos.
— Acreditariam em mim, talvez até confiassem um pouco em mim, se

eu dissesse que temos provas físicas de que o Terry estava em Cap City?
Que as impressões digitais dele estavam num livro do quiosque do hotel?
Que há uma testemunha que diz que foi ele que deixou aquelas impressões
digitais mais ou menos à mesma hora que o Frank Peterson foi raptado?

— Está a brincar? — perguntou Alec Pelley. Parecia quase chocado.
— Não.
Mesmo com o caso tão morto para todos os efeitos como o próprio

Terry, Bill Samuels ficaria furioso se soubesse que Ralph falara com Marcy
e o advogado dela sobre Uma História Ilustrada do Condado de Flint, do
Condado de Douree e de Canning Township, mas estava determinado a não
permitir que a reunião acabasse sem obter algumas respostas.

Alec assobiou.
— Porra.
— Então sabem que ele estava lá! — exclamou Marcy. Tinham surgido

manchas vermelhas nas suas faces. — Têm de saber!



Mas Ralph não queria voltar à vaca-fria; já lhe dedicara demasiado
tempo.

— O Terry mencionou essa viagem a Dayton da última vez que falei
com ele. Disse que queria visitar o pai, mas o «queria» saiu com uma careta
estranha. E quando lhe perguntei se o pai vivia lá, ele respondeu: «Se é que
se pode chamar àquilo viver.» Porquê?

— Porque o Peter Maitland tem Alzheimer, num estado bastante
avançado — respondeu Marcy. — Está na Heisman Memory Unit, que
pertence ao complexo do Kindred Hospital.

— Ah. Era difícil para o Terry vê-lo, imagino.
— Muito difícil — concordou Marcy. Começava a descontrair-se. Ralph

animou-se ao ver que não tinha perdido todas as suas competências, mas
aquilo não se parecia nada com estar numa sala de interrogatório diante de
um suspeito. Tanto Howie como Alec Pelley permaneciam em alerta
máximo, dispostos a interrompê-la se sentissem que podia pisar uma mina
oculta. — Mas não só porque o Peter já não reconhecia o Terry. Há muito
tempo que não tinham uma boa relação.

— Porquê?
— Isso é relevante, detetive? — perguntou Howie.
— Não sei. Talvez não. Mas como não estamos num tribunal, advogado,

que tal deixá-la responder à maldita pergunta?
Howie olhou para Marcy e encolheu os ombros. «Tu é que sabes.»
— O Terry era o único filho do Peter e da Melinda — disse Marcy. —

Cresceu aqui em Flint City, como bem sabe, e viveu aqui toda a vida,
exceto nos quatro anos em que estudou na Ohio State University.

— E foi lá que o conheceu? — perguntou Ralph.
— Isso mesmo. O Peter Maitland trabalhava para a Cheery Petroleum

Company na época em que se extraía muito petróleo nesta zona.
Apaixonou-se pela secretária e divorciou-se da mulher. Isso gerou um



grande rancor, e o Terry ficou do lado da mãe. O Terry… a lealdade era
tudo para ele, já em pequeno. Via o pai como um traidor, o que, com efeito,
ele era, e as justificações do Peter só serviram para piorar as coisas.
Resumindo, o Peter casou com a secretária, que se chamava Dolores, e
pediu transferência para a sede da empresa.

— Que ficava em Dayton?
— Sim. O Peter não pediu guarda partilhada nem nada. Compreendeu

que o filho tinha feito a escolha dele. Mas a Melinda insistia que o Terry
fosse vê-lo de vez em quando, afirmando que um rapaz precisava de
conhecer o pai. O Terry ia, mas só para fazer a vontade à mãe. Nunca
deixou de ver o pai como um rato que fugiu.

— Isso bate certo com o Terry que conheci — comentou Howie.
— A Melinda morreu em 2006. Ataque cardíaco. A segunda mulher do

Peter morreu dois anos depois, com cancro do pulmão. O Terry continuou a
ir a Dayton uma ou duas vezes por ano, por respeito à mãe, e manteve uma
relação civilizada com o pai. Penso que pelo mesmo motivo. Em 2011, se
bem me lembro, o Peter começou a perder a memória. Deixava os sapatos
no duche em vez de os pôr debaixo da cama, as chaves do automóvel no
frigorífico, coisas assim. Como o Terry é, era, o único parente próximo
vivo, foi ele que o internou na Heisman Memory Unit. Isso aconteceu em
2014.

— Esses sítios são caros — disse Alec. — Quem o paga?
— O seguro. O Peter Maitland tinha um seguro excelente. A Dolores

insistiu nisso. O Peter fumou muito toda a vida, e ela achava que herdaria
umas boas massas quando ele morresse. Mas acabou por ir primeiro. Deve
ter sido de tanto fumo passivo.

— Fala como se o Peter Maitland estivesse morto — disse Ralph. — É
esse o caso?



— Não, ainda está vivo. — Depois, repetindo deliberadamente as
palavras do marido: — Se é que se pode chamar àquilo viver. Até deixou de
fumar. Não é permitido na Heisman.

— Quanto tempo estiveram em Dayton?
— Cinco dias. O Terry visitou o pai três vezes enquanto lá estivemos.
— Você e as filhas não foram com ele?
— Não. O Terry não queria, nem eu. O Peter não teria tratado a Sarah e

a Grace como um avô, e a Grace não entenderia.
— O que fizeram quando ele ia visitar o pai?
Marcy sorriu.
— Fala como se o Terry tivesse passado uma eternidade com o pai, mas

não foi o caso. As visitas eram curtas, não mais de uma ou duas horas. Na
maior parte do tempo, estivemos os quatro juntos. Quando o Terry ia à
Heisman, ficávamos no hotel e as meninas iam para a piscina coberta. Um
dia, fomos as três ao Art Institute, e uma tarde levei-as a uma matiné da
Disney. Havia um complexo de cinemas perto do hotel. Vimos mais dois ou
três filmes, mas com o Terry. Fomos ao museu da força aérea juntos, e ao
Boonshoft, que é um museu de ciência. Elas adoraram. Foram umas férias
normais em família, detetive Anderson, com o Terry a dedicar algumas
horas aos seus deveres filiais.

«E talvez a roubar uma carrinha», pensou Ralph.
Era possível. Merlin Cassidy e a família Maitland certamente que

podiam ter estado em Dayton na mesma altura, embora parecesse um tanto
rebuscado. Mesmo que isso tivesse acontecido, havia a questão de como
levara Terry a carrinha para Flint City. E porque se daria a esse trabalho.
Havia veículos de sobra para roubar na área metropolitana da cidade; o
Subaru de Barbara Nearing era prova disso.

— Devem ter comido fora algumas vezes, não? — perguntou Ralph.
Howie inclinou-se para a frente ao ouvir isso, mas não disse nada.



— Pedimos serviço de quarto várias vezes, a Sarah e a Grace adoravam,
mas, sim, comemos fora. Partindo do princípio de que o restaurante do hotel
conte como fora.

— Por acaso comeram num sítio chamado Tommy and Tuppence?
— Não. Lembrar-me-ia de um restaurante com um nome assim.

Comemos na IHOP uma noite, e acho que duas vezes no Cracker Barrel.
Porquê?

— Por nada de especial — respondeu Ralph.
Howie dirigiu-lhe um sorriso que dava a entender que a ele não o

enganava, mas voltou a recostar-se na cadeira. Alec permanecia imóvel,
com os braços cruzados sobre o peito e uma expressão impávida.

— É tudo? — perguntou Marcy. — Porque já estou farta disto. E estou
farta de si.

— Aconteceu alguma coisa fora do comum enquanto estavam em
Dayton? Qualquer coisa. Uma das suas filhas perdeu-se durante algum
tempo, o Terry disse que tinha encontrado um velho amigo, você encontrou
um velho amigo, talvez vos tenham entregado um pacote…

— Viram um disco voador? — perguntou Howie. — Que tal um homem
de sobretudo com uma mensagem codificada? Ou as Rockettes a dançar no
estacionamento?

— Não está a ajudar, advogado. Acredite ou não, estou a tentar ser parte
da solução neste caso.

— Não houve nada. — Marcy levantou-se e começou a recolher as
chávenas de café. — O Terry visitou o pai, tivemos umas férias agradáveis,
voltámos de avião para casa. Não comemos no Tommy não sei das quantas,
nem roubámos uma carrinha. Agora, gostaria que…

— O pai cortou-se.
Todos se voltaram para a porta. Sarah Maitland estava ali, pálida e

abatida, e muito magra nas calças de ganga e camisola dos Rangers.



— Sarah, o que fazes aqui em baixo? — Marcy largou as chávenas na
bancada e aproximou-se da filha. — Mandei-te ficar lá em cima com a tua
irmã até terminarmos a conversa.

— A Grace já está a dormir — respondeu Sarah. — Acordou ontem à
noite com mais um pesadelo idiota sobre o homem com palhinhas nos
olhos. Espero que esta noite não o tenha. Se acordar, devias dar-lhe
Benadryl.

— Tenho a certeza de que vai dormir a noite toda. Sobe.
Sarah, no entanto, não se mexeu. Olhava para Ralph, não com o

desprezo e a desconfiança da mãe, mas com uma espécie de curiosidade
concentrada que o incomodou. Susteve o olhar dela, embora tenha sido
difícil.

— A minha mãe diz que mataram o meu pai por sua culpa — disse
Sarah. — É verdade?

— Não. — E por fim veio o pedido de desculpas, e, para surpresa dele,
quase sem esforço. — Mas tive alguma responsabilidade, e lamento muito.
Cometi um erro que carregarei comigo o resto da vida.

— Acho que isso é bom — disse Sarah. — Acho que o merece. — E
para a mãe: — Vou subir, e, se a Grace começar a gritar a meio da noite,
vou dormir no quarto dela.

— Antes de ires, Sarah, podes falar-me desse corte? — perguntou
Ralph.

— Aconteceu quando ele foi visitar o pai — respondeu Sarah. — Uma
enfermeira tratou-o logo. Pôs-lhe aquele líquido, o Betadine, e um penso
rápido. Ficou tudo bem. Ele disse que não doía.

— Para cima, já — disse Marcy.
— Está bem. — Viram-na encaminhar-se descalça para a escada.

Quando lá chegou, virou-se. — O restaurante Tommy and Tuppence ficava



na mesma rua do nosso hotel. Quando fomos ao museu de arte, no
automóvel alugado, vi o letreiro.
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— Fale-me desse corte — pediu Ralph.
Marcy pôs as mãos nas ancas.
— Porquê? Para lhe dar uma importância que não tem? Não foi nada.
— Ele está a perguntar porque é a única coisa que tem — disse Alec. —

Mas também estou interessado.
— Se estiveres muito cansada… — começou Howie.
— Não, tudo bem. Não foi nada, só um arranhão. Quando aconteceu?

Da segunda vez que ele visitou o pai? — Baixou a cabeça com a testa
franzida. — Não, na última, porque apanhámos o avião de regresso na
manhã seguinte. Quando o Terry saiu do quarto de hospital, esbarrou num
auxiliar. Disse que nenhum dos dois via para onde ia. Teria sido só um
encontrão e um pedido de desculpas, mas o auxiliar tinha acabado de passar
a esfregona no chão, que ainda estava molhado. O homem escorregou e
agarrou-se ao braço de Terry, mas ainda assim caiu. O Terry ajudou-o a
levantar-se, perguntou-lhe se estava bem, e o homem disse que sim. Quando
o Ter ia a meio do corredor, viu que sangrava do pulso. Uma das unhas do
auxiliar deve tê-lo arranhado quando se agarrou a ele para não perder o
equilíbrio. Uma enfermeira desinfetou-lhe a ferida e pôs-lhe um penso
rápido, como disse a Sarah. Fim da história. Resolve o caso?

— Não — respondeu Ralph. Mas não era como a alça amarela do sutiã.
Isto era uma ligação, uma convergência, como teria dito Jeannie, que ele
achava que conseguiria entender, embora fosse precisar da ajuda de Yune
Sablo. Levantou-se.



— Obrigado pelo seu tempo, Marcy.
A mulher dirigiu-lhe um sorriso frio.
— Para si, é senhora Maitland.
— Entendido. E, Howard, obrigado por organizar isto. — Estendeu a

mão ao advogado. Por um momento, esta ficou suspensa no ar, mas Howie
acabou por apertá-la.

— Acompanho-o à porta — ofereceu-se Alec.
— Acho que sei o caminho.
— Tenho a certeza que sim, mas, como o recebi, faço questão.
Atravessaram a sala e o corredor curto. Alec abriu a porta. Ralph saiu e

ficou admirado quando Alec o seguiu.
— Porquê tanto interesse no corte?
Ralph olhou para ele.
— Não sei a que se refere.
— Acho que sabe. A sua expressão mudou.
— Um pouco de acidez no estômago. Tenho tendência a sofrer disso, e

foi uma conversa difícil. Embora não tão difícil como o olhar da miúda.
Senti-me pequeno como um inseto.

Alec fechou a porta atrás de si. Ralph desceu dois degraus da escada,
mas, como era alto, os dois homens ficaram quase da mesma altura.

— Vou dizer-lhe uma coisa — anunciou Alec.
— Força. — Ralph preparou-se.
— Aquela detenção foi uma merda. Uma merda monumental. Tenho a

certeza de que sabe isso.
— Creio que não preciso de mais reprimendas hoje. — Ralph começou

a dar meia-volta.
— Ainda não acabei.
Ralph virou-se de novo, de cabeça baixa, os pés meio separados. Era a

postura de um lutador.



— Não tenho filhos. A Marie não podia ter. Mas se tivesse um filho da
idade do seu, e se tivesse provas sólidas de que um tarado sexual homicida
fora importante para ele, alguém que ele admirava, talvez tivesse feito o
mesmo que você, ou até pior. O que estou a dizer é que entendo porque
perdeu a a noção das coisas.

— Certo — disse Ralph. — Não melhora as coisas, mas obrigado.
— Se mudar de ideias e decidir explicar-me por que motivo a história

do corte é importante, ligue-me. Pode ser que estejamos do mesmo lado.
— Boa noite, Alec.
— Boa noite, detetive. Fique bem.
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Estava a contar a Jeannie como decorrera a reunião quando o seu
telemóvel tocou. Era Yune.

— Podemos falar amanhã, Ralph? Havia uma coisa estranha no celeiro
onde aquele rapaz encontrou as roupas que o Maitland vestia na estação dos
comboios. Mais de uma coisa, para ser sincero.

— Conta-me.
— Não. Estou a caminho de casa, cansado, e preciso de refletir sobre

isso.
— Muito bem, amanhã. Onde?
— Num sítio calmo e escondido. Não me convém ser visto a falar

contigo. Estás de licença administrativa, e eu estou fora do caso. Aliás, não
há caso, com o Maitland morto.

— O que vai acontecer à roupa?
— Vai para Cap City, a caminho do exame forense. Depois disso, será

entregue ao departamento do xerife de Flint City.



— Estás a brincar? Deviam ficar com o resto das provas do Maitland.
Além disso, o Dick Doolin não consegue assoar o próprio nariz sem um
manual de instruções.

— Pode ser verdade, mas Canning faz parte da jurisdição do xerife.
Soube que o chefe Geller ia mandar um detetive, mas apenas por cortesia.

— Hoskins.
— É, isso mesmo. Ainda não chegou, e, quando chegar, já toda a gente

se terá ido embora. Talvez se tenha perdido.
«É mais provável que tenha parado algures para emborcar umas

quantas», pensou Ralph.
— Essa roupa vai acabar numa caixa de provas, no departamento do

xerife, e aí continuará quando começar o século vinte e dois. Ninguém se
rala. O sentimento é de que foi o Maitland, ele está morto, bola para a frente
— disse Yune.

— Não estou preparado para isso — disse Ralph, e sorriu quando
Jeannie, sentada no sofá, fechou as mãos e levantou os dois polegares para
cima. — Tu estás?

— Estaria a falar contigo se estivesse? Onde vamos encontrar-nos
amanhã?

— Há um café perto da estação de comboios em Dubrow. Chama-se
O’Malley’s Irish Spoon. Consegues encontrá-lo?

— Sem dúvida.
— Às dez?
— Perfeito. Se surgir alguma coisa, ligo para remarcarmos.
— Tens os depoimentos das testemunhas, não tens?
— No meu portátil.
— Não te esqueças de os levar. As minhas coisas estão todas na

esquadra, e não posso lá ir. Tenho muito que te contar.



— Eu também — disse Yune. — Ainda podemos resolver isto, Ralph,
mas não sei se gostaremos do que vamos descobrir. É uma floresta bem
densa.

«Na realidade», pensou Ralph enquanto desligava, «é uma meloa. E a
maldita coisa está cheia de larvas.»
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Jack Hoskins parou no Gentlemen, Please, a caminho da propriedade
dos Elfmans. Pediu uma vodca com tónica, que achava que merecia depois
de ter sido forçado a antecipar o fim das férias. Bebeu-a de um trago e
pediu outra, que foi bebendo aos poucos. Havia duas strippers no palco, as
duas ainda vestidas (o que no Gentlemen significava que estavam em
cuecas e sutiã), mas esfregavam-se uma na outra com uma languidez que
provocou em Jack uma ereção moderada.

Quando tirou a carteira para pagar, o barman recusou o dinheiro.
— Por conta da casa.
— Obrigado.
Deixou uma gorjeta no balcão e foi-se embora, sentindo-se um pouco

mais animado. Quando entrou no veículo, tirou um pacote de pastilhas de
menta do porta-luvas e enfiou duas na boca. Diziam que a vodca não tinha
cheiro, mas isso era um disparate.

Tinham isolado o caminho de terra com fita policial amarela, da polícia
do condado, não da da cidade. Hoskins saiu, levantou uma das estacas em
que a fita estava presa, passou de automóvel e recolocou-a no lugar. «Seca
do caraças», pensou, e a sensação só aumentou quando chegou a um
conjunto de construções decrépitas, um celeiro e três barracões, e descobriu
que já lá não estava ninguém. Tentou comunicar com a esquadra, desejoso



de partilhar a frustração com alguém, mesmo que fosse só com Sandy
McGill, que ele considerava uma arrogante de primeira. No rádio só obteve
estática, e claro que o telemóvel não tinha rede ali naquele fim de mundo.

Pegou na lanterna de cabo comprido e saiu do veículo, sobretudo para
esticar as pernas; ali não havia mais nada a fazer. Aquilo era uma tarefa
infrutífera. Soprava um vento forte, um ar quente que seria o melhor amigo
de um incêndio florestal. Havia um bosque de choupos em volta de uma
velha bomba de água. As folhas dançavam e agitavam-se, as sombras
espalhando-se pelo chão ao luar.

Uma fita amarela impedia a entrada no celeiro onde a roupa fora
encontrada. Metida em sacos e a caminho de Cap City por essa altura, sem
dúvida, mas era sinistro pensar que Maitland estivera ali em algum
momento depois de matar o miúdo.

«De certa forma», pensou Jack, «estou a refazer os seus passos. Passei
pelo ancoradouro onde ele tirou a roupa ensanguentada, depois pelo
Gentlemen, Please. Ele foi do bar de strip para Dubrow, mas deve ter dado
a volta e vindo para… cá.»

A porta aberta do celeiro lembrava uma boca escancarada. Hoskins não
queria aproximar-se dela, ali no meio do nada e sozinho. Maitland estava
morto e os fantasmas não existiam, mas ainda assim não queria aproximar-
se. Portanto, obrigou-se a fazer precisamente isso, um passo após o outro,
até conseguir iluminar o interior com a lanterna.

Havia alguém no fundo do celeiro.
Jack soltou um grito abafado, levou a mão à arma e percebeu que não a

tinha. A Glock estava no cofre da Gardall que tinha na pick-up. Deixou cair
a lanterna. Inclinou-se e pegou-lhe, sentindo que a vodca lhe subia à cabeça,
não o suficiente para se considerar bêbedo, mas para ficar tonto e instável.

Apontou a luz para o fundo do celeiro e deu uma gargalhada. Não havia
ali nenhum homem, só um velho arreio, quase partido ao meio.



«Está na hora de ir embora. Talvez pare no Gentlemen e beba mais um
copo, depois vou para casa, direito à ca…»

Havia alguém atrás dele, e isso não era uma ilusão. Distinguia a sombra,
comprida e estreita. E… ouviu uma respiração?

«Daqui a um segundo, vai agarrar-me. Tenho de me atirar ao chão e
rolar.»

Mas não conseguiu. Estava paralisado. Porque não tinha dado meia-
volta ao ver que o local estava vazio? Porque não tirara a arma do cofre?
Porque saíra da pick-up, para começar? Compreendeu de repente que ia
morrer no final de um caminho de terra em Canning Township.

Foi nesse momento que sentiu um contacto. A carícia na nuca feita pela
mão que escaldava como um saco de água quente. Tentou gritar e não
conseguiu. Tinha o peito tão fechado como o cofre que continha a Glock.
Em breve, outra mão se juntaria à primeira, e o estrangulamento começaria.

Mas a mão afastou-se. Embora não os dedos. Deslocaram-se para a
frente e para trás, ao de leve, só as pontas, roçando a pele e deixando rastos
de calor.

Jack não soube quanto tempo ficou ali, incapaz de se mover. Podiam ter
sido vinte segundos, podiam ter sido dois minutos. O vento soprava,
despenteando-lhe o cabelo e acariciando-lhe o pescoço como aqueles dedos.
As sombras dos álamos agitavam-se por sobre a terra e o mato como peixes
fugidios. A pessoa (ou a coisa) continuava atrás dele, a sombra comprida e
estreita. Tocando-lhe e acariciando-o.

De repente, tanto a ponta dos dedos como a sombra desapareceram.
Jack virou-se, e daquela vez o grito escapou-se-lhe, longo e alto, quando

a parte de trás do seu casaco voou devido ao vento e se ouviu o barulho do
tecido a agitar-se. Olhou para…

Nada.



Apenas meia dúzia de construções abandonadas e menos de meio
hectare de terra.

Ali não havia ninguém. Nunca houvera. Ninguém no celeiro; só um
arreio partido. Nenhum dedo na sua nuca suada; apenas o vento. Voltou
para a pick-up a passos largos, olhando para trás uma, duas, três vezes.
Entrou e encolheu-se quando uma sombra gerada pelo vento apareceu no
retrovisor, depois ligou o motor. Arrancou pelo caminho de terra a oitenta à
hora, passando pelo antigo cemitério e pela quinta abandonada, e ao chegar
à fita amarela não parou, simplesmente atravessou-a. Entrou na
Interestadual 79 com um chiar de pneus e seguiu na direção de Flint City.
Quando entrou nos limites da cidade, já se tinha convencido de que nada
acontecera no celeiro abandonado. O latejar na nuca também não
significava nada.

Nada mesmo.

1 Bubble and squeak é um pequeno-almoço britânico tradicional, à base de batatas cozidas e couve.
(N. das T.)
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Às dez horas da manhã de sábado, o O’Malley’s Irish Spoon não podia
estar mais vazio. Perto da entrada havia dois velhotes sentados com canecas
de café e um tabuleiro de xadrez entre eles. A única empregada olhava,
absorta, para um pequeno televisor em cima do balcão, que àquela hora
passava televendas. O artigo à venda parecia ser uma espécie de taco de
golfe.

Yunel Sablo estava sentado a uma mesa perto do fundo, de calças de
ganga desbotadas e uma t-shirt justa que lhe permitia exibir a sua fantástica
musculatura (Ralph não tinha uma musculatura fantástica desde 2007, mais
ou menos). Também olhava para a televisão, mas, quando viu Ralph,
levantou a mão e fez-lhe sinal.

— Não sei por que motivo a empregada está tão interessada naquele
taco — comentou Yune enquanto ele se sentava.

— Por acaso as mulheres não jogam golfe? Em que mundo machista
vives, amigo?

— Sei que as mulheres jogam golfe, mas aquele taco em particular, o
Comfort Nine Iron, é oco. A ideia é que, se tiveres vontade de ir à casa de
banho no décimo quarto buraco, podes mijar dentro dele. Até traz um
pequeno avental para tapares as partes. Uma coisa dessas não tem utilidade
para uma gaja.

A empregada chegou para tomar nota do pedido. Ralph pediu ovos
mexidos e tostas de centeio, olhando para a ementa e não para ela; de



contrário, começaria a rir. Era um impulso que não previra ter de conter
naquela manhã e, apesar dos seus esforços, escapou-lhe uma risada. A culpa
foi do avental.

A empregava não precisava de saber ler mentes.
— Sim, pode parecer engraçado — disse ela. — A não ser que o teu

marido seja doido por golfe e tenha a próstata do tamanho de uma laranja e
não saibas o que lhe dar nos anos.

Ralph olhou para Yune, e isso pôs fim à contenção. Irromperam em
sonoras gargalhadas que fizeram os jogadores de xadrez olhar para eles com
ar reprovador.

— Vai pedir alguma coisa, querido — perguntou a empregada a Yune
—, ou só vai beber café e rir do Comfort Nine Iron?

Yune pediu huevos rancheros.
— Que mundo estranho este, cheio de coisas estranhas. Não achas? —

comentou quanto ela se afastou.
— Tendo em conta o que nos trouxe aqui, tenho de concordar. O que

encontraste de tão estranho lá em Canning?
— Muita coisa.
Yune levara uma mala de cabedal para usar a tiracolo, o tipo de coisa a

que Ralph ouvira Jack Hoskins chamar malinha de rabeta. Tirou de lá um
iPad Mini com uma capa que já vira melhores dias. Ralph reparara que
eram cada vez mais os agentes que usavam aquele aparelho e calculou que,
lá para 2020, 2025 no máximo, ele teria substituído o tradicional caderno.
Enfim, o mundo seguia o seu curso; ou o acompanhávamos, ou perdíamos o
comboio. Preferia receber no aniversário um aparelho daqueles em vez de
um Comfort Nine Iron.

Yune tocou no ecrã algumas vezes e apareceram as suas notas.
— Um rapaz chamado Douglas Elfman encontrou a roupa abandonada,

ontem, ao fim da tarde. Reconheceu a fivela em forma de cabeça de cavalo



devido a uma reportagem na televisão. Ligou ao pai, que contactou de
imediato a Polícia Estadual. Cheguei lá com a carrinha da Unidade Forense
pelas seis menos um quarto. As calças de ganga, quem sabe, praticamente
crescem nas árvores, mas reconheci logo a fivela. Vê por ti.

Tocou outra vez no ecrã, e apareceu um grande plano da fivela. Ralph
não tinha dúvidas de que era a mesma que Terry usava nas gravações do
Centro de Transportes Vogel, em Dubrow.

— Certo, mais um elo na corrente — comentou Ralph, falando tanto
para si mesmo como para Yune. — Abandona a carrinha nas traseiras do
Shorty’s Pub. Apanha o Subaru. Deixa-o perto da Ponte de Ferro, muda de
roupa…

— Umas Levi’s 501, cuecas Jockey, meias brancas de desporto e um par
de ténis caríssimos. Além do cinto com a fivela espalhafatosa.

— Hã-hã. Vestido com roupa sem manchas de sangue, apanha um táxi
no Gentlemen, Please e vai para Dubrow. Mas, quando chega à estação, não
embarca no comboio. Porquê?

— Talvez quisesse deixar um rasto falso e o seu plano fosse, desde o
início, voltar para trás. Ou… ocorre-me uma ideia maluca. Queres ouvi-la?

— Claro — disse Ralph.
— Creio que o Maitland pretendia fugir. Pretendia meter-se no comboio

para Dallas-Fort Worth e depois continuar. Talvez para o México, talvez
para a Califórnia. Porque iria querer ficar em Flint City depois de matar o
Frank Peterson se sabia que várias pessoas o tinham visto? Mas…

— Mas o quê?
— Mas não conseguiu ir-se embora com aquele jogo importante

pendente. Queria levar a equipa a obter mais uma vitória. Levá-la à final.
— É mesmo uma ideia maluca.
— Mais maluca do que matar o miúdo?



Ali, Yune tinha razão, mas a chegada da comida livrou Ralph de ter de
responder.

— Impressões digitais na fivela? — perguntou, assim que a empregada
se afastou.

Yune tocou no ecrã do iPad e mostrou a Ralph outro grande plano da
cabeça do cavalo. Naquela imagem, o brilho prateado da fivela estava
ofuscado pelo pó branco utilizado para recolha de impressões digitais. Viu
várias impressões sobrepostas, como as pegadas num daqueles diagramas
com que antigamente se aprendia a dançar.

— A Unidade Forense já tinha as impressões digitais do Maitland no
computador — disse Yune —, e o programa verificou de imediato que
correspondiam. Mas a primeira coisa estranha é a seguinte, Ralph: as linhas
e as espirais nas impressões digitais da fivela são ténues e foram
interrompidas em alguns pontos. O suficiente para uma correspondência
aceitável em tribunal, mas o técnico que as analisou, que já fez a mesma
coisa milhares de vezes, disse que pareciam ser as impressões digitais de
uma pessoa velha. De oitenta ou até noventa anos. Perguntei-lhe se podia
ser porque o Maitland se moveu depressa, decidido a trocar de roupa e sair
dali rapidamente. O técnico disse que era possível, mas percebi pela sua
expressão que não estava muito convencido.

— Hum — fez Ralph, e atacou os ovos. O apetite, bem como a explosão
repentina de gargalhadas à conta do taco de golfe multifunções, era uma
boa surpresa. — Isso é estranho, mas não conclusivo.

E até quando, perguntou-se, continuaria a ignorar as anomalias que
surgiam naquele caso por considerá-las inconclusivas?

— Havia outro conjunto de impressões digitais — continuou Yune. —
Também estavam esborratadas, tanto que o técnico nem se deu ao trabalho
de enviá-las para a base de dados nacional do FBI, mas ele tinha todas as
impressões digitais da carrinha, e essas outras da fivela… vê o que achas.



Passou o iPad a Ralph. Este viu dois conjuntos de impressões digitais,
um etiquetado «Suspeito desconhecido carrinha» e o outro «Suspeito
desconhecido fivela». Eram parecidas, mas só até certo ponto. Nunca se
sustentariam como prova em tribunal, principalmente se o advogado de
defesa fosse um buldogue como Howie Gold e as pusesse em causa. Ralph,
porém, não estava no tribunal, e achou que os dois conjuntos de impressões
pertenciam ao mesmo suspeito desconhecido, porque isso encaixava
naquilo que ficara a saber por Marcy Maitland na noite anterior. Não era
uma correspondência perfeita, mas bastava para um detetive de licença
administrativa que não tinha de prestar contas aos seus superiores… ou para
um procurador público apostado em ser reeleito.

Enquanto Yune comia os huevos rancheros, Ralph pô-lo ao corrente da
reunião com Marcy, embora guardasse um pormenor para depois.

— Tudo tem que ver com a carrinha — concluiu ele. — Os técnicos
podem encontrar algumas impressões digitais do rapaz que a roubou…

— E encontraram. A polícia de El Paso mandou-nos as impressões
digitais do Merlin Cassidy. O informático correlacionou-as com algumas
das impressões recolhidas na carrinha, principalmente na caixa de
ferramentas, que o Cassidy deve ter aberto para ver se tinha alguma coisa
de valor. São nítidas e não são estas. — Voltou à imagem das impressões
digitais esborratadas do «Suspeito desconhecido», etiquetadas «Carrinha» e
«Fivela».

Ralph inclinou-se para a frente e afastou o prato para o lado.
— Vês como encaixa, não vês? Sabemos que não foi o Terry que

roubou a carrinha em Dayton, porque os Maitlands voltaram para casa de
avião. Mas, se as impressões digitais esborratadas da carrinha e as da fivela
são realmente iguais…

— Achas que ele tinha um cúmplice. Um cúmplice que trouxe a
carrinha de Dayton para Flint City.



— Só pode ser — disse Ralph. — Não há outra explicação.
— Alguém que era parecido com ele?
— Lá estamos nós outra vez nisso — disse Ralph, e suspirou.
— E os dois conjuntos de impressões digitais estavam na fivela —

prosseguiu Yune. — O que quer dizer que o Maitland e o sósia usaram o
mesmo cinto, talvez a mesma roupa. Bom, teriam o mesmo tamanho, não?
Irmãos gémeos separados à nascença. Só que, segundo os registos, o Terry
Maitland era filho único.

— Que mais tens? Alguma outra coisa?
— Sim. Agora vem o mais estranho. — Levou a cadeira para o outro

lado da mesa e sentou-se junto a Ralph. A imagem no ecrã do iPad
mostrava um grande plano das calças de ganga, das meias, das cuecas e dos
ténis, tudo numa pilha desorganizada, ao lado de um marcador de provas
com o número «1». — Estás a ver as manchas?

— Sim. Que merda é essa?
— Não sei — respondeu Yune. — E os técnicos também não, mas um

deles disse que parecia sémen, e acho que concordo. Na fotografia não se vê
bem, mas…

— Sémen? A sério?
A empregada voltou. Ralph virou o ecrã para baixo.
— Alguém quer mais café?
Os dois aceitaram. Quando ela se afastou, Ralph voltou a olhar para a

foto da roupa, abrindo os dedos sobre o ecrã para ampliar a imagem.
— Yune, há na entrepernas das calças, nas duas pernas, na bainha…
— Nas cuecas e nas meias também — acrescentou Yune. — Assim

como nos ténis, em cima e dentro; seco a ponto de estalar, como uma peça
de cerâmica. Deve haver quantidade suficiente, seja isso o que for, para
encher um Comfort Nine Iron.

Ralph não se riu.



— Não pode ser sémen. Nem sequer o John Holmes no seu auge…
— Eu sei. E o sémen não faz isto.
Fez deslizar o ecrã. A nova imagem era uma visão ampla do chão do

celeiro. Outro marcador de provas, este com o número «2», fora colocado
ao lado de um monte de feno. Pelo menos Ralph pensou que era feno. Do
lado esquerdo da foto, o marcador de provas número «3» repousava em
cima de um fardo meio desfeito que parecia estar ali havia muito, muito
tempo. Quase toda a parte de cima apresentava uma cor preta, e também a
parte lateral, como se uma substância corrosiva tivesse escorrido por ela até
ao chão.

— É a mesma coisa? — perguntou Ralph. — Tens a certeza?
— Noventa por cento. E há mais na parte de cima do celeiro. Se for

sémen, seria uma emissão noturna digna de constar do Livro de Recordes do
Guinness.

— Não pode ser — disse Ralph em voz baixa. — É outra coisa. Para
começar, o sémen não poria o feno preto. Não faz sentido.

— Concordo, mas, claro, sou apenas o filho de uma família pobre de
agricultores mexicanos.

— Mas os técnicos estão a analisar isso.
Yune assentiu:
— Neste preciso momento.
— E vais manter-me informado.
— Sim. Já sabes a que me referia quando disse que este assunto está

cada vez mais estranho.
— A Jeannie qualificou-o de inexplicável. — Ralph aclarou a garganta.

— Aliás, utilizou a palavra «sobrenatural».
— A minha Gabriela sugeriu a mesma coisa — comentou Yune. —

Talvez seja uma dessas coisas de mulheres; ou de mexicanos.
Ralph ergueu as sobrancelhas.



— Sí, señor — disse Yune, e riu. — A mãe da minha mulher morreu
jovem, e ela foi criada pela abuela. A velha encheu-lhe a cabeça de lendas.
Quando conversei com a Gaby sobre esta confusão, ela contou-me a
história do homem do saco mexicano. Em teoria, era um tipo que estava a
morrer de tuberculose, sabes, e um velho sábio que vivia no deserto, um
ermitaño, disse-lhe que podia curar-se bebendo o sangue de crianças e
esfregando a gordura delas no peito e nas partes íntimas. Foi o que fez esse
homem do saco, e passou a ser imortal. É suposto só apanhar crianças que
se portam mal. Mete-as num saco preto enorme. A Gaby contou-me que,
quando era pequena, talvez com sete anos, se pôs aos gritos quando o
médico foi a casa dela ver o irmão, que tinha escarlatina.

— Porque o médico tinha uma mala preta.
Yune assentiu com a cabeça.
— Como se chamava o homem do saco? Tenho o nome na ponta da

língua, mas não me sai. Não detestas quando isso acontece?
— Achas que é isso que temos aqui? O homem do saco?
— Não. Posso ser filho de agricultores mexicanos pobres, ou talvez

filho de um vendedor de automóveis de Amarillo, mas, seja como for, não
sou atontado. Um homem matou o Frank Peterson, tão mortal como tu e eu,
e é quase certo que esse homem foi o Terry Maitland. Se pudéssemos
descobrir o que aconteceu, tudo encaixaria, e eu poderia voltar a dormir a
noite toda. Porque este assunto anda a dar comigo em doido. — Olhou para
o relógio. — Tenho de ir. Prometi à minha mulher que a levaria a uma feira
de artesanato em Cap City. Mais alguma pergunta? Deves ter pelo menos
uma, porque estás com uma expressão estranha.

— Havia marcas de pneus no celeiro?
— Não era nisso que eu estava a pensar, mas, sim, havia. Não muito

úteis, no entanto. Veem-se as marcas e um pouco de óleo, mas nenhuma é
suficientemente nítida para se poder fazer uma comparação. Eu diria que



foram feitas pela carrinha que o Maitland usou para raptar o miúdo.
Estavam demasiado separadas para serem do Subaru.

— Hã-hã. Ouve, tens no teu aparelho mágico os depoimentos das
testemunhas, não tens? Antes de ires, procura o depoimento do Claude
Bolton. Ele é gorila no Gentlemen, Please. Apesar de não ter gostado dessa
palavra, pelo que me lembro.

Yune abriu uma pasta, abanou a cabeça, abriu outra e entregou o iPad a
Ralph.

— Faz descer um pouco o texto.
Ralph obedeceu, passou inadvertidamente o parágrafo que queria ver e

por fim conseguiu centrá-lo.
— Aqui está. O Bolton disse: «Lembrei-me de outra coisa, nada de

especial, mas é um pouco sinistro se foi mesmo ele que matou o miúdo.» O
Bolton diz que o tipo o arranhou. Quando lhe perguntei o que queria dizer
com aquilo, o Bolton disse que agradeceu ao Maitland o trabalho que tinha
feito com os sobrinhos do amigo e estendeu-lhe a mão. Quando a apertou, a
unha do mindinho do Maitland roçou-lhe nas costas da mão. Fez um
pequeno corte. O Bolton disse que isso lhe recordou os seus tempos de
toxicodependente, porque alguns motards com quem andava deixavam
crescer a unha do dedo mindinho, para apanhar a cocaína. Pelos vistos, era
moda.

— E por que motivo é isso importante? — Yune olhou de novo para o
relógio, de forma um tanto ostensiva.

— Não deve ser. Deve ser…
Não ia repetir «inconclusivo». De cada vez que lhe saía dos lábios

gostava cada vez menos daquela palavra.
— Não deve ser nada de importante, mas é aquilo a que a minha mulher

chama convergência. O Terry sofreu um corte parecido quando foi visitar o
pai numa unidade para doentes com demência, em Dayton.



Ralph contou-lhe resumidamente a escorregadela do auxiliar e que, ao
agarrar-se a Terry, o tinha arranhado.

Yune pensou naquilo e encolheu os ombros.
— Acho que é pura coincidência. E tenho mesmo de ir se não quero

despertar a Fúria da Gabriela, mas ainda há uma coisa que deixaste passar, e
não estou a falar das marcas dos pneus. Até o teu amigo Bolton a menciona.
Desce um pouco o texto que vais encontrá-la.

Mas Ralph não precisava. Estava mesmo à frente do seu nariz.
— Calças, cuecas, meias e ténis… mas nenhuma camisa.
— Exato — disse Yune. — Ou era a preferida dele, ou não tinha outra

para vestir quando saiu do celeiro.

2

De regresso a Flint City, Ralph apercebeu-se finalmente do motivo da
sua inquietação relativamente à alça do sutiã.

Parou no estacionamento de uma loja Byron’s Liquor Warehouse e
premiu uma tecla de marcação rápida. A chamada foi para o voice mail de
Yune. Ralph desligou sem deixar mensagem. Yune já fizera mais do que
suficiente; devia deixá-lo desfrutar do seu fim de semana. E agora, que
tivera mais tempo para pensar, Ralph decidiu que era uma convergência que
não queria partilhar com ninguém, exceto talvez com a mulher.

A alça do sutiã não era a única coisa amarela que ele vira durante
aqueles momentos de grande concentração antes de Terry levar o tiro; a alça
era tão-somente o substituto que o seu cérebro atribuíra a outro elemento
presente na ampla galeria de coisas grotescas e que fora eclipsado por Ollie
Peterson, que tinha tirado o velho revólver do saco dos jornais apenas
segundos depois. Não admirava que lhe tivesse escapado.



O homem com as queimaduras horríveis no rosto e as tatuagens nas
mãos tinha uma bandana amarela na cabeça, talvez para cobrir outras
cicatrizes. Mas era mesmo uma bandana? Não podia ser outra coisa? A
camisa desaparecida, por exemplo? A que Terry usara na estação de
comboio?

«Estou às apalpadelas», pensou, e talvez estivesse… mas o seu
subconsciente (os pensamentos atrás dos pensamentos) gritara-lhe aquilo
desde o início.

Fechou os olhos e tentou recordar o que tinha visto naqueles últimos
segundos de vida de Terry. A careta da apresentadora loura ao ver o sangue
nos dedos. O cartaz com a seringa que dizia «TOMA O TEU REMÉDIO,
MAITLAND». O rapaz do lábio leporino. A mulher inclinada para a frente a
mostrar o dedo do meio a Marcy. E o homem das queimaduras, cujas
feições pareciam ter sido apagadas por Deus com uma borracha gigante,
deixando só protuberâncias, pele rosada e orifícios onde existira um nariz
antes de o fogo lhe imprimir no rosto tatuagens muito piores do que aquelas
que exibia nas mãos. E o que Ralph viu naquele momento de lembrança não
foi uma bandana na cabeça do homem, mas uma coisa muito maior, uma
coisa que lhe caía até aos ombros, como um toucado.

Sim, essa coisa podia ser uma camisa… mas, mesmo que fosse,
significava que era a camisa? A que Terry vestia nas imagens das câmaras
de segurança? Haveria alguma forma de descobrir?

Ele achava que sim, mas precisava da colaboração de Jeannie, que sabia
trabalhar melhor com o computador do que ele. Além disso, talvez tivesse
chegado a hora de deixar de considerar Howard Gold e Alec Pelley como
seus inimigos. «Pode ser que estejamos do mesmo lado», dissera Pelley na
noite anterior, diante da porta da casa dos Maitlands, e talvez fosse verdade;
ou pudesse vir a ser.



Ligou o motor e seguiu para casa, correndo o risco de exceder o limite
de velocidade durante todo o percurso.

3

Ralph e a mulher estavam sentados à mesa da cozinha com o portátil de
Jeannie diante deles. Havia quatro canais de televisão em Cap City, um por
cada uma das grandes cadeias, e o Canal 81, o canal público que transmitia
notícias locais, reuniões da Câmara e vários eventos comunitários (como a
conferência de Harlan Coben em que Terry surgira do nada como estrela
convidada imprevista). Os cinco canais tinham enviado correspondentes
para o tribunal, a fim de cobrir a audiência de Terry, os cinco tinham
filmado o tiroteio e todos tinham pelo menos algumas imagens da multidão.
Quando os tiros começaram, as câmaras viraram-se para Terry, como é
óbvio — Terry a sangrar de um lado da cara e a empurrar a mulher para
longe da linha de fogo, depois a cair na rua, ao receber a bala certeira. As
imagens da CBS acabavam antes de isso acontecer, porque fora nessa
câmara que a bala de Ralph acertara, destruindo-a e deixando o operador
cego de uma vista.

Depois de terem visto cada vídeo duas vezes, Jeannie virou-se para ele
com os lábios bem apertados. Não disse nada. Não era necessário.

— Volta a pôr a do Canal 81 — pediu Ralph. — A câmara gravou um
pouco ao acaso quando os tiros começaram, mas é a que tem as melhores
imagens da multidão.

— Ralph. — Jeannie tocou-lhe no braço. — Estás b…
— Estou. Estou ótimo. — Era mentira. Tinha a sensação de que o

mundo começava a inclinar-se perigosamente e que ele não tardaria a



escorregar e a cair borda fora. — Põe isso de novo, por favor. Sem som. Os
comentários do jornalista distraem-me.

Jeannie obedeceu, e os dois olharam para as imagens. Cartazes em
movimento. Pessoas a gritar sem som, abrindo e fechando as bocas como
peixes fora da água. Em determinado momento, a câmara desviou-se
rapidamente para um lado e para baixo, não a tempo de gravar o homem
que cuspira no rosto de Terry, mas a tempo de mostrar Ralph a derrubar o
arruaceiro, de modo que parecia uma agressão não justificada. Viu Terry
ajudar a levantar o homem que lhe cuspira («Como uma cena saída da porra
da Bíblia», lembrou-se Ralph de ter pensado), e a seguir a câmara voltou a
fixar-se na multidão. Viu os meirinhos — o homem gorducho, a mulher
magricela — a fazerem os possíveis por deixar as escadas desimpedidas.
Viu a apresentadora loura do Canal 7 a levantar-se, ainda a olhar incrédula
para os dedos ensanguentados. Viu Ollie Peterson com o saco dos jornais e
algumas madeixas de cabelo ruivo a espreitar debaixo do gorro, a poucos
segundos de se tornar o protagonista do espetáculo. Viu o rapaz do lábio
leporino, o operador de câmara do Canal 81 a deter a imagem tempo
suficiente para captar o rosto de Frank Peterson na t-shirt do rapaz antes de
continuar a deslocar-se…

— Para — disse ele. — Para aí mesmo.
Jeannie assim fez e analisaram a imagem, um pouco desfocada por

causa do movimento rápido do operador de câmara, que tentava captar tudo
e mais alguma coisa.

Ralph tocou no ecrã.
— Estás a ver este homem que agita o chapéu de cowboy?
— Sim.
— O homem das queimaduras estava ao lado dele.
— Certo — disse ela… mas com um tom estranho e nervoso que Ralph

não se recordava de lhe ter ouvido antes.



— Juro que estava ali. Vi-o, parecia que me encontrava numa trip de
LSD ou mescalina, sei lá, e vi tudo. Volta a passar os outros vídeos. Este
tem as melhores imagens da multidão, mas as do canal afiliado da FOX não
estão más, e…

— Não. — Ela fechou o portátil. — O homem que viste não aparece em
nenhum destes vídeos, Ralph. Sabes isso tão bem como eu.

— Achas que estou maluco? É isso? Achas que estou a ter um… sabes o
quê…

— Uma crise nervosa? — Voltou a pousar-lhe uma mão no braço, e
daquela vez apertou-o com delicadeza. — Claro que não. Se dizes que o
viste, é porque viste. Se pensas que ele usava aquela camisa como proteção
contra o sol, ou bandana, ou sei lá, devia usar mesmo. Tiveste um mau mês,
talvez o pior da tua vida, mas confio na tua capacidade de observação.
Mas… deves aceitar…

Calou-se. Ele esperou. Por fim, ela continuou.
— Há qualquer coisa muito estranha nisto, e, quanto mais investigas,

mais estranha se torna. Isso assusta-me. A história que o Yune te contou
assusta-me. É basicamente uma história de vampiros, não é? Li o Drácula
no secundário, e uma coisa de que me lembro é que os vampiros não se
refletem nos espelhos. E é provável que uma coisa que não se reflita num
espelho também não apareça nas filmagens da televisão.

— Isso é um disparate. Não há fantasmas, bruxas ou vamp…
A mulher bateu com a mão aberta na mesa, e o barulho, um som surdo

semelhante a um tiro, sobressaltou-o. O olhar dela era colérico e faiscava.
— Acorda, Ralph! Acorda para o que está mesmo à tua frente! O Terry

Maitland estava em dois sítios ao mesmo tempo! Se parares de tentar
arranjar uma explicação para descartar essa possibilidade e te limitares a
aceitá-la…



— Não posso fazer isso, querida. Vai contra tudo aquilo em que
acreditei a vida toda. Se permitisse que uma coisa dessas entrasse na minha
vida enlouqueceria mesmo.

— Uma ova. És demasiado forte para isso. Mas nem sequer tens de
considerar a ideia, é isso que estou a tentar dizer-te. O Terry está morto.
Podes esquecer o assunto.

— E se eu fizer isso e não for o Terry quem matou o Frank Peterson?
Em que situação fica a Marcy? Em que situação ficam as suas filhas?

Jeannie levantou-se, aproximou-se da janela sobre o lava-louça e olhou
para o quintal. Tinha os punhos fechados.

— O Derek tornou a telefonar. Continua a querer voltar para casa.
— O que lhe disseste?
— Para lá ficar até ao fim da temporada, a meio do mês que vem.

Embora adore a ideia de o ter em casa. Lá consegui convencê-lo, e sabes
porquê? — Virou-se. — Porque não quero o meu filho nesta cidade
enquanto continuares a investigar este assunto. Porque, quando escurecer,
hoje, terei medo. E se foi mesmo uma criatura sobrenatural, Ralph? E se
essa coisa descobrir que andas atrás dela?

Ralph abraçou-a. Sentiu-a tremer. «Em parte, ela acredita mesmo
nisso», pensou.

— O Yune contou-me a história, mas ele acha que o assassino é um
homem normal. E eu também.

— Porque não aparece em nenhuma filmagem o homem da cara
queimada? — perguntou ela com o rosto encostado ao peito dele.

— Não sei.
— A Marcy preocupa-me, claro que sim. — Ela levantou o rosto, e

Ralph viu que chorava. — E preocupam-me as suas filhas. Preocupa-me o
Terry, para ser sincera… e os Petersons… embora me preocupe mais



contigo e com o Derek. Vocês são tudo o que tenho. Não podes esquecer
este assunto? Voltar ao trabalho, ir a um psicólogo e virar a página?

— Não sei — respondeu ele, mas, na verdade, sabia. Preferia não dizê-
lo a Jeannie no estranho estado em que se encontrava. Não podia virar a
página.

Por enquanto.
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Naquela noite, sentado à mesa de piquenique no quintal, fumava um
Tiparillo e contemplava o céu. Não havia estrelas, mas distinguia a Lua
atrás das nuvens que se aproximavam. A verdade era muitas vezes assim,
pensou: um círculo de luz indistinto atrás das nuvens. Às vezes, aparecia; às
vezes, as nuvens ficavam mais espessas, e a luz desaparecia por completo.

Uma coisa era certa: à medida que anoitecia, a história do homem
magro e tuberculoso do conto de Yune Sablo tornava-se mais plausível. Não
credível, Ralph não conseguia acreditar numa criatura assim, tal como não
acreditava no Pai Natal, mas conseguia visualizá-la: uma versão de pele
mais escura do Slender Man, o terror das raparigas pré-adolescentes
americanas. Imaginava-o alto e solene, com o seu fato preto, o rosto
semelhante a uma lâmpada, e andaria com um saco suficientemente grande
para conter uma criança pequena com os joelhos encostados ao peito.
Segundo Yune, o homem do saco mexicano prolongava a sua vida bebendo
o sangue de crianças e esfregando a gordura delas no corpo… e, embora
isso não fosse exatamente o que acontecera a Frank Peterson, andava lá
perto. Seria possível que o assassino, talvez Maitland, talvez o tipo
desconhecido das impressões digitais imprecisas, achasse mesmo que era



um vampiro ou outra criatura sobrenatural? Jeffrey Dahmer não acreditara
que estava a criar zombies quando matara todos aqueles indigentes?

«Nada disso explica por que motivo o homem queimado não aparece
nas filmagens.»

Jeannie chamou-o.
— Vem para dentro, Ralph. Vai chover. Podes fumar essa coisa

malcheirosa na cozinha, se não houver outro remédio.
«Não é por isso que queres que eu entre», pensou Ralph. «Queres que

eu entre porque parte de ti não consegue deixar de pensar que o monstro do
Yune está escondido aqui algures, fora do alcance das luzes do nosso
quintal.»

Ridículo, é certo, mas compreendia a inquietação dela. Também a
sentia. O que dissera Jeannie? «Quanto mais descobres, mais estranha se
torna.»

Ralph entrou, apagou o Tiparillo na água da torneira da cozinha e pegou
no telefone.

— O senhor e o Pelley podem vir aqui amanhã? — perguntou, quando
Howie atendeu. — Tenho várias coisas para lhes contar, e algumas são
inacreditáveis. Venham almoçar. Podem contar com sanduíches do Rudy’s.

Howie concordou de imediato. Ralph desligou e viu Jeannie à porta, a
olhar para ele com os braços cruzados.

— Não consegues esquecer o assunto?
— Não, querida. Não consigo. Desculpa.
Ela suspirou.
— Tens cuidado?
— Avançarei com o máximo de cautela.
— Acho bem, ou eu não terei a menor cautela contigo. E não precisas

de ir comprar sanduíches ao Rudy’s. Eu preparo qualquer coisa.
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Visto que o domingo estava chuvoso, sentaram-se à mesa da pouco
usada sala de jantar dos Andersons: Ralph, Jeannie, Howie e Alec. Yune
Sablo, em casa em Cap City, juntou-se a eles via Skype no portátil de
Howie Gold.

Ralph começou por recapitular o que todos sabiam e passou a palavra a
Yune, que contou a Howie e Alec o que tinha encontrado no celeiro.

— Nada disso faz sentido — disse o advogado quando ele terminou. —
Aliás, está a anos-luz de fazer sentido.

— Essa pessoa dormia ali, num celeiro abandonado? — perguntou Alec
a Yune. — Acaçapado? É isso que pensam?

— É a melhor hipótese, neste momento — respondeu Yune.
— Nesse caso, não pode ter sido o Terry — declarou Howie. — Ele

esteve o sábado todo na cidade. Levou as filhas à piscina do condado de
manhã e passou a tarde no parque Estelle Barga, a preparar o campo. Como
treinador da equipa da casa, era sua responsabilidade fazê-lo. Havia muitas
testemunhas em ambos os lugares.

— E de sábado a segunda — acrescentou Alec — esteve trancado na
prisão do condado. Como bem sabe, Ralph.

— Temos os mais diversos testemunhos sobre o paradeiro do Terry
durante quase todas as etapas — admitiu Ralph. — Essa foi sempre a raiz
do problema, mas esqueçamos a questão por momentos. Quero mostrar-lhes
uma coisa. O Yune já a viu; analisou as imagens esta manhã. Mas eu fiz-lhe
uma pergunta antes de ele as ver, e quero fazê-la a vocês. Quando
estávamos diante do tribunal, repararam num homem bastante desfigurado?
Tinha uma coisa na cabeça, mas não vou dizer-lhes o que era. Algum de
vocês o viu?



Howie respondeu que não. A sua atenção estava voltada para o cliente e
para a mulher do cliente. Alec Pelley era outra conversa.

— Vi, sim. Parecia que se tinha queimado num incêndio. E o que usava
na cabeça… — Parou e arregalou os olhos.

— Continue — pediu Yune na sua sala em Cap City. — Desembuche,
amigo. Vai sentir-se melhor.

Alec massajou as têmporas, como se lhe doesse a cabeça.
— Na altura pensei que era uma bandana ou um lenço. Porque o cabelo

se tinha queimado no incêndio e não voltara a crescer por causa das
cicatrizes, e ele queria proteger o crânio do sol. Mas podia ser uma camisa.
A que não encontraram no celeiro, é nisso que estão a pensar? A que o
Terry usava nas imagens das câmaras da estação?

— Acabou de ganhar um prémio — comentou Yune.
Howie olhava para Ralph com a testa franzida.
— Ainda continua empenhado em culpar o Terry?
Jeannie falou pela primeira vez.
— Ele só está a tentar descobrir a verdade… o que talvez não seja muito

boa ideia.
— Olhe para isto, Alec — disse Ralph. — E indique o homem

queimado.
Ralph passou as imagens do Canal 81, as da FOX e, depois, a pedido de

Alec (tão perto do portátil de Jeannie que o nariz quase tocava no ecrã),
outra vez as do Canal 81. Por fim, recostou-se.

— Não aparece. O que é impossível.
— Ele estava ao lado do homem que agitava o chapéu de cowboy,

certo? — perguntou Yune.
— Creio que sim — respondeu Alec. — Ao lado dele e por cima da

jornalista loura que levou com o cartaz. Vejo a jornalista e o tipo do
cartaz… mas não o vejo a ele. Como é possível?



Ninguém respondeu.
— Voltemos por um momento às impressões digitais — interveio

Howie. — Quantas impressões diferentes havia na carrinha, Yune?
— Segundo os técnicos, umas seis.
O advogado gemeu.
— Calma. Eliminámos pelo menos quatro: as do agricultor de Nova

Iorque que era dono da carrinha, as do filho mais velho do agricultor, que às
vezes a conduzia, as do miúdo que a roubou e as do Terry Maitland. Isso
deixa-nos com umas impressões digitais que não identificámos, que podem
ser de um amigo do agricultor ou de algum dos seus filhos menores que
tivesse brincado lá dentro, e com outras esborratadas.

— As mesmas que encontraram na fivela do cinto.
— Provavelmente, mas não podemos ter a certeza. Há algumas linhas e

espirais visíveis, mas nada que ande perto dos pontos de identificação
nítidos que é necessário para que seja aceite como prova quando um caso
vai a tribunal.

— Muito bem, já percebi. Nesse caso, vou perguntar uma coisa aos três.
Não é possível que um homem que tenha sofrido queimaduras graves, tanto
nas mãos como na cara, deixe impressões digitais assim? Esborratadas a
ponto de serem irreconhecíveis?

— Sim — responderam Yune e Alec em uníssono, as vozes só se
sobrepondo por causa do breve atraso na transmissão.

— O problema disso — disse Ralph — é que o homem queimado no
tribunal tinha tatuagens nas mãos. Se as pontas dos dedos foram queimadas,
as tatuagens não teriam também sido queimadas?

Howie abanou a cabeça.
— Não necessariamente. Se eu estiver a arder, é provável que use as

mãos para tentar apagar o fogo, mas não o dorso, certo? — Começou a
bater no peito para demonstrar. — Faço isso com a palma das mãos.



Houve um momento de silêncio.
— O homem queimado estava lá. Juraria isso sobre uma pilha de Bíblias

— disse Alec Pelley em voz baixa e quase inaudível.
— É de prever que a Unidade Forense da Polícia Estadual vá analisar a

substância que pôs o feno preto no celeiro, mas há alguma coisa que
possamos fazer entretanto? — perguntou Ralph. — Estou aberto a
sugestões.

— Voltemos a Dayton — propôs Alec. — Sabemos que o Maitland
esteve lá, e sabemos que a carrinha também. Talvez algumas das respostas
também lá se encontrem. Não posso lá ir, tenho muitos compromissos de
momento, mas conheço a pessoa adequada. Vou ligar-lhe para ver se está
disponível.

Ficaram por ali.
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Desde o assassínio do pai, Grace Maitland, de dez anos, mal dormia e
nesse pouco sono ainda era assombrada por pesadelos. Naquela tarde de
domingo, todo o cansaço abateu-se sobre ela. Enquanto a mãe e a irmã
faziam um bolo na cozinha, Grace subiu para o andar de cima e deitou-se na
cama. Apesar de o dia estar chuvoso, havia bastante luz, o que era bom. A
escuridão assustava-a. No andar de baixo, ouvia a mãe e Sarah a conversar.
Isso também era bom. Grace fechou os olhos e, embora tivesse a sensação
de que passara apenas um momento até os abrir de novo, deviam ter sido
horas, porque chovia a cântaros e a luz tinha uma tonalidade acinzentada. O
quarto estava repleto de sombras.

Havia um homem sentado na cama a olhar para ela. Usava calças de
ganga e t-shirt verde. Nas mãos tinha tatuagens que subiam pelos braços:



cobras, uma cruz, um punhal e também uma caveira. O rosto já não parecia
feito de plasticina por uma criança com pouco talento, mas reconheceu-o
mesmo assim. Era o homem que vira na janela do quarto de Sarah. Já não
tinha palhinhas no sítio dos olhos, o que era um alívio. Exibia os olhos do
seu pai. Grace reconheceria aqueles olhos em qualquer lado. Perguntou a si
mesma se aquilo estava de facto a acontecer ou se era um sonho. Se era
sonho, era melhor do que os pesadelos. Um pouco, pelo menos.

— Pai?
— Claro — disse o homem. A t-shirt verde transformou-se na camisola

dos Golden Dragons, e ela soube que era mesmo um sonho. Em seguida, a
camisola transformou-se numa coisa branca parecida com um avental e por
fim voltou a ser a t-shirt verde. — Amo-te, Gracie!

— Ele não fala assim — disse Grace. — Estás a imitá-lo mal.
O homem inclinou-se para ela. A menina encolheu-se, os olhos colados

nos do pai. Eram melhores do que a voz que dissera «Amo-te», mas ainda
não eram os dele.

— Quero que te vás embora — disse ela.
— Eu sei, e as pessoas no Inferno querem água fresca. Estás triste,

Grace? Tens saudades do papá?
— Sim! — Ela começou a chorar. — Quero que te vás embora! Esses

não são os verdadeiros olhos do meu pai, estás só a fingir!
— Não esperes que tenha pena de ti — disse o homem. — Acho que é

bom estares triste. Espero que estejas triste durante muito tempo e que
chores. Uá, uá, uá, como um bebé.

— Vai-te embora!
— O bebé quer o biberão? O bebé fez chichi na fralda e está molhado?

O bebé vai chorar?
— Para!
Ele recuou.



— Vou-me embora se me fizeres uma coisa. Fazes-me uma coisa,
Grace?

— O que é?
Ele disse-lhe, e a seguir Sarah estava a abaná-la e a dizer-lhe para ela

descer e comer uma fatia de bolo, portanto fora um sonho, um pesadelo, e
não tinha de fazer nada, mas, se fizesse, talvez o sonho não se repetisse.

Obrigou-se a comer bolo, apesar de não ter fome, e, quando a mãe e
Sarah se sentaram no sofá a ver um filme romântico, Grace disse que não
gostava de filmes de amor e que ia subir para jogar Angry Birds. Mas não
fez nada disso. Foi até ao quarto dos pais (só da mãe, agora, e como isso era
triste) e pegou no telemóvel da mãe que estava na cómoda. O polícia não
estava na lista de contactos, mas o senhor Gold estava. Ligou-lhe,
segurando o aparelho com as duas mãos para não tremer. Rezou para que
ele atendesse, e ele atendeu.

— Marcy, o que foi?
— É a Grace. Estou a usar o telemóvel da minha mãe.
— Ah, olá, Grace. Que bom ouvir-te. Porque ligaste?
— Porque não sabia como ligar ao detetive. O que prendeu o meu pai.
— Porque queres…
— Tenho um recado para ele. Deu-mo um homem. Sei que deve ter sido

um sonho, mas, pelo sim pelo não, estou a ligar. Vou dar-lho, e o senhor
pode transmiti-lo ao detetive.

— Que homem, Grace? Quem te deu o recado?
— A primeira vez que o vi, ele tinha palhinhas nos olhos. Diz que não

vai voltar se eu der o recado ao detetive Anderson. Ele tentou fazer-me
acreditar que tinha os olhos do meu pai, mas não conseguiu. O rosto dele
está melhor, mas ainda mete medo. Não quero que ele volte, mesmo que
seja só um sonho, por isso pode dar o recado ao detetive Anderson?



A mãe estava à porta, a observá-la em silêncio, e Grace achou que ia
meter-se em apuros, mas não se importou.

— O que devo dizer-lhe, Grace?
— Que pare. Se não quer que uma coisa má aconteça, diga-lhe que tem

de parar.
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Grace e Sarah estavam na sala, no sofá. Marcy, entre elas, rodeava-as
com os braços. Howie Gold ocupava a poltrona que fora de Terry até o
mundo ficar de cabeça para baixo. Ao pé dela havia um escabelo. Ralph
Anderson puxou-o para a frente do sofá e sentou-se nele, as pernas tão
compridas que os joelhos quase emolduravam o rosto. Calculou que devia
ter um aspeto cómico, e, se isso tranquilizasse Grace Maitland, tanto
melhor.

— Deve ter sido um sonho assustador, Grace. Tens a certeza de que foi
um sonho?

— Claro que sim — disse Marcy. Tinha o rosto tenso e pálido. — Não
havia nenhum homem nesta casa. É impossível ter subido sem que o
víssemos.

— Ou que pelo menos o ouvíssemos — acrescentou Sarah, mas parecia
hesitante. Assustada. — A nossa escada faz muito barulho.

— Está aqui por um motivo, para tranquilizar a minha filha — disse
Marcy. — Será que pode fazer isso?

— O que quer que tenha sido, sabes que não há nenhum homem aqui
neste momento, não sabes, Grace? — perguntou Ralph.

— Sei. — Ela pareceu segura. — Ele foi-se embora. Disse que iria se eu
lhe desse o recado. Acho que não vai voltar mais, quer tenha sido um sonho



ou não.
Sarah deixou escapar um suspiro teatral.
— Que alívio! — exclamou.
— Chiu, querida — disse Marcy.
Ralph pegou no caderno.
— Diz-me como era. O homem do sonho. Porque sou detetive e tenho a

certeza de que foi um sonho.
Apesar de Marcy Maitland não sentir a menor simpatia por ele (e talvez

nunca viesse a sentir), os seus olhos agradeceram-lhe.
— Melhor — disse Grace. — Ele parecia melhor. Já não tinha cara de

plasticina.
— Era o aspeto que tinha antes — explicou Sarah a Ralph. — Segundo

ela.
— Sarah, vai à cozinha com o senhor Gold e traz uma fatia de bolo para

cada um, pode ser? — pediu Marcy.
Sarah olhou para Ralph.
— Bolo também para ele? Agora gostamos dele?
— Bolo para todos — disse Marcy, esquivando-se à pergunta com

habilidade. — Chama-se a isso hospitalidade. Vai lá.
Sarah levantou-se do sofá e atravessou a sala até Howie.
— Estou a ser corrida.
— Não podia ter acontecido a uma pessoa mais encantadora — disse

Howie. — Eu faço-te companhia.
Foram juntos até à cozinha.
— Seja rápido, por favor — disse Marcy a Ralph. — Só aqui está

porque o Howie disse que era importante. Que pode ter alguma coisa que
ver com… você sabe.

Ele assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos de Gracie.



— Esse homem que tinha cara de plasticina da primeira vez que
apareceu…

— E palhinhas em vez de olhos — disse Gracie. — Eram salientes
como os dos desenhos animados, e os círculos pretos que as pessoas têm
nos olhos eram buracos.

— Hã-hã. — No caderno, Ralph escreveu «Palhinhas em vez de olhos?»
— Quando dizes que a cara dele parecia ser de plasticina, poderá ser porque
estava queimada?

Ela pensou na pergunta.
— Não. Parecia que ele não estava feito. Não tinha… sabe…
— Não tinha sido terminado? — perguntou Marcy.
Grace assentiu com a cabeça e enfiou o polegar na boca. Ralph pensou:

«Esta menina de dez anos que chupa no dedo e tem uma expressão triste…
é culpa minha.» Era a realidade, e isso nunca mudaria apesar da aparente
contundência das provas que o levara a agir como agira.

— Como estava ele hoje, Grace? O homem do teu sonho?
— Com cabelo preto curto, espetado como o de um porco-espinho, e

uma barba em volta da boca. Tinha os olhos do meu pai, mas não eram os
olhos dele a sério. Tatuagens nas mãos e nos braços. Algumas eram de
cobras. Primeiro, a t-shirt dele era verde, depois transformou-se na camisola
de basebol do meu pai, com o dragão dourado à frente, depois ficou branca,
como aquilo que a senhora Gerson usa quando pinta o cabelo da minha
mãe.

Ralph olhou para Marcy.
— Acho que ela se está a referir a um avental — explicou ela.
— Isso — respondeu a filha. — Isso mesmo. Mas depois voltou a ser a

t-shirt verde, e por isso sei que foi um sonho. Só que… — A boca de Grace
tremeu, e os olhos encheram-se de lágrimas, que lhe escorreram pelas faces



rosadas. — Só que ele disse coisas más. Disse que estava contente por eu
estar triste. Chamou-me bebé.

Escondeu a cara entre os seios da mãe e chorou. Marcy olhou para
Ralph por cima da cabeça dela, por um momento não zangada com ele, mas
apenas assustada. «Ela sabe que foi mais do que um sonho», pensou Ralph.
«Percebe que significa alguma coisa para mim.»

— Está tudo bem, Grace — disse Ralph, quando o choro abrandou. —
Obrigado por me contares o teu sonho. Tudo isso já passou, está bem?

— Está — disse ela, com a voz rouca das lágrimas. — Ele foi-se
embora. Fiz o que pediu, e foi-se embora.

— Vamos comer o bolo aqui — disse Marcy. — Vai ajudar a tua irmã
com os pratos.

Grace afastou-se a correr.
— Está a ser muito difícil para as duas, principalmente para a Grace —

explicou Marcy quando ficaram sozinhos. — Eu diria que não passa disso,
mas o Howie não pensa o mesmo, e acho que você também não. O que me
diz?

— Senhora Maitland… Marcy… Não sei o que pensar. Revistou o
quarto da Grace?

— Claro. Assim que ela me explicou por que motivo ligou ao Howie.
— Não havia sinal de um intruso?
— Não. A janela estava fechada, a rede no sítio, e o que a Sarah disse

sobre a escada confirma-se. A casa é velha, e todos os degraus rangem.
— E a cama dela? A Grace disse que o homem estava lá sentado.
Marcy deu uma gargalhada consternada.
— Vá-se lá saber, com as voltas que ela dá a dormir desde… — Levou

as mãos ao rosto. — Isto é tudo tão horrível.
Ele levantou-se e dirigiu-se ao sofá, querendo reconfortá-la, mas ela

retesou-se e afastou-se.



— Por favor, não se sente. E não me toque. Está aqui porque não havia
outro remédio, detetive. Com sorte, esta noite a minha filha mais nova vai
dormir sem acordar a casa toda com os gritos.

Ralph livrou-se de responder, porque Howie e as meninas voltaram,
Grace trazendo cuidadosamente um prato em cada mão.

Marcy secou os olhos, o gesto quase demasiado rápido para ser visto, e
dirigiu um sorriso radiante a Howie e às filhas.

— Viva o bolo! — exclamou.
Ralph pegou no seu prato e agradeceu. Pensou que tinha contado tudo

sobre aquele maldito caso a Jeannie, mas que não ia contar-lhe o sonho
daquela menina. Não, aquilo não.

8

Alec Pelley achava que tinha o telefone que queria nos seus contactos,
mas, quando ligou, ouviu uma mensagem a dizer que aquele número fora
desligado. Consultou a velha agenda de telefones preta (uma antiga e fiel
companheira que dantes ia com ele para toda a parte, mas naquela era
informatizada estava relegada a uma gaveta da secretária, e uma das de
baixo, por acaso) e tentou outro número.

— Finders Keepers — disse a voz do outro lado. Convencido de que
falava com uma máquina, uma conjetura razoável, tendo em conta que era
domingo à noite, esperou para ouvir a mensagem com o horário de
funcionamento do escritório, seguido do menu de opções que poderiam ser
acedidas mediante a marcação de vários números, e por fim o convite para
deixar uma mensagem após o bip. Mas a voz, parecendo um pouco irritada,
limitou-se a dizer: — E então? Está aí alguém?



Alec percebeu que conhecia a voz, apesar de não conseguir lembrar-se
do nome da dona. Há quanto tempo não falava com aquela mulher? Dois
anos? Três?

— Vou desligar a…
— Não desligue. Estou aqui. Chamo-me Alec Pelley, e estou a tentar

falar com o Bill Hodges. Trabalhei com ele num caso há alguns anos, pouco
depois de me reformar da Polícia Estadual. Havia um péssimo ator
chamado Oliver Madden, que roubou o avião a um magnata do petróleo do
Texas chamado…

— Dwight Cramm. Lembro-me. E também me lembro de si, senhor
Pelley, apesar de nunca nos termos encontrado. O senhor Cramm não nos
pagou logo, lamento dizer. Tive de reenviar-lhe a fatura pelo menos seis
vezes e ameaçar pôr o assunto na mão de advogados. Espero que consigo
tenha sido mais fácil.

— Deu algum trabalho — respondeu Alec, sorrindo com a lembrança.
— O primeiro cheque que ele me mandou era careca, mas o segundo já não.
A senhora é a Holly, não é? Não me lembro do apelido, mas o Bill falava
muito bem de si.

— Holly Gibney — disse ela.
— Bem, é um prazer voltar a falar consigo, senhora Gibney. Tentei o

número do Bill, mas ele deve tê-lo mudado.
Silêncio.
— Senhora Gibney? A chamada caiu?
— Não — disse ela. — Estou aqui. O Bill faleceu há dois anos.
— Meu Deus, lamento muito. Foi o coração? — Apesar de Alec só ter

visto Hodges uma vez, pois a maior parte do trabalho dos dois fora feita por
telefone e e-mail, recordava-se de que ele tinha peso a mais.

— Cancro. Do pâncreas. Agora ocupo-me da agência com o Peter
Huntley. Era o parceiro do Bill quando estavam no ativo.



— Ah, muito bem.
— Não — disse ela. — Não para mim. O negócio corre sobre rodas,

mas renunciaria a tudo num instante para ter o Bill vivo e saudável de volta.
O cancro é uma porcaria.

Nesse momento, Alec esteve quase a agradecer, reiterar as condolências
e desligar a chamada. Mais tarde, perguntar-se-ia até que ponto as coisas
teriam sido diferentes se tivesse feito isso. Lembrou-se de um comentário
de Bill sobre aquela mulher durante a recuperação do Beech King Air de
Dwight Cramm: «É uma excêntrica, um pouco obsessivo-compulsiva e não
é muito boa no trato pessoal, mas não lhe escapa nada. A Holly teria sido
uma excelente detetive.»

— Contava contratar o Bill para fazer um trabalhinho de investigação
— explicou —, embora talvez a senhora possa ocupar-se disso. Ele falava
muitíssimo bem de si.

— Fico contente por ouvir isso, senhor Pelley, mas duvido que seja a
pessoa indicada. Aqui na Finders Keepers dedicamo-nos principalmente a
perseguir fugitivos que desapareceram depois de pagarem a caução e a
localizar pessoas desaparecidas. — Depois de um breve silêncio,
acrescentou: — Também há o facto de nos encontrarmos a uma distância
considerável de si, a não ser que esteja a ligar de algures no Nordeste.

— Não estou, mas por acaso o assunto que me interessa teve lugar no
Ohio, e não me dá jeito deslocar-me até lá pessoalmente; retêm-me aqui
certas questões. A que distância está de Dayton?

— Um momento — disse ela, e quase de imediato respondeu: —
Trezentos e setenta e três quilómetros, segundo o MapQuest, que é um
excelente programa. O que precisa de investigar, senhor Pelley? E, antes de
responder, devo avisar que, se envolver alguma possibilidade de violência,
terei de recusar o caso. Detesto violência.



— Não haverá violência — disse ele. — Houve violência, o assassinato
de uma criança, mas aconteceu aqui, e o homem que foi detido pelo crime
está morto. A dúvida é se foi ele ou não o autor do crime, e para esclarecer
isso é necessário verificar alguns dados de uma viagem que esse homem fez
a Dayton com a família, em abril.

— Entendo, e quem pagaria os serviços da empresa? O senhor?
— Não, um advogado chamado Howard Gold.
— E, tanto quanto sabe, o advogado Gold paga mais depressa do que o

Dwight Cramm?
Alec sorriu ao ouvir aquilo.
— Sem dúvida.
E, apesar de o pagamento inicial ser feito por Howie, o total dos

honorários da Finders Keepers — se a senhora Holly Gibney aceitasse fazer
a investigação em Dayton — seria pago, no final, por Marcy Maitland, que
nessa altura disporia de fundos suficientes. A companhia de seguros não se
mostraria muito agradada com o facto de pagar por um homem acusado de
homicídio, mas, como Terry não fora declarado culpado de nada, não teria
outro remédio. A isso somava-se o processo contra Flint City por homicídio
negligente, que Howie interporia em nome de Marcy; ele comentara com
Alec que a Câmara provavelmente aceitaria pagar uma indemnização
superior a um milhão de dólares. Uma conta bancária recheada não lhe
traria o marido de volta, mas, com ela, podia pagar uma investigação e
mudar de residência se o considerasse oportuno, bem como pagar a
universidade das filhas, quando chegasse o momento. O dinheiro não
aliviava a dor, refletiu Alec, mas permitia à pessoa chorar a perda em
relativo conforto.

— Fale-me do caso, senhor Pelley, e logo direi se posso aceitá-lo.
— Isso levaria algum tempo. Se preferir, ligo amanhã durante as horas

de expediente.



— Pode ser já. Dê-me só um momento para desligar o filme que estava
a ver.

— Estou a interromper a sua noite.
— Nem por isso. Já vi Horizontes de Glória mais de dez vezes. É um

dos melhores filmes do Kubrick. Muito melhor do que Shining e Barry
Lyndon, na minha opinião, mas quando o rodou era muito mais novo, claro.
Creio que os artistas jovens estão muito mais dispostos a correr riscos.

— Não sou um grande cinéfilo — respondeu Alec, e recordou a
descrição de Hodges: «Excêntrica e um pouco obsessivo-compulsiva.»

— O cinema anima o mundo, é o que acho. Só um segundo… — Em
fundo, o som baixo da música do filme parou. E ela voltou à linha. — Diga-
me o que precisa que eu faça em Dayton, senhor Pelley.

— Não é só uma história longa, também é estranha. Tenho de avisá-la
desde já.

Ela riu-se, um som muito mais rico do que quando falava no seu
habitual tom cauteloso. Fazia-a mais jovem.

— A sua não será a primeira história estranha que ouço, acredite.
Quando estava com o Bill… bom, não importa. Se vai ser uma conversa
longa, no entanto, é melhor que me trate por Holly. Vou pô-lo em alta-voz,
para ter as mãos livres. Espere… certo, conte-me tudo.

Animado, Alec começou a falar. Em vez de uma banda sonora, ouvia o
matraquear regular do teclado à medida que Holly tomava notas. Antes de
terminar, Alec alegrou-se por não ter desligado. Ela fez-lhe perguntas
pertinentes, inteligentes. A estranheza do caso não pareceu incomodá-la
minimamente. Era uma pena Bill Hodges estar morto, mas Alec achava que
talvez tivesse encontrado uma substituta perfeita.

— Está intrigada? — perguntou ele quando terminou.
— Sim. Senhor Pelley…
— Alec. Você é a Holly e eu sou o Alec.



— De acordo, Alec. A Finders Keepers aceita o caso. Vou enviar-lhe
relatórios regulares por telefone, e-mail ou FaceTime, que considero muito
superior ao Skype. Assim que tiver toda a informação possível, envio-lhe
um resumo completo.

— Obrigado. Parece muito…
— Certo. Vou dar-lhe o número da conta, para que possa transferir o

sinal que combinámos para o nosso banco.



HOLLY

22-24 de julho
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Holly voltou a colocar o telemóvel do escritório (que levava sempre
para casa, apesar de Pete gozar com ela por causa disso) na base junto ao
telefone fixo e permaneceu imóvel diante do computador durante cerca de
trinta segundos. A seguir, carregou no botão da Fitbit para verificar a
pulsação. Setenta e cinco, entre oito a dez pulsações acima do normal. Nada
de alarmante. A história de Pelley acerca de Maitland despertara o seu
interesse como nenhum outro caso desde que acontecera o que acontecera
com o malogrado (e perverso) Brady Hartsfield.

Mas não era bem assim. Na realidade, nada despertara o seu interesse
desde a morte de Bill. Não tinha queixas de Pete Huntley, mas — ali, no
silêncio do seu acolhedor apartamento, podia admiti-lo — ele mostrava-se
pouco exigente. Limitava-se a seguir a pista de caloteiros, fugitivos em
liberdade após pagarem a fiança, veículos roubados, animais de estimação
roubados e pais que não pagavam a pensão de alimentos. Embora Holly não
tivesse mentido a Alec Pelley — exceto no cinema, detestava a violência
com todas as suas forças, pois revolvia-lhe o estômago —, perseguir
Hartsfield fizera-a sentir-se de novo viva. O mesmo acontecia em relação a
Morris Bellamy, um fanático por literatura que matara o seu escritor
preferido.

Em Dayton, não havia um Brady Hartsfield nem um Morris Bellamy à
espera, e ainda bem, visto que Pete andava a passear pelo Minnesota, de



férias, e Jerome, o jovem amigo dela, tinha viajado com a família para a
Irlanda, também de férias.

— Vou beijar a Pedra de Blarney por ti — dissera ele à despedida, no
aeroporto, adotando um sotaque irlandês tão horrível como a imitação que
costumava fazer de um negro na série de televisão Amos’n Andy, a que
ainda recorria de vez em quando, sobretudo quando pretendia ofendê-la.

— É melhor não o fazeres — respondeu ela. — Pensa nos germes que
aquilo tem. Que nojo!

«Alec Pelley julgou que uma coisa destas me perturbaria», pensou
Holly, com um vago sorriso. «Deve ter pensado que eu diria: “Isso é
impossível, as pessoas não possuem o dom da ubiquidade e nada pode
desaparecer das imagens de arquivo de um noticiário. É uma piada de mau
gosto ou uma falcatrua.” Só que o Alex Pelly não sabe… e eu não lhe vou
dizer nada… que algumas pessoas conseguem estar em dois sítios ao
mesmo tempo. Aconteceu com o Brady Hartsfield, e, quando ele finalmente
morreu, ocupou o corpo de outro homem.»

— Tudo é possível — disse ela para a sala vazia. — Absolutamente
tudo. O mundo está cheio de recantos e interstícios estranhos.

Abriu o Firefox e encontrou a morada do Tommy and Tuppence Pub. O
alojamento mais próximo era o Fairview Hotel, em Northwoods. Seria o
hotel onde a família Maitland ficara alojada? Havia de perguntar a Alex
Pelley por e-mail, mas era o mais provável, a julgar pelo comentário da
filha mais velha do casal. Holly consultou o Trivago e viu que podia
reservar um quarto decente por noventa e dois dólares. Ponderou aumentar
a parada e reservar antes uma pequena suíte, mas desistiu logo. Só serviria
para inflacionar a conta-corrente de despesas, além de constituir uma
prática desonesta e um precedente perigoso.

Ligou para o Fairview (do telemóvel do escritório, já que se tratava de
um gasto legítimo), fez uma reserva por três noites a partir do dia seguinte e



abriu o Math Cruncher no computador. Na sua opinião, aquele era o melhor
programa para solucionar problemas do dia a dia. O horário de check-in no
hotel era às três da tarde, e a velocidade a que o seu Prius consumia menos
combustível era de cento e um quilómetros por hora. Incluiu uma paragem
para encher o depósito e comer qualquer coisa (certamente um almoço de
fraca qualidade, num qualquer restaurante à beira da estrada), mais quarenta
e cinco minutos no para-arranca devido ao trânsito lento provocado por
obras na estrada…

— Saio de casa às dez — declarou. — Não, melhor, às dez menos dez,
por precaução. — E, não fosse o diabo tecê-las, recorreu ao Waze para
desencantar um caminho alternativo.

Tomou duche (assim não teria de o fazer de manhã cedo), vestiu uma
camisola, lavou os dentes, passou o fio dentário (segundo os estudos mais
recentes, não servia para prevenir as cáries, mas fazia parte da sua rotina e
estava decidida a usá-lo até morrer), tirou as travessas do cabelo e alinhou-
as, antes de entrar, descalça, no segundo quarto.

O dito quarto funcionava como a filmoteca privada de Holly. As
prateleiras estavam repletas de DVD, alguns com as vistosas capas das
lojas, embora se tratasse na sua maioria de cópias feitas em casa graças ao
seu gravador de última geração. Havia milhares (4375, de momento),
porém, não teve dificuldade em encontrar o filme que procurava, pois os
discos estavam arrumados por ordem alfabética. Pegou nele e depositou-o
na mesa de cabeceira, onde tinha todas as hipóteses de lhe pôr a vista em
cima quando fizesse a mala de manhã.

Depois, caiu de joelhos, fechou os olhos e juntou as mãos. Rezar de
manhã cedo e à noitinha tinha sido ideia da sua psicoterapeuta, e, quando
Holly protestou e disse que não estava segura de acreditar em Deus, a
psicoterapeuta defendeu que expressar por palavras as preocupações e os



planos a uma hipotética entidade superior ajudá-la-ia, mesmo não
acreditando. E, de facto, parecia ser esse o caso.

— Sou eu outra vez, a Holly Gibney, e continuo a esforçar-me por dar o
meu melhor. Se estiveres aí, protege o Pete quando ele vai à pesca, porque
só um palerma se arrisca a andar de barco sem saber nadar. Por favor,
protege a família Robinson, lá longe na Irlanda, e, se o Jerome estiver
mesmo a pensar beijar a Pedra de Blarney, peço-te que o faças repensar a
decisão. Ando a beber Boost para ver se ganho uns quilinhos, porque o
doutor Stonefield diz que estou muito magra. Não sou grande fã, mas na
etiqueta diz que cada lata contém duzentas e quarenta calorias. Tomo
Lexapro e não tenho fumado. Amanhã vou de automóvel a Dayton. Por
favor, livra-me dos perigos, faz com que a viagem seja segura e ajuda-me a
tirar o máximo partido das informações disponíveis. Que são interessantes,
por sinal! — Fez um compasso de espera. — Continuo cheia de saudades
do Bill. Creio que é tudo por esta noite.

Enfiou-se na cama e, passados cinco minutos, dormia profundamente.
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Eram quinze e dezassete quando Holly entrou no Fairview Hotel — não
sendo nada por aí além, também não era assim tão mau. Pelas suas contas,
poderia ter chegado às quinze e doze, se os semáforos não lhe tivessem
decretado guerra. Gostou do quarto. As toalhas penduradas na porta da casa
de banho estavam um pouco torcidas, mas tratou de lhes dar um jeito depois
de usar a sanita e lavar as mãos e a cara. O televisor não tinha leitor de
DVD. A noventa e dois dólares por noite, não era de admirar. Se tivesse
necessidade de ver o filme que levara, o portátil serviria lindamente.



Realizado com poucos recursos e rodado em cerca de dez dias, não era o
tipo de filme que exigia imagens em alta resolução e som Dolby.

O bar Tommy and Tuppence ficava a menos de um quarteirão. Holly
avistou o letreiro assim que saiu de debaixo do toldo do hotel. Aproximou-
se e examinou a ementa pendurada na montra. No ângulo superior
esquerdo, uma empada libertava uma nuvem de vapor. Por baixo, a legenda:
«A NOSSA ESPECIALIDADE É EMPADA DE CARNE DE VACA E RIM».

Percorreu outro quarteirão e chegou a um estacionamento que só tinha
três quartos da sua capacidade ocupados. «ESTACIONAMENTO DO CONDADO»,
lia-se à entrada. «TEMPO LIMITE: 6 HORAS». Holly seguiu em frente, em busca
de multas nos para-brisas ou marcas de giz nos pneus feitas por um polícia
de trânsito. Não viu uma coisa nem outra, o que significava que não havia
ninguém a zelar pelo cumprimento do limite das seis horas. Respeitar isso
dependia única e exclusivamente da consciência de cada um. Em Nova
Iorque não funcionaria, mas no Ohio provavelmente até resultava. Sem
vigilância, era pouco provável saber quanto tempo ali permanecera a
carrinha desde que Merlin Cassidy a abandonara. Com as portas
destrancadas e a chave à vista na ignição — uma tentação para qualquer
ladrão —, calculou que não devia ter sido muito.

Regressou ao Tommy and Tuppence, foi ter com a empregada e disse-
lhe que andava a investigar um caso relacionado com um homem que ficara
hospedado ali perto na primavera anterior. Acontece que a empregada
também era coproprietária e, como ainda faltava uma hora para a azáfama
dos jantares, mostrou-se totalmente disponível. Holly perguntou se ela se
lembrava da data exata em que tinham andado a distribuir as ementas a
fazer publicidade ao restaurante pela vizinhança.

— O que fez esse homem? — quis saber a empregada.
Chamava-se Mary, e não Tuppence, e o sotaque apontava mais para

New Jersey do que Newcastle.



— Não estou autorizada a falar nisso — respondeu Holly. — O assunto
está nas mãos dos advogados, como deve compreender.

— Bom, o certo é que me lembro — disse Mary. — Estranho seria não
me lembrar.

— E porquê?
— Quando abrimos, há cerca de dois anos, o nosso estabelecimento

chamava-se Fredo’s Place. Como no filme O Padrinho, está a ver?
— Sim — respondeu Holly —, embora a personagem do Fredo seja

sobretudo evocada no Padrinho, Parte II, naquela sequência em que o seu
irmão Michael lhe dá um beijo e diz: «Sei que foste tu, Fredo, partiste-me o
coração.»

— Isso já não sei, mas em contrapartida sei que em Dalton há para aí
uns duzentos restaurantes italianos, e estávamos a ser aniquilados. Como
tal, decidimos experimentar a comida inglesa, embora não se possa
propriamente falar em cuisine: fish and chips, salsichas e puré de batata,
sem esquecer feijões em pão torrado… e passámos a chamar-lhe Tommy
and Tuppence, como nos livros policiais da Agatha Christie. Da maneira
como as coisas estavam, não tínhamos nada a perder. E sabe que mais? Deu
resultado. Fui apanhada de surpresa, mas no bom sentido. — Inclinou-se, e
Holly cheirou gin no seu hálito, intenso e nítido. — Quer que lhe conte um
segredo?

— Adoro segredos — respondeu Holly, e não era mentira nenhuma.
— A empada de carne de vaca e rim vem, congelada, de um fornecedor

de Paramus. Nós limitamo-nos a aquecê-la no forno. E sabe que mais? O
crítico do Dayton Daily News adorou! Deu-nos cinco estrelas! Palavra de
honra! — Inclinou-se ligeiramente e, num sussurro, acrescentou: — Se
contar isto a alguém, terei de a matar.

Holly deslizou o dedo sobre os lábios, como se corresse um fecho-
éclair, e rodou uma chave invisível, gesto que vira Bill Hodges fazer muitas



vezes.
— Portanto, quando reabriram com outro nome e a nova ementa, ou

talvez um pouco antes…
— Johnny, o meu marido, queria distribuir os folhetos pelo bairro oito

dias antes, mas eu disse-lhe que não era boa ideia, porque as pessoas se
esqueceriam. Por isso, deitámos mão à obra no dia anterior. Contratámos
um rapazinho e imprimimos folhetos suficientes para abarcar à volta de
nove quarteirões nas redondezas.

— Incluindo o parque de estacionamento nesta rua?
— Sim. Isso tem importância?
— Quer ter a maçada de consultar a agenda e dizer-me em que dia foi?
— Não precisa. Tenho a data gravada na memória. — Ato contínuo,

bateu com o dedo na testa. — Dezanove de abril. Uma quinta-feira.
Abrimos, melhor dizendo, reabrimos as portas na sexta.

Holly reprimiu o impulso de lhe corrigir a gramática, agradeceu e deu
meia-volta para se ir embora.

— De certeza que não me pode dizer o que fez esse sujeito?
— Tenho muita pena, mas arriscava-me a perder o emprego.
— Bom, pelo menos venha cá jantar, já que está na cidade.
— Fica prometido — respondeu Holly, sabendo de antemão que não

cumpriria a promessa. Sabia lá que outros pratos da ementa chegavam ao
restaurante congelados e vindos de Paramus.
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O próximo passo consistia em visitar a Heisman Memory Unit e ter uma
conversa com o pai de Terry Maitland, isto se ele estivesse lúcido (partindo
do princípio de que o senhor ainda tinha dias lúcidos). Na eventualidade de



isso não acontecer, talvez pudesse falar com algumas das pessoas que
trabalhavam na unidade. Entretanto, ali estava ela, num quarto de hotel
bastante decente. Ligou o portátil e enviou a Alec Pelley um e-mail com o
título «RELATÓRIO DE H. GIBNEY — N.º 1».

As ementas do bar Tommy & Tuppence foram distribuídas sob a forma de panfletos

numa área que compreendia nove quarteirões, numa quinta-feira, 19 de abril. Com base na

minha entrevista com a coproprietária do estabelecimento, Mary Hollister, estou segura de

que a data confere. Como tal, não há a menor dúvida de que Merlin Cassidy abandonou a

carrinha no parque de estacionamento ali perto. De notar que a família Maitland chegou a

Dayton por volta do meio-dia, no sábado, 21 de abril. Tenho quase a certeza de que a

carrinha já não se encontrava lá. Amanhã passarei pela esquadra da polícia local, na

esperança de descartar mais uma hipótese, e a seguir visitarei a Heisman Memory Unit.

Para qualquer dúvida, envie uma mensagem pelo correio eletrónico ou ligue-me para o

telemóvel.

Holly Gibney

Finders Keepers

Resolvido o assunto, desceu ao restaurante do hotel e encomendou uma
refeição leve (nunca recorria ao serviço de quarto, que considerava
exorbitantemente caro). No canal de cinema do hotel encontrou um filme
com Mel Gibson que lhe faltava ver e alugou-o (nove dólares e noventa e
nove cêntimos, que poderia deduzir do relatório de despesas antes de o
apresentar). Não era nada de especial, mas Gibson fazia o que podia com a
prata da casa. Tomou nota do título e da duração no bloco onde mantinha
um diário (enchera já vinte e tal caderninhos) e deu-lhe três estrelas. Posto
isto, confirmou que fechara os dois ferrolhos da porta, rezou as suas orações
(para não variar, terminou dizendo que tinha saudades de Bill) e deitou-se.
Dormiu oito horas de um sono sem sonhos. Pelo menos que se lembrasse.
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Na manhã seguinte, depois de um café, de uma enérgica caminhada de
cinco quilómetros, seguida do pequeno-almoço numa cafetaria ali perto e de
um duche quente, Holly ligou para o Departamento de Polícia de Dayton e
pediu para falar com a Brigada de Trânsito. Após um intervalo
inacreditavelmente curto, um agente chamado Linden apareceu em linha e
perguntou-lhe como podia ajudá-la. Holly achou aquilo um excelente sinal.
Um polícia educado contribuía sempre para alegrar o seu dia. Se bem que,
diga-se em abono da verdade, no Midwest quase toda a gente fosse assim.

Identificou-se, disse que estava interessada numa carrinha branca
Econoline abandonada num parque de estacionamento público do bairro de
Nortwoods em abril passado e quis saber se a polícia de Dayton tinha por
hábito controlar os estacionamentos gratuitos da cidade com regularidade.

— Claro que sim — respondeu o agente Linden —, mas não para
verificar o limite das seis horas. Somos polícias e não parquímetros
ambulantes.

— Compreendo — retorquiu Holly —, mas estão atentos a possíveis
viaturas abandonadas, certo?

Linden soltou uma gargalhada.
— A sua empresa deve recuperar muitos veículos por falta de

pagamento.
— Isso e a localização de fugitivos em liberdade sob fiança são o nosso

maior ganha-pão.
— Então já sabe do que a casa gasta. Interessam-nos sobretudo os

veículos topo de gama que ficam estacionados durante algum tempo, tanto
na cidade como nos parques de longa duração dos aeroportos. Os Denali, os
Escalade, os Jaguar e os BMW. Diz a senhora que a tal carrinha tinha
matrícula de Nova Iorque?



— Correto.
— Uma carrinha com essas características dificilmente teria atraído as

atenções no primeiro dia. Pode parecer estranho, bem sei, mas há muitos
nova-iorquinos que vêm até Dayton. Agora, se continuava lá ao fim do
segundo dia… É provável.

O que significava uma margem de um dia inteiro antes da chegada dos
Maitlands.

— Obrigada, senhor agente.
— Se quiser, posso perguntar no depósito de veículos rebocados da via

pública.
— Não é necessário. Essa carrinha apareceu a mais de mil e quinhentos

quilómetros a sul daqui.
— A que se deve o seu interesse, se não é indiscrição?
— Não está a ser indiscreto — respondeu Holly. Afinal, o homem era

polícia. — Foi usada para raptar uma criança posteriormente assassinada.
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Agora com noventa e nove por cento de certeza de que a carrinha não
estava ali muito antes de Terry Maitland chegar a Dayton com a mulher e as
filhas, no dia 22 de abril, Holly meteu-se no Prius e dirigiu-se ao hospital.
A Heisman Memory Unit era um edifício de arenito baixo e comprido,
situado no meio de um jardim cuidado. Um pequeno bosque separava o
edifício do Kindred Hospital, a cuja instituição provavelmente pertencia,
administrando-a e dali retirando algum lucro, pois tudo indicava que não
devia ser barato. «Peter Maitland tinha um excelente pé-de-meia, ou um
bom plano de saúde, ou as duas coisas», pensou Holly, aprovadoramente.
Embora houvesse inúmeros lugares vazios para visitantes àquela hora da



manhã, Holly preferiu estacionar no extremo mais afastado. O seu objetivo
na Fitbit eram doze mil passos diários, e cada passinho contava.

Deteve-se um minuto para observar três auxiliares que passeavam com
três residentes (dava a impressão de que um destes últimos efetivamente
sabia onde se encontrava) e depois entrou. O vestíbulo tinha o pé-direito
alto e era um espaço agradável. Contudo, por baixo dos odores da cera do
chão e do óleo que dava brilho aos móveis, Holly detetou um leve cheiro a
urina vindo do interior do prédio. E não só: algo mais intenso. Se calhar, era
tolice e um tanto melodramático dizer que se tratava do odor da esperança
perdida, porém, foi precisamente isso que lhe pareceu. «Talvez porque
passei boa parte da primeira etapa da minha vida a ver o copo meio vazio»,
disse ela para os seus botões.

Num letreiro que havia na receção lia-se: «TODOS OS VISITANTES DEVEM

REGISTAR-SE À CHEGADA». A rececionista (a senhora Kelly, de acordo com a
pequena placa na bancada) recebeu Holly com um sorriso cordial.

— Bom dia! Em que posso ajudá-la?
Até aí, tudo normal e nada a assinalar. O caso mudou de figura quando

Holly perguntou se podia visitar Peter Maitland. O sorriso da senhora Kelly
permaneceu nos lábios, mas desapareceu dos seus olhos.

— É da família?
— Não — respondeu Holly. — Sou amiga da família.
Disse para consigo mesma que não era mentira nenhuma. Trabalhava

para o advogado da senhora Maitland, e, por seu turno, este trabalhava para
a viúva. Logo, isso podia ser considerado uma espécie de amizade, certo?
No fim de contas, tinham-na contratado para limpar o nome do falecido
marido.

— Infelizmente, não chega — retorquiu a senhora Kelly. O que restava
do sorriso era agora apenas um traço superficial. — Se não é da família,
lamento muito, mas terá de se ir embora. Em todo o caso, o senhor Maitland



não está em condições de a reconhecer. O estado dele deteriorou-se este
verão.

— A partir deste verão ou desde que o Terry veio visitá-lo, na
primavera?

O sorriso da outra sumiu-se de vez.
— Você é jornalista? Se for, é obrigada por lei a dizer-me, e terei de lhe

pedir que abandone o local imediatamente. Se recusar, avisarei os
seguranças para que a acompanhem à saída. Estamos fartos de pessoas da
sua laia.

Aquilo era interessante. Podia não ter relação com o assunto que a
levara ali, e daí talvez até tivesse. Vendo bem, a mulher só começara a
desatinar depois de Holly ter referido o nome de Peter Maitland.

— Não sou jornalista.
— Acredito em si. Mas, se não é da família, vou ter de lhe pedir que se

retire.
— Tudo bem — disse Holly. Afastou-se um ou dois passos da receção,

depois teve uma ideia e deu meia-volta. — E se eu pedisse ao Terry, o filho
do senhor Maitland, para ligar e dizer que me conhece? Ajudaria?

— Acho que sim — disse a senhora Kelly. Parecia contrariada. — Mas
ele teria de responder a algumas perguntas, para eu me certificar de que não
é um dos seus colegas fazendo-se passar pelo senhor Maitland. Talvez isto
possa parecer um tanto paranoico, senhora Gibney, mas passámos por muita
coisa aqui, mesmo muita, e eu levo as minhas responsabilidades a sério.

— Compreendo.
— Pode ser que sim ou pode ser que não, mas não ajudaria nada

conversar com o Peter. Até a polícia já chegou a essa conclusão. Tem
Alzheimer em fase terminal. Se falar com o filho do senhor Maitland, ele
próprio lhe dirá.



«O filho do senhor Maitland não me dirá nada, porque está morto e bem
morto há uma semana. Mas a senhora não sabe disso, pois não?»

— Quando foi a última vez que a polícia tentou falar com o Peter
Maitland? Pergunto como amiga da família.

A senhora Kelly ponderou antes de responder.
— Não acredito em si e não vou responder a mais nenhuma pergunta.
Nessa altura, Bill mostrar-se-ia cordial e dado a confidências. Ele e a

senhora Kelly podiam até, quem sabe?, trocar as respetivas moradas de
correio eletrónico e manter contacto através do Facebook. Na verdade,
porém, embora Holly fosse especialista em matéria de raciocínio, precisava
de trabalhar mais aquilo a que a sua psicoterapeuta chamava «competências
sociais». Resultado: saiu dali um bocado desanimada, mas sem perder a
esperança.

A história começava a ficar cada vez mais interessante.
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Às onze horas daquela manhã clara e luminosa, Holly sentou-se num
banco à sombra, no parque Andrew Dean, enquanto bebia um latte de um
Starbucks ali perto, e refletiu na estranha conversa que tivera com a senhora
Kelly.

A mulher não sabia que Terry estava morto. Provavelmente, nenhum
elemento do pessoal que trabalhava na Heisman sabia, e isso não a deixou
surpreendida. Os assassínios de Frank Peterson e Terry Maitland haviam
ocorrido numa cidade pequena, a mais de mil e quinhentos quilómetros
dali; se a notícia tivesse conseguido chegar a um jornal de âmbito nacional
durante a semana em que um simpatizante do Estado Islâmico abatera oito
pessoas num centro comercial do Tennessee e um tornado arrasara uma



cidadezinha do Indiana, não passaria de um apontamento de fim de página
no Huffington Post. Além disso, era pouco provável que Marcy Maitland
mantivesse contacto com o sogro para lhe dar a triste notícia… Porque faria
semelhante coisa, tendo em conta o estado terminal do homem?

«Você é jornalista?», perguntara a senhora Kelly. «Estamos fartos de
gente da sua laia.»

Com que então, a imprensa estivera ali, a polícia também, e a senhora
Kelly, a pessoa que dava a cara na Heisman Memory Unit, tivera de lidar
com o assunto! Contudo, as suas perguntas não tinham feito qualquer
referência a Terry Maitland, senão a mulher saberia que ele estava morto.
Nesse caso, qual era o busílis?

Holly pôs o café de lado, tirou o iPad do bolso, ligou-o e confirmou que
mostrava cinco tracinhos, evitando assim que tivesse de voltar ao
Starbucks. Pagou uma pequena taxa para aceder aos arquivos do jornal da
região (sem deixar de anotar a quantia no seu relatório de despesas) e
iniciou a busca a 19 de abril, dia em que Merlin Cassidy se desfizera da
carrinha. O mesmíssimo dia em que, quase de certeza, fora roubada pela
segunda vez. Passou as informações locais a pente fino e não descobriu
nada relacionado com a Heisman Memory Unit. O mesmo acontecia nos
cinco dias seguintes, embora não faltassem outras notícias: acidentes de
automóvel, dois assaltos a residências, o incêndio num clube noturno,
explosão num posto de gasolina, um escândalo de desvio de dinheiro
envolvendo o funcionário de uma escola, caça policial a duas irmãs
(brancas) desaparecidas na vizinha cidade de Trotwood, um agente da
polícia acusado de disparar contra um adolescente desarmado (negro), uma
sinagoga profanada com uma suástica.

No dia 26 de abril, a manchete de primeira página anunciava que Amber
e Jolene Howard, as meninas de Trotwood que estavam desaparecidas,
haviam sido encontradas mortas e mutiladas numa ravina não muito longe



de casa. Segundo fonte policial não identificada, «as duas jovens foram
sujeitas a atos de uma selvajaria inacreditável». E, confirmava-se, tinham
sido ambas violadas.

Terry Maitland encontrava-se em Dayton no dia 26 de abril.
Acompanhado pela família, é certo, mas…

Não havia novidades no dia 27 de abril, data em que Terry Maitland
visitara o pai pela última vez, nem no dia 28, quando a família Maitland
voltara de avião para Flint City. Porém, no sábado, dia 29, a polícia
anunciara que estava a interrogar «um suspeito». Dois dias depois, o dito
«suspeito» fora preso. Chamava-se Heath Holmes, tinha trinta e quatro
anos, vivia em Dayton e trabalhava como auxiliar na Heisman Memory
Unit.

Holly pegou no café, bebeu metade em grandes goles e deixou-se ficar
onde estava, de olhos muito abertos, a observar as sombras do parque.
Consultou a sua Fitbit. O coração galopava a cento e dez pulsações por
minuto, e a cafeína não era a única responsável por isso.

Voltou a concentrar-se nos arquivos do Daily News e percorreu os meses
de maio e junho, seguindo o fio à notícia. Ao contrário de Terry Maitland,
Heath Holmes sobrevivera à denúncia, mas, tal como Terry (Jeannie
Anderson teria chamado a isso «convergência»), jamais seria julgado pelos
homicídios de Amber e Jolene Howard. Suicidara-se na prisão do condado
de Montgomery, no dia 7 de junho.

Consultou outra vez a Fitbit e viu que a pulsação aumentara para cento e
vinte. Ainda assim, bebeu o resto do café. Chamava-se a isso viver
perigosamente.

«Quem me dera que estivesses aqui comigo, Bill. Nem sabes quanto! E
o Jerome a mesma coisa. Nós os três teríamos empunhado as rédeas e
montado este pónei até ele parar de correr.»



Mas Bill morrera, Jerome estava na Irlanda, e ela não ficaria mais perto
de desvendar aquele mistério. Pelo menos sozinha. Isso não significava que
tivesse terminado o que a levara até Dayton. Nem pensar.

Regressou ao hotel, pediu que lhe trouxessem uma sanduíche ao quarto
(que se lixasse a despesa) e abriu o portátil. Acrescentou o que entretanto
ficara a saber graças às notas que tomara durante a conversa telefónica com
Alec Pelley. Olhou fixamente para o ecrã e, enquanto percorria o
documento, veio-lhe à memória uma velha frase da mãe: «O Macy’s não
conta nada ao Gimbels.»1 A polícia de Dayton desconhecia o assassínio de
Frank Peterson, assim como a polícia de Flint City não estava informada
acerca do homicídio das irmãs Howard. Por que diabo estariam? Os crimes
tinham sido cometidos em diferentes regiões do país e com meses de
intervalo. Ninguém sabia que Terry Maitland pusera os pés nos dois
lugares, e ninguém estava a par da ligação com a Heisman Memory Unit.
Cada caso possuía o próprio caudal de informações, e esse caudal
encontrava-se seco em pelo menos dois pontos.

— Mas eu sei — disse Holly. — Quando mais não seja, algumas coisas.
Eu sei. Só que…

Sobressaltou-se ao ouvir baterem à porta. Deixou entrar o empregado do
serviço de quarto, assinou a conta, somou dez por cento para a gorjeta da
ordem (só depois de se certificar de que não estava incluída) e conduziu o
rapaz até à porta. A seguir, passeou pelo quarto mastigando uma sanduíche
que quase não saboreou.

Desconhecia alguma coisa que podia vir a saber-se? Incomodava-a, para
não dizer que a obcecava, a ideia de que faltavam peças ao quebra-cabeças
que procurava resolver. Não por Alec Pelley ter escondido intencionalmente
algo, mas porque havia informações, vitais, que ele não considerara
importantes.



Aventou a possibilidade de telefonar à senhora Maitland, sabendo de
antemão que a mulher desataria a chorar e ficaria triste, e Holly não saberia
como consolá-la, nunca soubera. Uma vez, ainda não há muito tempo,
ajudara a irmã de Jerome Robinson a passar por um momento difícil, mas
regra geral era péssima em situações desse género. Além disso, a pobre
mulher devia ter a cabeça feita num oito devido à dor, e também ela poderia
deixar passar em branco factos relevantes, aqueles pormenores suscetíveis
de conferir unidade aos vários fragmentos, como as três ou quatro peças de
um quebra-cabeças que caem inevitavelmente da mesa, fazendo com que
uma pessoa não consiga abarcar a imagem no seu todo enquanto não se
puser de gatas e as encontrar.

A pessoa mais indicada para conhecer todas as minudências, tanto as
pequenas como as grandes, era o detetive que recolhera a maioria dos
depoimentos e prendera Maitland. Após ter trabalhado com Bill Hodges,
Holly passara a ter fé nos detetives da polícia. Nem todos eram bons, claro;
pouco ou nenhum respeito tinha por Isabelle Jaynes, a parceira de Pete
Huntley antes de este se ter reformado, e aquele tipo, Ralph Anderson,
cometera um erro de palmatória ao deter Maitland num local público.
Porém, uma má decisão não fazia forçosamente dele um mau detetive, e
Pelley explicara-lhe a circunstância atenuante essencial: Terry Maitland
estivera em estreito contacto com o filho de Anderson. Os interrogatórios
de Anderson tinham todo o aspeto de serem exaustivos. Holly concluiu que,
a haver alguém, seria ele a pessoa com maior probabilidade de estar na
posse das peças que faltavam.

Dava que pensar. Entretanto, impunha-se nova visita à Heisman
Memory Unit.
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Chegou às duas e meia, e dessa vez rodeou o edifício até chegar à
fachada esquerda do prédio, onde as placas anunciavam «ESTACIONAMENTO

DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS» e «NÃO IMPEDIR A ENTRADA DE

AMBULÂNCIAS». Escolheu um lugar na extremidade do estacionamento e
entrou de marcha-atrás, de maneira a poder observar o prédio. às catorze e
quarenta e cinco, chegaram os primeiros automóveis dos trabalhadores que
faziam o turno das três da tarde às onze da noite. Perto das três, os
empregados do turno de dia começaram a abandonar o parque de
estacionamento: numerosos auxiliares, algumas enfermeiras e dois ou três
homens de fato completo que deviam ser médicos. Um dos engravatados
foi-se embora ao volante de um Cadillac, outro partiu num Porsche. Eram
médicos, quase podia jurar. Holly avaliou os outros atentamente e escolheu
como alvo uma enfermeira de meia-idade que vestia uma túnica coberta de
ursinhos a dançar. O veículo dela era um Honda Civic a cair aos bocados
com ferrugem de lado, um farolim traseiro rachado e remendado com fita
adesiva, e um autocolante desbotado no para-choques a dizer «ESTOU COM A

HILLARY». Antes de entrar, a mulher parou para acender um cigarro. O
automóvel era velho e o tabaco caro. Cada vez melhor.

Holly saiu do parque de estacionamento atrás dela e seguiu-a durante
cinco quilómetros em direção a oeste, onde a cidade dava lugar a uma
simpática zona residencial e depois a outra que não era assim tão
acolhedora quanto isso. Aqui, a mulher enfiou o automóvel no caminho de
acesso a uma casa situada numa rua onde se viam moradias idênticas e
encostadinhas, muitas delas inundadas de brinquedos de plástico baratos
espalhados pelo relvado. Holly estacionou junto ao passeio, disse uma
oração rápida pedindo força, paciência e sabedoria, e saiu do veículo.

— Minha senhora? Senhora enfermeira? Um momento, por favor.
A mulher virou-se. Tinha o rosto enrugado e o cabelo prematuramente

grisalho, típico de uma fumadora inveterada, daí que fosse difícil adivinhar



a idade dela. Talvez quarenta e cinco, talvez cinquenta anos. Não usava
aliança.

— Posso ajudá-la?
— Sim, e estou disposta a pagar pela ajuda — disse Holly. — Cem

dólares em dinheiro, se falar comigo sobre o Heath Holmes e a relação dele
com o Peter Maitland.

— Seguiu-me desde o trabalho até aqui?
— Para ser sincera, sim.
A mulher contraiu as sobrancelhas.
— É jornalista? A senhora Kelly tinha dito que havia uma jornalista a

rondar por lá e prometeu despedir quem falasse com ela.
— Sou a pessoa em questão, mas não sou jornalista. Trabalho como

investigadora, e a senhora Kelly nunca saberá que falou comigo.
— Mostre-me um documento de identificação.
Holly entregou-lhe a carta de condução e um cartão de visita da Finders

Keepers na qualidade de agência de fianças. A mulher examinou os
documentos com atenção e devolveu ambos.

— Chamo-me Candy Wilson.
— Muito gosto em conhecê-la.
— Hã-hã, compreendo, mas, se vou ficar com o emprego em jogo por

sua causa, vai custar-lhe duzentos dólares. — Fez uma pausa e acrescentou:
— Duzentos e cinquenta.

— Tudo bem — anuiu Holly. Calculou que conseguiria convencer a
mulher a aceitar duzentos, mas regatear não estava no seu feitio (a mãe
dizia sempre «pedinchar»). Além disso, a mulher parecia precisar de
dinheiro.

— É melhor entrar — convidou Candy Wilson. — Os vizinhos nesta rua
são abelhudos até dizer basta.
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A casa tresandava a tabaco, o que despertou em Holly o desejo de fumar
um cigarro pela primeira vez em séculos. Candy sentou-se num cadeirão,
que, tal como o farolim traseiro, estava remendado com fita adesiva. Ao
lado, havia um cinzeiro de pé. Holly não via um exemplar do género desde
que o avô morrera de enfisema pulmonar. Candy Wilson tirou um maço de
tabaco do bolso das calças de nylon, puxou de um cigarro e acendeu-o com
o isqueiro Bic. Não ofereceu um cigarro à visita, o que não foi surpresa,
considerando o preço atual do tabaco. Em todo o caso, Holly ficou
agradecida por isso. Talvez tivesse aceitado um.

— O dinheiro primeiro — exigiu Candy Wilson.
Holly, que tivera a preocupação de parar numa caixa multibanco na

segunda ida à Memory Unit, sacou da carteira e separou a quantia exata. A
mulher tornou a contar as notas e guardou-as no bolso, juntamente com o
maço de tabaco.

— Espero que esteja a dizer a verdade e que fique de boca calada,
Holly. Sabe Deus como preciso deste dinheiro… o estupor do meu marido
limpou a nossa conta bancária quando se pôs a andar, mas a senhora Kelly
não brinca em serviço. Parece um dragão da Guerra dos Tronos.

Holly passou novamente o polegar e o indicador pelos lábios, simulando
um fecho de correr, e girou a chave invisível. Candy Wilson sorriu e
pareceu descontrair-se. Olhou em redor da sala, que era pequena, escura e
mobilada com peças saídas da feira da ladra.

— Que sítio medonho, não é? Tínhamos uma casa bem mais bonita na
zona oeste. Não se podia dizer que fosse uma mansão, mas sempre era
melhor do que este tugúrio. O energúmeno do meu marido vendeu-a quando
eu ainda lá morava e depois pôs-se a andar. Sabe o que dizem: o pior cego é



aquele que não quer ver. Quase desejo que tivéssemos tido filhos, só para
poder atiçá-los contra ele.

Bill teria sabido o que responder àquela tirada, mas Holly não. Pegando
no caderninho, abordou o assunto que a levara até ali.

— O Heath Holmes trabalhava como auxiliar na Heisman.
— Sim, trabalhava. O bonitão do Heath, como lhe chamávamos. Em

parte por piada, mas em parte não. Não era nenhum Chris Pine, nem estava
à altura de um Tom Hiddleston, mas também não custava olhar para ele.
Além disso, era um bom tipo. Toda a gente achava. O que só prova que
nunca se sabe o que esconde o coração de um homem. Descobri isso à
minha custa, com o safardana do meu marido, mas pelo menos ele nunca
violou nem mutilou nenhuma miudinha. Viu as fotografias delas no jornal?

Holly assentiu com a cabeça. Duas miúdas louras engraçadas, com o
mesmo sorriso afável. De dez e doze anos, as idades das filhas de Terry
Maitland. Outra das particularidades que fazia adivinhar uma ligação
qualquer. Talvez não houvesse, mas o murmúrio de que os dois casos eram
apenas um tinha começado a avolumar-se na sua mente. Mais uns quantos
dados a baterem certo e transformar-se-ia num grito.

— Quem faz uma coisa dessas? — interpelou Candy, mas a pergunta era
retórica. — Um monstro, só pode ser!

— Durante quanto tempo trabalhou com ele, senhora Wilson?
— Chame-me Candy, pode ser? Quando alguém me dá dinheiro

suficiente para pagar as despesas do mês seguinte, deixo que essa pessoa
me trate pelo nome próprio. Trabalhámos juntos sete anos e nunca suspeitei
de nada.

— O jornal dizia que ele estava de férias quando as jovens foram
mortas.

— Sim, ele foi para Regis, a uns cinquenta quilómetros a norte daqui.
Para casa da mãe. Que, por sua vez, disse à polícia que o filho ficou lá o



tempo todo. — Candy Wilson revirou os olhos.
— O jornal acrescentava que ele tinha antecedentes.
— Bom, sim, mas nada de grave, um simples passeio num automóvel

roubado quando tinha dezassete anos. — Ela observou o cigarro com uma
expressão carrancuda. — O jornal não devia ter acesso a esse tipo de
informações, sabe? Vendo bem, ele era menor e, em princípio, trata-se de
dados secretos. Se não fosse, o mais certo era não ter conseguido emprego
na Heisman, mesmo contando com a formação militar e os cinco anos de
experiência no Walter Reed. Podia ser que sim, mas possivelmente não.

— Fala como se o conhecesse bem…
— Longe de mim defendê-lo, atenção! Fomos tomar um copo, claro,

mas não se tratou de um encontro, nem nada que se pareça. Costumávamos
ir todos ao Shamrock depois do trabalho, isto na altura em que eu tinha
umas massas e podia pagar uma rodada quando me tocava a vez. Mas esses
dias já lá vão, querida. Chamávamos ao nosso grupo os Cinco
Desmemoriados por causa…

— Acho que faço uma ideia — interveio Holly.
— Aposto que sim… Conhecíamos todas as piadas sobre a doença de

Alzheimer. Um pouco cruéis, naturalmente, e a maioria dos doentes até é
bastante simpática, mas nós tínhamos por hábito contá-las para… sei lá…

— Quem conta seus males espanta? — sugeriu Holly.
— Isso. Apetece-lhe uma cerveja?
— Pode ser. Obrigada. — Holly não era grande fã de cerveja, e também

não era particularmente recomendável que bebesse álcool andando a tomar
Lexapro, mas interessava-lhe manter a conversa a fluir.

Candy Wilson foi buscar duas cervejas Bud Lights. Tal como acontecera
em relação ao tabaco, não ofereceu um copo.

— Pois é, eu sabia do passeio no automóvel roubado — confidenciou
ela, tornando a sentar-se no cadeirão remendado, que gemeu de cansaço. —



Toda a gente sabia, aliás. Com uns copos no bucho, a língua desata-se. Mas
isso não tem comparação possível com o que ele fez em abril. Ainda me
custa a crer. Beijei o indivíduo debaixo de um ramo de azevinho na festa de
Natal do ano passado. — A mulher estremeceu, ou fingiu que estremecia.

— Quer então dizer que ele estava de férias na semana de vinte e três de
abril…

— Se você o diz. Só sei que foi na primavera, por causa das minhas
alergias. — Acendeu outro cigarro. — O Heath contou que ia até Regis,
onde ele e a mãe mandariam rezar uma missa pela alma do pai, que morrera
um ano antes. Um «ofício», chamou-lhe. E talvez tenha ido, mas depois
regressou a tempo de matar aquelas raparigas de Trotwood. Não há dúvida,
porque foi visto por muito boa gente e apareceu numa câmara de
videovigilância de uma estação de serviço a encher o depósito.

— O depósito de quê? — perguntou Holly. — De uma carrinha?
Chamava-se àquilo orientar a testemunha, e Bill não teria aprovado, mas

foi superior às suas forças.
— Não sei. Desconheço se a informação chegou sequer a aparecer nos

jornais. Provavelmente era a carrinha dele. Tinha uma Tahoe toda artilhada.
Pneus especiais de corrida, cromados a dar com um pau… Ah, e capota
rígida. Pode ter enfiado as raparigas na carrinha. Drogadas, por exemplo.
Até estar preparado para… você sabe… usá-las.

— Que horror! — disse Holly. Não conseguiu conter-se.
Candy Wilson assentiu com a cabeça.
— Pois. É o tipo de coisa que ninguém quer imaginar, embora não se

consiga evitar. Eu, pelo menos, não consigo. Também encontraram o ADN
dele, mas esse pormenor já deve saber, aposto, porque veio escarrapachado
na imprensa.

— Sim.



— E eu vi-o nessa semana, porque o Heath foi trabalhar um dia. «Não
consegues ficar longe daqui, não é?», perguntei-lhe. Não me deu resposta,
lançou-me um sorriso sinistro e continuou o seu caminho. Nunca o vira
sorrir daquela maneira, juro. Aposto que ainda tinha o sangue das
jovenzinhas debaixo das unhas. Para não dizer na piça e nos tomates. Meu
Deus, dá-me calafrios só de pensar nisso.

Holly também, mas não o disse. Limitou-se a dar um gole na cerveja e
perguntou em que dia tinha sido.

— Assim de cabeça, não sei, mas foi depois de as duas raparigas terem
desaparecido. Espera aí… acho que estou em condições de dizer a data
exata, porque nesse dia tinha hora marcada para pintar o cabelo, depois do
trabalho. Desde essa altura, não voltei a pôr os pés no cabeleireiro, como
pode ver. Só um minuto.

Candy Wilson foi até à secretária no canto da sala, regressou com uma
agenda e folheou-a.

— Cá está. Debbie’s Hairport. No dia vinte e seis de abril.
Holly tomou nota e acrescentou um ponto de interrogação. Batia certo

com a data em que Terry fora visitar o pai pela última vez. Ele e a família
regressaram a casa no dia seguinte.

— O Peter Maitland conhecia o senhor Holmes?
A outra riu-se.
— O Peter Maitland não conhece ninguém, querida. No ano passado,

teve alguns momentos de lucidez, e no começo deste ano a memória
permitiu-lhe ir até à cafetaria e pedir um chocolate quente… As coisas de
que as pessoas realmente gostam são aquelas que a maioria recorda por
mais tempo. Por estes dias, limita-se a ficar ali especado, a olhar para o
vazio. Se me acontecer a mesma merda, garanto-lhe que vou engolir uma
data de comprimidos e morrer enquanto tenho os neurónios suficientes para
me lembrar daquilo para que os comprimidos servem. Mas, se me está a



perguntar se o Heath Holmes conhecia o Peter Maitland, a resposta é «sim»,
como não podia deixar de ser. Alguns auxiliares mudam de secção, mas o
Heath ficava, regra geral, com os quartos ímpares da ala B do pavilhão.
Costumava dizer que alguns dos doentes o reconheciam, apesar de terem
um bom segmento do cérebro feito em papa. E o Maitland ocupa a suíte B-
cinco.

— Ele visitou o quarto do Maitland no dia em que você o viu?
— É o mais certo. Sei de uma coisa que não apareceu no jornal, mas

pode apostar que teria sido uma bomba no julgamento do Heath, se tivesse
chegado a realizar-se.

— O quê, Candy? O que foi?
— Quando os polícias descobriram que o Heath Holmes estivera na

Heisman Memory Unit depois dos homicídios, revistaram todos os quartos
particulares do pavilhão B e dedicaram especial atenção ao de Maitland,
porque o Cam Melinsky disse que tinha visto o tipo a sair de lá. O Cam é
auxiliar de limpeza. Ele reparou no Heath porque estava a lavar o chão do
corredor, refiro-me ao Cam, e o Heath escorregou e espalhou-se ao
comprido.

— Tem a certeza disso, Candy?
— Sim. E o melhor ainda está para vir. A minha melhor amiga na

equipa de enfermagem, uma mulher chamada Penny Prudhomme, ouviu um
dos polícias a falar ao telemóvel depois de revistar a B-cinco. Afirmou que
encontraram cabelos no quarto e que eram loiros. Que me diz?

— Acho que deveriam submetê-los a um teste de ADN para ver se
pertenciam a uma das irmãs Howard.

— Pode apostar o que quiser. Uma cena género CSI.
— Esses resultados não foram divulgados — referiu Holly. — Ou

foram?



— Não. Mas está a par da descoberta feita pela polícia na cave da
senhora Holmes, certo?

Holly assentiu com a cabeça. Aquele pormenor tinha sido divulgado, e,
para os pais das duas jovens, lê-lo, preto no branco, devia ter sido como se
uma flecha lhes perfurasse o coração. Alguém dera com a língua nos dentes
e o jornal publicara a notícia. O mais provável era a notícia também ter sido
divulgada na televisão.

— Muitos assassinos sexuais guardam os troféus — prosseguiu Candy
num tom de quem é perita no assunto. — Já vi isso acontecer em programas
como Forensic Files e Dateline. É um comportamento vulgar nos
psicopatas.

— Embora o Heath Holmes nunca tenha sido considerado um psicopata.
— Porque disfarçam — reagiu Candy Wilson, num tom sombrio.
— Mas ele não se esforçou por esconder o crime, pois não? Foi visto

pelas pessoas, além de aparecer nas imagens gravadas pela câmara de
videovigilância.

— E daí? Perdeu o juízo, e os loucos estão-se a marimbar para essas
coisas.

«Tenho a certeza de que o detetive Anderson e o procurador do condado
de Flint disseram o mesmo sobre o Terry Maitland», pensou Holly. «Apesar
de alguns assassinos em série, ou assassinos sexuais, para usar o termo
utilizado pela Candy Wilson, permanecerem impunes anos a fio. O Ted
Bunty, para não ir mais longe. Ou o John Wayne Gacy, outro que tal.»

Holly pôs-se de pé.
— Agradeço muito o tempo que lhe tomei.
— Agradeça-me fazendo com que a senhora Kelly não descubra que

falei consigo.
— Conte com isso — prometeu Holly.
Quando Holly se preparava para sair, Candy acrescentou:



— Sabe da mãe dele, certo? O que ela fez depois de o Heath Holmes ter
acabado com a própria vida na cadeia?

Holly estacou com a chave do automóvel na mão.
— Não.
— Aconteceu passado um mês. Calculo que não tenha ido tão longe na

sua pesquisa. Enforcou-se. Tal como o filho, só que na cave, em vez de na
cela da prisão.

— Caramba! Deixou algum bilhete?
— Isso já não sei — respondeu Candy —, mas foi na cave, onde a

polícia encontrou aquelas cuecas sujas de sangue. As que tinham o ursinho
Pooh, o Tigre e Roo. Quando o nosso único filho faz algo assim, quem
precisa de deixar um bilhete?

9

De todas as vezes que Holly não sabia o que fazer, ia à procura de uma
International House of Pancakes ou de um Denny’s. Nesses dois
restaurantes serviam-se pequenos-almoços o dia todo, comida reconfortante
que uma pessoa podia saborear calmamente sem ver a sua refeição
perturbada por coisas como cartas de vinhos e empregados insistentes.
Encontrou uma IHOP perto do hotel.

Já sentada a uma mesa de dois lugares, ao canto, pediu panquecas (uma
dose pequena), um ovo mexido e hash browns (aquele tipo de batatas era
uma verdadeira delícia, ali). Enquanto esperava pela comida, ligou o
portátil e procurou o número de telefone de Ralph Anderson. Não o
encontrou, o que não constituiu surpresa. Os polícias esforçavam-se ao
máximo por não constar nas listas telefónicas. Ainda assim, era quase certo
que poderia consegui-lo: Bill ensinara-lhe os truques do ofício, e ela queria



falar com ele sem falta, pois estava convencida de que cada um deles tinha
certas peças do quebra-cabeças que faltavam ao outro.

— Ele é o Macy’s, eu sou o Gimbels — murmurou ela.
— Como disse, querida? — perguntou a empregada, trazendo na mão a

sua refeição vespertina.
— Estava só a dizer que tenho fome — respondeu Holly.
— É bom que tenha, porque trago aqui uma dose industrial de comida.

— Colocou os pratos na mesa. — Precisa de se alimentar, se quer saber a
minha modesta opinião. Está muito magrinha.

— Tinha um amigo que passava a vida a dizer-me isso — retorquiu
Holly, sentindo automaticamente vontade de chorar. Tudo por culpa da frase
«Tinha um amigo.» O tempo passara, e se calhar o tempo até curava todas
as feridas, mas, meu Deus, algumas demoravam uma eternidade a
cicatrizar… E a diferença entre «tenho» e «tinha» era abismal.

Holly comeu devagar, abusando da quantidade de xarope que verteu
sobre as panquecas. Não era o produto genuíno (xarope de ácer), mas sabia
igualmente bem. Além disso, era bom desfrutar de uma refeição sentada à
mesa, sem pressa.

Quando terminou, chegara, ainda que com relutância, a uma conclusão.
Telefonar ao detetive Anderson sem informar Pelley primeiro podia

custar-lhe o trabalho, e ela queria chegar ao fundo do assunto (era uma
expressão típica de Bill). Mais importante ainda, seria pouco ético da sua
parte.

A empregada voltou para lhe servir mais café, e Holly aceitou. O
Starbucks não oferecia café de borla. E o café da IHOP, apesar de não ser
gourmet, também não era de se deitar fora. Tal como o xarope. «E como
eu», discorreu Holly. A terapeuta dizia-lhe que esses instantes de
autoavaliação ao longo do dia eram fundamentais. «Posso não ser nenhum
Sherlock Holmes — muito menos o Tommy e a Tuppence —, mas



desenrasco-me e sei o que fazer. Mesmo que o senhor Pelley desate a
espingardar comigo, e detesto brigas, estou disposta a argumentar.
Recorrerei ao Bill Hodges que vive em mim.»

Agarrou-se a essa ideia enquanto estabelecia a ligação. Quando Pelley
atendeu, foi direita ao assunto:

— O Terry Maitland não matou o jovem Peterson.
— O quê? Disse o que eu penso?…
— Disse. Descobri coisas muito interessantes em Dayton, senhor Pelley,

mas, antes de fazer o meu relatório, preciso de falar com o detetive
Anderson. Tem alguma objeção?

Contrariando todas as expectativas, Pelley não argumentou com ela.
— Teria de discutir o assunto com o Howie Gold, e seria preciso que a

Marcy autorizasse. Mas não creio que nenhum deles se oponha.
A mulher descontraiu-se e bebeu um gole de café.
— Tudo bem. Veja se me consegue a autorização assim que puder, e

arranje-me o número de telefone do senhor Anderson. Gostaria de falar com
ele ainda hoje.

— Porquê? O que descobriu?
— Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Sabe se aconteceu alguma coisa

fora do normal na Heisman Memory Unit? Refiro-me ao dia em que o Terry
Maitland visitou o pai pela última vez.

— Fora do normal? Em que sentido?
Dessa vez, Holly não orientou a testemunha.
— Qualquer coisa. O senhor tanto pode não saber como saber. Se o

Terry comentou algo com a mulher quando voltou para o hotel, por
exemplo. Tanto faz.

— Não… a menos que se refira ao facto de o Terry ter esbarrado com
um auxiliar, à saída. O rapaz caiu porque o piso estava molhado, mas não
passou de um acidente. Nenhum deles se magoou, nem nada que se pareça.



Ela agarrou no telemóvel com tanta força que os nós dos dedos
produziram um estalo.

— Nunca mencionou isso antes.
— Não achei que fosse importante.
— Mais uma razão para eu chegar à fala com o detetive Anderson.

Faltam peças. Acabou de me adiantar uma. Talvez ele esteja na posse de
outras. Além disso, encontra-se em posição de descobrir coisas às quais não
tenho acesso.

— Quer dizer que um encontrão quando o Maitland saía do quarto do
pai pode ter relevância? Se for esse o caso, que tipo de relevância?

— Primeiro, deixe-me falar com o detetive Anderson. Por favor.
Seguiu-se um longo silêncio.
— Vou ver o que posso fazer — disse Pelley por fim.
A empregada depositou a conta em cima da mesa no momento em que

Holly guardava o telemóvel no bolso.
— A conversa parecia interessante…
Holly sorriu.
— Obrigada pelo excelente atendimento.
A empregada afastou-se. A conta era de dezoito dólares e vinte

cêntimos. Holly deixou ficar uma nota de cinco dólares debaixo do pires.
Era bastante mais do que a gorjeta recomendada, mas, confiante como
estava, sentia-se uma mãos-largas.
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Mal acabara de entrar no quarto de hotel quando o seu telemóvel tocou.
«NÚMERO DESCONHECIDO», lia-se no ecrã.

— Viva… Sou a Holly Gibney, quem fala?



— Daqui é o Ralph Anderson. O Alec Pelley deu-me o seu número de
telefone, senhora Gibney, e pôs-me ao corrente das suas diligências. A
minha primeira pergunta é: sabe o que anda a fazer?

— Sei. — Holly tinha muitas preocupações e era uma pessoa
extremamente indecisa, mesmo depois de vários anos a fazer psicoterapia,
mas por isto punha as mãos no fogo.

— Hã-hã, bom, pode ser que sim e pode ser que não. Não tenho como
comprová-lo, pois não?

— Não — admitiu Holly. — Por enquanto.
— O Alec contou-me que a senhora declarou que o Terry Maitland não

matou o Frank Peterson. Disse que parecia cem por cento convencida disso.
Tenho curiosidade em saber como pode fazer uma afirmação dessas estando
em Dayton, uma vez que o assassínio foi cometido aqui, em Flint City.

— Porque houve um crime parecido em Dayton, precisamente na época
em que o Maitland esteve na cidade. A vítima não foi um rapaz, mas duas
meninas. O mesmo modo de atuação: mutilação e violação. O homem
detido pela polícia declarou que tinha estado com a mãe numa cidade a
cinquenta quilómetros de distância, e ela confirmou, mas o certo é que
também foi visto em Trotwood, na zona residencial onde as tais meninas
foram raptadas. Existem imagens de uma câmara de videovigilância que o
mostram. A situação parece-lhe familiar?

— Diria que sim, mas não me espanta. Quase todos os assassinos
fornecem um álibi quando são presos. Talvez a sua experiência no que
respeita a localizar fugitivos em liberdade sob fiança não lhe permita saber
isso, senhora Gibney. O Alec contou-me que a sua empresa se dedica a esse
tipo de trabalho, mas calculo que já tenha visto situações semelhantes na
televisão.

— Esse homem trabalhava como auxiliar na Heisman Memory Unit e,
apesar de se encontrar de férias, apareceu por lá uma vez durante a semana



em que o senhor Maitland visitou o pai. Na última visita, os dois
presumíveis assassinos chegaram a dar de caras um com o outro.
Literalmente, quero dizer.

— Está a gozar? — perguntou Anderson, praticamente aos gritos.
— Não estou. O meu antigo sócio na Finders Keepers diria que não é

caso para graças. Despertei a sua curiosidade?
— O Pelley disse-lhe que o auxiliar arranhou o Maitland, quando caiu?

Que se apoiou e agarrou a ele, tendo-lhe arranhado o braço?
Holly ficou calada. Estava a pensar no filme que enfiara na mala. Não

tinha por hábito felicitar-se a si mesma — até pelo contrário —, mas achava
aquele pormenor de uma genialidade intuitiva. Chegara, nem que fosse por
segundos, a duvidar de que havia algo fora do comum no caso Maitland?
Não. Sobretudo por causa da sua ligação ao monstruoso Brady Wilson
Hartsfield. Uma coisa daquele género tinha o condão de alargar bastante a
nossa visão.

— E esse não foi o único corte. — Anderson dava a impressão de falar
consigo próprio. — Houve outro, mas aqui. Logo a seguir ao homicídio do
Frank Peterson.

Essa era outra das peças que faltavam.
— Conte-me, detetive. Conte lá!
— Julgo… que por telefone é melhor não. Pode meter-se no avião e vir

até cá? Devíamo-nos sentar e conversar como deve ser. Você, eu, o Alec
Pelley, o Howie Gold e um detetive da Polícia Estadual que trabalha no
caso. E talvez a Marcy. Ela também.

— Acho boa ideia, mas terei de discutir o assunto com o meu cliente, o
senhor Pelley.

— Fale com o Howie Gold. Vou dar-lhe o número dele.
— O protocolo…



— Foi o Howie quem contratou o Alec, o protocolo não é para aqui
chamado.

Holly refletiu por momentos.
— Pode pôr-se em contacto com o Departamento de Polícia de Dayton e

o procurador do condado de Montgomery? Não tenho hipótese de descobrir
tudo o que me interessa sobre os assassínios das irmãs Howard e sobre o
Heath Holmes, o auxiliar, mas julgo que o senhor está em condições de o
fazer.

— O julgamento desse indivíduo ainda decorre? Se for esse o caso, é
pouco provável que estejam dispostos a fornecer inform…

— O Heath Holmes está morto. — Fez uma pausa. — Assim como o
Terry Maitland.

— Meu Deus! — murmurou Anderson. — A situação está cada vez
mais esquisita…

— E ameaça ficar ainda mais esquisita — disse Holly. Não tinha a
mínima dúvida.

— Ainda mais esquisita — repetiu ele. — Larvas na meloa.
— Como diz?
— Nada. Ligue para o senhor Gold, pode ser?
— Continuo a pensar que antes devia ligar para o senhor Pelley. Só para

jogar pelo seguro.
— Como achar melhor. Ah, outra coisa, senhora Gibney… Estou em

crer que talvez saiba o que faz.
Aquela tirada arrancou-lhe um sorriso.
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Holy recebeu sinal verde de Alec Pelley e apressou-se a telefonar a
Howie Gold. Passeava de um lado para o outro, pisando a alcatifa barata do
hotel enquanto apertava obsessivamente o botão da Fitbit para verificar a
pulsação. Sim, o senhor Gold achou que seria boa ideia ela apanhar o avião
até Flint City, e não, não precisava de viajar em económica.

— Reserve bilhete em classe executiva — aconselhou ele. — Tem mais
espaço para as pernas.

— De acordo. — Holly sentia-se eufórica. — Farei isso mesmo.
— É verdade que não acredita, mesmo, que o Terry matou o Frank

Peterson?
— Como igualmente não acredito que o Heath Holmes tenha matado

aquelas meninas — acrescentou ela. — Acho que foi outra pessoa. Alguém
vindo de outras paragens, um intruso.

1 «Macy’s doesn’t tell Gimbels», no original. Macy’s e Gimbels eram dois famosos armazéns de
Nova Iorque. A expressão significa que as empresas não revelam os seus segredos à concorrência.
(N. das T.)



VISITAS

25 de julho



1

O detetive Jack Hoskins, do Departamento de Polícia de Flint City,
acordou às duas da madrugada daquela quarta-feira com uma tripla
sensação de infelicidade: estava de ressaca, apanhara um escaldão e
precisava de cagar. «Tudo por ter ido comer ao Los Tres Molinos»,
pensou… será que comera mesmo lá? Quase podia jurar que sim,
enchiladas recheadas com carne de porco e aquele queijo picante, mas não
tinha a certeza. Se calhar, jantara no Hacienda. Conservava apenas uma
vaga recordação da noite anterior.

«Tenho de deixar a vodca. As férias acabaram.»
Sim, e antes de tempo. Porque, nessa altura, o pequeno departamento de

merda onde trabalhava contava com apenas um detetive no ativo. Às vezes,
a vida era uma bosta. Para não dizer demasiadas vezes.

Hoskins levantou-se da cama. Ao pousar os pés no chão, fez uma careta
provocada pelo latejar da cabeça e massajou a nuca queimada pelo sol.
Despiu os calções, pegou no jornal que estava na mesa de cabeceira e
dirigiu-se para a casa de banho, a fim de fazer as suas necessidades.
Sentado na retrete, esperando o jorro semilíquido que escorria sempre seis
horas após ter ingerido comida mexicana (nunca aprenderia?), abriu o Call
e passou ruidosamente as páginas até chegar às histórias aos quadradinhos,
a única secção do periódico local que valia verdadeiramente a pena.

Semicerrava os olhos para ler os balões com diálogos do Get Fuzzy
quando ouviu agitar-se a cortina do chuveiro. Ergueu a cabeça e avistou



uma sombra atrás das margaridas ali impressas. O coração subiu-lhe à
garganta. Estava gente na banheira. Um intruso, e não um vulgar ladrão,
nem um drogado, que entrara pela janela da casa de banho e, ao ver que
alguém acendera a luz do quarto, procurara refúgio no único sítio
disponível. Não. Era o mesmíssimo indivíduo que ficara parado atrás dele
na porra do celeiro abandonado em Canning Township. Sabia-o de ciência
certa, da mesma maneira que sabia o próprio nome. Aquele encontro (se é
que fora um encontro) recusava-se a sair da sua mente. Era como se
esperasse… o regresso.

«Sabes que isso é um disparate. Achaste que tinhas visto um homem no
celeiro, mas, quando apontaste a lanterna na direção dele, não passava de
uma peça de equipamento agrícola. Agora pensas que ele está escondido na
banheira, mas o que parece o cocuruto dele é, afinal, a cabeça do chuveiro,
e o que parece o braço é a esponja para lavar as costas pendurada na parede.
O barulho que ouviste deve ter sido o vento, ou então imaginaste tudo.»

Fechou os olhos. Tornou a abri-los e observou a cortina do chuveiro
com as ridículas flores de plástico, o género de cortina de que só uma ex-
mulher poderia gostar. Agora que se encontrava completamente desperto, a
realidade ganhou contornos firmes. Apenas o chuveiro, apenas o suporte
com a esponja para lavar as costas. Era um idiota chapado. Um idiota
ressacado, o pior tipo. Era…

A cortina do duche estremeceu novamente. Mexeu-se porque aquilo que
o detetive queria a todo o custo acreditar que era a esponja usada para lavar
as costas ganhara o aspeto de uns dedos escuros e avançou até tocar no
plástico. A cabeça do chuveiro virou-se e dir-se-ia que olhava para ele
através da cortina translúcida. O jornal caiu dos dedos frouxos de Hoskins e
aterrou no chão com um som suave. Sentia a cabeça a latejar. A nuca ardia-
lhe cada vez mais. Os intestinos relaxaram, e a pequena casa de banho
encheu-se com o cheiro daquilo que Jack teve subitamente a certeza tratar-



se da sua última refeição. Entretanto, a mão deslizava, aproximando-se da
borda da cortina. Daí a um segundo — dois, no máximo —, a cortina seria
puxada e ele teria diante de si um cenário tão horrendo que faria o pior dos
seus pesadelos parecer um doce devaneio.

— Não — sussurrou ele. — Não. — Tentou levantar-se da retrete, mas
as pernas fraquejaram e o volumoso traseiro voltou a cair sobre o assento.
— Por favor, não. Não!

A mão de alguém surgiu na orla da cortina, porém, em vez de a puxar,
os dedos limitaram-se a segurá-la. Havia uma palavra tatuada nos dedos:
NADA.

— Jack.
Foi incapaz de responder. Estava sentado nu, na retrete, com os

resquícios da merda a escorrer. O coração batia desalmadamente, e tinha a
impressão de que a todo o momento lhe saltaria do peito: a última coisa que
os outros veriam dele seria um homem caído no chão, no seu estertor final,
salpicando de sangue os tornozelos e os balões da banda desenhada do Flint
City Call.

— Isso não é uma queimadura provocada pelo sol, Jack.
Quem lhe dera desmaiar. Cair da retrete e esbarrondar-se. Talvez fizesse

uma concussão cerebral ao bater com a cabeça no chão, ou uma fratura de
crânio, e daí? Pelo menos, ver-se-ia livre daquela alhada. Mas a consciência
persistiu obstinadamente na sua. E o mesmo podia dizer-se da silhueta
imprecisa na banheira e dos dedos crispados na cortina. «NADA», em letras
azuis desbotadas.

— Toca na nuca, Jack. Se não queres que abra a cortina e me mostre,
apalpa a nuca.

Jack Hoskins levantou a mão e levou-a à base do pescoço. O corpo
reagiu automaticamente: pontadas pavorosas de dor subiram-lhe às



têmporas e desceram até aos ombros. Ao observar a mão, reparou que
estava suja de sangue.

— Tens cancro — informou a figura atrás da cortina. — Nos gânglios
linfáticos, na garganta e nos seios nasais. Nos olhos, Jack. O cancro ameaça
devorar-te os olhos. Daqui a pouco tempo, começarás a ver os pontinhos
cinzentos das células cancerígenas malignas a flutuarem no teu campo de
visão. Sabes quando começou?

Claro que sabia. Quando aquela criatura tocara nele, em Canning
Township. Quando o acariciara.

— Causei-te o cancro, mas posso voltar atrás. Queres ver-te livre dele?
— Sim — sussurrou Jack. Começou a chorar. — Por favor, tira-mo.
— Farás o que eu te pedir?
— Sim.
— Não hesitarás?
— Não!
— Acredito em ti. E não me darás nenhuma razão para não acreditar em

ti, pois não?
— Não! Não!
— Bom, agora vai lá lavar-te. Tresandas.
A manápula com a palavra «NADA» saiu de cena, mas a forma atrás da

cortina do chuveiro continuava de olhos cravados nele. Pensando bem,
tratava-se de algo muito pior do que o pior homem que tivesse vivido à face
da Terra. Hoskins esticou a mão para o papel higiénico, ciente de que, com
aquele gesto, se inclinava perigosamente e de que o mundo escurecia e se
estreitava. Tanto melhor. Caiu, mas não sentiu dor. Ficou inconsciente antes
de se estatelar no chão.

2



Jeannie Anderson acordou às quatro da manhã com a bexiga cheia,
como de costume. Normalmente, teria utilizado a casa de banho da suíte,
mas Ralph andava a dormir mal desde que Terry Maitland levara o tiro e
mostrara-se particularmente agitado nessa noite. Levantou-se da cama e
dirigiu-se à casa de banho na outra ponta do corredor, colada à porta do
quarto de Derek. Pensou em puxar o autoclismo depois de fazer chichi, mas
concluiu que corria o risco de acordar o marido. Podia esperar até de
manhã.

«Só mais duas horas, meu Deus», pensou ela saindo da casa de banho.
«Mais duas horas de sono decente, é tudo o que…»

Deteve-se a meio do corredor. O andar de baixo encontrava-se
mergulhado na escuridão quando saíra do quarto. Estava mais a dormir do
que acordada, mas teria dado conta se houvesse algum candeeiro aceso,
certo?

«Tens a certeza?»
Não, a certeza absoluta não. No entanto, havia luz no andar de baixo.

Uma luz branca. Ténue. A que ficava por cima do fogão. Aproximou-se da
escada e parou lá em cima, com a testa franzida, em profunda meditação.
Teria o alarme ficado ligado? Sim. Era uma regra seguida à risca.
Encarregara-se ela própria disso, e Ralph confirmara, antes de se irem
deitar. Um deles ativava sempre o alarme, embora as confirmações, bem
como o sono agitado de Ralph, só tivessem começado depois da morte de
Terry Maitland.

Ainda pensou em acordar Ralph, mas desistiu. O marido precisava de
descansar. Também pensou em voltar atrás para ir buscar a arma de serviço
que ele guardava dentro de uma caixa na prateleira de cima do armário, mas
a porta rangia e isso serviria apenas para o acordar. Não estaria a ser
demasiado paranoica? A luz estava acesa à ida para a casa de banho, ela é
que não reparara; ou, então, acendera-se sozinha, devido a alguma avaria.



Desceu as escadas sem fazer barulho, deslocando-se para a esquerda no
terceiro degrau e para a direita no nono, a fim de evitar os estalidos da
madeira, quase inconscientemente.

Foi até à porta da cozinha e, sentindo-se a um tempo estúpida e nada
estúpida, espreitou. Deixando escapar um suspiro, soprou a franja. A
cozinha estava vazia. Começou a atravessar a sala, preparada para apagar a
luz por cima do fogão, mas parou. Devia haver quatro cadeiras à volta da
mesa, três para a família e a chamada «cadeira do convidado». Naquele
momento, porém, só se viam três.

— Não te mexas — disse alguém. — Se te mexeres, acabo contigo. Se
gritares, acabo contigo.

Ela imobilizou-se, a pulsação acelerada, os cabelos da nuca eriçados.
Ainda bem que tinha ido à casa de banho lá de cima, caso contrário, a urina
escorreria pelas pernas formando uma poça no chão. O homem, o tal
intruso, estava sentado na cadeira do convidado na sala de estar, longe o
suficiente da entrada em forma de arco para ela só conseguir vê-lo dos
joelhos para baixo. Vestia calças de ganga deslavadas e mocassins sem
meias. Os tornozelos estavam cheios de bolhas vermelhas, que poderiam ser
um sinal de psoríase. O tronco formava uma mancha imprecisa. Jeannie
distinguia-lhe apenas os ombros, largos e meio descaídos, não como se ele
estivesse cansado, mas como se não pudesse sequer encolhê-los, de tão
musculados. Como era curioso aquilo em que uma pessoa reparava num
momento daqueles. O terror paralisara por completo a capacidade de
selecionar informação, e tudo fluía sem preconceitos. Aquele era o homem
que matara Frank Peterson. O energúmeno que o mordera como um animal
selvagem e o violara com um ramo de árvore. Aquela besta encontrava-se
na sua casa, e ali estava ela com o pijama curto, os mamilos sem dúvida
projetados como faróis.

— Escuta uma coisa — disse ele. — Estás a ouvir?



— Estou — sussurrou Jeannie, embora o seu corpo tivesse começado a
oscilar e ela se sentisse prestes a desmaiar antes de ele dizer o que ali o
levara. Se isso acontecesse, matá-la-ia. Depois, o mais provável era ir-se
embora, ou talvez subisse ao piso de cima e acabasse com Ralph. Agiria
antes de o marido perceber sequer o que estava a acontecer.

E Derek, ao regressar a casa da colónia de férias, seria órfão.
Não. Não. Não.
— O q-que queres?
— Diz ao teu marido que em Flint City está tudo acabado. Diz-lhe que

tem de parar. Se ele fizer isso, as coisas voltam ao normal. Caso contrário,
diz-lhe que eu o mato. Vou matá-los a todos.

A manápula do homem irrompeu de entre as sombras da sala de jantar e
penetrou na ténue claridade projetada pela lâmpada fluorescente. Tinha a
mão de um gigante, cerrada num punho.

— O que está escrito nos meus dedos? Lê a mensagem.
Ela estudou as letras de um azul desbotado. Tentou falar, mas não lhe

saiu nada. A língua não passava de um caroço colado ao céu da boca.
O corpo inclinou-se para diante, permitindo a Jeannie descortinar dois

olhos por baixo de uma testa descomunal. Cabelo preto, curto o suficiente
para ficar espetado. Olhos igualmente pretos, cravados não só na sua
pessoa, mas dentro dela, perscrutando-lhe o coração e a mente.

— Tem escrito «DEVE» — declarou. — Deve. Consegues ver?
— S-s-s…
— E o que tu deves fazer é mandá-lo parar. — Uns lábios vermelhos

movendo-se, rodeados pela barbicha preta. — Diz-lhe que se ele, ou algum
deles, vier à minha procura, matá-los-ei a todos e abandonarei as entranhas
no deserto, à mercê dos abutres. Compreendes?

«Sim», tentou ela dizer, mas a língua não lhe obedeceu e os joelhos
fraquejaram. Resultado: foi obrigada a estender os braços para amparar a



queda, ficando sem saber se conseguira ou não os seus intentos, pois já
tinha mergulhado na escuridão antes de atingir o solo.

3

Jack acordou às sete da manhã, com o sol radioso de verão a entrar pela
janela e a envolver a cama. Lá fora, os pássaros cantavam. Sentou-se de
repente e lançou um olhar alucinado à sua volta, vagamente ciente de que
tinha a cabeça a latejar por causa da vodca ingerida na véspera.

Saiu rapidamente da cama, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e
tirou o Pathfinder de calibre 38 que ali guardava para sua proteção.
Atravessou o quarto em grandes passadas, empunhando a arma junto à face
direita, o cano curto apontado ao teto. Pontapeou as cuecas para longe e, ao
chegar à porta, que estava aberta, parou mesmo ao lado, com as costas para
a parede. Apesar de quase impercetível, o cheiro que vinha de lá de dentro
era-lhe familiar: restos da aventura gastronómica da noite anterior.
Levantara-se para evacuar. Isso, pelo menos, não sonhara.

— Está aí alguém? Se estiver, responda. Estou armado e não hesitarei
em disparar.

Nada. Jack respirou fundo e, agachado, deu meia-volta e percorreu a
divisão de uma ponta à outra com o cano da arma. Avistou a retrete com a
tampa levantada e o assento para baixo. Descortinou o jornal no chão,
aberto na página da banda desenhada. Viu ainda a banheira, com a cortina
florida e semitransparente corrida. Por trás, distinguiu várias formas, mas
eram as do chuveiro, da barra de apoio e da esponja.

«Tens a certeza?»
Procurando não perder a coragem, deu um passo em frente, escorregou

no tapete e agarrou-se à cortina para não cair. A cortina desprendeu-se dos



aros de plástico e tapou-lhe a cara. O detetive deixou escapar um grito,
empurrou-a e apontou o revólver .38 para a banheira, para o vazio.
Ninguém. Nem um papão para amostra. Observou o fundo da banheira. Não
era especialmente zeloso no que tocava a mantê-la limpa, e, se uma pessoa
tivesse ficado de pé lá dentro, decerto teria deixado pegadas. Todavia, a
espuma seca do sabonete e do champô não apresentava marcas. Fora tudo
um sonho. Um pesadelo demasiado vívido.

Verificou a janela da casa de banho e as três portas que davam para o
exterior, não fosse o diabo tecê-las. Tudo trancado.

Muito bem. Chegara a hora de baixar a guarda, ou coisa que o valha.
Regressou à casa de banho a fim de dar nova vista de olhos pelo local e
dessa vez examinou o armário das toalhas (nada), empurrando a cortina
caída com o pé, enojado. Estava na altura de substituir aquela porcaria.
Passaria mais tarde pelo Home Depot.

Levou a mão distraidamente ao pescoço para o massajar e soltou um
gemido de dor mal os dedos entraram em contacto com ele. Aproximou-se
do lavatório e virou-se a três quartos, mas era inútil tentar ver a nuca por
cima do ombro. Abriu a gaveta de cima do móvel da casa de banho e só
encontrou produtos de barbear, pentes, uma ligadura elástica desenrolada e
o tubo de Monistat mais velho do mundo, outra pequena lembrança dos
tempos de Greta. A condizer com a ridícula cortina do chuveiro.

Na gaveta de baixo, encontrou aquilo que procurava: um espelho com o
cabo partido. Limpou o pó da superfície reflexiva, recuou até ficar com o
traseiro apoiado no lavatório e ergueu o espelho. A nuca estava vermelha e
tinha pequenas bolhas, lembrando pérolas irregulares. Como era possível,
se ele tinha a preocupação de usar sempre protetor solar e não ficara com
mais nenhuma queimadura?

«Isso não é uma queimadura provocada pelo sol, Jack.»



Hoskins gemeu. Claro que ninguém entrara naquela banheira durante a
madrugada, nenhuma criatura sinistra com a palavra «NADA» tatuada nos
dedos, obviamente que não, mas uma coisa era certa: havia casos de cancro
na família. A mãe dele e um dos tios tinham morrido desse mal. «É por
causa do cabelo ruivo», dissera o pai, depois de terem procedido à excisão
de pedaços de pele no braço esquerdo, bem como de vários sinais pré-
cangerígenos na barriga das pernas e um carcinoma basocelular na nuca.

Jack lembrava-se de um enorme sinal preto (que nunca parava de
crescer) na bochecha do tio Jim. Lembrava-se também das feridas em carne
viva no esterno da mãe, ameaçando tragar-lhe o braço esquerdo. A pele era
o maior órgão do corpo, e, quando acontecia algo de errado, os resultados
não eram agradáveis de se ver.

«Queres ver-te livre dele?», perguntara o homem atrás da cortina.
— Foi um sonho — disse Hoskins. — Em Canning, acagacei-me e

desatei a empanturrar-me de comida mexicana como se não houvesse
amanhã, razão por que tive um pesadelo. Mas é tudo, a história acaba aí.

Isso não o impediu de procurar gânglios nas axilas, debaixo do maxilar,
dentro do nariz. Nada. Apanhara sol a mais no pescoço, apenas isso. Só que
não tinha mais nenhuma queimadura solar. Apenas aquela zona do corpo
latejava. Na verdade, nem sequer estava a sangrar, o que de certo modo
provava que o seu encontro na calada da noite fora um pesadelo. No
entanto, começavam a aparecer pequenas bolhas. O melhor seria ir ao
médico, e faria isso mesmo… depois de deixar passar uns dias até ver se a
situação melhorava por si.

«Farás o que eu te pedir? Não hesitarás?»
«Ninguém hesitaria», pensou Jack, escrutinando a parte de trás do

pescoço com a ajuda do espelho. Se a alternativa era ser consumido de
dentro para fora — ser devorado vivo —, ninguém hesitaria.
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Jeannie acordou de olhos postos no teto do quarto, primeiro sem
entender por que carga de água perdurava na sua boca aquele sabor a cobre
deixado pelo pânico, como se tivesse evitado por pouco uma queda grave.
Também não entendia por que motivo estava com as mãos erguidas, as
palmas abertas na tentativa de afastar algo. Foi então que reparou na metade
vazia da cama à sua esquerda, ouviu Ralph a tomar duche e pensou: «Foi
um sonho. O pesadelo mais intenso de todos os tempos, sem dúvida, mas
não passou disso.»

O pensamento, porém, não lhe proporcionou o menor alívio, pois não
acreditava nisso. Não se desvaneceu como costuma acontecer com os
sonhos ao despertar, mesmo os piores. Lembrava-se de tudo, desde ver a luz
lá em baixo ao homem sentado na cadeira extra, atrás do arco que dava para
a sala. Lembrava-se da mão a emergir na ténue claridade, formando um
punho que lhe permitia ler as letras tatuadas nos nós dos dedos: «DEVE».

«O que deves fazer é mandá-lo parar.»
Jeannie afastou a colcha e saiu do quarto; se não corria, andava lá perto.

Na cozinha, a luz do fogão estava desligada, e as quatro cadeiras ocupavam
o lugar de sempre à volta da mesa onde costumavam fazer as refeições.
Aquilo deveria ter sido o suficiente para a tranquilizar.

Mas não foi isso que aconteceu.

5

Quando Ralph desceu as escadas, uma mão a enfiar a camisa dentro das
calças de ganga e a outra a segurar nos ténis, encontrou a mulher sentada à



mesa da cozinha. À sua frente não tinha nenhuma chávena de café, nem
sumo, nem cereais. Perguntou-lhe se ela estava bem.

— Não. Esteve um homem aqui ontem à noite.
O marido parou onde estava, um lado da camisa enfiado dentro das

calças, o outro de fora. Deixou cair os ténis.
— Como assim?
— Um homem. O que matou o Frank Peterson.
Ralph olhou em redor. De repente, ficara completamente desperto.
— Quando? Do que estás a falar?
— Ontem à noite. Já se foi embora, mas deixou uma mensagem para ti.

Senta-te, Ralph.
Ele obedeceu, e a mulher contou-lhe o que tinha acontecido. Ralph

ouviu sem pronunciar palavra, olhando-a nos olhos. Neles vislumbrou
unicamente uma profunda convicção. Quando Jeannie chegou ao fim,
levantou-se e foi inspecionar o painel de alarme antirroubo junto à porta das
traseiras.

— O alarme foi ativado, Jeannie. E a porta fechada à chave. Quer dizer,
esta pelo menos está.

— Eu sei que está ativado. E as portas estão todas fechadas. Eu
verifiquei. As janelas também estão.

— Nesse caso, como…
— Não sei, mas estava aqui.
— Aí sentado. — Ralph apontou para o arco.
— Sim. Como se não quisesse ficar exposto à luz.
— E era um homem grande, dizes tu?
— Era. Talvez não tão grande como tu, não deu para reparar na altura

dele porque estava sentado, mas tinha ombros largos e músculos
desenvolvidos. Como aqueles tipos que passam três horas por dia no
ginásio; ou a levantar pesos no pátio da prisão.



Ralph saiu da mesa e ajoelhou-se no sítio onde o chão de madeira da
cozinha confinava com a carpete da sala. Jeannie sabia o que o marido
procurava e também sabia que ele não encontraria rigorosamente nada. Ela
própria já tratara de verificar, mas isso não a fizera mudar de ideias. Quem
não era maluco conhecia a diferença entre os sonhos e a realidade, mesmo
quando a realidade escapava aos limites de uma vida normal. Houve uma
altura em que ela talvez tivesse duvidado (como Ralph duvidava naquele
momento), mas isso fora dantes. Agora via tudo com nitidez.

Ralph pôs-se de pé.
— A carpete é nova, amor. Se um homem se tivesse sentado ali, nem

que fosse por pouco tempo, os pés da cadeira deixariam marca. E não se vê
nenhuma.

Ela assentiu:
— Eu sei. Mas garanto que ele estava ali.
— O que queres dizer com isso? Que era um fantasma?
— Não sei o que era, mas sei que ele tinha razão. Tens de parar. Se não

parares, algo de grave acontecerá. — Foi até junto do marido e inclinou a
cabeça para olhar de frente para ele. — Algo terrível.

Ralph pegou nas mãos dela.
— Estes dias têm sido deveras stressantes, Jeannie. Tanto para ti como

para m…
Jeannie afastou-se.
— Não comeces, Ralph. Peço-te. Ele estava aqui.
— Vamos admitir que sim. Eu já fui ameaçado. Qualquer polícia digno

desse nome já passou por isso.
— Tu não és o único a ser ameaçado! — Jeannie teve de se esforçar

para não elevar a voz. Era como ser apanhada num daqueles absurdos
filmes de terror em que nenhuma pessoa acredita quando a heroína diz que



Jason, ou Freddy, ou Michael Myers voltou à vida. — Ele estava na nossa
casa!

Ralph pensou em insistir na mesma tecla: portas trancadas, janelas
fechadas, alarme antirroubo ligado mas em silêncio. Considerou a hipótese
de lembrar à mulher que ela acordara sã e salva na cama. Viu na cara da
mulher que isso de nada serviria. E discutir com a cara-metade no seu
estado atual era a última coisa que queria.

— Tinha queimaduras? Como o homem que eu vi ao pé do tribunal?
Jeannie abanou a cabeça.
— Tens a certeza? Pergunto porque disseste que estava na sombra…
— A dada altura, inclinou-se para a frente, e vi-o de relance. Foi o

suficiente. — Estremeceu. — Tinha testa larga e proeminente. E olhos
escuros, talvez pretos, castanhos ou azuis, não deu para perceber. O cabelo
era preto, curto e espetado, com alguns fios grisalhos. Usava pera. Os lábios
eram muito vermelhos.

Ao ouvir aquela descrição, soou uma campainha na mente de Ralph,
porém, ele não confiou naquele sentimento — devia tratar-se de um falso
positivo motivado pela veemência de Jeannie. Só Deus sabia como gostaria
de acreditar na mulher. Se ao menos houvesse um único sinal de uma prova
empírica…

— Espera aí, os pés! O tipo usava mocassins sem meias e tinha bolhas
vermelhas em tudo quanto era sítio. Pensei que fosse psoríase, mas podiam
ser queimaduras.

Ele ligou a cafeteira.
— Não sei o que dizer, Jeannie. Acordaste na cama, e não existe o

menor sinal de alguém ter…
— Em tempos, tu abriste uma meloa que estava a transbordar de larvas

— interrompeu-o ela. — Aconteceu realmente, bem sabes. Porque não
acreditas que isto aconteceu?



— Mesmo que acreditasse, não posso parar. Não percebes isso?
— O que eu vejo é que o homem sentado na nossa sala tinha razão

numa coisa: acabou. O Frank Peterson está morto. O Terry está morto. Tu
vais voltar ao ativo, e nós podemos… nós podemos… poderíamos…

Ao ver na cara do marido que seria inútil continuar, Jeannie parou de
falar. Não era descrença. Era deceção por ela acreditar sequer que, para ele,
aquilo constituía uma opção. Prender Terry Maitland no Estelle Barga fora a
primeira peça do dominó, a que desencadeou uma reação em cadeia de
violência e infelicidade. E, agora, ele e a mulher discutiam sobre um
homem que não se encontrava ali. Era tudo culpa dele, Ralph acreditava
piamente nisso.

— Se não parares — disse ela —, tens de voltar a andar armado. Por
mim, faço tenções de me precaver com a pequena arma de calibre vinte e
dois que me ofereceste há três anos. À data, pareceu-me um presente idiota,
mas se calhar tinhas razão. Talvez tenha sido um ato de clarividência da tua
parte.

— Jeannie…
— Queres ovos?
— Acho que sim, quero. — Não estava com um apetite por aí além, mas

se tudo o que pudesse fazer pela mulher fosse comer o que ela cozinhasse,
era isso que faria.

Jeannie tirou os ovos do frigorífico e continuou a conversar com o
marido sem se virar.

— Exijo proteção policial durante a noite. Não é preciso ser durante a
noite inteira, basta uma pessoa que faça rondas regulares por aqui. Podes
tratar do assunto?

«Proteção policial contra um fantasma não adiantará grande coisa»,
pensou ele. No entanto, estava casado há demasiado tempo para o dizer em
voz alta.



— Acho que sim.
— Devias avisar também o Howie Gold e os outros. Mesmo que pareça

um disparate pegado.
— Querida…
A mulher prosseguiu na sua arenga.
— O sujeito referiu-se a ti, ou a qualquer um deles. Disse que deixaria

as vossas entranhas espalhadas pelo deserto para os abutres.
Ralph pensou em recordar-lhe que, embora volta e meia avistassem

abutres voando em círculos no céu (sobretudo nos dias de recolha do lixo),
não havia nenhuma região desértica digna desse nome nas imediações de
Flint City. Isso por si só sugeria que o encontro tinha sido um sonho.
Contudo, resolveu continuar calado. Longe dele atiçar a discussão quando
tudo parecia ficar mais calmo.

— Tudo bem, assim farei — respondeu, e pretendia cumprir a promessa.
Precisavam de pôr tudo em cima da mesa, até ao último elemento daquele
desvario. — Sabes que vamos ter uma reunião no escritório do Howie Gold,
certo? Com a mulher que o Alec Pelley contratou para investigar ao
pormenor a viagem do Terry a Dayton.

— A que declarou de forma categórica que o Terry era inocente.
Dessa vez, aquilo que Ralph pensou e calou (pelos vistos, havia todo um

mundo de conversas não verbalizadas entre os cônjuges casados há muito
tempo) foi: «O Uri Geller afirmou categoricamente que conseguia dobrar
colheres apenas com o poder da mente.»

— Sim. Chega hoje de avião. Talvez seja estar a pôr o carro à frente dos
bois, mas ela trabalhou na agência com um ex-polícia condecorado e a sua
maneira de atuar parece fidedigna, daí que talvez tenha feito alguma
descoberta em Dayton. Para começar, parecia muito segura de si própria.

Jeannie começou a partir os ovos.



— Tu irias em frente mesmo que eu tivesse descido e encontrado o
alarme desativado, a porta escancarada e as pegadas dele no chão. Levarias
a tua avante.

— Sim. — A mulher merecia a verdade, sem floreados.
Jeannie virou-se para ele naquele preciso instante, a espátula em riste

como uma arma.
— Permites-me que diga que, na minha opinião, estás a portar-te como

um idiota?
— Podes dizer o que te der na gana, mas é bom que te lembres de duas

coisas, querida. Quer o Terry fosse inocente ou culpado, sou em parte
responsável pela morte dele.

— Tu…
— Chiu… — fez Ralph, apontando para ela. — Estou a falar, e tu tens

de entender.
Jeannie calou-se.
— Além disso, se ele era realmente inocente, existe um assassino de

crianças em liberdade por aí.
— Até aí eu entendo, mas arriscas-te a abrir a porta a coisas que

escapam à tua compreensão. Ou à minha.
— Elementos sobrenaturais? É a isso que te referes? Porque não há

maneira de eu acreditar nessa treta. Nem agora nem nunca.
— Acredita no que quiseres — respondeu ela, voltando-se para o fogão

—, mas aquele homem esteve aqui. Vi a cara dele e identifiquei a palavra
escrita nos seus dedos. «DEVE». Era repugnante. É a palavra que me ocorre.
Dá-me vontade de chorar só de pensar que tu não acreditas. É isso ou atirar-
te esta frigideira com ovos à cabeça, ou… sei lá!

Ralph aproximou-se dela e passou-lhe o braço à volta da cintura.
— Acredito que tu acreditas. Sem sombra de dúvida. E aqui fica a

promessa: se nada sair da reunião desta noite, estou disposto a mostrar-me



mais aberto à ideia de abandonar o caso. Compreendo que há limites.
Serve?

— Acho que sim, pelo menos por enquanto. Sei que te enganaste no
campo de basebol. E também sei que andas a ver se expias a tua culpa.
Mas… e se estiveres a cometer um erro ainda maior ao seguir em frente?

— E se tivesse sido o Derek no Figgis Park? — contra-atacou ele. — Ias
querer que eu fechasse os olhos?

Jeannie sentiu-se vagamente ofendida com a pergunta, considerando-a
um golpe baixo, mas não tinha resposta. Porque se a vítima tivesse sido
Derek, quereria que Ralph perseguisse o homem — ou a criatura —
responsável pelo crime até ao fim do mundo. E ela estaria a seu lado.

— De acordo. Ganhaste. Mas tenho mais uma exigência, e não é
negociável.

— Qual é?
— Vou contigo a essa tal reunião, hoje à noite. E não me venhas com a

cantiga de que é um assunto de polícia, pois ambos sabemos que não é bem
assim. Vamos, come os ovos.
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Jeannie mandou Ralph ao supermercado Kroger com a lista das
compras, porque, independentemente de quem tivesse estado lá em casa na
véspera — humano, fantasma ou tão-somente um sonho
extraordinariamente vívido —, o casal Anderson precisava de se alimentar.
A meio do caminho, as peças começaram a encaixar-se na cabeça de Ralph.
Não houve nada de dramático nisso, uma vez que os factos estavam todos
ali desde o início, diante do seu nariz, numa sala de interrogatório da
esquadra. Será que interrogara o legítimo assassino de Frank Peterson na



qualidade de testemunha, agradecera-lhe e deixara-o partir em liberdade?
Parecia altamente improvável, considerando as numerosas provas que
ligavam Terry ao homicídio, mas…

Encostou o automóvel e ligou para Yune Sablo.
— Vou estar presente logo à noite, não te preocupes — disse Sablo. —

Não perderia as novidades do caso trazidas do Ohio por nada deste mundo.
Estou a investigar o assunto relativo ao Heath Holmes. Apesar de ainda não
ter grande coisa, conto dispor de mais informações quando nos
encontrarmos.

— Ótimo, mas não foi por isso que telefonei. Consegues aceder à ficha
com os antecedentes criminais do Claude Bolton? O gorila do Gentlemen,
Please. Encontrarás sobretudo delitos por posse de droga, e é possível que
haja mais uma ou duas prisões por posse com intenção de venda,
possivelmente com redução de sentença por admissão de culpa.

— Não é o gajo que prefere que lhe chamem «membro da equipa de
segurança»?

— Exato. Esse é o nosso Claude.
— O que se passa com ele?
— Logo à noite digo-te, se encontrar alguma coisa. De momento, só

posso adiantar que parece existir uma cadeia de acontecimentos que vai do
Holmes ao Maitland e ao Bolton. Posso estar enganado, mas não creio.

— Não me faças sofrer, Ralph. Desembucha!
— Ainda não. Quero ter a certeza. Ah, preciso de mais um favor. O

Bolton é um anúncio de tatuagens ambulante, e tenho a certeza de que ele
exibia algo tatuado nos dedos. Deveria ter-me certificado, mas já sabes
como as coisas funcionam quando estamos a interrogar alguém,
principalmente se a pessoa que está do outro lado da mesa tem cadastro.

— Não tiramos os olhos da cara dele.



— Exato. Sempre atentos à cara. Quando os tipos da laia do Bolton
começam a desconversar, é como se empunhassem um cartaz a dizer:
«Minto com os dentes todos.»

— Achas que o Bolton mentiu quando disse que o Maitland entrou para
usar o telefone? Pergunto isto porque a taxista a modos que confirmou a
história.

— Na altura, confesso que não achei. Mas agora possuo mais
informações. Vê se consegues descobrir o que o gajo tem tatuado nos
dedos. Se é que tem alguma coisa escrita.

— O que te parece que possa ser?
— Prefiro não dizer, mas, se estiver certo, constará do cadastro. Mais

uma coisa. Consegues enviar-me uma foto por e-mail?
— Com todo o gosto. Dá-me uns minutos.
— Obrigado, Yune.
— Pensas entrar em contacto com o Bolton?
— Por enquanto, não. Não quero que ele saiba que estou interessado

nele.
— A sério que vais explicar tudo esta noite?
— Na medida do possível, sim.
— Servirá de alguma coisa?
— Para ser sincero, não sei. Obtiveste alguma resposta sobre a

substância encontrada nas roupas e no feno do celeiro?
— Ainda não. Deixa-me ver o que consigo descobrir sobre o Bolton.
— Obrigado.
— O que estás a fazer?
— Compras no súper.
— Espero que não te tenhas esquecido de levar os cupões de desconto

da tua cara-metade.



Ralph sorriu e olhou de soslaio para o assento do lado, onde havia uma
pilha de cupões de supermercado presos com um elástico.

— Como se ela me deixasse esquecer — respondeu ele.
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Ralph saiu do Kroger com três sacos de compras, colocou-os no porta-
bagagens e consultou o telemóvel. Duas mensagens de Yune Sablo.
Começou por abrir a que tinha uma imagem em anexo. Na foto da ficha
criminal, Claude Bolton parecia bastante mais jovem do que o homem
interrogado pelo detetive antes de Maitland ter sido detido. Também parecia
estar sob o efeito de drogas: olhar distante, face arranhada e uma cena
qualquer no queixo que tanto podia ser restos de ovo como vómito. Ralph
lembrava-se de Bolton contar que frequentava regularmente os Narcóticos
Anónimos e que estava limpo há cerca de cinco ou seis anos. Talvez fosse
verdade, talvez não.

O anexo do segundo e-mail de Yune continha os antecedentes. Incluíam
numerosas detenções, a maioria por pequenos delitos, e uma data de sinais
de identificação — uma cicatriz nas costas, outra no lado esquerdo do
corpo, abaixo da caixa torácica, uma na têmpora direita e mais de vinte
tatuagens. Entre estas, uma águia, uma faca com a ponta ensanguentada,
uma sereia, uma caveira com velas nos globos oculares, e muitas outras
para as quais Ralph se estava nas tintas. Em contrapartida, interessavam-lhe
sobretudo as palavras tatuadas nos dedos: «NADA» na mão direita, «DEVE»
na esquerda.

O homem queimado no tribunal tinha tatuagens nos dedos, é certo, mas
seriam «NADA» e «DEVE?» Ralph fechou os olhos e tentou visualizar as
mãos dele, porém, não chegou a conclusão nenhuma. Sabia, por experiência



própria, que as tatuagens nos dedos eram vulgares entre homens que
passavam uma temporada na prisão; provavelmente viam aquilo nos filmes.
«AMOR» e «ÓDIO» gozavam de grande popularidade, assim como «BEM» e
«MAL». Recordava-se de Jack Hoskins ter contado uma história qualquer
acerca de um ladrãozeco com cara de rato que exibia «FODE» e «CHUPA» nas
falanges, e de o outro ter acrescentado que não devia ser o tipo de vocábulo
que o ajudaria a encontrar uma namorada.

A única coisa de que Ralph estava seguro era da ausência de tatuagens
nos braços do homem das queimaduras. Bolton, esse sim, tinha tatuagens
para dar e vender, mas, como é óbvio, o fogo que causara estragos na cara
do homem queimado podia tê-las apagado. Só que…

— Só que aquele homem no tribunal não podia ser o Bolton — disse
ele, alto e bom som, abrindo os olhos e observando as pessoas que entravam
e saíam do supermercado. — Impossível. O Bolton não tinha queimaduras.

«A situação está cada vez mais esquisita», dissera à tal Holly Gibney ao
telefone, na noite anterior. A outra confirmara, dizendo que ameaçava ficar
ainda mais esquisita. E como ela tinha razão.
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Jeannie ajudou-o a guardar as compras. Terminada a tarefa, Ralph disse
à mulher que gostaria que ela visse uma coisa no seu telemóvel.

— Porquê?
— Dá uma espreitadela, pode ser? E lembra-te de que a pessoa que

aparece na fotografia tem mais dez anos em cima.
Entregou-lhe o telemóvel. Jeannie estudou a foto durante dez segundos,

após o que lhe devolveu o aparelho. As suas faces tinham perdido a cor.



— É ele. Tem o cabelo mais curto e uma pera em vez do bigodinho, mas
é o homem que esteve em nossa casa ontem à noite. O que disse que te
mataria se não parasses. Qual é o nome dele?

— Claude Bolton.
— Vais prendê-lo?
— Ainda não. Nem sequer sei se posso fazê-lo, mesmo que quisesse,

uma vez que estou de licença e isso.
— Vais fazer o quê, então?
— Agora? Descobrir por onde é que ele anda.
Num primeiro momento, pensou em telefonar de novo para Yune Sablo,

mas o outro estava a investigar o assassino de Dayton, Holmes. A segunda
ideia, rejeitada de imediato, foi recorrer aos préstimos de Jack Hoskins;
além de bebedolas, tinha uma costela de mexeriqueiro. Porém, existia uma
terceira opção.

Ligou para o hospital, onde o informaram que Betsy Riggins já tinha
voltado para casa. Telefonou-lhe. Depois de indagar como estava o bebé (o
que deu azo a um resumo de dez minutos sobre amamentação e o dinheirão
gasto em fraldas), perguntou a Betsy se esta se importaria de auxiliar um
colega, fazendo para o efeito um par de chamadas, na qualidade de detetive.
Explicou o que pretendia, tintim por tintim.

— Está relacionado com o Maitland? — perguntou ela.
— Bom, considerando a minha atual situação, Betsy, esse é o tipo de

coisas que é melhor não perguntar.
— Arriscas-te a ficar metido numa camisa de onze varas. Sem esquecer

que eu também posso arranjar problemas, pelo simples facto de te ajudar.
— Se estás preocupada com o chefe Geller, por mim ele não saberá de

nada.
Houve uma pausa. Ralph ficou à espera de um sinal da parte dela. Por

fim, a mulher disse:



— Senti-me mal pela mulher do Maitland, sabes? Tive imensa pena
dela. Fez-me pensar nas imagens que se veem nos telejornais depois de um
atentado suicida, quando as pessoas, mais mortas do que vivas, andam de
um lado para o outro com sangue no cabelo e sem perceber o que acabou de
acontecer. Será que isto a poderia ajudar?

— Talvez — respondeu ele. — Não tenciono ir mais longe do que isso.
— Verei o que posso fazer. O John Zellman não é parvo nenhum, e

aquele barzinho de mulheres que se despem precisa de renovar a licença
todos os anos para continuar a funcionar. Isso pode constituir um
estimulozinho para ele colaborar. Telefono-te se não correr bem. Se tudo
funcionar como deve ser, será ele a ligar para ti.

— Muito agradecido, Betsy.
— O assunto fica entre nós, Ralph. Conto manter o emprego quando

terminar a licença de maternidade. Percebido?
— Percebido.
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John Zellman, dono e gerente do Gentlemen, Please, ligou para Ralph
quinze minutos depois. Dava a impressão de estar mais curioso do que
irritado, e mostrou-se disposto a colaborar. Sim, o dono do clube jurava a
pés juntos que Claude Bolton se encontrava nas instalações quando
raptaram e assassinaram o pobre rapaz.

— Como pode ter tanta certeza, senhor Zellman? Julgava que ele só
tinha começado a trabalhar às quatro da tarde…

— Por norma, sim, mas nesse dia chegou mais cedo, por volta das duas.
Queria ficar com tempo livre para ir até à grande cidade com uma das
strippers. Referiu que ela tinha um problema pessoal. — Zellman riu-se



com desprezo. — Vendo bem, quem tinha um problema era ele. Por baixo
da braguilha.

— Uma tal Carla Jeppeson? — perguntou Ralph, percorrendo com o
olhar a transcrição do interrogatório de Bolton no iPad. — Também
conhecida como Pixie Dreamboat?

— Essa mesma — confirmou Zellman, e deu uma gargalhada. — Para
quem gosta de mulheres sem mamas, a gaja tem futuro. Alguns homens
apreciam o género, não me pergunte porquê. O Claude e ela andam juntos,
mas é sol de pouca dura. O marido dela está preso na McAlester… uma
história qualquer de cheques sem cobertura… creio que será libertado no
Natal. A relação com o Claude é apenas para passar o tempo. Já o avisei,
mas sabe o que dizem: há gente que só pensa naquilo!

— Tem a certeza de que foi naquele dia que ele se apresentou mais
cedo? Dez de julho?

— Absoluta. Tomei nota porque não tinha a menor intenção de pagar ao
Claude dois dias em Cap City com as férias à porta… Férias pagas, para
que conste.

— É indecente, de facto. Pensou em despedi-lo?
— Não. Ao menos ele foi sincero, sabe? Digo-lhe mais. O Claude

Bolton é dos bons, e isso é uma raridade nos dias que correm. A maioria
dos seguranças não passa de uma cambada de molengões com ar de duro,
mas basta rebentar uma discussão à boca do palco, como tantas vezes
sucede, e recusam-se a entrar em cena, ou então armam-se no Incrível Hulk
quando um cliente dá uma resposta torta. O Claude é capaz de pegar num
gajo e atirá-lo para o olho da rua, porém, raramente chega a esse extremo. É
sobretudo bom a acalmá-los. Tem uma espécie de dom. Deve ser por causa
das reuniões em que anda metido.

— Narcóticos Anónimos. Ele contou-me.



— Sim, o Claude fala abertamente sobre o assunto. Sente-se orgulhoso,
e, verdade seja dita, está no seu direito. Muitos homens nunca se livram do
estigma, uma vez caídos em desgraça. É uma treta. Atrela-se a nós como
uma praga.

— Ele está realmente limpo?
— Se não estivesse, eu saberia. Conheço os drogados de ginjeira,

detetive Anderson, acredite. O Gentlemen é um estabelecimento sem
drogas.

Ralph tinha as suas dúvidas, mas deixou correr o marfim.
Zellman riu-se.
— Todos voltam ao mesmo, de início. Contudo, ele parou desde que

trabalha para mim. E também não bebe. Uma vez perguntei-lhe por que
razão era abstémio, já que o problema dele eram as drogas. Respondeu-me
que drogas e álcool eram a mesma coisa. Acrescentou que, se bebesse um
gole, nem que fosse uma cerveja sem álcool, sairia desembestado à procura
de coca ou algo mais forte. — Zellman fez um compasso de espera. —
Talvez o Claude fosse um idiota quando consumia droga, mas acabou-se.
Agora é um tipo decente. Num ambiente em que a clientela só está
interessada em beber margaritas e apreciar pachachas depiladas, isso é uma
coisa rara.

— Acredito. O Bolton está de férias?
— Exato. Desde domingo. Dez dias.
— Sabe se ele foi de viagem?
— Quer saber se ele está aqui em Flint City? Não. Encontra-se no

Texas, algures nas imediações de Austin. É de lá. Espere aí, estive com o
ficheiro dele na mão antes de lhe ligar. — Ouviu-se o barulho de papéis e, a
seguir, Zellman voltou a pegar no telefone. — Marysville, assim se chama o
local. Uma aldeola perdida no cu de Judas, a julgar pelo que ele conta. Só
tenho a morada porque envio parte do salário para lá de duas em duas



semanas. Destina-se à mãe. A senhora já tem uma certa idade e começam a
faltar-lhe as forças. Sofre de enfisema pulmonar. O filho foi até Marysville
para tentar interná-la num desses centros de saúde para a terceira idade, mas
não estava com grandes esperanças. A acreditar nele, trata-se de uma
velhota teimosa como tudo. Com aquilo que o Claude ganha aqui, não
percebo como poderia desembolsar semelhante soma. O Estado tem a
obrigação de ajudar aqueles que mais precisam a cuidar dos seus velhos,
mas é o ajudas! Uma grande porra.

«Diz o gajo que provavelmente votou no Donald Trump», pensou
Ralph.

— Bom, obrigado, senhor Zellman.
— Posso perguntar porque quer falar com ele?
— Tenho um par de perguntinhas que ficaram por fazer — respondeu

Ralph. — Pormenores de lana-caprina.
— Para ajudar a pôr os pontos nos «ii», certo?
— Isso mesmo. Sabe a morada?
— Claro, é para onde envio o dinheiro. Tem um lápis à mão?
O que ele tinha era o seu inseparável iPad aberto na aplicação Quick

Notes.
— Pode dizer.
— Rural Star Route, dois, lote trezentos e noventa e sete, Marysville,

Texas.
— E como se chama a mãe?
Zellman soltou uma gargalhada sonora.
— Lovie. Não é amoroso? Lovie Ann Bolton.
Ralph agradeceu e desligou.
— E então? — perguntou Jeannie.
— Aguenta os cavalos — disse Ralph. — Não vês que estou a pensar?



— Estou a ver que sim. Apetece-te um chá gelado enquanto pensas? —
Sorria ao dizer aquilo. O sorriso ficava-lhe a matar. Parecia um passo na
direção certa.

— Apetece-me, pois.
Ralph voltou a concentrar-se no iPad (perguntando a si próprio como é

que em tempos se conseguira desenvencilhar sem aquele maldito aparelho)
e descobriu que Marysville ficava a cento e dez quilómetros a oeste de
Austin. A povoação pouco mais era do que um pontinho no mapa;
destacava-se apenas por algo que dava pelo nome de Marysville Hole.

Ralph refletiu sobre o próximo passo a dar enquanto bebia chá gelado, e
a seguir telefonou para Horace Kinney, da Brigada de Trânsito do Texas.
Kinney ocupava presentemente o posto de capitão e passava a maior parte
do tempo atrás de uma secretária, mas Ralph trabalhara com ele em vários
casos interestaduais quando o outro era um simples agente e percorria
anualmente cento e cinquenta mil quilómetros na região norte e oeste do
Texas.

— Horace — disse Ralph, quando deram por findos os cumprimentos
da praxe —, preciso de um favor teu.

— Grande ou pequeno?
— Médio. Aviso já que requer uma certa subtileza.
Kinney desatou a rir.
— Ah, nesse caso, precisas de ir a Nova Iorque ou ao Connecticut, meu

amigo. Isto é o Texas. Em que te posso ser útil?
Ralph explicou-lhe. Kinney disse que tinha o homem certo para o

trabalho e que, por acaso, estava na zona.
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Por volta das três da tarde, Sandy McGill, a rececionista do
Departamento de Polícia de Flint City, levantou a cabeça e viu Jack Hoskins
parado à frente da sua secretária, de costas para ela.

— Jack? Precisas de alguma coisa?
— Espreita aí a minha nuca e diz se notas alguma coisa.
Intrigada mas divertida, Sandy levantou-se e espreitou.
— Vira-te um bocado mais para a luz. — Quando ele obedeceu,

acrescentou: — Bolas, que queimadura horrível. Devias passar pelo
Walgreens e comprar creme de aloé.

— Achas que adianta?
— Só o tempo o dirá. Pelo menos, servirá para aliviar um pouco o

desconforto.
— Não passa de uma queimadura solar, certo?
Ela franziu a testa.
— Claro, mas suficientemente grave para ter criado bolhas em alguns

sítios. Não sabes que deves usar protetor solar quando vais à pesca? Queres
apanhar cancro da pele?

Ao ouvir aquelas palavras, Hoskins sentiu logo a nuca mais quente.
— Varreu-se-me, acho eu.
— Também ficaste com queimaduras nos braços?
— Nada que se compare. — Vendo bem, não tinha queimaduras nos

braços; só na nuca. No sítio onde aquela criatura tocara nele, em pleno
celeiro abandonado. Onde o acariciara com a ponta dos dedos. — Obrigado,
Sandy.

— Os ruivos e os louros são mais sensíveis ao sol. Se não melhorar,
precisas de ir ao médico.

Jack Hoskins foi-se embora sem responder, a matutar no homem que lhe
aparecera no sonho. O tal que permanecera escondido atrás da cortina do
chuveiro.



«Causei-te isso, mas posso voltar atrás. Queres ver-te livre dele?»
Talvez sim, talvez não, mas o certo é que começara a doer-lhe mais. Mal

podia tocar naquele sítio, e não conseguia deixar de pensar nas feridas
abertas que tinham atacado a pele da mãe. De início, o cancro propagara-se
lentamente, porém, não tardara a crescer de forma galopante. No final,
acabara por devorar a garganta e as cordas vocais, convertendo os gritos
dela em grunhidos. Ainda assim, ao captar aquele som através da porta
fechada do quarto, Jack Hoskins, um rapazinho de onze anos, ouvia o que a
mãe dizia ao pai: para a livrar daquele sofrimento. «Tu farias o mesmo por
um cão», gemia ela. «Porque não fazes isso por mim?»

— Não passa de uma queimadura solar — murmurou, pondo o
automóvel em andamento. — «A porra de uma queimadura solar.»

Precisava urgentemente de uma bebida.
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Eram cinco da tarde quando uma viatura da Brigada de Trânsito do
Texas seguiu pela Rural Star Route 2 e virou para o caminho que dava
acesso ao número 397. Lovie Bolton encontrava-se no alpendre da frente,
com um cigarro na mão e a botija de oxigénio no suporte com rodinhas de
borracha ao lado da cadeira de baloiço.

— Claude! — exclamou ela numa voz rouca. — Temos visitas! É a
Brigada de Trânsito! O melhor é vires cá ver o que eles querem.

Claude estava no quintal repleto de ervas daninhas que pertencia à
pequena casa, entretido a tirar a roupa seca do estendal e a colocá-la bem
dobrada num cesto de vime. A máquina de lavar lá de casa funcionava às
mil maravilhas, mas a de secar tinha-se avariado por aqueles dias, e a mãe
respirava com tanta dificuldade que não estava em condições de pendurar a



roupa sozinha. Tencionava comprar-lhe uma máquina de secar nova antes
de se ir embora, mas passava a vida a adiar. E agora, ao que tudo indicava,
tinha a Brigada de Trânsito à porta, a não ser que a mãe estivesse enganada,
e não devia estar. Podia ter problemas de saúde, mas via lindamente ao
longe.

Contornou a casa e avistou um polícia alto a sair de um veículo preto e
branco. Ao ver o logótipo dourado do Texas na porta do condutor, sentiu
um nó no estômago. Apesar de, nos últimos tempos, nada no seu
comportamento justificar uma hipotética detenção, a contração funcionava
como um reflexo. Meteu a mão no bolso e apertou o medalhão dos
Narcóticos Anónimos (andava sempre com ele desde há seis anos, altura em
que ficara sóbrio), como costumava fazer nos momentos de maior stresse,
quase sem querer.

O agente guardou os óculos de sol no bolso da camisa enquanto a mãe
de Claude fazia o possível para se levantar da cadeira de baloiço com
visível esforço.

— Deixe estar, minha senhora — disse o polícia. — Não se levante por
minha causa.

Ela deixou escapar uma risada rouca e tornou a sentar-se.
— Caramba, você saiu-me cá um calmeirão! Como se chama, senhor

agente?
— Sipe, minha senhora. Cabo Owen Sipe. Muito gosto em conhecê-la.

— Ao dizer aquilo, apertou a mão que não segurava o cigarro, tendo
cuidado com as articulações inchadas da velhota.

— Faço minhas as suas palavras. Este é o meu filho, Claude. Veio de
Flint City para me ajudar.

Owen Sipe virou-se para Claude, que soltou o medalhão e lhe estendeu
também a mão.



— Muito gosto em conhecê-lo, senhor Bolton. — Reteve por momentos
a mão de Claude e observou-a. — Tem tatuagens nos dedos, pelo que vejo.

— Há que ver as duas mãos juntas para perceber a mensagem —
retorquiu Claude, esticando a outra mão. — Fui eu próprio que as fiz,
quando estive preso. Mas se veio até cá ter comigo, já deve saber isso.

— «NADA» e «DEVE» — leu o agente Sipe, ignorando o comentário. —
Já tinha visto tatuagens nos dedos, mas nunca estas.

— Bom, contam uma história — disse Claude —, e eu procuro
transmiti-la sempre que posso. É a minha maneira de remediar o mal. Agora
estou limpo, mas a luta foi difícil. Quando estava preso, fartei-me de ir a
reuniões dos Alcoólicos Anónimos e dos Narcóticos Anónimos. A
princípio, só lá punha os pés porque davam donuts do Krispy Kreme à
borla. Com o tempo, o que diziam começou a fazer sentido. Aprendi que há
duas coisas que todos os viciados sabem: não se deve usar e não se pode
consumir nada. Tenho esse nó na minha cabeça, sabe? Não dá para cortar
nem para desapertar. Portanto, uma pessoa tem de aprender a dar a volta. É
possível, mas, para isso, precisamos de ter sempre em mente o conflito
básico. Deve, mas nicles.

— Céus! — comentou Owen Sipe. — É uma espécie de parábola, certo?
— Hoje em dia, o meu filho não bebe nem se droga — interveio Lovie

da cadeira de baloiço. — Nem sequer fuma esta bodega. — Atirou a beata
para o chão. — É um bom rapaz.

— Ninguém pensa que ele fez alguma coisa de errado, não estou aqui
por isso — declarou o agente Sipe com toda a calma, e Claude Bolton
descontraiu-se. Um bocadinho de nada. Nunca era bom uma pessoa ficar
demasiado à vontade quando a Brigada de Trânsito aparecia sem avisar. —
Recebi uma chamada de Flint City. Devem estar a querer dar um caso por
encerrado, e precisam que verifique uma coisa sobre um homem chamado
Terry Maitland.



Owen Sipe pegou no telemóvel, tocou numa data de ícones e mostrou-
lhe uma fotografia.

— Esta é a fivela do cinto que o tal Maitland usava na noite em que
você o viu? E não me pergunte a que propósito vem isto, porque não faço a
mínima ideia. Só me mandaram vir ter consigo para confirmar.

Na realidade, não era por essa razão que ali tinham enviado o agente
Sipe. Porém, a mensagem transmitida pelo capitão Horace Kinney ia no
sentido de garantir que tudo decorreria de forma tranquila e sem levantar
suspeitas.

Claude examinou a mensagem no telemóvel e devolveu-o.
— Não tenho a certeza, já foi há um certo tempo, mas, à partida, diria

que sim.
— Bom, obrigado. Agradeço a ambos. — O polícia guardou o

telemóvel e, virando costas, preparou-se para ir embora.
— Só isso? — perguntou Claude. — Veio até cá para me perguntar isso?
— Resumindo, sim. Julgo que alguém precisa desesperadamente dessa

confirmação. Obrigado pelo tempo que me disponibilizou. Transmitirei a
mensagem a quem de direito, durante a viagem de regresso a Austin.

— É uma viagem longa, senhor agente — observou Lovie. — Porque
não entra primeiro e bebe um copo de chá gelado? Não é caseiro, mas sabe
bem.

— Bom, não posso entrar e sentar-me convosco, pois quero chegar a
casa antes de escurecer, mas gostaria de beber um chá gelado aqui fora, se
não der trabalho.

— Não dá trabalho nenhum. Claude, traz aí um copo de chá gelado para
este simpático cavalheiro.

— Um copinho — disse o agente, separando um pouco o polegar e o
indicador. — Dois ou três goles e meto-me à estrada.



Claude Bolton entrou em casa. No alpendre, Owen Sipe encostou o
ombro à parede e observou Lovie, cujo rosto afável formava um rio de
rugas.

— O seu filho toma bem conta de si, não toma?
— Sem ele estaria perdida — respondeu a velha senhora. — Manda-me

dinheiro de quinze em quinze dias e aparece sempre que pode. Quer que eu
vá para um lar de idosos em Austin, e talvez isso aconteça daqui a uns
tempos, quando ele puder pagar, coisa que agora não acontece. É o melhor
filho do mundo, senhor agente. Deu trabalho a criar, mas tornou-se um
rapaz digno de confiança.

— Ouvi dizer que sim — retorquiu Sipe. — Diga-me, ele alguma vez a
levou ao Big Sete, que fica aqui perto, à beira da estrada? Têm uns
pequenos-almoços ótimos.

— Não confio em restaurantes à beira da estrada — disse ela, tirando o
maço de tabaco do bolso do vestido e levando um cigarro à boca. —
Apanhei uma intoxicação alimentar num, em 1974, e por pouco não me deu
o badagaio. O meu rapaz ocupa-se da cozinha quando cá está. Não é
nenhum Emeril, mas safa-se bem. Sabe usar uma frigideira, não deixa
queimar o bacon. — Piscou-lhe o olho enquanto acendia o cigarro. Sipe
sorriu e rezou para que a botija de oxigénio estivesse devidamente fechada,
não fosse ela acabar por mandar a casa… e os dois… pelo ar.

— Aposto que o seu filho preparou o pequeno-almoço esta manhã —
disse Sipe.

— E aposta bem. Café, pão de passas torrado e ovos mexidos com muita
manteiga, como eu gosto.

— A senhora é madrugadora? Pergunto isto por causa do oxigénio…
— Somos os dois madrugadores — respondeu ela. — Acordamos com

as galinhas.



Claude regressou, trazendo três copos de chá gelado numa bandeja, dois
altos e um pequeno. Owen Sipe deu dois goles no dele e comunicou que
estava na hora de se ir embora. Os Boltons viram-no afastar-se. Lovie na
cadeira de baloiço, Claude sentado nos degraus, franzindo a testa devido à
nuvem de poeira que assinalava o regresso do polícia à estrada principal.

— Estás a ver como os polícias são pessoas afáveis quando te portas
bem? — perguntou Lovie.

— Sim — respondeu Claude.
— O homem veio até cá para fazer perguntas sobre a fivela de um cinto,

imagina!
— Não foi só por isso, mãe.
— Não? Nesse caso, para que foi?
— Não sei, mas não foi apenas por isso. — Claude depositou o copo

nos degraus da escada e olhou para os dedos. Para o «NADA» e o «DEVE», o
nó acima do qual ele lograra erguer-se. Depois levantou-se. — É melhor ir
acabar de apanhar a roupa. A seguir, quero ir a casa do Jorge e perguntar-
lhe se me empresta a carrinha amanhã, quando estiver na hora da sesta dele.

— És um bom rapazinho, Claude. — Ao ver lágrimas nos olhos da mãe,
ele emocionou-se. — Vem cá dar-me um abraço.

— Sim, mãe — disse Claude, e fez isso mesmo.

12

Ralph e Jeannie preparavam-se para assistir à reunião no escritório de
Howie Gold quando o telemóvel de Ralph tocou. Era Horace Kinney. Ralph
trocou meia dúzia de palavras com ele enquanto Jeannie punha os brincos e
calçava os sapatos.

— Obrigado, Horace. Fico a dever-te uma. — Dito aquilo, desligou.



Jeannie observava o marido, à espera do que aí vinha.
— E então?
— O Horace enviou um agente da Brigada de Trânsito a casa dos

Boltons, em Marysville. Apareceu com um pretexto qualquer, mas a
verdadeira razão que o levou até lá…

— Já sei qual é.
— Certo. A acreditar na senhora Bolton, hoje o filho deu-lhe o pequeno-

almoço às seis da manhã. Se tu viste o Bolton lá em baixo às quatro…
— Vi as horas quando me levantei para ir à casa de banho — afirmou

Jeannie. — Passavam seis minutos das quatro…
— Segundo o MapQuest, a distância entre Flint City e Marysville é de

seiscentos e noventa quilómetros. Ele nunca conseguiria chegar a casa a
tempo de preparar o pequeno-almoço, querida.

— A mãe pode ter mentido. — Jeannie disse aquilo sem grande
convicção.

— Owen Sipe, o polícia enviado pelo Horace, afirma que não captou
nada de errado, e acredita que ele teria dado por isso.

— Então repete-se a história do Terry — declarou ela. — Temos um
homem em dois sítios ao mesmo tempo. Porque ele esteve aqui, Ralph.
Juro.

Antes que o marido pudesse responder, tocaram à campainha. Ralph
vestiu um casaco desportivo para dissimular a Glock no cinto e desceu. O
procurador público Bill Samuels encontrava-se à porta; de calças de ganga e
t-shirt azul lisa, parecia outra pessoa.

— O Howard ligou-me. Disse que ia haver uma reunião no escritório
dele. «Um encontro informal sobre o caso Maitland»… foram as suas
palavras. Acrescentou que gostaria de contar comigo. Pensei que talvez
pudéssemos ir juntos, se não te importares.



— Tudo bem — disse Ralph —, mas escuta uma coisa, Bill… A quem
mais é que contaste? Ao chefe Geller? Ao xerife Doolin?

— A ninguém. Não sou um génio, mas também não bati com a cabeça
ao cair da árvore dos tolos.

Jeannie foi ter com o marido à porta e examinou o conteúdo da mala.
— Olá, Bill. Admira-me ver-te aqui.
O sorriso de Samuels não traduzia ponta de humor.
— Para ser sincero, até eu estou surpreendido por aqui estar. Este caso é

como um zombie que se recusa a morrer.
— O que acha a tua ex-mulher de tudo isto? — perguntou Ralph. Ao ver

Jeannie a olhar para ele, acrescentou: — Se me estou a meter onde não sou
chamado, diz.

— Ah, nós discutimos o assunto — respondeu Samuels. — Ou seja: ela
discutiu e eu ouvi. A minha ex-mulher acredita que tive a minha quota-parte
de responsabilidades na morte do Maitland, e não está completamente
errada. — Tentou sorrir, sem o conseguir. — Mas como poderíamos saber,
Ralph? Diz-me tu. Era canja. Qual era a dúvida? Olhando para trás, sabendo
o que sabíamos, achas sinceramente que terias agido de maneira diferente?

— Sim — respondeu Ralph. — Não o algemaria diante da cidade
inteira, e teria garantido que ele entraria no tribunal pelas traseiras. Vamos
embora ou chegamos tarde.
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Afinal, Holly acabou por não viajar em executiva, embora pudesse tê-lo
feito, caso optasse pelo voo das dez e um quarto da Delta, que a deixaria em
Cap City ao meio-dia e meia. No entanto, como queria ficar mais tempo no
Ohio, preferiu reservar uma viagem cansativa que incluía três escalas a
bordo de aviões pequenos que passariam a viagem expostos às turbulências
do instável mês de julho. Tratava-se de aeronaves apertadas e sem espaço
para grandes comodidades, mas dava para uma pessoa suportar. O menos
tolerável de tudo foi saber que só chegaria a Flint City às seis da tarde, e
para isso era preciso que tudo corresse como planeado. A reunião no
escritório do advogado Gold estava marcada para as sete, e se havia coisa
que Holly detestava era atrasar-se. Chegar tarde não era a melhor maneira
de começar com o pé direito.

Enfiou a pouca bagagem na mala, pagou o hotel, meteu-se no automóvel
e percorreu os cinquenta quilómetros até Regis. Visitou primeiro a casa da
mãe de Heath Holmes, onde ele fora passar férias. Estava fechada e tinha as
janelas tapadas com tábuas, porventura para evitar que os vândalos usassem
os vidros para praticar tiro ao alvo. No jardim, cuja relva precisava
urgentemente de ser aparada, havia uma placa que dizia «À VENDA. ENTRAR

EM CONTACTO COM O FIRST NATIONAL BANK DE DAYTON».
Holly observou a casa, imaginando que as crianças do bairro iriam dizer

que estava assombrada (se é que já não o diziam) e refletiu sobre a natureza
da tragédia. À semelhança do sarampo, da papeira ou da rubéola, era



contagiosa. Ao contrário dessas doenças, porém, para a tragédia não existia
vacina. A morte de Frank Peterson, em Flint City, contagiara a sua pobre
família e propagara-se a toda a cidade. Ela duvidava que fosse esse o caso
desta comunidade suburbana, onde poucos eram os que mantinham laços
duradouros, mas a família Holmes tinha desaparecido do mapa; ficara
apenas aquela casa vazia.

Pensou em tirar uma fotografia da casa fechada, com a placa a dizer «À

VENDA» em primeiro plano, uma imagem de dor e de perda, mas desistiu.
Algumas das pessoas com as quais ia encontrar-se talvez percebessem,
talvez sentissem de maneira idêntica; contudo, isso não aconteceria com a
maioria. Aos seus olhos, seria apenas uma foto.

Dali, conduziu até ao cemitério Peaceful Rest, nos arredores da cidade.
Ali encontrou a família toda reunida: pai, mãe e o único filho. Não havia
flores, e a pedra tumular que assinalava o lugar de descanso encontrava-se
derrubada. Calculou que o mesmo poderia ter acontecido com a lápide de
Terry Maitland. A dor era contagiosa; a raiva também. A lápide era
pequena, tinha unicamente o nome dele, as datas da ordem e uma mancha
ressequida do que poderiam ser resquícios de um ovo esborrachado. Com
um certo esforço, Holly endireitou a pedra. Provavelmente, não ficaria
muito tempo de pé, mas cada um faz o que pode.

— Não matou ninguém, pois não, senhor Holmes? Encontrava-se no
local errado à hora errada. — Holly arrebanhou meia dúzia de flores de uma
campa próxima para espalhar sobre a de Heath. Flores cortadas morriam
passado pouco tempo, mas sempre era melhor do que nada. — Mas não
conseguiu escapar. Ninguém aqui acreditaria, vendo bem. Acho que as
pessoas com quem me vou encontrar hoje também não vão acreditar.

Fosse como fosse, estava apostada em persuadi-los. Faria tudo, tanto
endireitar lápides como tentar convencer homens e mulheres do século XXI



de que havia monstros e que estes levavam a melhor pelo facto de os seres
racionais não acreditarem na sua existência.

Olhou em redor e avistou um mausoléu ao fundo de uma colina pequena
(naquela região do Ohio, todas as colinas eram baixinhas). Encaminhou-se
para lá, leu o nome escrito no granito por cima da porta — GRAVES, túmulos
em inglês, muito apropriado — e desceu os três degraus de pedra. Avistou
os bancos também de pedra, onde era possível ficar sentado a meditar sobre
os membros da família Graves ali enterrados. Teria o intruso procurado
refúgio naquele sítio, uma vez terminado o trabalho sujo? Holly pensava
que não. Qualquer pessoa, até um dos vândalos que haviam empurrado a
lápide de Heath Holmes, podia ter-se aproximado da cripta e espreitado lá
para dentro. Além disso, o sol devia iluminar o espaço de meditação
durante uma ou duas horas, durante a tarde, proporcionando um certo calor
fugaz. Se o intruso fosse quem ela pensava, por certo preferia a escuridão.
Nem sempre, apenas em determinados períodos cruciais. Ainda não chegara
ao fim da sua investigação, mas tinha quase a certeza. E não só: talvez o
assassínio fosse a labuta diária dele, mas a dor era o seu alimento. A dor e a
raiva.

Não, o forasteiro não descansara naquele mausoléu. Todavia, Holly
acreditava piamente que ele estivera naquele cemitério, talvez até antes da
morte de Mavis Holmes e do filho. Holly acreditava que conseguia cheirar a
presença da criatura (admitia que podia tratar-se de uma mera fantasia).
Brady Hartsfield tinha o mesmo cheiro, um fedor antinatural. Bill sabia
disso; as enfermeiras que cuidavam de Hartsfield também o sabiam, ainda
que ele teoricamente se encontrasse num estado de semicoma.

Dirigiu-se para o estacionamento no exterior do cemitério, sentindo a
mala bater-lhe na anca. O único automóvel à espera, no sufocante calor do
verão, era o Prius. Holly contornou o veículo, deu uma volta de trezentos e
sessenta graus e olhou em volta, perscrutando ao pormenor a paisagem



circundante. Estava perto dos campos de cultivo — conseguia cheirar o
fertilizante —, mas o local não passava de uma zona industrial ao
abandono, feia e estéril. Era pouco provável que os folhetos promocionais
da Câmara de Comércio incluíssem fotos daquele sítio (isto partindo do
princípio de que em Regis existia semelhante organismo). Não havia pontos
de interesse. Nada que atraísse o olhar; a bem dizer, só existiam coisas
suscetíveis de o repelir, como se a própria terra dissesse: «Desaparece, aqui
não há nada que te interesse, adeus, não voltes cá.» Bom, existia o
cemitério, mas poucas pessoas visitariam Peaceful Rest quando chegasse o
inverno, e o vento gélido do Norte não tardaria a gelar e a afugentar essas
poucas almas que ali acorressem a fim de homenagear os seus mortos.

Mais a norte situava-se uma linha férrea, pese embora os carris
estivessem enferrujados e o mato crescesse entre as travessas. Havia uma
estação de comboios em ruínas, as janelas entaipadas, tal como acontecia
em casa dos Holmes. Adiante, num ramal, viam-se dois vagões de
mercadorias solitários com as rodas sepultadas no meio do matagal. Dava a
impressão de que estavam ali desde a guerra do Vietname. Perto da estação
esquecida viam-se vários depósitos, também ao abandono, e o que ela
calculou que fossem duas ou três oficinas obsoletas. Por detrás, erguia-se
uma fábrica em ruínas parcialmente oculta por um mar de girassóis e
arbustos. Alguém usara um spray para pintar uma suástica nos tijolos
rosados que já haviam sido vermelhos. De um lado da autoestrada que a
levaria de volta para a cidade, um cartaz inclinado proclamava: «O ABORTO

FAZ UM CORAÇÃO DEIXAR DE BATER, ESCOLHE A VIDA!» Do outro lado,
distinguiu um edifício baixo e comprido com uma placa no telhado dizendo
«TÚNEL DE LAVAGEM SPE ROBO CAR WASH». No estacionamento deserto,
destacava-se outra placa, igualzinha a uma que ela vira naquele dia: «À

VENDA. ENTRE EM CONTACTO COM O FIRST NATIONAL BANK».



«Acho que estiveste aqui. Não no mausoléu, mas perto. Sentiste o
cheiro das lágrimas quando o vento soprava na direção certa. Ouviste as
gargalhadas dos homens ou dos rapazes que empurraram a lápide do Heath
Holmes e depois provavelmente urinaram no túmulo dele.»

Apesar do calor que fazia, Holly sentiu frio. Se tivesse mais tempo,
talvez se desse ao trabalho de percorrer aqueles lugares vazios. Não havia
perigo; o intruso zarpara do Ohio há muito. Rumo a Flint City, quase
apostava.

Holly tirou quatro fotografias: da estação de comboio, dos vagões, da
fábrica e da lavagem de automóveis desertas. Examinou-as e decidiu que
serviam. Que remédio. Ela tinha um avião para apanhar.

«Sim, e pessoas para convencer.»
Se conseguisse, claro. Sentiu-se muito pequena e solitária nesse

momento. Era fácil imaginar a risota e a troça; pensar nisso era natural para
ela. No entanto, tentaria convencer aquela gente. Não lhe restava outra
alternativa. Em nome das crianças assassinadas, sim — Frank Peterson e as
irmãs Howard e todas as outras anteriores —, mas também por causa de
Terry Maitland e Heath Holmes. Uma pessoa fazia o que podia.

Ainda precisava de ir a outro sítio. Por sorte, calhava em caminho.

2

Num banco do parque comunitário de Trotwood, um velho ali sentado
mostrou-se muito contente por lhe dar instruções sobre como chegar ao
local onde os corpos das «pobres meninas» haviam sido encontrados. Não
era longe, adiantou, e ela saberia quando lá chegasse.

E assim foi.



Holly parou o automóvel, saiu e contemplou uma ravina que as pessoas
de luto — e os caçadores de emoções passando por enlutados — tinham
tentado transformar em santuário. Viam-se cartões cheios de purpurina, nos
quais palavras como «DOR» e «PARAÍSO» saltavam à vista. Havia balões,
alguns meio vazios, outros recentes, embora Amber e Jolene Howard
tivessem sido encontradas três meses antes. Havia uma estátua da Virgem
Maria, que um vândalo qualquer decorara com um bigode. Vislumbrou um
ursinho de peluche que lhe provocou um calafrio. Tinha o corpo castanho e
gordalhufo coberto de mofo.

De iPad em punho, tirou uma fotografia.
No ar não existia o menor vestígio do odor que sentira (ou julgara ter

sentido) no cemitério, mas a investigadora não tinha dúvidas de que o
intruso visitara aquele lugar desde que os cadáveres de Amber e Jolene
haviam sido descobertos, deleitando-se com a dor dos peregrinos que
acorriam àquele santuário improvisado como se de um excelente conhaque
se tratasse. Saboreou também o empolgamento dos (não muitos, mas
alguns, havia sempre um punhado deles) que ali iam para meditar sobre
qual poderia ser a sensação experimentada na pele por quem perpetrara as
atrocidades a que as irmãs Howard tinham sido submetidas.

«Sim, tu vieste, mas demoraste o teu tempo. Só cá puseste os pés
quando achaste que não corrias o risco de atrair atenções indesejadas, como
aconteceu no dia em que o irmão do Frank Peterson disparou sobre o Terry
Maitland.»

— Dessa vez não conseguiste resistir, pois não? — murmurou Holly. —
Seria o mesmo que um homem esfomeado dizer «não» a um banquete do
dia de Ação de Graças com tudo a que tem direito.

Um monovolume parou diante do Prius de Holly. Num dos lados do
para-choques tinha um autocolante a dizer «TÁXI DA MAMÃ». O autocolante
da extremidade oposta dizia «EU ACREDITO NA SEGUNDA EMENDA… E VOTO».



A mulher que saiu lá de dentro estava bem vestida, era gordinha, bonita, na
casa dos trinta. Trazia um ramo de flores na mão. Ajoelhou-se e depositou o
ramo junto a uma cruz de madeira com «MENINAS» escrito de um lado e
«COM JESUS» do outro. A seguir, levantou-se.

— Muito triste, não é? — comentou ela com Holly.
— Sim.
— Sou cristã, mas fico feliz por o culpado estar morto. Feliz da vida. E

alegra-me saber que ele está no Inferno. Acha horrível da minha parte?
— Ele não está no Inferno — disse Holly.
A mulher encolheu-se como se tivesse levado uma bofetada.
— Ele transporta o Inferno.
Holly conduziu até ao aeroporto de Dayton. Mesmo ligeiramente

atrasada, não cedeu à tentação de ultrapassar o limite de velocidade. Leis
eram leis.

3

Viajar em avionetas (Linhas Aéreas Lata de Sardinha, como Bill lhes
chamava) tinha as suas vantagens. Uma foi que a última etapa a deixou no
aeródromo de Kiowa, no condado de Flint, poupando-a a uma viagem de
automóvel de cento e dez quilómetros até Cap City. Além disso, viajar por
etapas permitia-lhe dar seguimento às investigações. Durante as breves
escalas entre um voo e outro, usava o wi-fi do aeroporto de modo a
descarregar o maior número de informações e o mais depressa possível.
Durante as viagens de avião, lia com atenção todo o material descarregado,
percorrendo rapidamente o ecrã e concentrando-se de tal modo que, no
segundo voo, só ouviu os gritos horrorizados quando o turbohélice de trinta



lugares entrou numa zona de turbulência e perdeu altitude como um
elevador.

Chegou ao seu destino com apenas cinco minutos de atraso e,
apressando o passo, foi a primeira a alcançar os balcões da Hertz, o que lhe
valeu um olhar hostil do tipo com ar de vendedor comercial assoberbado
que fora ultrapassado no sprint final. A caminho da cidade, ao constatar que
estava em cima da hora, Holly cedeu à tentação e excedeu o limite de
velocidade. Mas só em dez quilómetros por hora.

4

— É ela! Só pode ser.
Howie Gold e Alec Pelley encontravam-se diante do prédio onde ficava

o escritório do advogado. Howie apontava para uma mulher magra com um
fato cinzento e blusa branca que caminhava pelo passeio na direção deles,
transportando ao ombro uma mala de viagem grande que lhe batia na anca.
Tinha o cabelo muito curto, a cara pequena e uma franja grisalha que caía
praticamente até às sobrancelhas. Tirando o batom nos lábios, não usava
maquilhagem. Apesar de o Sol se estar a pôr, o calor ainda se fazia sentir, e
uma gota de suor escorria-lhe pela face.

— Menina Gibney? — interpelou Gold, dando um passo em frente.
— Sim — respondeu ela, ofegante. — Estou atrasada?
— Dois minutos adiantada, para ser rigoroso — disse Alec. — Posso

pegar na sua mala? Parece pesada.
— Estou bem — retorquiu ela, desviando o olhar do advogado

corpulento e careca para o investigador que requisitara os seus serviços.
Alec Pelley era uns bons quinze centímetros mais alto do que o chefe, com



cabelo grisalho penteado para trás, vestindo nessa noite calças castanhas e
uma camisa branca aberta no colarinho. — Os outros já chegaram?

— Quase todos — disse Alec. — O detetive Anderson… Falai no mal.
Holly virou-se e viu aproximarem-se três pessoas. Uma delas era uma

mulher que conservava vestígios da beleza de outras épocas, se bem que as
olheiras debaixo dos olhos, parcialmente disfarçadas pela base e por um
pouco de pó de arroz, levassem a pensar que não andava a dormir como
devia ser nos últimos tempos. À sua esquerda, via-se um homem magro e
nervoso, com uma madeixa de cabelo espetado atrás, no meio do resto do
cabelo rigidamente domado. E, à direita…

O detetive Anderson era um homem alto, com os ombros descaídos e o
início do que se converteria rapidamente numa barriguinha se não
começasse a fazer dieta. Tinha a cabeça um tudo-nada projetada para diante,
e os olhos, de um azul intenso, avaliaram-na de alto a baixo e de um lado ao
outro. Não era Bill, claro, esse estava morto e enterrado há dois anos e não
voltaria à vida. Além disso, aquele homem era bastante mais novo do que
Bill quando Holly o conhecera. No entanto, deixava transparecer a mesma
curiosidade no rosto. Estava de mãos dadas com a mulher, o que sugeria
tratar-se da senhora Anderson. O facto de ela o acompanhar não deixava de
ser interessante.

Procedeu-se às apresentações da praxe. O magricela com o remoinho,
no fim de contas, era o procurador público do condado de Flint, William
(«Trate-me por Bill, peço-lhe») Samuels.

— Vamos subir e livrar-nos deste calor — disse Howie.
A senhora Anderson, Jeanette de seu primeiro nome, perguntou a Holly

se o voo fora bom, e a investigadora deu uma resposta politicamente
correta. A seguir, voltou-se para Howie e perguntou se existia equipamento
audiovisual na sala que lhes estava destinada. O advogado respondeu
afirmativamente, e acrescentou que Holly poderia utilizá-lo à vontade se



tivesse material para apresentar. À saída do elevador, Holly perguntou onde
ficava a casa de banho.

— Preciso que me deem dois minutinhos. Vim direita do aeroporto.
— Claro. No fim do corredor, à esquerda. A porta deve estar

destrancada.
Holly receou que Jeanette Anderson se oferecesse para a acompanhar,

mas tal não aconteceu. O que foi bom. Na realidade, Holly precisava de
urinar («Mudar a água ao canário», como a sua mãe costumava dizer),
porém, outro assunto mais importante exigia a sua atenção e só podia tratar
disso em total privacidade.

Na cabina, com a saia levantada e a mala entre os confortáveis sapatos
de viagem, fechou os olhos. Ciente de que os espaços fechados
funcionavam como amplificadores naturais, procedeu a uma oração
silenciosa.

«Sou eu, a Holly Gibney, de novo, e preciso que venhas em meu
socorro. Sabes que não me sinto confortável na presença de desconhecidos,
nem mesmo um de cada vez, e esta noite tenho seis de uma assentada. Sete,
se a viúva do senhor Maitland marcar presença. Não me sinto propriamente
apavorada, mas mentiria se não dissesse que estou com medo. O Bill era
bom nestas situações, mas eu não sou ele. Ajuda-me a fazer tudo como o
meu sócio faria. Ajuda-me a entender a descrença natural destas pessoas e a
não ter medo.»

Para terminar, acrescentou num sussurro:
— Por favor, meu Deus, ajuda-me a não meter a pata na poça. —

Interrompeu-se por momentos e acrescentou: — Não vou fumar.

5



A reunião decorreu na sala de conferências do escritório de Howie
Gold. Embora mais pequena do que a de The Good Wife (Holly vira as sete
temporadas da série e andava agora a assistir à sequela), era particularmente
acolhedora. Tinha numerosos quadros que denotavam bom gosto, uma mesa
encerada de mogno, cadeiras de pele. A senhora Maitland comparecera,
com efeito. Sentou-se à direita de Howie Gold, que ocupava a cabeceira e
lhe perguntou com quem deixara as filhas.

Marcy dirigiu-lhe um sorriso pálido.
— O Lukesh e a Chandra Patel voluntariaram-se para ficar com elas. O

filho deles jogava na equipa do Terry. Em boa verdade, o Baibir encontrava-
se na terceira base quando… — Olhou para o detetive Anderson. —
Quando os seus homens o prenderam. Ele ficou arrasado. Não
compreendeu.

Anderson cruzou os braços e ficou calado. A esposa pousou a mão no
ombro dele e murmurou algo para mais ninguém ouvir. Anderson assentiu
com a cabeça.

— Vou dar início a esta sessão — anunciou Howie Gold. — Como não
existe nenhuma ordem do dia, talvez a nossa convidada queira ser ela a dar
início às hostilidades. Apresento-lhes a Holly Gibney, uma detetive
particular contratada pelo Alec para investigar as questões que dizem
respeito a Dayton, isto partindo do princípio de que existe relação entre os
dois casos. Essa é, de resto, uma das coisas que estamos aqui para
averiguar, se possível.

— Eu não sou detetive particular — declarou Holly. — O meu sócio,
Pete Huntley, é que possui licença de investigador privado. De uma forma
geral, a nossa agência dedica-se à recuperação de bens roubados e à
localização de fugitivos libertados sob fiança. De vez em quando, aceitamos
uma ou outra investigação criminal em que não corramos o risco de



interferir com a polícia. Temos tido êxito, por exemplo, com animais de
estimação desaparecidos.

A declaração soou um tanto desconchavada, e Holly sentiu-se corar.
— A senhora Gibney está a ser demasiado modesta — interveio Alec.

— Se não me engano, participou nas buscas de um fugitivo violento
chamado Morris Bellamy.

— Esse foi um dos casos do meu sócio, senhor Pelley — afirmou Holly.
— Do meu primeiro sócio, Bill Hodges. Morreu passado pouco tempo,
como sabe, Alec.

— Sim — confirmou Alec. — Lamento a sua perda.
O hispânico, que o detetive Anderson tinha apresentado como Yunel

Sablo, da Polícia Estadual, pigarreou.
— Pelo que me disseram — afirmou ele —, a senhora e o Bill Hodges

estiveram envolvidos num caso de homicídio em massa e num atentado
frustrado de terrorismo internacional cometido por um jovem de apelido
Hartsfield. E também sei de ciência certa que a Holly foi a pessoa que o
impediu de levar por diante um atentado num auditório a transbordar. Uma
explosão que teria matado milhares de jovens.

Um murmúrio percorreu os presentes sentados à volta da mesa. Holly
sentiu o rosto ficar ainda mais vermelho. Gostaria de lhes contar que tinha
falhado, que se limitara a fazer com que Brady adiasse as suas ambições
homicidas, que este voltara à carga e causara mais mortes antes de ser
impedido de vez, mas não era a altura nem o local.

O tenente Sablo ainda não terminara.
— A senhora foi condecorada pela cidade, certo?
— Bom, de facto, foram três as pessoas condecoradas. Cada um recebeu

unicamente a chave de ouro da cidade e um passe de autocarro válido por
dez anos. — Olhou em redor, consciente, para seu grande desgosto, de que
continuava a corar como uma adolescente de dezasseis anos. — Aconteceu



há séculos. Quanto a este caso, em concreto, prefiro deixar o relatório para
o fim. E o mesmo em relação às minhas conclusões.

— Parece que estamos no último capítulo daqueles antigos policiais
ingleses — opinou Howard Gold, sorrindo. — Contamos aquilo que
sabemos, e depois a senhora levanta-se e surpreende-nos com uma
explicação de quem é o assassino e de como perpetrou o crime.

— Desejo-lhe boa sorte. — Bill Samuels meteu a sua colherada. — Só
de pensar no caso Peterson fico com dores de cabeça.

— Bom, creio que estamos na posse da maioria das peças — referiu
Holly —, se bem que não estejam todas na mesa, por enquanto. Vem-me à
memória, e aposto que vão achar isto um disparate pegado, aquele velho
ditado sobre a recusa de o Macy’s em contar a verdade ao Gimbels. Com a
diferença de que, agora, tanto o Macy’s como o Gimbels estão aqui…

— Sem esquecer o Saks, o Nordstrom e o Needless Markup — disse
Howie. No entanto, ao ver a expressão de Holly, apressou-se a acrescentar:
— Juro que não estou a brincar, senhora Gibney. Concordo em absoluto
consigo. Vamos pôr as cartas na mesa. Quem começa?

— Devia ser o Yune — propôs Anderson —, já que estou de licença
administrativa.

Yune Sablo colocou uma pasta na mesa e sacou do portátil.
— Senhor Gold, pode explicar-me como se usa o projetor?
O advogado obedeceu, e Holly observou atentamente para depois poder

imitá-lo quando chegasse a sua vez. Logo que os fios certos ficaram
ligados, Howie Gold baixou ligeiramente as luzes na sala.

— Muito bem — começou o tenente Sablo. — Peço desculpa, senhora
Gibney, se me antecipar a algumas das descobertas que fez em Dayton.

— Não há problema — respondeu Holly.
— Falei com o capitão Bill Darwin, do Departamento de Polícia de

Dayton, e com o sargento George Highsmith, de Trotwood. Quando lhes



disse que tínhamos um caso parecido com o deles, porventura relacionado
com uma carrinha roubada que esteve perto dos dois cenários do crime, eles
mostraram-se dispostos a colaborar e, graças à magia das telecomunicações,
devo ter recebido o material todo. Isto é, se este aparelho funcionar.

O ambiente de trabalho apareceu no ecrã. O polícia clicou numa pasta
chamada «HOLMES». A primeira imagem mostrava um homem vestido com
um uniforme cor de laranja da prisão. Tinha o cabelo castanho-arruivado
curto e a barba por fazer. Era um nadinha estrábico, o que lhe conferia um
aspeto que tanto podia ser sinistro como apenas atordoado pelo rumo que a
sua vida entretanto tomara. Holly vira aquela fotografia na primeira página
do Dayton Daily News de 30 de abril.

— Este é o Heath James Holmes — declarou Yune Sablo. — Trinta e
quatro anos. Detido pelos homicídios de Amber e Jolene Howard. Tenho
fotos das meninas na cena do crime, mas não vou mostrá-las. Vocês depois
não conseguiriam pregar olho. São de longe as piores mutilações que já vi.

Silêncio total por parte das sete pessoas atentas às imagens. Jeannie
apertou o braço do marido. Tapando a boca com a mão, Marcy estudou a
foto de Holmes, como que hipnotizada.

— Descontando uma primeira detenção quando era menor de idade, por
ter dado umas voltas num veículo roubado, e um par de multas por excesso
de velocidade, Holmes não tinha antecedentes criminais. As avaliações de
trabalho semestrais, primeiro no Kindred Hospital e depois na Heisman
Memory Unit, são excelentes. Colegas e pacientes… todos disseram bem
dele, incluindo comentários como «sempre amável», «genuinamente
preocupado» e «faz mais do que lhe é exigido».

— As pessoas já diziam isso do Terry — murmurou Marcy.
— Isso não significa nada — protestou Samuels. — Todos se referiam

assim ao Ted Bundy.
Yune Sablo prosseguiu:



— O Holmes contou aos companheiros de trabalho que planeava passar
a semana de férias em Regis, uma povoação cinquenta quilómetros a norte
de Dayton e Trotwood. A meio dessa semana, os cadáveres das duas
meninas foram encontrados por um carteiro, no decorrer da sua ronda. O
indivíduo avistou um bando enorme de corvos amontoados numa ravina, a
um quilómetro e meio da casa dos Howards, e parou para investigar.
Considerando o cenário que encontrou, o mais provável é ter-se
arrependido.

Sablo clicou no computador, e a imagem de Holmes, de olhos vesgos e
barba por fazer, foi substituída pela de duas meninas loiras. A foto tinha
sido tirada numa feira ou num parque de diversões; Holly conseguiu
distinguir um carrossel em forma de chávenas de chá gigantes em segundo
plano. Amber e Jolene sorriam e empunhavam pauzinhos de algodão-doce
como se de troféus se tratasse.

— Longe de mim culpar as vítimas, mas as irmãs Howard eram
problemáticas. Mãe alcoólica, pai ausente, família de baixos rendimentos e
residência num bairro péssimo. A escola catalogou-as como «alunas em
risco de exclusão», e eram useiras e vezeiras em faltar às aulas. Como,
aliás, aconteceu na segunda-feira, dia vinte e três de abril, por volta das dez
da manhã. A Amber tinha uma hora livre, e a Jolene disse que precisava de
ir à casa de banho, por isso é possível que tenham planeado tudo.

— A fuga de Alcatraz — comentou Bill Samuels.
Ninguém se riu.
O polícia continuou:
— As miúdas foram avistadas pouco antes do meio-dia numa loja de

conveniência, a cinco quarteirões da escola. Tenho aqui uma imagem
retirada da câmara de videovigilância da loja.

«A foto a preto-e-branco é nítida, como se tivesse sido extraída de um
antigo film noir», pensou Holly. Observou as duas meninas loiras, uma com



duas latas de refrigerante na mão, a outra com um par de barras de
chocolate. Ambas vestiam calças de ganga e t-shirts. Nenhuma delas
parecia contente; a dos chocolates apontava para algo com a boca
escancarada e a testa franzida.

— O funcionário da loja, farto de saber que elas deveriam estar nas
aulas, negou-se a atendê-las — explicou Yune Sablo.

— Não me digam — afirmou Howie. — Quase dá para ouvir a mais
velha a insultar o sujeito.

— Precisamente — confirmou Sablo —, mas não é isso que interessa.
Reparem no canto superior direito da imagem. No passeio, a olhar lá para
dentro. Vou aproximar.

Marcy sussurrou qualquer coisa baixinho. Talvez fosse «Cristo».
— É ele, não é? — declarou Samuels. — É o Holmes. Não tira os olhos

delas.
Sablo confirmou com a cabeça.
— O empregado da loja foi a última pessoa que informou ter visto a

Amber e a Jolene vivas. Mas houve pelo menos mais uma câmara de
videovigilância que as filmou.

Clicou, e no ecrã surgiu a imagem recolhida por outra câmara de
vigilância. Esta tinha o olho eletrónico apontado para um conjunto de
bombas de gasolina. No canto lia-se doze e dezanove, dia 23 de abril. Holly
pensou que devia tratar-se da foto que a enfermeira, sua informadora,
mencionara. Candy Wilson calculara que fosse a carrinha todo-o-terreno de
Holmes, uma Chevy Tahoe toda artilhada, mas enganara-se redondamente.
A imagem mostrava Heath Holmes encaminhando-se para uma furgoneta
em cuja fachada lateral se lia «JARDINAGEM ARTÍSTICA E PISCINAS DAYTON».
Deduzia-se que, depois de ter pagado a gasolina, regressara ao veículo com
um refrigerante em cada mão. Inclinada à janela do lado do condutor para
receber as latas, via-se Amber, a mais velha das irmãs Howard.



— Quando foi roubada a carrinha? — perguntou Ralph.
— A catorze de abril — respondeu Yune Sablo.
— Ele escondeu-a até estar pronto. Quer dizer que estamos perante um

crime premeditado.
— Tudo indica que sim.
— E essas meninas… entraram na carrinha com ele, assim, sem mais

nem menos?
O tenente Sablo encolheu os ombros.
— Mais uma vez, não se trata aqui de culpar as vítimas… não podemos

deitar as culpas para cima de duas raparigas tão novinhas por fazerem uma
má escolha… mas a imagem sugere que, de início, elas o seguiram
voluntariamente. A senhora Howard disse ao sargento Highsmith que a
mais velha tinha o hábito de pedir boleia quando queria ir a qualquer lado,
apesar de passarem a vida a dizer-lhe que era perigoso.

Holly acreditava que as duas imagens obtidas através das câmaras de
videovigilância contavam uma história simples. Ao ver que o empregado da
loja de conveniência se recusara a atendê-las, o forasteiro ofereceu-se para
comprar refrigerantes e chocolates um pouco mais à frente, quando
abastecesse a carrinha. Depois disso, talvez lhes tivesse dito que as levaria a
casa ou onde quisessem ir. Apenas um cavalheiro cordial, disposto a
auxiliar duas rapariguinhas que tinham feito gazeta… Pensando bem, ele
também já fora criança.

— O Holmes foi visto posteriormente, já passava das seis da tarde —
continuou Yune Sablo. — Numa Waffle House à saída de Dayton. Tinha
sangue no rosto, nas mãos e na camisa. Disse à empregada que o atendeu e
ao cozinheiro que sangrara do nariz e foi lavar-se na casa de banho. Antes
de se ir embora, encomendou comida para levar. Quando ele saiu, o
cozinheiro e a empregada viram que as costas da camisa e os fundilhos das
calças também apresentavam manchas de sangue, o que tornava a história



dele um pouco menos verosímil, visto que a maioria das pessoas tem o
nariz na parte da frente da cara. A empregada anotou a matrícula e avisou a
polícia. Mais tarde, os dois funcionários do restaurante identificaram o
Holmes numa fila de reconhecimento, devido ao seu inconfundível cabelo
castanho-arruivado.

— Ele continuava ao volante da carrinha quando parou na Waffle
House? — quis saber Ralph.

— Hã-hã. Apareceu abandonada no parque de estacionamento do
condado de Regis, pouco depois de descobrirem os cadáveres das meninas.
Havia sangue a dar com um pau na parte de trás, e as impressões digitais
delas estavam por todo o lado. Algumas manchadas de sangue. Mais uma
vez, são notórias as semelhanças com o assassínio do Frank Peterson.
Espantosas, diria mesmo.

— Qual era a distância entre a casa dele, em Regis, e o local onde a
carrinha todo-o-terreno foi encontrada? — perguntou Holly.

— Menos de oitocentos metros. A teoria da polícia é que ele a
abandonou, regressou a casa, despiu a roupa ensanguentada e preparou um
belo jantar à mãe. A polícia conseguiu obter a correspondência das
impressões digitais quase de imediato, mas demorou cerca de dois dias para
ultrapassar os trâmites burocráticos e obter um nome.

— Porque a única vez que detiveram o Holmes, o tal passeio num
veículo roubado, aconteceu quando ele ainda era menor — declarou Ralph.

— Sí, señor. No dia vinte e seis de abril, o Holmes deslocou-se à
Heisman Memory Unit. Quando a responsável, uma rapariga chamada June
Kelly, lhe perguntou o que estava a fazer no hospital durante as férias, ele
respondeu que precisava de ir buscar uma coisa ao cacifo e que, de
caminho, aproveitara para espreitar alguns doentes, já que ali estava. Ela
achou aquilo um tanto esquisito, porque, embora as enfermeiras tenham
cacifos onde guardar os seus pertences, os auxiliares só dispõem de uma



espécie de caixotes de plástico na sala de descanso. Além disso, os
auxiliares são informados, logo à partida, de que o termo correto para
designar os clientes é «residentes», e o Holmes tinha o costume de lhes
chamar os seus rapazes e as suas raparigas, num tom simpático. Acontece
que um dos «rapazes» que ele foi visitar, naquele preciso dia, era o pai do
Terry Maitland, e a polícia encontrou cabelos louros na casa de banho deste
residente, cabelos esses que o laboratório forense identificou como
pertencendo a Jolene Howard.

— Muito conveniente — observou Ralph. — Não passou pela cabeça de
ninguém que essas provas podiam ter sido plantadas?

— Considerando a forma como as provas se iam acumulando,
concluíram que se tratou de um descuido, ou, então, que ele queria ser
apanhado — respondeu Yune. — A carrinha, as imagens das câmaras de
videovigilância, as cuequinhas das miúdas encontradas no sótão… e, por
fim, a cereja no topo do bolo: a correspondência de ADN. As amostras
recolhidas da boca quando ele estava preso correspondiam ao sémen
deixado pelo culpado na cena do crime.

— Meu Deus! — exclamou Bill Samuels. — Estamos de facto diante de
um déjà-vu.

— Com uma exceção de monta — declarou o tenente Sablo. — O Heath
Holmes não teve a sorte de aparecer em primeiro plano numa gravação que,
por acaso, decorria à mesma hora em que foram raptadas e assassinadas as
irmãs Howard. A mãe jurou a pés juntos que ele permaneceu em Regis o
tempo todo, disse que o filho não se deslocou à Heisman e de certeza que
não estivera em Trotwood. «Por que diabo lá iria?», disse a mulher. «É uma
cidade de merda cheia de gente merdosa.»

— Qualquer jurado rejeitaria esse tipo de depoimento — disse Samuels.
— Vendo bem, se a tua mãe não mentir por ti, quem é que o fará?



— Durante essa semana de férias foi visto por outras pessoas — insistiu
Yune Sablo. — Cortou a relva em casa da mãe, consertou as caleiras de
esgoto, pintou o alpendre e ajudou a velha senhora do outro lado da rua na
sua jardinagem. Isso coincidiu com o dia em que as irmãs Howard foram
raptadas. Além disso, a carrinha artilhada não passou despercebida
enquanto ele percorria a cidade para trás e para diante.

— A vizinha da frente é taxativa no que se refere ao paradeiro dele
perto da hora a que as crianças foram mortas? — perguntou Howie.

— Disse que esteve com ele perto das dez da manhã. Se não é um álibi,
anda lá perto. Regis encontra-se bastante mais próximo de Trotwood do que
Flint de Cap City. Segundo a hipótese avançada pela polícia, assim que ele
acabou de ajudar a vizinha com as petúnias, ou lá o que era, dirigiu-se ao
estacionamento do condado, trocou a Tahoe pela carrinha e foi à caça.

— O Terry teve mais sorte do que o senhor Holmes — disse Marcy,
olhando primeiro para Ralph e depois para Bill Samuels. Ralph aguentou o
olhar dela; Samuels não conseguiu ou não quis. — Só que isso não foi
suficiente.

— Há mais uma coisa, outra peça do puzzle, como diria a senhora
Gibney. Mas prefiro esperar que o Ralph recapitule e proceda ao resumo do
caso Maitland, tanto os prós como os contras.

Ralph abreviou ao máximo, utilizando frases concisas, como se
prestasse testemunho em tribunal. Fez questão de mencionar o que Claude
Bolton lhe dissera, ou seja, que Terry o tinha arranhado com a unha ao
apertar-lhe a mão. Depois de fazer referência às roupas descobertas em
Canning Township — calças, cuecas, meias e ténis, mas nada de camisa —,
voltou a falar no homem que vira das escadas do tribunal. Admitiu não estar
convencido de que esse indivíduo estivesse a usar a camisa que Terry
vestira na estação de comboios de Dubrow para tapar a cabeça,



teoricamente coberta de cicatrizes e careca, embora acreditasse que era
possível.

— O julgamento deve ter tido cobertura televisiva — observou Holly.
— Investigaram o assunto?

Ralph e o tenente Sablo entreolharam-se.
— Sim, verificámos — respondeu Ralph —, mas aquele homem não

aparece nas imagens.
Gerou-se uma certa agitação, e Jeannie segurou novamente no braço do

marido; melhor dizendo, agarrou-se a ele. Ralph deu-lhe uma palmadinha
tranquilizadora na mão, mas sem tirar os olhos da mulher que apanhara o
avião até ali, vinda de Dayton. Holly não se mostrava surpreendida. Parecia
satisfeita.
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— O homem que matou as irmãs Howard utilizou uma carrinha de caixa
fechada — declarou Yune Sablo — e, quando terminou, abandonou-a num
lugar onde seria facilmente descoberta. O homem que matou o Frank
Peterson fez a mesma coisa com a carrinha que usou para raptar o rapaz. De
facto, chamou a atenção para ela ao deixá-la nas traseiras do Shorty’s Pub e
ao falar com duas testemunhas, à semelhança do Holmes, que trocou dois
dedos de conversa com o cozinheiro e a empregada da Waffle House. A
polícia do Ohio encontrou montes de impressões digitais na tal furgoneta,
tanto do assassino como das vítimas. Nós descobrimos muitas na carrinha,
mas estas incluíam um conjunto não identificado. Até ao momento, pelo
menos.

Ralph inclinou-se para diante, muito atento.



— Quero mostrar-vos uma coisa. — Yune Sablo tocou no portátil. No
ecrã surgiram duas impressões digitais. — Estas são as do rapaz que roubou
a carrinha em Nova Iorque. Uma foi retirada da carrinha e a outra é de
quando o detiveram em El Paso. Agora, vejam isto.

Digitou mais uns dados e as duas impressões digitais, sobrepostas,
correspondiam na perfeição.

— Isto resolve a questão do Merlin Cassidy. Passemos agora às
impressões digitais do Frank Peterson: uma tirada pelo médico-legista,
outra da carrinha.

A sobreposição mostrou que eram rigorosamente idênticas.
— Muito bem. Agora preparem-se para uma surpresa, melhor dizendo,

um imbróglio. À esquerda, uma impressão digital não identificada,
recolhida na carrinha. à direita, uma do Heath Holmes, extraída do seu
cadastro no condado de Montgomery, no Ohio.

Procedeu à sobreposição das duas. Apesar de não coincidirem cem por
cento, andava lá perto. Na opinião de Holly, um júri considerá-las-ia
compatíveis. Ela aceitaria as provas nas calmas.

— Dá para perceber que existem pequenas diferenças — disse Yune
Sablo. — Isto porque a impressão digital deixada pelo Holmes na carrinha
está um pouco esborratada, porventura devido a ser mais antiga. Contudo,
apresenta pontos de identificação que chegam para me convencer de que se
trata da mesma pessoa. A dada altura, o Heath Holmes esteve naquela
carrinha. Estamos a falar de uma informação em primeira mão.

A sala ficou em silêncio.
O tenente Sablo exibiu mais duas impressões digitais. A da esquerda

estava percetível e bem definida. Holly percebeu que eles já a tinham visto.
Ralph também.

— É do Terry — disse ele. — Recolhida na carrinha.
— Afirmativo. E, à direita, uma fivela do cinto abandonado no celeiro.



As espirais, se bem que estranhamente apagadas, coincidiam em vários
sítios. Quando Sablo as sobrepôs, a impressão digital da carrinha preencheu
os espaços vazios na da fivela.

— São a mesma, indiscutivelmente — afirmou Yune Sablo. —
Pertencem ambas ao Terry Maitland. Com a diferença de que a do cinto
parece provir do dedo de um homem bastante mais velho.

— Como é que pode ser? — perguntou Jeannie.
— Não pode — retorquiu Samuels. — Eu vi as impressões digitais do

Terry Maitland na ficha do cadastro… recolhidas poucos dias depois de ele
ter tocado na fivela. Eram firmes e nítidas. Cada uma das linhas e das
espirais estava intacta.

— Também obtivemos uma impressão digital não identificada na fivela
— informou o tenente Sablo. — Aqui está.

Nenhum membro do júri aceitaria aquela impressão digital;
distinguiam-se algumas linhas e espirais, embora ténues, praticamente
impercetíveis. Um borrão, na sua maioria.

— Não dá para ter a certeza — prosseguiu Yune Sablo —, atendendo à
má qualidade, mas tenho sérias dúvidas de que se trate de uma impressão
do senhor Maitland, e não pode pertencer ao Heath Holmes, visto que ele
morreu muito antes de essa fivela aparecer no vídeo da estação de
comboios. Ainda assim… O Heath Holmes esteve na carrinha usada para
raptar o Frank Peterson. Como, quando e porquê… não consigo explicar,
mas não exagero se disser que daria mil dólares para saber quem deixou
essa impressão digital parcialmente esborratada na fivela do cinto e pelo
menos quinhentos para me explicarem por que carga de água a do Maitland
parece tão velha.

Dito aquilo, desligou o portátil e sentou-se.
— Contamos com uma data de peças na mesa — declarou Howie. —

Contudo, não vejo como podem formar uma imagem. Alguém tem mais



alguma?
Ralph virou-se para a sua mulher.
— É a tua vez — disse ele. — Conta o sonho que tiveste com o

indivíduo que invadiu a nossa casa.
— Não foi um sonho — retorquiu ela. — Os sonhos dissipam-se. A

realidade não.
Primeiro devagar, depois acelerando aos poucos o seu discurso, Jeannie

contou-lhes que vira a luz acesa no andar de baixo e aí fora encontrar o
indivíduo, sentado depois do arco da sala, numa das cadeiras vazias da
cozinha. Terminou com o aviso que ele fizera, reforçando-o ao mostrar-lhe
as letras, de um azul desmaiado, tatuadas nos dedos. deves dizer-lhe que
pare.

— Desmaiei. Tal coisa nunca me acontecera na vida.
— A Jeannie acordou na cama — explicou Ralph. — Não havia sinais

de arrombamento. O alarme estava ligado.
— Foi um sonho — afirmou Samuels, categoricamente.
Jeannie abanou a cabeça com tanta veemência que os cabelos ondearam.
— Ele estava lá.
— Alguma coisa aconteceu — disse Ralph. — Disso estou certo. O

homem com a cara queimada tinha tatuagens nos dedos…
— O homem que não aparece nas imagens de videovigilância — disse

Howie.
— Bem sei que parece uma loucura. Mas neste caso temos mais uma

pessoa com tatuagens nos dedos, e de repente lembrei-me de quem era. Pedi
ao Yune para me enviar uma foto, e a Jeannie reconheceu-o. O homem que
ela viu no sonho… ou em casa, é o Claude Bolton, o gorila do Gentlemen,
Please. O tal que ficou com um arranhão quando apertou a mão ao
Maitland.



— Da mesma forma que o Terry sofreu um arranhão quando se cruzou
com o auxiliar — disse Marcy. — O auxiliar era o Heath Holmes, não era?

— Ah, sim — disse Holly, como quem não quer a coisa. Tinha o olhar
cravado num dos quadros pendurados na parede. — Quem mais podia ser…

Alec Pelley manifestou-se:
— Alguém se deu ao trabalho de verificar o paradeiro do Bolton?
— Eu — respondeu Ralph. — Vive em Marysville, uma cidadezinha na

zona ocidental do Texas, a setecentos quilómetros daqui. A não ser que
tivesse um avião privado escondido algures, era lá que estava quando a
Jeannie o viu em nossa casa.

— Pode acontecer que a mãe dele tenha mentido — disse Samuels. —
Como já foi referido, habitualmente, as mães mostram-se dispostas a isso
quando os filhos se encontram sob suspeita.

— A Jeannie pensou o mesmo, mas neste caso parece pouco razoável. O
polícia foi até lá, invocando outro pretexto, e contou que os dois se
mostravam descontraídos e recetivos. Sem darem mostras das angústias
próprias de quem cometeu um crime.

Samuels cruzou os braços no peito.
— Não me convence.
— Marcy — interveio Howard —, acho que é a tua vez de acrescentares

uma peça ao quebra-cabeças.
— Eu… prefiro não o fazer. Deixo isso para o detetive. Foi a Grace

quem falou com ele.
Howie pegou-lhe na mão.
— Faz isso pelo Terry.
Marcy suspirou.
— De acordo. A Grace também viu o tal homem. Duas vezes. Na

segunda, dentro de casa. Pensei que ela estava a ter pesadelos, pois ficara



perturbada com a morte do pai… como qualquer criança ficaria, de resto.
— Interrompeu o que estava a dizer e mordeu o lábio inferior.

— Por favor — implorou Holly. — É importantíssimo, senhora
Maitland.

— Eu estava convencida de que não era real! Completamente
convencida!

— Ela descreveu-o? — perguntou Jeannie.
— Mais ou menos. A primeira vez aconteceu há cerca de uma semana.

Ela e a Sarah dormiam juntas no quarto da Sarah, e a Grace disse que ele
estava a flutuar do lado de fora da janela. Contou que a cara parecia feita de
plasticina e tinha palhinhas no sítio dos olhos. Qualquer pessoa seria levada
a pensar que se tratava de um pesadelo, certo?

Ninguém fez comentários.
— A segunda vez foi no domingo. A Grace disse que acordou depois da

sesta e o homem encontrava-se sentado na cama dela. Referiu que as
palhinhas nos olhos tinham desaparecido, que os olhos eram iguaizinhos
aos do pai, mas que isso não a impediu de sentir medo. Apresentava os
braços tatuados. E as mãos.

Ralph interveio.
— A mim disse-me que a cara de plasticina desaparecera. Que tinha

cabelo preto e curto, espetado. Ah, e uma barbicha no queixo.
— Uma pera — corrigiu Jeannie, com uma expressão agoniada. — Era

o mesmíssimo homem. A primeira vez pode ter sido um sonho, mas, da
segunda… era o Bolton. Só pode ser ele.

Marcy levou as mãos às têmporas e apertou-as, como se estivesse com
uma enxaqueca.

— Sei que dá essa impressão, mas a única hipótese é ter sido um sonho.
A Grace disse que a camisa do homem mudou de cor à medida que ele



falava, e esse género de coisas só acontece nos sonhos. Quer contar o resto,
detetive Anderson?

Ele abanou a cabeça.
— A senhora está a ir lindamente.
Marcy esfregou os olhos.
— A Grace acrescentou que o homem gozou com ela. Chamou-lhe bebé

e, quando ela começou a chorar, disse que lhe agradava que ela estivesse
triste. A seguir, deixou uma mensagem para o detetive Anderson: ou ele
parava, ou acontecia uma desgraça.

— Segundo a Grace — declarou Ralph —, da primeira vez que o
homem se mostrou parecia que não estava pronto. Era como se estivesse
inacabado. Da segunda vez, ela descreveu um homem que, com efeito,
parece ser o Claude Bolton. Só que ele encontra-se no Texas. Interpretem
isto como quiserem.

— Se o Bolton está lá, não podia estar aqui! — exclamou Bill Samuels,
nitidamente impaciente.

— Também parecia óbvio em relação ao Terry Maitland — comentou
Howie. — E, agora, chegamos à conclusão de que em relação ao Heath
Holmes também. — Virou-se e concentrou a sua atenção em Holly. — Hoje
não contamos com a Miss Marple, mas temos connosco a senhora Gibney.
Consegue juntar estas peças todas?

Holly não deu mostras de o ouvir. Continuava de olhos postos no quadro
e na parede.

— Palhinhas no lugar dos olhos — repetiu. — Sim, claro. Palhi… — A
sua voz emudeceu.

— Senhora Gibney — insistiu Howie. — Tem algo para nos comunicar?
Holly regressou de onde quer que estivesse.
— Sim, posso explicar o que está a acontecer. Só peço que mantenham

uma mente aberta. Será mais rápido, acho eu, se vos mostrar parte de um



filme que trouxe comigo. Está na minha mala, num DVD.
Após outra breve oração a fim de pedir forças (e para pedir que Bill

Hodges a apoiasse quando os outros começassem a manifestar a sua
incredulidade e, provavelmente, a sua indignação), levantou-se e pousou o
portátil na extremidade da mesa, onde anteriormente estivera o computador
de Yune Sablo. A seguir, tirou um leitor de DVD externo e ligou-o.
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Devido à queimadura solar, Jack Hoskins chegara a pensar em pedir
baixa por doença, invocando a predisposição familiar para o cancro da pele,
mas depois concluiu que era má ideia. Péssima, de facto. O mais certo era o
chefe Geller mandá-lo sair do gabinete, e, quando a notícia se espalhasse
(Rodney Geller era um fala-barato da pior espécie), o detetive Hoskins
passaria a ser alvo de escárnio no departamento. No caso de o chefe
concordar, o que dificilmente aconteceria, ver-se-ia na obrigação de
consultar o médico, e Jack não estava preparado para isso.

Porém, Hoskins fora chamado três dias antes do final das suas férias, o
que não era justo, já que as malditas estavam marcadas desde maio.
Considerando que estava no seu direito (absoluto direito, melhor dizendo)
de transformar esses três dias naquilo a que Ralph Anderson chamaria
«férias em casa», passou a quarta-feira a percorrer os bares. Por alturas da
sua terceira paragem, quase conseguira esquecer o sinistro episódio
ocorrido em Canning Township; na quarta paragem, deixara de se
preocupar tanto com a queimadura e com o facto peculiar de lhe ter
aparecido da noite para o dia.

A quinta etapa foi no Shorty’s Pub. Pediu à empregada, uma rapariga
lindíssima cujo nome de momento lhe escapava (embora tivesse gravado na



memória as suas pernas espetaculares enfiadas numas calças de ganga
Wrangler justas), para lhe examinar a nuca e dizer o que via. A jovem
obedeceu.

— É só uma queimadura solar — disse ela.
— Só uma queimadura solar?
— Sim, só uma queimadura solar. — E, após ter feito uma pausa: —

Mas uma queimadura das feias, cheia de bolhinhas. Devia pôr um pouco
de…

— Gel de aloé, bem sei. Já me disseram.
Ao fim de cinco vodcas tónicas (talvez tivessem sido seis), regressou a

casa respeitando o limite de velocidade, sentado muito direito e a olhar com
atenção por cima do volante. Não convinha nada que a polícia o mandasse
parar. Naquele estado, a taxa de alcoolemia permitida por lei era de 0,8
gramas por litro.

Chegou a casa praticamente à mesma hora a que Holly Gibney iniciava
a sua apresentação na sala de conferências de Howie Gold. Despiu-se e
ficou de cuecas, lembrou-se de trancar as portas e foi à casa de banho
porque precisava de esvaziar a bexiga com alguma urgência. Cumprida essa
tarefa, recorreu uma vez mais ao espelho de mão para verificar o pescoço.
A queimadura já deveria ter começado a melhorar, porventura até a pelar.
Mas não. Ficara preta. Profundas fissuras atravessavam o seu pescoço. Fios
perlados de pus escorriam de duas dessas fissuras. Deixou escapar um
gemido, fechou os olhos, tornou a abri-los e suspirou de alívio. Não havia
pele preta. Nem sinal de pus. No entanto, o pescoço estava vermelhíssimo
e, sim, viam-se várias bolhas. Já não lhe doía tanto como anteriormente,
quando ele tocava no sítio, mas por que raio aconteceria isso, tendo em
conta a quantidade industrial de «anestésico» no seu organismo?

«Tenho de parar de beber desta maneira», pensou. «Ver coisas que não
existem é um sinal de alarme que não deve ser ignorado. Posso até



considerá-lo um aviso.»
Como não tinha gel de aloé, aplicou arnica na queimadura. Ardeu um

bocado, mas passou logo (ou, quanto mais não fosse, diminuiu até se
transformar num latejar surdo). Era bom, certo? Colocou uma toalha de
rosto sobre a almofada, para evitar que a fronha ficasse manchada, deitou-se
e apagou a luz. A escuridão não ajudou. Tinha a sensação de que a dor
aumentava no escuro, e era a coisa mais fácil deste mundo imaginar que
havia algo com ele dentro do quarto. A mesmíssima criatura que se
insinuara por trás dele no celeiro desabitado.

«A única coisa que ali havia era fruto da minha imaginação. Aquela pele
toda preta foi a minha imaginação a trabalhar. As fissuras também. E o
pus.»

Tudo verdade; mas também era verdade que, quando acendeu a luz de
cabeceira, se sentiu melhor. O seu último pensamento, antes de adormecer,
foi que uma boa noite de sono faria com que tudo ficasse bem.
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— Quer que eu diminua as luzes? — perguntou Howie.
— Não — respondeu Holly. — Isto é mera informação, e não

entretenimento, e, apesar de o filme ser curto… só tem oitenta e sete
minutos… não é preciso vê-lo na íntegra. Nem sequer precisamos de ver a
maioria das imagens. — Não se sentia tão nervosa como temia. Pelo menos,
até ali. — Mas, antes de eu mostrar o que descobri, quero deixar uma coisa
bem clara. Uma coisa que acho que todos devem ficar a saber nesta fase,
apesar de poderem não estar preparados para admitir a verdade, em perfeita
consciência.



Os outros observaram-na em silêncio. Todos aqueles olhares cravados
nela. Holly mal conseguia acreditar: ela, a menina encolhida que se sentava
ao fundo da sala de aula, que nunca levantava a mão, que usava o
equipamento de ginástica por baixo da saia e da blusa nos dias em que tinha
Educação Física, que, mesmo aos vinte anos, não se atrevia a responder à
mãe. Holly Gibney, que, é bom que se diga, perdera a cabeça em apenas
duas ocasiões.

«Mas tudo isso foi antes do Bill. Ele pensava que eu podia melhorar, e
fi-lo por ele. E serei melhor ainda, por estas pessoas.»

— O Terry Maitland não assassinou o Frank Peterson, assim como o
Heath Holmes não matou as irmãs Howard. Esses homicídios foram
cometidos por um intruso. Esse homem usa a ciência moderna, a nossa
ciência forense, contra nós, mas a maior arma dele é a nossa incredulidade.
Estamos predispostos a guiar-nos pelos factos, e, às vezes, quando os factos
são contraditórios, farejamos o rasto desse intruso, embora nos recusemos a
seguir-lhe o cheiro. Ele sabe disso. E usa-o em seu benefício.

— Senhora Gibney — disse Jeannie Anderson —, está a dizer que os
assassínios foram cometidos por um ser sobrenatural? Uma espécie de
vampiro?

Holly, mordendo o lábio, refletiu um pouco. Finalmente, disse:
— Prefiro não responder a isso, por enquanto. Primeiro, quero mostrar-

vos o fragmento de um filme que trouxe. É um filme mexicano, dobrado em
inglês e estreado neste país há cinquenta anos para ser exibido nas sessões
duplas dos drive-in. O título é As Lutadoras Mexicanas contra o Monstro,
mas na versão original…

— Deixe-se disso — interrompeu Ralph. — É ridículo!
— Cala-te — interrompeu-o Jeannie. Apesar de não ter levantado a voz,

todos notaram o tom de raiva. — Dá-lhe uma oportunidade…
— Mas…



— Tu não estavas lá ontem à noite. Eu estava. Tens de lhe dar uma
oportunidade.

Ralph cruzou os braços no peito, tal como Samuels fizera. Era um gesto
que Holly conhecia bem. Um gesto de quem diz: «Recuso-me a ouvir.»
Holly manteve-se firme no seu propósito.

— O título do filme mexicano, em espanhol, é Rosita Luchadora e
Amigas Conocem El Cuco. Significa…

— É isso! — exclamou Yune Sablo, fazendo com que todos se
sobressaltassem. — É o nome que eu tinha na ponta da língua quando
estávamos a comer naquele restaurante, sábado passado. Lembras-te da
história, Ralph? A que a abuela da minha mulher lhe contava quando ela
era pequena?

— Como poderia esquecer-me? — comentou Ralph. — O tipo com o
saco preto que mata as criancinhas e depois esfrega a gordura delas… —
Interrompeu o que estava a dizer, pensando, ainda que contrariado, em
Frank Peterson e nas irmãs Howard.

— Faz o quê? — perguntou Marcy Maitland.
— Bebe o seu sangue e esfrega a gordura no corpo — disse o tenente

Sablo. — Teoricamente, isso fará com que se conserve jovem. El Cuco.
— Sim — confirmou Holly. — Ele é conhecido em Espanha como El

Hombre del Saco ou El Cuco. Em Portugal, chamam-lhe Cabeça de
Abóbora. Quando chega o Dia das Bruxas e as crianças americanas abrem
buracos nas abóboras, mais não fazem do que esculpir o retrato de El Cuco,
como acontecia há centenas de anos na Península Ibérica.

— Havia uma canção sobre o El Cuco — adiantou Yune Sablo. — A
abuela costumava trauteá-la por vezes, à noite. Dorme, meu menino, dorme
agora… Não me lembro do resto.

— Dorme, meu menino, dorme — acrescentou Holly. — Que El Cuco
está no telhado, ele veio para te comer.



— Que bonita canção de embalar — comentou Alec. — Imagino os
sonhos felizes que as crianças não tinham…

— Meu Deus! — sussurrou Marcy. — Acha que foi uma criatura dessa
espécie que esteve em nossa casa? Sentada na cama da minha filha?

— Sim e não — respondeu Holly. — Bom, vou passar o filme. Os
primeiros dez minutos devem chegar.

9

Jack sonhou que conduzia por uma estrada deserta com duas faixas, sem
veículos e no meio de descampados, sob quilómetros de céu azul. Seguia ao
voltante de um camião (um camião-cisterna?), porque sentia o cheiro a
gasolina. Ao lado encontrava-se um homem com cabelo preto curto e pera.
Tinha os braços cobertos de tatuagens. Hoskins sabia quem ele era porque
ia com frequência ao Gentlemen, Please (embora raramente na sua
qualidade de polícia) e mantivera conversas cordiais com Claude Bolton,
que possuía antecedentes criminais, mas parecia ser um tipo decente desde
que se reabilitara. Nesta versão, porém, Claude Bolton era um tipo mau
como as cobras. Foi este Claude que puxou a cortina do chuveiro para
permitir a Hoskins ler a palavra tatuada nos seus dedos: «NADA».

O camião passou por uma placa que dizia: «MARYSVILLE, POPULAÇÃO:
1280».

— O cancro está a espalhar-se rapidamente — disse Claude, e, com
efeito, era a voz que ouvira atrás da cortina do chuveiro. — Olha bem para
as tuas mãos, Jack.

Ele baixou os olhos. As suas mãos, que seguravam o volante, tinham
ficado pretas. Enquanto olhava, elas desprenderam-se dos braços e caíram.
O camião saiu da estrada, inclinou-se e começou a virar-se. Jack teve



consciência de que ia explodir e obrigou-se a sair do sonho antes que tal
acontecesse, com a respiração entrecortada e de olhos no teto.

— Valha-me Deus! — murmurou, verificando se ainda conservava as
mãos. Estavam lá, bem como o relógio. Não devia ter dormido mais de uma
hora. — Deus me…

Alguém se mexeu à sua esquerda. Por momentos, Jack perguntou-se se
teria levado para casa a bonita empregada do bar com as pernas compridas,
mas não, encontrava-se sozinho. Uma beldade daquelas não quereria
envolver-se com um tipo como ele. Aos seus olhos, Jack não passava de um
quarentão bêbedo e obeso que começava a ficar care…

Olhou à sua volta. A mulher deitada na cama era a sua mãe. Soube isso
por causa da travessa de tartaruga presa nos poucos fios de cabelo que lhe
restavam. Fora enterrada com aquela travessa. Maquilhada pelo agente
funerário, dir-se-ia uma boneca de cera, mas no conjunto não estava mal.
Agora o rosto quase desaparecera, a carne apodrecera e desprendera-se dos
ossos devido à putrefação. A camisola, empapada de pus, estava colada ao
corpo. Cheirava a carne apodrecida. Tentou gritar, mas não conseguiu.

— Este cancro está à tua espera, Jack — anunciou a mãe. Ele via os
dentes da progenitora a bater, pois os lábios tinham desaparecido. —
Ameaça devorar-te. Ele ainda vai a tempo de to extirpar, mas daqui a pouco
será tarde de mais. Até para ele. Estás disposto a fazer o que ele quer?

— Sim — sussurrou Hoskins. — Qualquer coisa.
— Nesse caso, presta atenção.
Jack Hoskins foi todo ouvidos.
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Não havia qualquer referência ao aviso do FBI nos créditos do filme, o
que não surpreendeu Ralph. Quem se daria ao trabalho de registar os
direitos de autor de semelhante relíquia que, ainda por cima, não prestava
para nada? A música era uma mistura foleira de violinos trémulos e riffs
alegres produzidos por um acordeão norteño. A imagem mostrava-se
riscada, como se tivesse sido exibido repetidas vezes por projecionistas há
muito mortos que não se importavam com o que faziam.

«Não posso acreditar que estou aqui», pensou Ralph. «É de loucos.»
Isso não impediu que tanto a sua mulher como Marcy Maitland

devorassem as imagens com a concentração dos estudantes que se preparam
para o exame final, e que os outros, embora não tão absortos, também
prestassem atenção. Yune Sablo tinha um ligeiro sorriso nos lábios. Não o
sorriso de alguém que acha que aquilo que está a ver é ridículo, mas o de
um homem vislumbrando um pouco do seu passado: uma lenda de infância
que ganha vida.

O filme tinha início com uma cena noturna em que, ao que parecia,
todos os estabelecimentos comerciais eram bares ou bordéis, ou ambas as
coisas. A câmara seguia uma mulher bonita de vestido decotado,
caminhando de mão dada com a filha, uma menina dos seus quatro anos.
Talvez esse passeio tardio por um bairro mal-afamado da cidade com uma
criança que deveria estar na cama fosse explicado mais tarde; porém, tal
não acontecia na parte a que Ralph e os outros assistiam.

Um bêbedo aproximava-se da mulher e, apesar de a boca dele dizer uma
coisa, o ator que fazia a dobragem disse «Ei, borracho, queres sair
comigo?», com um sotaque mexicano que lembrava a voz do Speedy
Gonzalez. A mulher ignorou-o e continuou o seu caminho. A seguir, numa
zona de penumbra entre dois postes de luz, surge de um beco um sujeito de
casaco preto comprido saído direitinho de um filme do Drácula. Transporta
um saco preto na mão. Com a outra, agarra na menina. A mãe grita, e,



correndo atrás dele, alcança-o debaixo do candeeiro seguinte e vasculha o
saco. Ele vira-se, e a oportuna claridade emitida pelo candeeiro de rua
ilumina a cara de um homem de meia-idade com uma cicatriz na testa.

O indivíduo de casacão preto solta um grunhido, revelando uma bocarra
cheia de falsas presas. A mulher recua, de mãos erguidas, parecendo menos
uma mãe apavorada e mais uma cantora de ópera prestes a iniciar uma ária
da Carmen. O ladrão de criancinhas envolve a pequenita no casaco e foge,
mas não antes de um sujeito que saía de um dos numerosos bares o saudar,
também ele com um pavoroso sotaque do Speedy Gonzalez: «Ei, professor
Espinoza, onde é que vai? Deixe-me pagar-lhe uma bebida.»

Na cena seguinte, a mãe é conduzida até à morgue da cidade («DEPÓSITO

DE CADÁVERES», lia-se no vidro fosco da porta), e desata no aguardado
choro histriónico quando o lençol é erguido e revela a filha, supostamente
mutilada. Procedia-se depois à detenção do homem com o rosto marcado,
que se vem a saber ser um respeitado professor de uma universidade
próxima.

Seguia-se um dos julgamentos mais curtos da história do cinema. A mãe
prestava testemunho, e o mesmo fizeram os dois indivíduos que falavam à
moda do Speedy Gonzalez, incluindo o que se oferecera para pagar um
copo ao professor; os jurados retiravam-se para deliberar. Para acrescentar
um toque surrealista a toda esta situação por demais previsível, entraram em
cena cinco mulheres, vestidas com o que tinha todo o ar de serem disfarces
de super-heroínas, às quais não faltavam sequer as máscaras estrambólicas.
Pelos vistos, ninguém na sala do tribunal, nem o juiz, parece estranhar.

Quando o júri regressou, o professor Espinoza, considerado responsável
pelo hediondo assassínio, baixou a cabeça e adotou um ar culpado. Uma das
mulheres mascaradas pôs-se de pé num salto e proclamou:

— Estamos diante de um erro judicial! O professor Espinoza jamais
faria mal a uma criança!



— Mas eu vi-o! — gritou a mãe. — Desta vez, Rosita, estás enganada!
As mulheres vestidas com trajes de super-heroínas abandonam o

tribunal com as suas vistosas botas, e a imagem muda para um plano que dá
a ver uma forca. A câmara mostra um cadafalso rodeado por uma chusma
de observadores. O professor Espinoza é conduzido escada acima. No
momento em que a corda lhe é colocada em torno do pescoço, o olhar dele
fixa-se num homem encapuzado como um monje ao fundo da multidão. A
seus pés, calçados com sandálias, encontra-se um saco.

Apesar de ser um filme idiota e mal feito, Ralph sentiu um formigueiro
descer-lhe pelo braço e cobriu a mão de Jeannie quando ela o procurou.
Sabia exatamente o que iam ver a seguir. O monge empurrou o capuz para
trás e revelou o rosto do professor Espinoza, com cicatriz na testa e tudo.
Ele sorriu, exibindo as ridículas presas de plástico… apontou para o saco
preto… e riu-se.

— Ali! — grita o legítimo professor do alto do cadafalso. — Ali está
ele!

A multidão virou-se, mas o homem do saco preto tinha desaparecido.
Espinoza, por seu turno, recebeu o saco preto que lhe estava destinado: o
capuz com que lhe taparam a cabeça. De rosto coberto, vociferou: «O
monstro, o monstro, o mons…» O alçapão abriu-se, e ele caiu de
escantilhão.

A sequência seguinte mostra as super-heroínas correndo no encalço do
falso monge pelos telhados, e foi nesse preciso instante que Holly parou a
gravação.

— Há cerca de vinte e cinco anos, vi uma versão legendada deste filme
— explicou ela. — O que o professor grita no fim é «El Cuco, El Cuco…».

— E que mais poderia ser? — murmurou Yune. — Céus, não via um
filme das luchadoras desde miúdo. Na altura, havia para aí dez ou doze
fitas do género. — Encarou os outros como se acabasse de sair de um



sonho. — Las luchadoras, as lutadoras. E a protagonista deste, Rosita, era
famosa. Vocês deviam vê-la sem máscara, ay caramba! — Sacudiu a mão,
como se tivesse tocado numa superfície quente.

— Não havia só dez ou doze, deviam rondar os cinquenta — disse
Holly baixinho. — No México, toda a gente adorava las luchadoras. Eram
como os filmes de super-heróis dos nossos dias. Com um orçamento
bastante reduzido, claro.

De bom grado dissertaria sobre esse fascinante período da história do
cinema (aos seus olhos, é bom de ver), mas esta não era a altura certa para o
fazer, sobretudo depois de ver o detetive Anderson com cara de quem tinha
acabado de engolir, inadvertidamente, uma substância amarga. Não lhes
confessaria que também ela idolatrava os filmes das luchadoras.
Costumavam ser exibidos no canal de televisão local de Cleveland, que
emitia a rubrica Shock Theater todos os sábados à noite. Holly calculava
que os universitários da cidade ficassem bêbedos e sintonizassem o dito
canal para gozarem com a péssima montagem e o vestuário, que, sem
sombra de dúvida, consideravam piroso, mas não havia nada de engraçado
nas luchadoras aos olhos da estudante assustadiça e tristonha que ela era.
Carlotta, Maria e Rosita mostravam-se fortes e corajosas, passando o tempo
a ajudar os pobres e oprimidos. Rosita Muñoz, a mais famosa, chamava-se
até, a si mesma, com orgulho, cholita, que era como se sentia
invariavelmente aquela infeliz estudante do secundário: uma mestiça. Uma
aberração.

— Os filmes de lutadoras mexicanas são, na sua maioria, recriações de
antigas lendas. Este não é exceção. Veem como encaixa no que sabemos
sobre os nossos homicídios?

— Perfeitamente — retorquiu Bill Samuels. — Reconheço isso. O único
problema é ser um disparate. Se acredita mesmo no El Cuco, senhora
Gibney, é porque não regula bem da caixa dos pirolitos.



«Diz o tipo que me falou das pegadas que desapareciam», pensou
Ralph. Não acreditava na existência de El Cuco, mas achava que a mulher
tinha sido muito corajosa ao mostrar o filme, sabendo de antemão qual seria
a reação deles. Sentia curiosidade em ver como a senhora Gibney da
Finders Keepers reagiria.

— Diz-se que o El Cuco se alimenta do sangue e da gordura das
crianças — declarou Holly. — No mundo real, porém, não sobreviveria
apenas à base disso, mas graças a pessoas que pensam como o senhor,
William Samuels. Que pensam como todos vós, suponho. Permitam-me que
vos mostre mais uma coisa. Não demora muito, prometo.

Passou ao capítulo nove do DVD, o penúltimo. A ação começava com
uma das luchadoras, Carlotta, a encurralar o monge encapuzado num
armazém deserto. Ele tentava escapar por uma oportuna escada à mão de
semear. Carlota agarrou-o pela parte de trás do hábito ondulante e atirou-o
por cima do ombro. O monge dá uma pirueta e cai de costas. O capuz voa,
revelando uma massa informe em vez de um rosto. Carlotta gritou quando
duas garras afiadas saíram de onde deveriam estar os olhos. Possuíam
indiscutivelmente um qualquer tipo de poder repelente, pois Carlotta
cambaleava contra a parede e levava a mão à frente da sua máscara de
lutadora, procurando proteger-se.

— Pare! — exclamou Marcy. — Meu Deus, por favor.
Holly clicou no iPad. A imagem no ecrã desvaneceu-se, embora Ralph

ainda conseguisse vê-la: uma espécie de efeito especial pré-histórico,
quando comparado com as imagens gráficas geradas por um computador
que se podiam ver no cinema hoje em dia, mas bastante eficaz se uma
pessoa tivesse acabado de ouvir uma miudinha a contar a história sobre um
intruso que lhe invadira o quarto.

— Acha que foi isso que a sua filha viu, senhora Maitland? —
perguntou Holly. — Bom, não exatamente, não é isso que quero dizer,



mas…
— Sim. Claro. Palhinhas no lugar dos olhos. Foram as palavras dela.

Palhinhas no lugar dos olhos.
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Ralph levantou-se. Falou com uma voz calma e ponderada.
— Com todo o respeito, senhora Gibney, e tendo em conta as suas…

bom, aventuras no passado… e não tenho dúvida de que merece respeito…
na minha opinião, não existe nenhum monstro sobrenatural chamado El
Cuco que se alimenta do sangue das criancinhas. Seria o primeiro a admitir
que este caso, melhor dizendo, os dois casos, se é que estão relacionados, e
cada vez parece mais evidente que sim, conta com elementos muito
bizarros, mas o caminho por onde a senhora pretende levar-nos é falso.

— Deixa lá a mulher terminar — advogou Jeannie. — Antes de fechares
por completo a tua mente, deixa-a dizer de sua justiça, pelo amor de Deus!

Ralph pressentiu que a ira da esposa raiava a fúria. Compreendia
porquê, conseguia até ser solidário. Jeannie pensava que ele, ao recusar-se a
aceitar a ridícula história de El Cuco avançada por Gibney, se negava
também a acreditar na cena que testemunhara na cozinha durante a
madrugada. E Ralph queria acreditar nela, não só porque a amava e
respeitava, mas porque o homem descrito pela mulher coincidia em tudo
com Claude Bolton, e ele não tinha explicação para isso. Apesar disso, o
detetive disse o que tinha a dizer a todos eles, em especial a Jeannie.
Precisava de o fazer. Estava em causa a verdade fundamental na qual toda a
sua vida se baseava. Sim, encontrara larvas dentro da meloa, mas tinham lá
entrado por meios naturais. O desconhecimento desses meios não mudava
isso, nem contradizia o facto em si mesmo.



— Se acreditarmos em monstros e no sobrenatural — voltou ele à carga
—, como se justifica que acreditemos em qualquer coisa?

Ralph sentou-se e tentou pegar na mão de Jeannie. Ela afastou-o.
— Compreendo como se sente — disse Holly. — Palavra de honra.

Acontece, detetive Anderson, que já vi coisas que me permitem acreditar. E
com isto não me refiro ao filme, nem à lenda por detrás dele, para ser mais
concreta. Mas todas as lendas têm o seu quê de verosímil. Vamos deixar a
questão de lado, por enquanto. Gostaria de vos mostrar uma cronologia dos
factos que elaborei antes de sair de Dayton. Pode ser? Não demora muito.

— Tem a palavra — disse Howie. Parecia perplexo.
Holly abriu um documento e projetou-o na parede. A sua letra era

miudinha e nítida. Ralph pensou que aquela linha temporal seria aceite em
qualquer tribunal. Tinha de dar a mão à palmatória.

— Quinta-feira, dezanove de abril. O Merlin Cassidy deixa a carrinha
no parque de estacionamento de Dayton. Estou em crer que foi roubada no
mesmo dia. Vamos chamar intruso ao ladrão, em vez de El Cuco. O detetive
Anderson vai sentir-se mais confortável com isso.

Ralph permaneceu em silêncio e, dessa vez, quando procurou a mão de
Jeannie, ela deixou, embora não tenha dobrado os dedos sobre os dele.

— Onde é que ele a escondeu? — perguntou Alec. — Alguma ideia?
— Já lá iremos. De momento, prefiro ater-me à cronologia de Dayton,

pode ser?
Alec levantou a mão para lhe indicar que prosseguisse.
— Sábado, vinte e um de abril. Os Maitlands foram de avião até Dayton

e registaram-se no hotel. O Heath Holmes, o verdadeiro Heath Holmes,
encontra-se em Regis, na casa da mãe.

»Segunda-feira, vinte e três de abril. A Amber e a Jolene Howard são
assassinadas. O intruso come a carne delas e bebe o seu sangue. — Olhou
para Ralph. — Não, não sei. Pelo menos, a cem por cento. Porém, depois de



ler nas entrelinhas das notícias de jornal, estou convencida de que havia
pedaços dos corpos que nunca foram encontrados e que os cadáveres foram
quase totalmente exsanguinados. Confere com o que sucedeu ao jovem
Peterson?

Bill Samuels foi o único a manifestar-se:
— Visto que o caso Maitland está encerrado e a nossa conversa é

informal, não tenho problema algum em dizer que sim. Faltavam pedaços
do pescoço do Frank Peterson, bem como do ombro direito, da nádega
direita e da coxa esquerda.

Marcy produziu um som estrangulado. Quando Jeannie se começou a
dirigir para ela, a outra fez-lhe sinal de que não era necessário.

Ao reparar na palidez da sua pele, Ralph não teve assim tanto a certeza.
— O intruso larga a carrinha utilizada para raptar as duas irmãs perto da

casa do Holmes — disse Holly, e sorriu —, onde tem a certeza de que vai
ser encontrada e se converterá em mais uma prova contra o bode expiatório
por ele escolhido. É então que abandona a roupa interior das meninas na
cave do Holmes. Outro prego no caixão.

»Quarta-feira, vinte e cinco de abril. Os corpos das irmãs Howard são
descobertos em Trotwood, entre Dayton e Regis.

»Quinta-feira, vinte e seis de abril. Enquanto o Heath Holmes está em
Regis, a ajudar a mãe e a tratar da casa, o intruso aparece na Heisman
Memory Unit. Estaria ele à procura, especificamente, do senhor Maitland
ou poderia ser outra pessoa qualquer? Não tenho a certeza, mas parece-me
que ele tinha o Terry Maitland debaixo de olho, pois sabia que os Maitlands
tinham vindo de outro estado. De certo modo, o intruso, quer vocês achem
que ele é natural, antinatural ou sobrenatural, é como muitos assassinos em
série. Gosta de andar de um lado para o outro. Senhora Maitland, poderá
dar-se o caso de o Heath Holmes ter descoberto que o seu marido planeava
ir ter com o pai?



— Julgo que sim — respondeu Marcy. — Na Heisman, gostam de saber
com antecedência quando há visitas de familiares provenientes de outras
regiões do país. Quando isso acontece, esmeram-se: cortam e arranjam o
cabelo dos residentes e organizam passeios fora da unidade, sempre que
possível. Não era o caso do pai do Terry. A doença mental de que padecia
estava por demais avançada. — Inclinou-se para diante, fixando o olhar em
Holly. — Mas se o dito forasteiro não era o Holmes, mesmo que fosse
parecido com o auxiliar, como poderia ele saber?

— Ah, isso é fácil, desde que uma pessoa aceite a premissa — interveio
Ralph. — Se esse tipo é uma réplica do Holmes, suponhamos,
provavelmente tem acesso a todas as recordações dele. Será que entendi
bem, senhora Gibney? Bate certo?

— Digamos que sim, pelo menos em certa medida, mas convém não nos
ficarmos por aí. Penso que estamos todos cansados e a senhora Maitland
deve querer voltar para casa rapidamente, a fim de estar com as filhas.

«Antes de desmaiar, esperemos», pensou Ralph.
Holly Gibney prosseguiu:
— O intruso sabe que vai ser visto e que darão pela sua presença na

Heisman Memory Unit. É precisamente esse o objetivo dele. E certifica-se
de que deixa mais provas suscetíveis de incriminarem o Heath Holmes
verdadeiro: fios de cabelo de uma das meninas assassinadas. Porém,
acredito que o motivo mais importante para ele lá ter ido no dia vinte e seis
de abril foi arranhar o Terry Maitland, tal como fez com o Claude Bolton. O
padrão repete-se. Primeiro, comete os assassínios. Depois, marca a vítima
seguinte. O seu «eu» seguinte, por assim dizer. A seguir, esconde-se. Ainda
que, em bom rigor, se trate de uma espécie de hibernação. Como um urso,
pode deslocar-se de tempos a tempos, mas permanece num esconderijo
previamente escolhido por um certo período, a descansar enquanto se
produz a mudança.



— Nas lendas, a transformação leva anos — observou Yune Sablo. —
Gerações inteiras, quem sabe? Mas isso é o que diz a lenda. Não acredita
que demore tanto, pois não, senhora Gibney?

— Acho que leva semanas. Meses, no máximo. No decorrer da
metamorfose que lhe permitiu deixar de ser o Terry Maitland e transformar-
se no Claude Bolton, o rosto dele pode ter ficado com o aspeto de
plasticina. — Ela virou-se e enfrentou Ralph. Sentia dificuldade em fazê-lo,
mas às vezes era preciso. — Ou como se ele tivesse sofrido queimaduras
graves.

— Não engulo essa — declarou Ralph. — E estou a ser simpático.
— Nesse caso, como se explica que o homem queimado não apareça nas

imagens? — perguntou Jeannie.
Ralph suspirou.
— Não sei.
— A maioria das lendas tem um fundo de verdade — disse Holly —,

mas não são a verdade, se é que me entendem. Nas histórias, o El Cuco
alimenta-se de sangue e carne, como um vampiro. Ora, eu acredito que essa
criatura também se alimenta de maus sentimentos. Sangue psicológico,
poderíamos dizer. — Voltou-se para Marcy. — Disse à sua filha que se
sentia feliz por ela estar triste. Penso que estava a ser genuíno. Creio que o
intruso se alimentava da tristeza dela.

— E da minha — acrescentou Marcy. — E da aflição da Sarah.
— Não estou a dizer que isso seja verdade — interveio Howie —, mas a

família Peterson encaixa nesse cenário, certo? Todos mortos, exceto o pai,
que se encontrará em estado vegetativo para sempre. Uma criatura que vive
à base da infelicidade, um devorador de sofrimento em vez de um
devorador de pecados, regalar-se-ia com os Petersons.

— E que dizer do espetáculo de horrores diante do tribunal? —
comentou o tenente Sablo. — Se realmente houvesse um monstro que



consumisse emoções negativas, aquilo teria constituído um jantar de Ação
de Graças do caraças.

— Vocês estão a ouvir o que dizem? — perguntou Ralph. — A sério?
— Acorda — disse Yune Sablo com brusquidão, e Ralph piscou os

olhos como se tivesse levado uma bofetada. — Bem sei que não é
convencional, todos sabemos, mas não precisas de repetir isso como se
fosses a única pessoa lúcida no manicómio. No entanto, existe algo que
escapa à nossa experiência. O homem no tribunal, o que não aparecia nas
imagens de nenhum canal de televisão, é apenas uma parte.

Ralph sentiu um calor crescente no rosto, mas calou-se e aceitou a
reprimenda.

— Precisas de deixar de lutar contra esse sentimento a cada passo, ese!
Sei que este quebra-cabeças não te agrada, a mim também não, mas pelo
menos admite que as peças se encaixam. Há uma relação de causa e efeito.
Conduz-nos do Heath Holmes ao Terry Maitland e deste ao Claude Bolton.

— Sabemos onde o Claude Bolton está — afirmou Alec. — Na minha
opinião, o passo lógico seguinte seria uma viagem até ao Texas para o
interrogar.

— Em nome de quê, meu Deus? — perguntou Jeannie. — Eu vi o
homem que se parece com ele aqui, esta madrugada!

— Deveríamos discutir esse assunto — declarou Holly. — Antes,
gostaria de perguntar uma coisa à senhora Maitland. Onde é que o seu
marido foi enterrado?

A pergunta apanhou Marcy de surpresa.
— Onde? Aqui, como é óbvio. Na cidade. No cemitério Memorial Park.

Nós não… tínhamos feito planos para isso nem nada. Por que carga de
água? O Terry ia fazer quarenta anos em dezembro… Pensávamos que
tínhamos anos… que merecíamos toda a vida pela frente, como qualquer
mortal com uma boa vida…



Jeannie tirou um lenço da mala e entregou-o a Marcy, que limpou os
olhos lentamente, como se estivesse em transe.

— Eu não sabia que devia… estava só… sabem como é, atordoada,
tentando aceitar a ideia de que ele tinha morrido. O senhor Donelli, dono da
agência funerária, sugeriu o Memorial porque o Hillview está a deitar por
fora… além de ficar no extremo oposto da cidade…

«Interrompa-a», quis Ralph dizer a Howie. «É doloroso e não faz
sentido. Não interessa rigorosamente nada onde o homem está enterrado, a
não ser para a Marcy e as duas filhas.»

Contudo, calou-se e aguentou uma vez mais, pois aquilo funcionava
como outra forma de reprimenda, certo? Mesmo que não fosse essa a
intenção de Marcy Maitland. Disse para si mesmo que aquela história
acabaria por chegar ao fim e ele poderia descobrir que existia vida além da
porra do Terry Maitland. Precisava de acreditar nisso.

— Eu estava a par do outro local — continuou Marcy —, claro, mas
nem me passou pela cabeça falar no assunto ao senhor Donelli. O Terry
levou-me lá uma vez, embora fique nos arredores, bastante longe… e seja
um sítio muito solitário.

— A que outro sítio se refere? — perguntou Holly.
Subitamente, uma imagem ganhou forma na mente de Ralph: seis

cowboys, carregando um caixão às costas. Pressentia a entrada em cena de
uma nova convergência.

— O antigo cemitério em Canning Township — respondeu Marcy. —
Fui lá com o Terry, em tempos, e dava a impressão de que ninguém era
enterrado ali há séculos, tão-pouco era visitado. Não havia flores nem
placas nos túmulos. Só umas quantas lápides em ruínas. Na maioria dos
casos, nem dava para ler os nomes lá escritos.

Estupefacto, Ralph lançou um olhar na direção de Yune Sablo, que
esboçou um leve aceno de assentimento.



— Assim se explica o interesse dele naquele livro à venda no quiosque
— comentou Bill Samuels em voz baixa. — Uma História Ilustrada do
Condado de Flint, do Condado de Douree e de Canning Township.

Marcy continuou a secar os olhos com o lenço que Jeannie lhe dera.
— É claro que ele se interessaria por um livro do género. A família

Maitland vive nesta parte do estado desde a corrida pela posse das terras do
Oklahoma, em 1889. Os tetravôs do Terry, ou talvez até a geração anterior a
essa, não posso afirmá-lo categoricamente, fixaram-se em Canning.

— E não em Flint City?
— Na altura, Flint City não existia. Havia apenas uma povoação

chamada Flint, um mero local onde a estrada alargava. Até ter adquirido a
categoria de estado, no início do século vinte, Canning era a principal
povoação da zona, batizada em homenagem ao maior proprietário de terras
da área, escusado será dizer. No que tocava ao número de hectares, os
Maitlands eram os segundos ou terceiros da lista. Canning foi uma
localidade importante até que as violentas tempestades de poeira ocorridas
nos anos vinte e trinta lhe roubaram a maior parte do solo fértil.
Atualmente, tem apenas uma loja e uma igreja onde quase ninguém põe os
pés.

— Sem esquecer o cemitério — acrescentou Alec. — As pessoas
enterravam ali os seus mortos até a própria povoação desaparecer do mapa.
Incluindo vários antepassados do Terry.

Marcy esboçou um sorriso apagado.
— Aquele cemitério… achei-o um lugar tenebroso. Assemelhava-se a

uma casa vazia e votada ao abandono.
— Se o visitante absorveu os pensamentos e as memórias do Terry —

disse Yune Sablo —, à medida que a transformação progredia, devia
conhecer a existência do cemitério.



Disse aquilo sem desviar o olhar de um dos quadros pendurados na
parede, mas Ralph sabia o que lhe ia na cabeça. Acontecia o mesmo com
ele. O celeiro. As roupas abandonadas.

— Segundo reza a lenda… e há dezenas de lendas online sobre o El
Cuco… — referiu Holly —, estas criaturas gostam de lugares relacionados
com a morte.

— Se existem criaturas que se alimentam da tristeza — disse Jeannie,
pensativa —, um cemitério seria um excelente restaurante, certo?

Ralph lamentava profundamente que a mulher estivesse ali com ele. Se
não fosse ela, teria saído porta fora ao fim de dez minutos. Sim, o celeiro
onde as roupas haviam sido encontradas ficava perto do tal cemitério velho
e rodeado de poeira. Sim, a gosma que contribuíra para tornar o feno preto
era desconcertante, e, sim, talvez tivesse havido um intruso. Mostrava-se
disposto a aceitar aquela teoria, naquela fase. Explicava muitas coisas. Um
forasteiro que recriava conscientemente uma lenda mexicana explicaria
muito mais… embora não esclarecesse o desaparecimento do homem no
tribunal, nem como Terry Maitland possuíra o dom da ubiquidade. Passava
os dias a esbarrar nesses factos, eram como pequenas pedras alojadas na sua
garganta.

— Gostaria de vos mostrar mais fotos tiradas noutro cemitério — disse
Holly. — Talvez permitam até abrir uma linha de investigação mais normal.
Isso se o detetive Anderson e o tenente Sablo estiverem dispostos a falar
com a polícia do condado de Montgomery, no Ohio, claro.

— Nesta altura do campeonato, até falaria com o papa, se isso ajudasse
a resolver o caso.

Holly projetou as imagens no ecrã: a estação de comboios, a fábrica
com a suástica na fachada lateral, o túnel deserto.

— Tirei estas fotos no parque de estacionamento do cemitério Peaceful
Rest, em Regis. É onde o Heath Holmes está enterrado com os pais.



Voltou a mostrar as imagens pela mesma ordem: estação de comboios,
fábrica, túnel.

— Quer-me parecer que o intruso levou a carrinha que roubou no
estacionamento de Dayton até um destes locais, e acho que, se vocês
conseguirem convencer a polícia de Montgomery a proceder a uma busca,
poderão encontrar algum rasto dele. Lá, ou talvez aqui.

Desta vez projetou a fotografia dos vagões de mercadorias, solitários e
caídos de lado.

— Não poderia ter escondido a carrinha em nenhum desses sítios, mas
pode ter ficado a dormir por lá. Além disso, ficam perto do cemitério.

Finalmente, ali estava uma coisa que permitia a Ralph sustentar a sua
tese. Uma coisa real.

— Abrigos. Talvez encontremos ali o rasto dele. Mesmo considerando
que passaram três meses.

— Marcas de pneus — observou Yune Sablo. — Talvez mais roupa ao
acaso.

— Ou outras coisas — acrescentou Holly. — Importam-se de verificar?
Devem ir preparados para realizar um teste de fosfatase ácida.

«Marcas de sémen», pensou Ralph, e veio-lhe à memória a substância
encontrada no celeiro. Qual fora o comentário feito por Yune Sablo? Uma
emissão noturna digna de figurar no Livro de Recordes do Guinness?

— A senhora sabe do ofício — disse o tenente Sablo com manifesta
admiração.

Holly sorriu e baixou os olhos.
— O Bill Hodges era muito bom no que fazia. Ensinou-me imenso.
— Pela minha parte, posso ligar para o procurador do condado de

Montgomery, se quiserem — propôs Samuels. — O ideal seria mandarem
alguém do departamento da polícia com jurisdição na tal cidade… Regis, a
fim de coordenarem a ação com a Polícia Estadual. Considerando o que



esse rapaz, o Elfman, encontrou no celeiro de Canning Township, vale a
pena ir até lá dar uma espreitadela.

— O quê? — exclamou Holly, imediatamente entusiasmada. — Ele
encontrou mais alguma coisa, além da fivela do cinto com impressões
digitais?

— Uma pilha de roupa — respondeu Samuels. — Calças, cuecas, ténis.
Tudo manchado com aquela substância, e o feno a mesma coisa. Deixou
aquilo preto. — Fez uma pausa. — Mas a camisa, nada. Faltava a camisa.

Yune Sablo meteu-se na conversa.
— Talvez fosse a camisa que o homem queimado usava na cabeça para

se proteger, quando o vimos à frente do tribunal.
— A que distância do cemitério fica o celeiro? — perguntou Holly.
— A pouco mais de oitocentos metros — respondeu o tenente Sablo. —

O resíduo nas roupas parecia sémen. É no que está a pensar, senhora
Gibney? É por isso que quer que a polícia realize o teste de fosfotase ácida?

— Não pode ser sémen — declarou Ralph. — A quantidade era
excessivamente grande.

Yune Sablo não lhe passou cartão. Fitava Holly, como que fascinado por
ela.

— Acha que a substância encontrada no celeiro é uma espécie de
resíduo de transformação? Já enviámos amostras para análise, mas ainda
não recebemos os resultados.

— Não sei o que pensar — admitiu Holly Gibney. — Até à data, a
minha pesquisa sobre o El Cuco reduz-se a meia dúzia de lendas que li no
avião, no caminho para cá, e não creio que os relatos sejam fiáveis.
Transmitiram-se de forma oral, de geração em geração, muito antes de a
ciência forense existir. Só digo que a polícia do Ohio deveria investigar os
locais que aparecem nas minhas fotografias. Pode ser que não encontrem



nada, mas palpita-me que vão encontrar. Espero bem que sim. Rastos, como
lhes chama o detetive Anderson.

— Já terminou, senhora Gibney? — perguntou Howie.
— Julgo que sim. — Holly sentou-se.
Ralph pensou que a mulher tinha um ar exausto, e porque não teria?

Tivera uns dias muito agitados. Além disso, a própria loucura devia deixar
uma pessoa exaurida.

— Minhas senhoras e meus senhores — disse Howie —, têm alguma
ideia de como proceder a partir daqui? Aceitam-se sugestões.

— O próximo passo parece-me evidente — declarou Ralph. — Este
intruso pode estar aqui, em Flint City, a julgar pelos testemunhos da minha
mulher e da Grace Maitland. Mas é preciso que alguém vá ao Texas, para
interrogar o Claude Bolton e ver o que ele sabe. Se é que sabe alguma coisa.
Ofereço-me para ir.

— Vou consigo — propôs Alec.
— Também gostaria de fazer essa viagem — disse Howie. — Tenente

Sablo?
— Nada me agradaria mais, contudo, tenho dois casos a serem julgados

em tribunal. Se não prestar declarações, arrisco-me a que dois malfeitores
saiam em liberdade. Vou ligar ao procurador público adjunto de Cap City e
logo verei se existe alguma hipótese de adiamento, mas não tenho ilusões.
Como calculam, não posso dizer-lhes que ando atrás de um monstro
mexicano que muda de forma.

Howie sorriu.
— Compreendo. E no seu caso, senhora Gibney? Apetece-lhe viajar um

pouco mais para sul? Continuaria a tratar-se de um trabalho remunerado,
naturalmente.

— Sim, contem comigo. Pode ser que o Claude Bolton saiba alguma
coisa que nos interesse. Isto se nos deixarem fazer-lhe as perguntas certas,



como é óbvio.
— E tu, Bill? — perguntou Howie. — Queres acompanhar o caso até ao

fim?
Samuel esboçou um sorriso frouxo, negou com a cabeça e levantou-se.
— Tudo isto foi extremamente interessante, de uma forma um tanto

insana. No entanto, pela parte que me toca, dou o assunto por encerrado.
Vou fazer duas ou três chamadas para a polícia do Ohio, mas a minha
participação termina aí. Lamento muito a sua perda, senhora Maitland.

— E deve lamentar — declarou Marcy.
O outro esboçou uma careta ao ouvir aquilo, porém, prosseguiu.
— Isto foi fascinante, senhora Gibney. Admiro o seu esforço e a sua

dedicação, acredite. Além disso, tem-se mostrado incrivelmente persuasiva
quanto ao teor fantástico deste caso, e digo isto sem qualquer ironia. Mas
agora só quero voltar para casa, ir ao frigorífico buscar uma cerveja e deitar
esta história toda para trás das costas.

Os outros viram-no pegar na pasta e abandonar a sala, o cabelo espetado
agitando-se na direção deles como um dedo admonitório, à medida que
transpunha a soleira da porta.

Quando ele já se afastara, Howie anunciou que trataria dos preparativos
para a viagem.

— Fretarei o King Air que costumo utilizar. Os pilotos decerto saberão
qual a pista de aterragem mais perto. Vou providenciar um automóvel, além
disso. Se formos só nós os quatro, um automóvel ou um todo-o-terreno dos
mais pequenos deve servir.

— Guarde-me um lugar — disse Yune Sablo. — Para o caso de eu
conseguir safar-me do tribunal.

— Pode contar com isso.
— Alguém tem de entrar hoje à noite em contacto com o senhor Bolton

e avisá-lo da nossa chegada.



O tenente Sablo pôs a mão no ar.
— Eu encarrego-me disso.
— Deixe claro que ninguém anda atrás dele por ter cometido alguma

ilegalidade — instou Howie. — A última coisa que queremos é que leve
sumiço.

— Liga-me depois de falares com ele — pediu Ralph. — Mesmo que
sejam horas impróprias. Quero saber como reage.

— Eu também — disse Jeannie.
— Devia dizer-lhe mais uma coisa — declarou Holly. — Diga-lhe para

ter cuidado. Porque, se não me engano, é ele o próximo da lista.
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Já era noite escura quando Ralph e os outros abandonaram o edifício
onde trabalhava Howie Gold. O próprio Howie ainda estava no escritório, a
tratar dos preparativos para a viagem, e o seu investigador ficara a fazer-lhe
companhia. Ralph perguntou-se de que falariam os dois, agora que se
encontravam sozinhos.

— Onde está alojada, senhora Gibney? — perguntou Jeannie.
— No Flint Luxury Motel — disse Holly. — Reservei um quarto.
— Nem pense nisso — disse Jeannie. — Apesar do nome, o único luxo

desse sítio é o letreiro na fachada. É uma autêntica pocilga.
Holly mostrou-se desconcertada.
— Bom, deve existir um Holiday Inn…
— Fique em nossa casa — sugeriu Ralph, adiantando-se a Jeannie na

esperança de ganhar alguns pontos que lhe dessem vantagem mais tarde.
Deus bem sabia que precisava.



Holly hesitou. Não se sentia à vontade em casa de estranhos. Na
realidade, nem sequer se sentia bem na casa onde passara a infância,
quando fazia as visitas trimestrais obrigatórias à mãe. Sabia que em casa de
desconhecidos ficaria acordada até tarde e se levantaria cedo, ouviria os
estalidos das paredes e do chão com os quais não estava familiarizada,
escutaria os murmúrios dos Andersons e perguntaria a si mesma se estariam
a falar dela… o que provavelmente aconteceria. E rezava para que não
dessem por ela, caso tivesse de se levantar de noite para ir à casa de banho.
Precisava de dormir. A reunião tinha sido deveras cansativa, e a permanente
pressão exercida pelo detetive Anderson, com as suas manifestações de
incredulidade, ainda que compreensível, revelara-se extenuante.

Porém, como Bill Hodges teria dito. Porém.
A descrença de Anderson era o porém. Representava a razão por que ela

devia aceitar o convite, e assim fez.
— Obrigada, é muito amável da sua parte. Mas tenho de fazer uma coisa

primeiro. Não vai demorar. Dê-me a sua morada que depois oriento-me com
o iPad.

— É alguma coisa em que eu possa ajudar? — perguntou Ralph. —
Teria todo o gosto em…

— Não. A sério. Desenvencilho-me sozinha. — Apertou a mão de Yune
Sablo. — Venha connosco na viagem, se puder, tenente Sablo. Aposto que é
isso que deseja.

O outro sorriu.
— Bem gostaria, acredite, mas é como diz o poema: tenho promessas

por cumprir.
Marcy Maitland permanecia à parte, isolada, apertando a mala de

encontro à barriga, parecendo exausta. Jeannie foi ter com ela sem
hesitação. Ralph observou com interesse como, num primeiro momento,
Marcy recuou, alarmada, para depois se deixar abraçar. Passados segundos,



apoiou inclusivamente a cabeça no ombro de Jeannie Anderson e devolveu-
lhe o abraço. Parecia uma criança cansada. Quando as duas mulheres se
separaram, ambas choravam.

— Lamento muito a sua perda — disse Jeannie.
— Obrigada.
— Se houver alguma coisa que eu possa fazer por si ou pelas suas

filhas, seja o que for…
— A senhora não pode, mas ele pode. — Ao dizer aquilo, voltou-se

para Ralph e, apesar de ter os olhos cheios de lágrimas, o seu olhar revelou-
se frio e penetrante. — Esse intruso… quero que o encontre. Não o deixe
escapar só porque não acredita nele. Fará isso por mim?

— Não sei — disse Ralph —, mas prometo tentar.
Marcy não acrescentou mais nada, limitando-se a aceitar o braço que

Yune Sablo lhe ofereceu e deixando que ele a conduzisse ao automóvel.
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A meio quarteirão dali, diante de um Woolworth’s há muito devoluto,
sentado na carrinha e a beber diretamente de um cantil de bolso, Jack
observava o grupo reunido no passeio. A única pessoa que ele não
conseguia identificar era uma mulher magra vestindo um daqueles fatos
compostos por casaco e calça escuros que as mulheres de negócios usam
quando viajam. Tinha cabelo curto e uma franja grisalha algo irregular,
como se tivesse sido ela própria a cortá-la. A pasta a tiracolo parecia
suficientemente grande para transportar um rádio de ondas curtas. A mulher
olhava fixamente para Yune Sablo, o polícia «chicano» que acompanhava a
senhora Maitland. Depois, a desconhecida dirigiu-se para a viatura, que, de
tão anódina, só podia ser um automóvel alugado no aeroporto. Por



momentos, Hoskins pôs a hipótese de a seguir, mas decidiu ficar com os
Andersons. Pensando bem, fora Ralph quem o levara até ali. Além disso,
como se costumava dizer, uma pessoa devia voltar para casa com a rapariga
que tinha levado ao baile.

Além disso, merecia a pena vigiar Ralph Anderson. Pela parte que lhe
tocava, nunca gostara dele, e desde aquela avaliação arrogante traduzida em
duas palavras, um ano antes («Sem opinião…», escrevera ele, como se a
sua merda não cheirasse mal), Jack começara a detestá-lo. Ficara feliz da
vida quando Anderson metera a pata na poça com a detenção de Maitland, e
não se espantara minimamente ao descobrir que aquele filho da mãe, um
moralista de primeira apanha, andava agora metido em cenas que o melhor
a fazer era deixar quietas. Como um caso encerrado, por exemplo.

Voltou a tocar na nuca, fez uma careta e ligou o motor da carrinha.
Podia regressar à base depois de ter visto os Andersons a entrarem em casa,
mas decidiu deixar-se estar na rua deles e permanecer alerta. Não fosse o
diabo tecê-las. Podia aliviar-se para uma garrafa de Gatorade, e talvez fosse
até capaz de passar pelas brasas, assim o latejar quente e constante da nuca
lho permitisse. Não seria a primeira vez que dormia na carrinha; já
acontecera por mais de uma vez, desde que a cara-metade se pusera a andar.

Jack não estava muito seguro do que viria a seguir. Contudo, tinha uma
ideia clara da tarefa básica: acabar de vez com aquela intromissão.
Desconhecia no que aquele pessoal andava a intrometer-se; sabia apenas
que estava relacionado com o jovem Peterson. E o celeiro de Canning
Township. De momento, era quanto bastava, e — tirando a queimadura,
tirando um possível cancro da pele — o suficiente para lhe despertar o
interesse.

Jack pressentia que, quando chegasse a altura de dar o passo seguinte,
ficaria a saber.
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Com a ajuda do GPS, Holly Gibney chegou rapidamente e sem
problemas ao Walmart de Flint City. Adorava aqueles armazéns, o tamanho,
o anonimato. Os clientes pareciam não prestar atenção uns aos outros, ao
contrário do que acontecia nas outras lojas do género — era como se
estivessem fechados em cápsulas particulares, a comprar roupa, videojogos
ou papel higiénico por atacado. Como recorria sempre ao pagamento
automático, nem sequer precisava de falar com os operadores de caixa.
Despachou-se num instante, pois sabia exatamente o que queria. Dirigiu-se
primeiro à secção de «Material de escritório», depois à de «Roupa de
homem e criança» e por fim à de «Acessórios para automóvel».
Transportou a cesta para a caixa automática e guardou o recibo da compra
no porta-moedas. Tratava-se de despesas de trabalho, pelas quais esperava
vir a ser reembolsada. Se sobrevivesse, claro. Palpitava-lhe («Um dos
famosos palpites da Holly», ouvira ela Bill comentar) que havia mais
hipóteses de isso acontecer se Ralph Anderson — parecidíssimo com Bill
em certos aspetos, bastante diferente noutros — conseguisse ultrapassar a
barreira na sua mente.

Regressou ao automóvel e conduziu até casa dos Andersons. Antes de
sair do parque de estacionamento, rezou uma breve oração. Por todos eles.
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O telemóvel de Ralph tocou no preciso momento em que Jeannie ia a
entrar na cozinha. Era Yune Sablo. Conseguira o número de telefone de
Lovie Bolton, em Marysville, através de John Zellman, o dono do
Gentlemen, Please, e não tivera dificuldade em contactar Claude.



— Que lhe disseste? — perguntou Ralph.
— Basicamente, o que ficou decidido no escritório do Howie, que

iríamos recolher o depoimento dele para esclarecer algumas dúvidas acerca
da culpabilidade que paira sobre o Terry Maitland. Insisti em que não o
considerávamos como um suspeito e que as pessoas que lá iriam ter com ele
estavam a agir na qualidade de meros cidadãos. Perguntou-me se serias um
deles. Garanti-lhe que sim, pensando que não haveria problema da tua
parte. Por ele, estava bem.

— Não há problema — retorquiu Ralph. Jeannie tinha ido direita para o
andar de cima, e o marido ouviu o som do computador que ambos
partilhavam a ser ligado. — Que mais?

— Eu disse que, se o Maitland foi incriminado mediante provas falsas,
ele, Claude Bolton, corria o mesmo perigo, sobretudo por ter antecedentes
criminais.

— Como reagiu ele a isso?
— Bem. Não se pôs na defensiva, nem nada que se parecesse. Mas

depois disse uma coisa interessante. Perguntou-me se eu tinha a certeza de
que a pessoa que ele vira no clube, na noite em que o jovem Peterson foi
assassinado, era efetivamente o Terry Maitland.

— Ele disse isso? Por que carga de água?
— Porque o Maitland agiu como se nunca o tivesse visto, e, quando o

Bolton lhe perguntou como ia a equipa de futebol, despachou-o a grande
velocidade com uma resposta vaga. Sem entrar em pormenores, apesar de a
equipa estar a disputar a fase final. Também declarou que o Maitland usava
uns ténis caros. «Do género que os miúdos compram com as poupanças só
para ficarem parecidos com membros de gangues», afirmou ele. Ora,
segundo ele, nunca vira o Maitland usar outro calçado que não mocassins,
mesmo durante os treinos. Funcionavam como uma espécie de marca
registada. Os sapatos da sorte.



— São os ténis que encontrámos no celeiro.
— Não temos forma de provar isso, mas de certeza absoluta.
No andar de cima, Ralph ouviu o gemido da velha impressora Hewlett-

Packard a trabalhar e perguntou-se o que estaria Jeannie a fazer.
Yune Sablo voltou à vaca-fria.
— Lembras-te de a Gibney nos ter contado que encontraram vários

cabelos no quarto do pai do Maitland, na Heisman? De uma das meninas
assassinadas?

— Claro que me lembro.
— Queres apostar que, se passarmos a pente fino as compras a crédito

do Maitland, encontraremos uma fatura correspondente aos ditos ténis… e
um recibo com uma assinatura idêntica à dele?

— Imagino que esse hipotético intruso poderia ter feito isso — afirmou
Ralph —, mas só se tivesse roubado o cartão de crédito do Terry.

— Nem sequer seria preciso. Não te esqueças de que os Maitlands
moraram em Flint City praticamente a vida inteira. Devem ter conta aberta
em meia dúzia das lojas locais. O sujeito só teria de entrar no departamento
de artigos desportivos, escolher aqueles ténis e assinar. Quem se lembraria
de o questionar? Na cidade, toda a gente o conhece. E a mesma coisa em
relação aos cabelos e às cuecas das miúdas, estás a ver? Esse indivíduo
apropria-se do rosto das pessoas e comete o crime, mas, não contente com
isso, também dá a corda que as enforca. Porque se alimenta da tristeza.
Alimenta-se da tristeza!

Em silêncio, Ralph tapou os olhos com a mão, apertou uma das
têmporas com o indicador e a outra com o polegar.

— Ralph? Continuas desse lado?
— Sim. Mas, Yune… estás a dar um salto que eu não me sinto

preparado para dar.



— Entendo. Eu próprio não estou cem por cento convencido. Só te peço
que consideres essa possibilidade.

«Pois, mas não é uma possibilidade. É uma impossibilidade.»
Perguntou ao outro se aconselhara Claude Bolton a precaver-se.
Yune desatou a rir-se.
— Sim. Deu uma gargalhada. Disse que havia três armas em casa, duas

espingardas e uma pistola, e que a mãe tem melhor pontaria do que ele,
apesar do enfisema. Quem me dera poder lá ir com vocês, meu.

— Tenta.
— Vou tentar.
Assim que Ralph desligou, Jeannie desceu com umas quantas folhas de

papel.
— Andei a pesquisar a Holly Gibney. Tenho a dizer-te que, para uma

mulher que fala tão baixinho que mal se ouve e não tem o mínimo gosto
para se vestir, passou por muito.

Quando o marido pegou nas folhas, dois faróis iluminaram o caminho
de acesso. Jeannie arrancou-lhe os papéis da mão e Ralph só teve tempo
para passar os olhos pela manchete da primeira página: «POLÍCIA

REFORMADO E OUTRAS DUAS PESSOAS SALVAM MILHARES DE ESPECTADORES NUM

CONCERTO DO AUDITÓRIO MINGO». Calculou que Holly Gibney fosse uma das
outras duas pessoas.

— Vai ajudá-la com as malas — disse Jeannie. — Podes ler isto na
cama.
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A bagagem de Holly compunha-se da mala que continha o portátil, uma
malinha suficientemente pequena para caber no compartimento existente



por cima das cabeças dos passageiros num avião e um saco de plástico do
Walmart. A mulher deixou que Ralph lhe pegasse na malinha, mas insistiu
em carregar o saco a tiracolo e as compras feitas no Walmart.

— Agradeço a gentileza, obrigada por me receber — disse ela a Jeannie.
— Temos todo o gosto. Posso chamar-lhe Holly?
— Sim, por favor. Acho muito bem.
— O quarto de hóspedes fica ao fim do corredor, no primeiro andar. A

cama tem lençóis lavados e casa de banho própria. Cuidado para não
tropeçar na minha máquina de costura, se precisar de lá ir durante a noite.

Uma inequívoca expressão de alívio percorreu o rosto de Holly, e ela
sorriu.

— Vou tentar.
— Gostaria de beber um chocolate quente? Não me custa nada preparar.

Ou prefere uma bebida mais forte?
— Acho que só me quero deitar. Não leve a mal, a última coisa que

quero é ser indelicada, mas foi um dia longo.
— Claro que sim. Vou consigo.
Holly Gibney, porém, ficou parada por momentos e estudou a sala de

estar dos Andersons através do arco.
— O intruso estava aqui sentado quando a Jeannie desceu?
— Sim. Numa das cadeiras da cozinha. — Apontou e depois cruzou os

braços, agarrando-se aos cotovelos. — Primeiro, eu só o conseguia ver dos
joelhos para baixo. Depois, reparei na palavra escrita nos nós dos dedos:
«DEVE». Foi nesse instante que ele se inclinou para a frente e lhe vi a cara.

— A cara do Bolton.
— Exato.
Inicialmente pensativa, Holly Gibney não tardou a esboçar um sorriso

luminoso que surpreendeu tanto Ralph como a sua mulher. Parecia vários
anos mais nova.



— Se me derem licença, vou para a terra dos sonhos.
Sempre em amena cavaqueira, Jeannie conduziu-a ao andar de cima.

«Tenta fazer com que ela se sinta à vontade, de uma forma que eu nunca
seria capaz», pensou Ralph. «É um dom, e provavelmente surtirá efeito até
com esta mulher tão peculiar.»

Por mais peculiar que fosse, também era estranhamente simpática,
apesar das ideias descabeladas sobre Terry Maitland e Heath Holmes.

«Ideias descabeladas que, por acaso, batem certo com os factos.»
Mas não podia ser.
«Que encaixam como uma luva.»
— Impossível, seja como for — murmurou ele.
No andar de cima, as duas mulheres riram-se. Ralph sorriu. Esperou,

sem sair do mesmo sítio, até ouvir os passos de Jeannie em direção ao
quarto deles e só então subiu também. A porta do quarto de hóspedes, ao
fundo do corredor, estava fechada. Em cima da sua almofada esperava-o
uma pilha de papéis, fruto da pesquisa feita à pressa pela mulher. Despiu-se,
deitou-se e começou a ler as informações sobre a senhora Holly Gibney,
coproprietária de uma agência de localização de fugitivos chamada Finders
Keepers.
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Do lado de fora, ao fundo do quarteirão, Jack avistou a mulher de fato
percorrer o acesso que levava à casa dos Andersons. Ralph saiu e foi ajudá-
la. Ela viajava com pouca bagagem. Um dos sacos era do Walmart. Com
que então, era lá que tinha ido, talvez para comprar uma camisola e uma
escova de dentes! A julgar pelo seu aspeto, a camisola devia ser horrorosa e
as cerdas da escova de dentes duras ao ponto de fazer sangrar as gengivas.



Jack bebeu um gole do cantil de bolso e, enquanto enroscava a tampa e
planeava regressar a casa (porque não, já que as criancinhas boas estavam
todas deitadas e a dormir?), percebeu que não se encontrava sozinho no
automóvel. Havia alguém sentado no banco do passageiro. Acabara de
aparecer na periferia da sua visão. Era impossível, claro, não podia ter
estado ali o tempo todo; ou podia?

Hoskins continuou a olhar em frente. A queimadura do sol na nuca, que
até então pouco ou nada o incomodara, começou de novo a latejar, doendo-
lhe.

Pelo canto do olho, irrompeu uma mão que flutuava. De tão
transparente, dava a impressão de quase se conseguir ver através dela. A
tinta azul desbotada, tinha escrito nos dedos a palavra «DEVE». Hoskins
fechou os olhos e rezou para que o intruso não lhe tocasse.

— Tens de ir dar uma volta — disse o seu acompanhante. — A não ser
que queiras morrer como a tua mãe, claro. Lembras-te dos gritos dela?

Sim, Jack lembrava-se. Gritara até não conseguir gritar mais.
— Até não conseguir gritar mais — disse o outro.
A mão tocou-lhe na coxa, ao de leve, e Jack soube de imediato que a

pele começaria a arder, tal como na nuca. As calças não o protegeriam. O
veneno penetraria no corpo.

— Sim, lembras-te. Como poderias esquecer?
— Onde quer que eu vá?
O intruso disse de sua justiça, e o contacto daquela mão horrenda

desapareceu automaticamente. Jack abriu os olhos e olhou em redor. O
assento do lado encontrava-se vazio. As luzes em casa dos Andersons
estavam apagadas. Consultou o relógio e viu que faltavam quinze minutos
para as onze. Passara pelas brasas. Até dava para acreditar que tudo não
passara de um sonho. Um sonho pavoroso. Tirando um pormenor.



Ligou o motor e meteu a primeira. Faria uma paragem para encher o
depósito na Route 17, à saída da cidade. Era o sítio ideal, porque o sujeito
que fazia o turno da noite — Cody de seu nome — tinha sempre na sua
posse uma boa reserva de comprimidinhos brancos. Cody vendia-os aos
camionistas que viajavam a toda a velocidade em direção a Chicago, ou
mais para sul, rumo ao Texas. A Jack Hoskins, do Departamento de Polícia
de Flint City, não cobraria nada.

O tabliê da carrinha estava coberto de poeira. No primeiro sinal de
trânsito, inclinou-se para a direita e limpou-o, livrando-se de vez da palavra
que o intruso ali escrevera com o dedo.

«DEVE».
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Durante as poucas horas em que Ralph conseguiu dormir, teve um sono
leve interrompido por pesadelos. Num deles, segurava Terry Maitland nos
braços, moribundo: «Roubaste-me às minhas filhas», acusava ele.

Despertou às quatro e meia e soube que não voltaria a adormecer.
Sentia-se como se tivesse penetrado num plano existencial até então
desconhecido e disse para com os seus botões que toda a gente se sentia
assim àquela hora da madrugada. Foi o suficiente para arranjar coragem e ir
até à casa de banho, onde lavou os dentes.

Para não variar, Jeannie dormia com a colcha tão puxada para cima que
não passava de um montinho com um tufo de cabelo ao cimo. Distinguiam-
se agora fios brancos na cabeleira, tal como acontecia na dele. Não eram
muitos, por enquanto, mas não tardariam a aparecer em maior número.
Tudo bem. A passagem do tempo constituía um mistério, mas era um
mistério normal.

A brisa provocada pelo ar condicionado fizera com que algumas das
folhas imprimidas por Jeannie se espalhassem pelo chão. Tornando a
colocá-las na mesa de cabeceira, Ralph pegou nas calças de ganga, decidiu
que podia usá-las mais um dia (sobretudo na poeirenta região do sul do
Texas) e aproximou-se da janela com elas na mão. A primeira luz
pardacenta da manhã infiltrava-se pelas cortinas. Anunciava-se um dia
quente, e mais quente ainda no lugar para onde se dirigiam.



Avistou (sem grande surpresa, embora não soubesse explicar porquê)
Holly lá em baixo, de calças de ganga, na cadeira de jardim em que ele se
sentara quando Bill Samuels tinha ido visitá-lo, uma semana antes. Na noite
em que Bill lhe falara nas pegadas desaparecidas e Ralph, em jeito de troca,
lhe dera a conhecer a história da meloa infestada de vermes.

Vestiu as calças e uma t-shirt dos Oklahoma Thunder, olhou de relance
para Jeannie e abandonou o quarto com os velhos e gastos mocassins que
usava à laia de chinelos pendurados nos dedos da mão esquerda.

2

Cinco minutos depois, Ralph saiu de casa pela porta traseira. Holly
voltou-se ao dar pela chegada dele. O seu pequeno rosto exibiu uma
expressão cautelosa e alerta, mas não hostil (pelo menos Ralph assim o
esperava). Ao ver duas canecas na bandeja antiga da Coca-Cola, um sorriso
radiante iluminou-lhe a cara.

— Isso é o que eu espero que seja?
— Sim, se está à espera de café. Tomo o meu sem nada, mas vim

prevenido. A minha mulher bebe o dela com leite e açúcar. «Muito docinho,
como eu», diz ela. — O detetive sorriu.

— Só café está ótimo. Obrigada.
Ralph pousou a bandeja na mesa de piquenique. Holly Gibney pegou

numa das canecas e deu um gole.
— Ah, que bem que me sabe. Bastante forte. Nada melhor do que café

puro e forte logo de manhã. Isto na minha opinião, é claro.
— Há quanto tempo está acordada?
— Durmo pouco — disse ela, evitando a pergunta. — Isto é muito

agradável. O ar é fresquíssimo.



— Não é assim tão fresco quando sopra de oeste, acredite. Traz consigo
o cheiro das refinarias de Cap City. Faz-me dores de cabeça.

Fez um compasso de espera e observou-a. Holly desviou o olhar,
segurando a chávena de encontro à face, como que para a proteger. Ralph
pensou na noite anterior e em como ela parecia preparar-se de antemão para
cada aperto de mão. Tinha a impressão de que muitos dos gestos e das
interações mais vulgares do mundo representavam um esforço difícil para
aquela mulher. E, no entanto, fizera coisas do arco-da-velha.

— Estive a ler algumas coisas sobre a Holly ontem à noite. O Alec
Pelley tinha razão. Tem um currículo impressionante.

Holly não fez comentários.
— Além de impedir que aquele indivíduo, o tal Hartsfield, mandasse

pelos ares uma multidão de crianças, a senhora e o seu sócio, o senhor
Hodges…

— O detetive Hodges — corrigiu ela. — Na reforma.
Ralph assentiu com a cabeça.
— Além disso, a senhora e o detetive Hodges salvaram uma miudinha

sequestrada por um maluco chamado Morris Bellamy, que foi morto
durante a operação de resgate. Também se viram envolvidos numa troca de
tiros com um médico chanfrado que assassinou a mulher, e no ano passado
localizaram uns tipos que se dedicavam ao roubo de cães de raças pouco
vulgares para depois os devolverem aos respetivos donos mediante resgate,
ou para os venderem a terceiros caso os donos se recusassem a pagar.
Quando disse que parte do seu trabalho consistia em encontrar animais
extraviados, não estava a brincar.

A mulher corou de novo, desde a base do pescoço até à testa. Tornou-se
óbvio que aquela enumeração das suas aventuras a deixara constrangida,
para não dizer que lhe causara sofrimento.

— O mérito é sobretudo do Bill Hodges.



— Não quando falamos dos sequestradores de cães. O seu sócio faleceu
no ano anterior, ainda o caso não tinha ocorrido.

— Sim, mas nessa altura já eu contava com a ajuda do Pete Huntley. Do
ex-detetive Huntley. — Encarou-o. Melhor dizendo, obrigou-se a isso. Os
olhos eram azul-claros. — O Pete é bom no que faz, não poderia manter a
empresa a funcionar sem ele, mas o Bill era melhor. Fez de mim o que sou.
Devo-lhe tudo, inclusive a vida. Quem me dera que ele estivesse aqui
connosco.

— Em vez de mim?
Holly não lhe respondeu. O que já em si era uma resposta, claro.
— Acha que ele teria acreditado nesse tal El Cuco que muda de forma?
— Ah, sim — retorquiu ela sem hesitar. — Porque ele… e eu… e o

nosso amigo Jerome Robinson, que estava connosco, tivemos a sorte de
viver certas experiências que o Ralph não teve. Embora possa vivê-las nos
tempos mais próximos, dependendo do que acontecer. Talvez até antes de o
Sol se pôr.

— Posso juntar-me ao grupo?
Jeannie entrou em cena, trazendo na mão uma chávena de café.
Ralph fez-lhe sinal para se sentar.
— Se a acordámos, peço muita desculpa — disse Holly. — Foi muito

simpático da sua parte deixar-me ficar em vossa casa.
— A culpa foi do Ralph, que me acordou ao sair do quarto em bicos dos

pés, como um elefante — respondeu Jeannie. — Podia ter voltado a
adormecer, mas cheirou-me a café. Não consigo resistir. Ah, ainda bem que
trouxeste leite e natas.

— Não foi o médico — intrometeu-se Holly.
Ralph ergueu as sobrancelhas.
— Como disse?



— Chamava-se Babineau, e passou-se mesmo dos carretos, mas foi
outra pessoa que o levou a esse extremo e não foi ele que matou a senhora
Babineau. O Brady Hartsfield é que foi o responsável pela morte dela.

— Segundo o que li nos artigos de jornal que a minha mulher encontrou
na Internet, o Hartsfield morreu no hospital antes de vocês os dois
localizarem o Babineau.

— Estou a par do que a imprensa diz, mas estão enganados. Querem
saber a verdadeira história? Não gosto de a contar, e ainda menos gosto de
recordar essas coisas, porém, talvez seja do vosso interesse ouvirem o que
tenho para dizer. Porque vamos correr perigo, e se o Ralph ainda acredita
que andamos atrás de um homem… um homem perverso, cruel e um
assassino, ainda que um homem… arrisca-se a correr um perigo ainda
maior.

— O perigo está aqui — protestou Jeannie. — Esse intruso, o tal que é a
cara chapada do Claude Bolton… Eu vi-o aqui! Referi isso mesmo ontem à
noite, na reunião!

Holly acenou afirmativamente com a cabeça.
— Julgo que o intruso esteve aqui, posso até conseguir prová-lo. Ao

mesmo tempo, porém, não acredito que ele estivesse realmente aqui. Está
longe, no Texas, visto que é lá que o Claude Bolton está, e o intruso tem de
estar perto dele, porque andou… — Interrompeu-se e mordeu o lábio. —
Penso que começa a ficar esgotado. Não está acostumado a ter gente a
persegui-lo. Pessoas que sabem quem ele é.

— Não entendo — disse Jeannie.
— Querem ouvir a história do Brady Hartsfield? Talvez ajude. — Olhou

para Ralph, esforçando-se novamente para o olhar nos olhos. — Pode não
fazer com que acreditem, mas permitir-lhes-á compreender por que razão eu
acredito.

— Vamos a isso — disse Ralph.



Holly começou a contar. Quando acabou o seu relato, o Sol assomava,
vermelho, a leste.
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— Uau! — exclamou Ralph. Não lhe ocorreu mais nada.
— A sério? — perguntou Jeannie. — Brady Hartsfield… o quê?

Transferiu a sua consciência para o médico dele?
— Exato. Talvez tivesse que ver com os medicamentos experimentais

que o Babineau lhe administrava, embora eu nunca tivesse acreditado que
fosse esse o único motivo. Já existia algo de errado com o Hartsfield, e a
pancada na cabeça que lhe dei agravou a questão. Acredito nisso. — Virou-
se para Ralph. — Mas você não acredita, pois não? Eu poderia ligar para o
Jerome, e ele contaria a mesma história… Mas também não acreditaria.

— Já não sei em que acreditar — retorquiu ele. — Essa onda de
suicídios gerada por mensagens subliminares nos videojogos… A notícia
veio nos jornais?

— Jornais, televisão, Internet. Está tudo lá.
Holly fez um compasso de espera e examinou as mãos. Tinha as unhas

por pintar, mas estavam bem tratadas; deixara de as roer, tal como deixara
de fumar. Libertara-se do hábito. às vezes, pensava que a sua peregrinação
rumo a algo que ao menos se aproximava da estabilidade mental (senão
mesmo da autêntica saúde mental) ficara a dever-se ao abandono ritualístico
dos maus hábitos. Tinha sido difícil deixá-los para trás. Eram seus amigos.

Sem olhar para nenhum deles, de olhos postos no horizonte, retomou o
fio à meada.

— Diagnosticaram ao Bill um cancro no pâncreas precisamente na
mesma altura do caso do Babineau e do Hartsfield. Ele permaneceu uma



temporada no hospital, mas depois voltou para casa. À data, todos sabíamos
como aquilo terminaria… incluindo ele, embora nunca tenha falado no
assunto. Lutou contra a doença até ao fim. Eu aparecia lá todas as noites,
em parte para me certificar de que ele comia alguma coisa, em parte para
estar com ele. Para lhe fazer companhia, mas também para… não sei.

— Absorver o máximo dele? — sugeriu Jeannie. — Enquanto ainda o
tinha?

Outra vez o sorriso radiante, que a rejuvenescia.
— É isso. Exatamente. Uma noite, não muito antes de ele voltar para o

hospital, houve um apagão no seu bairro. Uma árvore caiu em cima de um
cabo elétrico, ou coisa que o valha. Ao chegar à casa do Bill, ele estava
sentado no degrau do alpendre a observar as estrelas. «Nunca se veem com
tanta nitidez quando os candeeiros de rua estão acesos», disse ele. «Repara
só como elas brilham!» Naquela noite dava a sensação de podermos ver
toda a Via Láctea. Deixámo-nos ali ficar durante algum tempo… uns bons
cinco minutos… sem conversar, só a olhar. De repente, ele acrescentou:
«Os cientistas começam a acreditar que o Universo não conhece limites. Li
isso no New York Times, na semana passada. E quando vemos todas estas
estrelas, e sabemos que existem ainda mais, é fácil acreditar nisso.» Nunca
conversámos muito acerca do Brady Hartsfield e do que ele fez ao
Babineau depois de o Bill ter adoecido gravemente, mas creio que era a isso
que ele se referia.

— «Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua
filosofia» — disse Jeannie.

Holly sorriu.
— Shakespeare disse-o melhor do que ninguém. Disse quase tudo

melhor, na minha modesta opinião.
— Talvez não estivesse a falar do Hartsfield e do Babineau — aventou

Ralph. — Talvez se limitasse a aceitar a própria… situação.



— Claro que sim — retorquiu Holly. — Isso e todos os outros mistérios.
E é o que precisamos de fazer…

O telemóvel dela tocou. Holly tirou-o do bolso de trás, estudou o ecrã e
leu a mensagem.

— Era o Alec Pelley. O avião fretado pelo senhor Gold estará pronto a
descolar às nove e meia. Mantém o seu propósito de seguir viagem, senhor
Anderson?

— Claro. E já que estamos todos metidos nisto, independentemente do
que «isto» for, o melhor é chamar-me Ralph. — Acabou de beber o café em
dois tragos e pôs-se de pé. — Vou ver se arranjo dois agentes para vigiarem
a casa na minha ausência, Jeannie. Algum problema com isso?

Ela respondeu com uma piscadela de olho.
— Vou tentar que sejam o Troy Ramage e o Tom Yates. Nenhum deles

tem o aspeto de uma estrela de cinema, mas foram eles que prenderam o
Terry Maitland no campo de basebol. Parece-me justo que tenham algum
papel nesta história.

— Preciso de verificar uma coisa — disse Holly — e gostaria de o fazer
agora, antes que o sol fique mais forte. Podemos voltar para dentro?
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A pedido de Holly Gibney, Ralph baixou os estores da cozinha e Jeannie
fechou as cortinas da sala. Holly sentou-se à mesa da cozinha com as
canetas e o rolo de fita adesiva Scotch Magic Tape que tinha comprado na
secção de material de escritório do Walmart. Cortou dois pedaços de fita e
colocou-os em cima do flash embutido do iPhone. Depois, coloriu-os de
azul. Arrancou um terceiro pedaço, pô-lo sobre as tiras azuis e pintou-o de
roxo.



A seguir, levantou-se e apontou para a cadeira mais próxima do arco.
— Foi nessa cadeira que ele esteve sentado?
— Sim.
Holly tirou duas fotos da cadeira usando o flash, aproximou-se do arco e

apontou de novo.
— E era aqui que estava a cadeira?
— Exato. Precisamente nesse sítio. Mas de manhã não havia marcas na

carpete. O Ralph verificou.
Holly apoiou um joelho no chão, tirou quatro fotos da carpete e

levantou-se.
— Muito bem. Deve servir.
— Ralph, tens ideia do que ela está a fazer? — perguntou Jeannie.
— Transformou o telemóvel numa luz ultravioleta improvisada. —

«Algo que eu próprio poderia ter feito se tivesse acreditado na minha
mulher. Conheço este truque há pelo menos cinco anos.» — Anda à procura
de manchas, certo? Resíduos, como a substância encontrada no celeiro.

— Sim, mas, se encontrar algum rasto, será uma quantidade mínima,
senão daria para ver a olho nu. Qualquer um pode comprar um kit online
para realizar este tipo de teste. Chama-se Check Mate. Mas isto que estou a
fazer deve funcionar. Ensinou-me o Bill. Vamos ver o que temos. Se é que
temos alguma coisa.

Aproximaram-se ambos, e dessa vez Holly não se importou com a
proximidade física. Estava demasiado absorta e cheia de esperança.
«Acredito na minha pessoa», disse para si mesma.

As manchas estavam lá. Um ligeiro salpico amarelado no assento da
cadeira onde o intruso se sentara, a par de várias manchinhas — pareciam
pequenas gotas de tinta — na carpete, na extremidade do arco.

— Puta que o pariu! — murmurou Ralph.



— Vejam isto! — exclamou Holly. Afastou os dedos, a fim de ampliar o
borrão na alcatifa. — Forma um ângulo reto, estão a ver? Foi feito por uma
das pernas da cadeira.

Regressou para junto da cadeira e tirou outra foto com flash, só que
mais abaixo. Os três reuniram-se de novo à volta do iPhone. Holly tornou a
afastar os dedos, e uma das pernas da cadeira sobressaiu na foto.

— Escorreu por aqui. Podem abrir os estores e as cortinas, se quiserem.
Assim que a luz da manhã inundou a cozinha, Ralph pegou no

telemóvel de Holly e examinou as fotografias por mais de uma vez. Sentiu
que o muro da descrença começava a desmoronar-se, e, no fim de contas,
bastara apenas meia dúzia de fotos no ecrã reduzido de um iPhone.

— O que significa isto? — perguntou Jeannie. — Em termos práticos,
quero eu dizer? Ele esteve aqui ou não esteve?

— Tal como eu disse, não tive oportunidade de desenvolver as
investigações necessárias para adiantar uma resposta de que me sinta
segura. Porém, se tivesse de dar um palpite… diria… que sim e que não.

Jeannie abanou a cabeça, como se quisesse arejar as ideias.
— Não percebo.
Ralph pensava nas portas fechadas e no alarme que não fora ativado.
— Está a dizer que esse homem era um… — «Fantasma» foi a palavra

que lhe veio à cabeça, embora não fosse a correta.
— Não estou a dizer nada — respondeu Holly, e Ralph pensou: «Não,

não estás. Porque queres que seja eu a dizê-lo.»
— Que ele era uma projeção? Ou um avatar, como nos videojogos que o

nosso filho joga?
— Aí está uma teoria interessante — comentou Holly. Os seus olhos

brilhavam.
Ralph teve a impressão (e isso, de certa forma, irritou-o) de que Holly

reprimia um sorriso.



— Existem resíduos, mas a cadeira não deixou marcas na carpete —
afirmou Jeannie. — Se ele esteve aqui num sentido físico… deixou uma
marca ténue. Tão leve como uma almofada de penas. Quer então dizer que
essa… projeção… o deixa exausto?

— Parece-me lógico… pelo menos para mim — disse Holly. — A única
certeza é que alguma coisa esteve aqui quando a Jeannie desceu, ontem de
madrugada. Está de acordo comigo, detetive Anderson?

— Sim. E, se não me chamar Ralph, terei de a prender.
— Como é que eu voltei lá para cima? — perguntou Jeannie. — Ele…

não me digam que ele me transportou nos braços quando desmaiei.
— Duvido — disse Holly.
— Se calhar, foi uma espécie de… — interveio Ralph —, e não passa de

uma conjetura, uma espécie de sugestão hipnótica.
— Não sei. Há muitas coisas que nunca chegaremos a saber. Gostaria de

tomar um duche, se não virem inconveniente.
— Claro — disse Jeannie. — Vou preparar uns ovos mexidos. — E,

quando Holly se afastou, acrescentou: — Oh, meu Deus!
Holly deu meia-volta.
— A luz da cozinha estava acesa. Por cima do fogão. Tem um

interruptor. — Ao examinar as fotos, Jeannie parecera empolgada. Agora,
mostrava-se apavorada. — É preciso carregar para acender a luzinha. Havia
o suficiente daquela coisa para fazer isso, quando mais não fosse.

Holly não disse nada. Ralph também não.

5

Após o pequeno-almoço, Holly regressou ao quarto de hóspedes, em
teoria para arrumar as suas coisas. Ralph suspeitou de que ela estivesse, na



realidade, a dar-lhe tempo e privacidade para se despedir da mulher. Podia
ter as suas bizarrias, aquela Holly Gibney, mas não era burra de todo.

— O Ramage e o Yates vão ficar por aqui a vigiar — disse ele a Jeannie.
— Tiraram o dia de folga.

— Fizeram isso por ti?
— E pelo Terry, acho eu. Sentem-se tão mal como eu pela forma como

toda esta história se desenrolou.
— Levas a tua arma?
— Na mala de mão. Quando aterrarmos, logo a prendo no cinto. Além

disso, o Alec também estará armado. Quero que tires a tua do cofre. Tem-na
à mão de semear.

— Achas mesmo que…
— Não sei o que pensar, nisso estou de acordo com a Holly. Tem a arma

à mão, só isso. E não acertes no carteiro.
— Olha, talvez fosse melhor eu ir com vocês.
— Não me parece boa ideia.
Preferia que os dois não estivessem no mesmo sítio, nesse dia, mas não

queria revelar o motivo e preocupá-la ainda mais. Tinham um filho em
quem pensar, o qual, nesse momento, devia estar a jogar basebol ou a
praticar tiro ao arco nos alvos apoiados em fardos de feno, ou então a fazer
pulseiras de contas. Derek, que não era muito mais velho do que Frank
Peterson. E que, como todos os miúdos, pensava simplesmente que os pais
eram imortais.

— Talvez tenhas razão — disse ela. — Alguém tem de cá ficar para o
caso de o D telefonar, não achas?

Ralph assentiu:
— Estava a pensar nisso mesmo.
— Tem cuidado.



Jeannie encarou o marido, com os olhos arregalados, e Ralph foi
subitamente assaltado pela recordação penetrante daqueles olhos fitando-o
da mesma forma amorosa, esperançosa e inquieta. Acontecera no dia do
casamento, dezasseis anos antes, quando trocavam votos diante de amigos e
familiares.

— Tenho sempre.
Começou a afastar-se de Jeannie. Ela puxou-o de volta, agarrando-o

com força pelos braços.
— Sim, mas este caso não se parece com nenhum outro em que já

trabalhaste. Ambos sabemos isso. Se puderes, apanha-o. Se não puderes…
Se deres de caras com algo que escapa ao teu controlo… recua. Recua e
volta para casa, para mim. Entendes?

— Entendo.
— Não digas «entendo», diz que voltarás.
— Vou voltar. — Ralph voltou a pensar no dia do casamento.
— Espero que estejas a falar a sério. — Ainda e sempre aquele olhar

penetrante, repleto de amor e ansiedade, que dizia: «Juntei os meus
trapinhos com os teus, não me faças arrepender, peço-te.» — Preciso de te
dizer uma coisa, é importante. Estás a prestar atenção?

— Estou.
— És um bom homem, Ralph. Um homem bom que cometeu um erro

grave. Não foste o primeiro nem serás o último. Tens de aprender a viver
com isso, e eu cá estarei para te ajudar. Faz o possível por melhorar a
situação, mas, peço-te pelas alminhas, não deites tudo a perder. Por favor.

Holly desceu a escada com um certo estrépito, para ter a certeza de que
eles a ouviriam aproximar-se. Ralph permaneceu onde estava,
contemplando a mulher e os seus olhos arregalados, tão belos naquele
instante como há muitos anos atrás. A seguir, beijou-a e afastou-se. Jeannie
apertou as mãos dele com força e depois soltou-o.



6

Ralph e Holly foram para o aeroporto no automóvel do primeiro. Holly
fez a viagem sentada muito direita no assento, com a mala no colo e os
joelhos unidos, numa pose recatada.

— A sua mulher tem uma arma de fogo? — quis ela saber.
— Tem. E treinou no campo de tiro do departamento. As mulheres e os

filhos dos polícias estão autorizados a fazer isso. E a Holly?
— Óbvio que não. Vim de avião, e não era um voo fretado.
— Tenho a certeza de que se arranja alguma coisa. Afinal, vamos a

caminho do Texas e não de Nova Iorque.
Ela abanou a cabeça.
— Não disparo uma arma desde que o Bill ainda era vivo. Mais

concretamente, desde o último caso em que trabalhámos juntos. E confesso
que falhei o tiro.

Ralph só tornou a abrir a boca quando já se haviam juntado ao tráfego
intenso da autoestrada, no sentido do aeroporto e de Cap City. Uma vez
superada aquela perigosa proeza, voltou ao assunto.

— As amostras recolhidas no celeiro encontram-se no laboratório
forense da Polícia Estadual. Na sua opinião, o que irão eles encontrar
quando as examinarem com a ajuda de todos aqueles aparelhos
sofisticados? Alguma ideia?

— Com base no que apareceu na cadeira e na carpete, diria que vai ser
essencialmente água, mas com um pH mais elevado. Acho provável que
haja vestígios de um fluido semelhante ao muco, do tipo que é produzido
pelas glândulas bulbouretrais, também conhecidas como glândulas de
Cowper, assim batizadas em homenagem ao anatomista William Cowper,
que…

— Ou seja, acha que se trata de sémen.



— Julgo tratar-se de líquido pré-ejaculatório. — As faces dela cobriram-
se de um leve tom rosado.

— Vejo que sabe da poda.
— Fiz um curso de patologia forense depois de o Bill ter morrido.

Vários, na verdade. Frequentar os cursos… ajudou a passar o tempo.
— Havia sémen na parte de trás das coxas do Frank Peterson. Bastante,

até, embora não fosse uma quantidade anormal. O ADN coincidiu com o do
Terry Maitland.

— Os resíduos do celeiro e da sua casa não são sémen, tão-pouco fluido
pré-ejaculatório, por mais parecidos que sejam. Quando o laboratório
analisar a substância encontrada em Canning Township, estou em crer que
se deparará com componentes desconhecidos e descartá-los-á por
considerar que estão contaminados. Ficarão contentes por não terem de usar
as amostras em tribunal. Nem sequer se vão dar ao trabalho de considerar a
hipótese de se tratar de uma substância desconhecida: a que ele liberta, ou
que se desprende quando muda de forma. Quanto ao sémen descoberto no
jovem Peterson… tenho a certeza de que o intruso também deixou sémen
quando matou as irmãs Howard; ou nas roupas, ou no corpo. É apenas mais
um cartão de visita, como a madeixa de cabelo na casa de banho do senhor
Maitland e todas as impressões digitais que vocês encontraram.

— Não se esqueça das testemunhas oculares.
— Sim — concordou ela. — A criatura gosta de testemunhas. E porque

não, se consegue assumir a cara de outro homem?
Seguindo as indicações, Ralph dirigiu-se até à companhia aérea

utilizada por Howard Gold.
— Não acredita então que tenham sido crimes sexuais? Pensa que foram

apresentados assim para que parecessem sê-lo?
— Eu não diria tanto, mas… — Holly virou-se para Ralph. — Esperma

na parte de trás das coxas do rapazinho, mas não… sabe… dentro dele?



— Não. Ele foi penetrado, violado, com um galho.
— Oh! — Holly fez uma careta. — Duvido que a autópsia das meninas

tenha revelado sémen dentro delas. Ainda que exista uma componente
sexual nos homicídios, ele pode ser incapaz de conhecer um coito digno
desse nome.

— É o que acontece com muitos assassinos em série normais. — Riu-se
das suas palavras (uma contradição enorme, como seria «obscura
luminosidade»), mas não retirou o que dissera, porque a alternativa que lhe
ocorria era «assassinos em série humanos».

— Se ele se alimenta da tristeza, também deve alimentar-se da dor das
vítimas quando estão a morrer. — O rubor nas faces desvanecera-se,
deixando-a pálida. — Imagino que tenha um sabor intenso, à semelhança da
comida gourmet ou de um excelente whisky escocês. E, sim, é provável que
o excite sexualmente, mas penso que convém conhecer o inimigo.
Deveríamos… acho que deveria virar à esquerda aqui, detetive Anderson.
— Fez sinal com o dedo.

— Ralph.
— Isso. Vire à esquerda. É o caminho que leva à Regal Air.

7

Howie e Alec já se encontravam no local, e o advogado sorria.
— Adiámos um pouco a descolagem — disse ele. — O Sablo vem a

caminho.
— Como é que ele conseguiu? — perguntou Ralph.
— Não foi ele. Fui eu. Bom, em parte. O juiz Martinez está

hospitalizado com uma úlcera perfurada, deve ter sido obra de Deus; ou
então resultou de um excesso de molho picante… Também adoro o Texas



Pete, mas só de ver aquele tipo carregar no molho ficava com o estômago às
voltas. Quanto ao outro caso em que o tenente Sablo tinha de testemunhar, o
procurador-adjunto devia-me um favor.

— Posso perguntar porquê? — indagou Ralph.
— Não — respondeu Howie, agora com um sorriso de orelha a orelha,

ao ponto de mostrar os dentes todos.
Para matar tempo, sentaram-se os quatro na pequena sala de espera —

que em nada se comparava às salas de embarque dos grandes aeroportos —
e ficaram a observar os aviões que levantavam voo e aterravam.

— Quando cheguei a casa, ontem à noite, fui à Internet e li aquilo que
consegui encontrar sobre doppelgängers. Porque é disso que se trata, no
caso deste intruso, não vos parece?

Holly Gibney encolheu os ombros.
— Dê-lhe o nome que quiser.
— Na história da literatura, o doppelgänger mais famoso aparece num

conto de Edgar Allan Poe. Chama-se «William Wilson».
— A Jeannie conhece o conto — disse Ralph. — Já conversámos sobre

isso.
— No entanto, tem havido muitos casos na vida real. Centenas, ao que

parece, incluindo um no Lusitania. Havia uma passageira chamada Rachel
Withers, que viajava na primeira classe, e várias pessoas avistaram uma
mulher que era o seu retrato vivo, ao ponto de terem a mesma madeixa
branca no cabelo. Disseram alguns que a tal dupla viajava no convés
inferior. Outros afirmaram que fazia parte da tripulação. A dita senhora
Withers e um amigo foram à procura dela, e, em princípio, encontraram-na
segundos antes de um torpedo lançado por um submarino alemão atingir o
lado estibordo do navio. A Rachel Withers morreu, mas o amigo
sobreviveu, tendo chamado à doppelgänger dela um «arauto da desgraça».
O escritor francês Guy de Maupassant tropeçou um belo dia no seu



doppelgänger ao passear pelas ruas de Paris: a mesma estatura, o mesmo
cabelo, os mesmos olhos, o mesmo bigode, o mesmo sotaque.

— Bom, com os franceses já se sabe — observou Alec, encolhendo os
ombros. — O que podemos esperar deles? Aposto que o Maupassant
convidou o seu sósia para tomar um copo.

— O caso mais conhecido ocorreu em 1845, num colégio de raparigas
na Letónia. Enquanto a professora escrevia no quadro, entrou na aula uma
perfeita sósia, parou ao seu lado e imitou todos os gestos, só que sem o giz.
A seguir, foi-se embora. A cena foi testemunhada por dezanove alunas. Não
é espantoso?

Ninguém respondeu. Ralph pensava numa meloa infestada de larvas,
nas pegadas que tinham desaparecido e nas palavras do malogrado amigo
de Holly: «O Universo não conhece limites.» Calculava que para muito boa
gente se tratasse de um conceito estimulante, para não dizer fascinante. Para
Ralph, um homem que toda a vida fizera gala em ater-se aos factos, era
aterrador.

— Bom, a mim parece-me incrível — declarou Howie, de nítido mau
humor.

— Diga-me uma coisa, Holly — afirmou Alec. — Se esse indivíduo
absorve os pensamentos e as lembranças ao apropriar-se da cara… através
de uma espécie de transfusão de sangue mística, suponho… como é que se
explica que não soubesse onde ficava o posto de atendimento médico mais
próximo? E temos ainda a Willow Rainwater, motorista de táxi. O Maitland
conhecia-a do torneio de basebol infantil, o da YMCA, mas o tipo que ela
conduziu a Dubrow comportou-se como se nunca lhe tivesse posto a vista
em cima. Não a tratou pelo nome próprio nem pelo apelido. Chamou-lhe
«senhora».

— Não sei — retorquiu Holly, irritada. — O pouco que me é dado
conhecer, apanhei no ar, e literalmente, pois estava no avião quando procedi



à pesquisa. Só posso fazer conjeturas e começo a ficar cansada disso.
— Talvez seja como a leitura rápida — disse Ralph. — Este tipo de

leitores orgulha-se de conseguir ler livros enormes de uma assentada, mas
aquilo que eles fazem, sobretudo, é captar o essencial. Se alguém lhes fizer
perguntas e quiser ir aos pormenores, normalmente não se lembram. — O
detetive fez uma pausa. — Pelo menos é o que a minha mulher diz. Ela faz
parte de um clube de leitura, e há uma rapariga que se gaba da velocidade
com que devora as obras. A Jeannie vai aos arames.

Observaram a tripulação de terra a abastecer o King Air, e os dois
pilotos a realizarem as inspeções antes do voo. Holly pegou no iPad e
começou a ler (Ralph pensou que ela própria avançava velozmente na
leitura). Às dez menos um quarto, um Subaru Forester entrou no parque de
estacionamento da Regal, e Yune Sablo saiu do veículo; transportava uma
mochila camuflada ao ombro e falava ao telemóvel. Desligou a chamada ao
chegar junto deles.

— Amigos! Cómo están?
— Bien — respondeu Ralph, pondo-se de pé. — Vamos lá pôr o

espetáculo em marcha.
— Estava a falar com o Claude Bolton. Vai ter connosco ao aeródromo

de Plainville. Fica a uns cem quilómetros de Marysville, onde mora a mãe
dele.

Alec ergueu as sobrancelhas.
— Por que carga de água?
— Está preocupado. Diz que quase não dormiu esta noite, levantou-se

cinco ou seis vezes. Tinha a impressão de que andava alguém a vigiar a
casa. Referiu que se lembrou da época em que esteve preso, quando toda a
gente sabia que ia acontecer alguma coisa, mas ninguém sabia ao certo o
quê, só que ia ser mau. Ah, referiu também que a mãe começou a dar sinais



de medo. Perguntou-me o que se passava exatamente, e eu prometi que o
poríamos ao corrente assim que lá chegássemos.

Ralph virou-se para Holly.
— Se o intruso existir, e se andar a rondá-los, será que o Bolton vai dar

pela presença dele?
Em vez de protestar novamente por passarem todo o tempo a pedir-lhe

para dar palpites, Holly respondeu baixinho, mas com firmeza:
— Tenho a certeza absoluta.



BIENVENIDOS A TEJAS

26 de julho
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Jack Hoskins cruzou a fronteira do Texas por volta das duas da manhã e,
mal os primeiros clarões de luz iluminaram os céus a leste, hospedou-se
num ninho de pulgas chamado Indian Motel. Com o Mastercard, o único
cartão ainda com fundos, pagou uma semana de alojamento ao rececionista
ensonado e pediu-lhe o quarto mais afastado do decrépito edifício.

O quarto tresandava a cigarros e a álcool. A colcha da cama estava
puída, e a fronha da almofada exibia um tom amarelado, sinónimo da
passagem dos anos, suor, ou ambos. Sentou-se na única cadeira disponível e
verificou desinteressadamente as mensagens de texto e voz no telemóvel
(estas últimas tinham parado de chegar por volta das quatro da manhã,
altura em que a caixa do correio de voz atingira o limite). Eram todas da
esquadra, muitas do chefe Geller em pessoa. Acontecera um duplo
homicídio em West Side. Visto que Ralph Anderson e Betsy Riggins não se
encontravam de serviço, Hoskins era o único detetive disponível e Geller
queria saber onde é que ele estava, a fim de tomar conta da ocorrência e
blá-blá-blá.

Começou por se estender de costas em cima da cama, mas o escaldão
doía-lhe muito. Virou-se de lado, com as molas do colchão a protestarem
por causa do peso. «Se o cancro levar a melhor, acabarei por emagrecer à
força», pensou. «A mãe não passava de um esqueleto nos últimos tempos.
Um esqueleto que gritava.»



— Não deixarei que isso me aconteça — disse para o quarto vazio. —
Só preciso de umas horas de sono. Vai correr tudo bem.

Quatro horas seriam suficientes. Cinco, se tivesse sorte. O cérebro,
porém, recusava-se a desligar. Era como um motor a acelerar sem sair do
mesmo sítio. Cody, o traficantezeco da treta, tinha os comprimidinhos
brancos, sim, senhor, e também uma boa quantidade de coca, que garantia
ser quase cem por cento pura. Pela maneira como se sentia naquele
momento, deitado naquela cama nojenta (nem sequer lhe passava pela
cabeça enfiar-se dentro dos lençóis, só Deus sabia o que podia lá encontrar),
essa afirmação revelara-se verdadeira. Bastara-lhe cheirar uma linha ou
duas do produto quando a noite já ia longa e a viagem parecia não ter fim à
vista, e agora palpitava-lhe que nunca mais voltaria a pregar olho na vida.
Para dizer a verdade, sentia-se com energia suficiente para assentar um
telhado com as próprias mãos e correr oito quilómetros seguidos. Às tantas,
o sono acabou por chegar, embora leve e assombrado pelas imagens da
mãe.

Passava do meio-dia quando acordou, com o quarto transformado numa
fornalha apesar dos patéticos esforços desenvolvidos pelo aparelho de ar
condicionado. Encaminhou-se para a casa de banho, esvaziou a bexiga e
tentou examinar a base do pescoço ao espelho. Não conseguiu, e talvez
fosse melhor assim. Regressou ao quarto e sentou-se na cama para se calçar,
mas só encontrou um dos sapatos. Procurou o outro às apalpadelas, e foi
quando alguém o depositou na sua mão.

— Jack.
Sentiu-se gelar, a pele dos braços arrepiada, os cabelos na nuca eriçados.

O homem que lhe aparecera no chuveiro em Flint City encontrava-se agora
debaixo da cama, à semelhança dos monstros que o aterrorizavam em
criança.

— Ouve-me bem, Jack. Vou dizer-te o que precisas de fazer.



Quando a voz acabou de dar as instruções, Jack apercebeu-se de que a
chata da dor no pescoço (como costumava referir-se à mulher, o que não
deixava de ter uma certa graça) desaparecera… ou quase. O que precisava
de fazer parecia-lhe bastante simples, embora um pouco drástico, mas era-
lhe indiferente, dado que tinha a certeza de que conseguiria safar-se. Além
disso, matar Anderson seria um prazer. Afinal, o senhor Sem Opinião era
um abelhudo e teria o que merecia. Sentia-se mal pelos outros, mas esses
não eram culpa sua. Anderson arrastara-os para aquela confusão.

— Temos pena — murmurou.
Calçados os sapatos, ajoelhou-se e espreitou para debaixo da cama.

Havia uma espessa camada de pó no chão, o que lhe permitia observar as
marcas deixadas pelo intruso. Não passava disso, mas era um bom sinal.
Um alívio. Não tinha a mínima dúvida de que ele estivera ali, assim como
tinha a certeza da palavra tatuada na mão que lhe entregara o sapato:
«NADA».

Com o ardor do escaldão reduzido a uma sensação incómoda e a mente
relativamente desanuviada, pensou em comer qualquer coisa. Um bife com
ovos, talvez. Tinha muito trabalho pela frente e precisava de manter os
níveis de energia. Um tipo não podia viver à base de cocaína e estimulantes.
Sem comida, arriscava-se a desmaiar ao sol e acabaria esturricado.

Por falar no astro-rei, o calor atingiu-o como uma parede de tijolos
assim que abandonou o quarto. O pescoço latejou de imediato e percebeu,
consternado, que se lhe acabara o protetor solar e se esquecera do creme de
aloé. Talvez vendessem esse tipo de coisas no café colado ao motel,
juntamente com o resto das bugigangas que se encontravam sempre
expostas junto às caixas registadoras de estaminés do género, como t-shirts,
bonés de basebol e artefactos ameríndios fabricados no Camboja. Tinham
de vender alguma coisa de útil no meio de toda a porcaria, já que a cidade
mais próxima ficava a…



Parou de repente, com a mão no puxador da porta do café, os olhos
cravados no que se passava do outro lado do vidro empoeirado. Estavam
todos lá dentro. Anderson e o seu bando de idiotas, incluindo a fulana
magricela com a franja grisalha. Havia também uma velha numa cadeira de
rodas e um indivíduo encorpado, com cabelo preto curto e uma barbicha. A
velha riu-se de qualquer coisa e desatou a tossir. Jack conseguia ouvi-la cá
fora. Parecia uma retroescavadora em marcha lenta. O sujeito da barbicha
deu-lhe umas valentes palmadas nas costas, e depois desataram a rir-se.

«Eu dou-vos a galhofa. Não perdem pela demora», pensou Jack. No
fundo, era bom que estivessem ali a rir-se, todos contentes. Caso contrário,
talvez o tivessem topado.

Virou costas e afastou-se, tentando entender a cena que acabara de
presenciar. Não a espontânea manifestação de alegria do bando de idiotas,
que isso não lhe interessava a ponta de um corno, mas o momento em que o
da barbicha dera as palmadas na velha, o que lhe permitira vislumbrar as
tatuagens que lhe decoravam os nós dos dedos. Apesar de o vidro da porta
estar empoeirado, e a tinta azul da tatuagem começar a desbotar, sabia
exatamente o que dizia: «DEVE». Como é que o homem tinha saído de
debaixo da cama e chegara ao café tão depressa era um mistério que nem
sequer tentaria resolver. Tinha uma missão a cumprir, e isso bastava-lhe.
Livrar-se do cancro que lhe crescia na pele constituía apenas metade do
problema. Desfazer-se de Anderson era a outra, e seria um prazer.

O velho Senhor Sem Opinião.
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O aeródromo de Plainville situava-se nos arredores de uma pequena
cidade. Contava com uma única pista, aos olhos de Ralph demasiado curta.



O piloto viu-se obrigado a acionar os travões mal as rodas tocaram no chão,
o que fez com que os objetos soltos na cabina voassem dos seus lugares. O
avião acabou por se imobilizar junto à linha amarela que assinalava o final
da estreita faixa de alcatrão, a não mais de dez metros de uma vala repleta
de ervas, água estagnada e latas vazias de cerveja Shiner.

— Bem-vindos a nenhures — anunciou Alec, enquanto o King Air
deslizava vagarosamente na direção de um terminal pré-fabricado que
parecia capaz de ir pelos ares com uma rajada de vento mais forte. à sua
espera tinham uma enlameada carrinha Dodge. Ralph não precisou de ver o
símbolo de transporte de deficientes para reconhecer o veículo como sendo
o modelo Companion, que vinha apetrechado com uma rampa para cadeiras
de rodas. Claude Bolton, alto e musculado, vestido com calças de ganga
desbotadas, camisa azul, botas de cowboy gastas e um boné dos Texas
Rangers, aguardava-os junto à carrinha.

Ralph foi o primeiro a descer do avião e estendeu a mão direita.
Hesitando um segundo, Claude Bolton apertou-a. Ralph não pôde deixar de
reparar nas letras tatuadas nos dedos do outro: «NADA».

— Obrigado por nos facilitar a vida — disse Ralph. — Não tinha
obrigação de o fazer e agradeço-lhe por isso. — A seguir, apresentou os
outros.

Holly foi a última a apertar a mão de Bolton.
— Essas tatuagens… — disse, quando chegou a sua vez. — Têm

alguma coisa que ver com o álcool?
«Certo», pensou Ralph. «Aí está uma peça do puzzle que ainda não

tinha tirado da caixa.»
— Sim, minha senhora. Acertou em cheio — retorquiu Bolton, como

que debitando uma lição que lhe era cara e bem estudada. — O grande
paradoxo. É assim que lhe chamam nas reuniões dos Alcoólicos Anónimos.



Ouvi-o pela primeira vez na prisão: não se deve beber, mas não se pode
consumir nada.

— Comigo passa-se o mesmo no que respeita aos cigarros — confessou
Holly.

Bolton sorriu, e Ralph pensou em como era estranho que, naquele
pequeno grupo, tivesse sido a pessoa socialmente menos apta quem
conseguira deixar Bolton mais à vontade. Verdade seja dita que o outro não
parecia preocupado, mas, sim, alerta.

— Sim, o vício do tabaco também é terrível. Deixou de fumar há quanto
tempo?

— Quase um ano — respondeu Holly —, mas um dia de cada vez. Não
se deve e não se pode consumir nada… soa-me bem, se quer que lhe diga.

Será que Holly sempre conhecera o significado da tatuagem? Ralph não
sabia dizer.

— A única forma de quebrar o paradoxo é com a ajuda de um poder
superior, e foi o que fiz. Mantenho sempre o meu medalhão de sobriedade à
mão. Aprendi que, se der por mim a desejar uma bebida, enfio o medalhão
na boca. Se derreter, posso tomar uma.

Holly sorriu. O sorriso radiante que Ralph começava a apreciar
sobremaneira.

A porta lateral da carrinha abriu-se e uma rampa de metal ferrugento
deslizou do interior. Uma mulher gorda, com uma invulgar mecha de
cabelos brancos, desceu pela rampa na cadeira de rodas. Trazia uma
pequena botija verde no colo, que lhe fornecia oxigénio por um tubo de
plástico enfiado no nariz.

— Claude! O que estamos aqui a fazer parados ao sol, com esta gente?
Se vamos embora, é melhor irmos andando. Não tarda nada é meio-dia.

— A minha mãe — apresentou Claude. — Mãe, este é o detetive
Anderson. Interrogou-me acerca daquela coisa que lhe contei. Os outros



não os conhecia.
Howie, Alec e Yune apresentaram-se à mulher na cadeira de rodas.

Holly foi a última.
— Muito gosto em conhecê-la, senhora Bolton.
Lovie riu-se.
— Logo se vê se continua a pensar o mesmo, depois de me conhecer

melhor.
— Bom, é melhor ir tratar do veículo alugado — propôs o advogado.

Apontou na direção de um SUV de tamanho médio, azul-escuro. — Acho
que é aquele estacionado junto à porta.

— Eu vou à frente e indico-vos o caminho — disse Claude Bolton. —
Acho que não terão dificuldade em acompanhar-me. Não há trânsito em
Marysville Road.

— Não quer vir connosco, minha querida? — perguntou Lovie a Holly.
— Fazia-me companhia.

Ralph esperava que Holly recusasse o convite, mas ela nem sequer
hesitou.

— Dê-me um minuto e vou já ter consigo.
Holly fez sinal com os olhos a Ralph e ele seguiu-a na direção do King

Air, enquanto Claude observava a mãe a dar meia-volta com a cadeira e a
subir a rampa. Uma avioneta preparava-se para descolar, o que não permitia
a Ralph ouvir o que Holly lhe perguntava. Ralph inclinou-se na sua direção.

— O que lhes digo, Ralph? Eles vão querer saber o que estamos aqui a
fazer.

Ralph refletiu um instante.
— Diga-lhes o essencial.
— Não vão acreditar em mim!
A frase deu-lhe vontade de rir.



— Por esta altura, Holly, acho que esse é o menor dos nossos
problemas.
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Como muitos ex-condenados (pelo menos, aqueles que não queriam
correr o risco de voltar a ver o interior de uma prisão), Claude Bolton
manteve o ponteiro da velocidade da Dodge Companion cinco quilómetros
abaixo do limite legal. Passados trinta minutos de viagem, abandonou a
estrada e parou no Indian Motel & Café. Saiu da carrinha e dirigiu-se a
Howie Gold, que se encontrava ao volante do automóvel alugado.

— Espero que não se importe de fazer uma pequena paragem para
comermos qualquer coisa — disse, meio atrapalhado. — A minha mãe
precisa de se alimentar a horas certas, e não houve tempo de lhe preparar
umas sanduíches. Tinha medo que nos atrasássemos. — Baixou o tom de
voz, como se estivesse a confessar um segredo medonho. — O problema é
o nível de açúcar no sangue, entende? Quando desce, ela corre o risco de
desmaiar.

— Acho que todos precisamos de comer qualquer coisa.
— Esta história que a sua colega contou…
— Falamos nisso quando chegarmos a sua casa. Está bem, Claude?
Claude assentiu:
— Sim, é capaz de ser melhor.
O local cheirava — embora não de forma desagradável — a gordura,

carne frita e feijões. Na jukebox, Neil Diamond cantava «I Am, I Said» em
espanhol. Os pratos do dia (que não eram muitos) eram apresentados na
parede atrás do balcão. Acima da passagem de serviço para a cozinha via-se
uma fotografia adulterada de Donald Trump. O cabelo louro fora pintado de



preto, com a franja a cair de viés sobre a testa, e exibia um bigodinho. Mais
abaixo, alguém escrevera «Yanqui vete a casa»: volta para casa, ianque.
Ralph ficou surpreendido ao ver aquilo. O Texas era um estado republicano,
o mais republicano possível, mas depois lembrou-se de que, junto à
fronteira, os brancos constituíam a minoria. Se não fosse isso, andava lá
perto.

Sentaram-se na zona mais recuada da sala, Alec e Howie numa mesa
para dois, e os restantes numa mesa familiar. Ralph pediu um hambúrguer,
Holly, uma salada que se revelou um monte de alface murcha; Yune e os
Boltons optaram pelo prato mexicano, que consistia num taco, um burrito e
uma empanada. Sem ninguém lho pedir, a empregada trouxe um jarro de
chá gelado, que pousou com estrondo em cima da mesa.

Atenta como um pássaro, Lovie Bolton observava Yune Sablo.
— Disse que se chamava Sablo, correto? É um apelido invulgar.
— Sim, não há muitos de nós por aí — respondeu Yune.
— Nasceu do outro lado da fronteira ou aqui?
— Aqui — disse Yune. Metade do taco que segurava desapareceu com

uma única dentada. — Segunda geração.
— Ah, excelente! Fabricado nos Estados Unidos! Que bom para si.

Sabe, conheci um Augustin Sablo quando vivia mais para sul, antes de me
casar. Ele conduzia uma carrinha de pão em Laredo e Nuevo Laredo.
Quando passava lá por casa, as minhas irmãs e eu pedíamos-lhe churros
éclairs. Não é da família, por acaso?

O rosto moreno de Yune escureceu um nadinha, ruborizado, mas o olhar
que lançou a Ralph foi de puro divertimento.

— Sim, senhora, era o meu papi.
— Mas que mundo pequeno o nosso! — exclamou Lovie, e riu-se. O

riso converteu-se em tosse, e, em menos de nada, deu por si engasgada.



Claude bateu-lhe nas costas com tanta força que a cânula voou do nariz
e aterrou no meio do prato.

— Oh, filho, olha para isto — disse ela, mal se recompôs. — Agora
tenho ranho na comida. — Tornou a inserir a cânula no nariz. — Bom, não
faz mal. Se saiu de mim, pode regressar às origens.

Posto isto, comeu uma garfada.
Ralph desatou a rir-se, assim como os outros. Até Howie e Alec se

deixaram contagiar pelas gargalhadas, embora tivessem perdido boa parte
da cena. Ralph pensou em como o riso conseguia unir as pessoas, e sentiu-
se satisfeito por Claude ter trazido a mãe com ele. A mulher era uma figura.

— Um mundo pequeno — repetiu Lovie. — Sem dúvida. — Inclinou-se
sobre a mesa, permitindo que o peito enorme empurrasse o prato.
Continuava a observar Yune Sablo com os seus olhos de pássaro. — Está a
par da história que ela nos contou? — Desviou o olhar na direção de Holly,
que remexia a salada com o garfo.

— Sim.
— Acredita nela?
— Não sei. — Yune baixou os decibéis. — Acho que sim.
Lovie anuiu com a cabeça e baixou igualmente o tom de voz.
— Alguma vez assistiu ao desfile em Nuevo? A Procissão dos Passos?

Quando era pequeno, talvez?
— Sí, señora.
Lovie falou ainda mais baixo.
— E o Farnicoco? Alguma vez o viu?
— Sí — disse Yune, e, embora Lovie Bolton fosse tão branca quanto

possível, Ralph apercebeu-se de que o amigo começara a expressar-se em
espanhol sem dar por isso.

A idosa tornou a sussurrar.
— E isso deu-lhe pesadelos?



Yune hesitou, mas depois assentiu:
— Sí. Muchas pesadillas.
Lovie recostou-se na cadeira. Parecia satisfeita consigo mesma, embora

preocupada. Virou-se para Claude.
— Ouve estes amigos, filho. Estás com problemas sérios, acho eu. —

Piscou o olho a Yune, mas não como uma piada. A sua expressão não podia
ser mais séria. — Muchos.
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Assim que a pequena caravana se fez novamente à estrada, Ralph
perguntou ao tenente Sablo sobre a Procissão dos Passos.

— É um desfile que se realiza durante a Semana Santa — explicou
Yune. — A Igreja não o vê com bons olhos, mas finge que não dá por ele.

— E o Farnicoco? É a mesma coisa que o El Cuco da Holly?
— Pior — explicou Yune, com uma expressão sombria. — Pior até que

o Homem do Saco. O Farnicoco é o Homem Encapuzado. Representa a
morte.

5

Quando chegaram à casa dos Boltons, em Marysville, eram quase três
da tarde e o calor tornara-se sufocante. Reuniram-se na pequena sala de
estar, onde o ar condicionado — um aparelho ruidoso, que, aos olhos de
Ralph, parecia suficientemente velho para ter direito a reforma — fazia o



possível por refrescar o ar quente e saturado. Claude dirigiu-se à cozinha e
regressou com uma geleira de esferovite repleta de latas de Coca-Cola.

— Se esperavam cerveja, lamento — disse. — Não guardo nenhuma
cerveja cá em casa.

Howie Gold encolheu os ombros.
— Não faz mal. Acho que nenhum de nós tenciona beber uma pinga de

álcool até chegarmos ao fundo desta questão. Fale-nos da noite passada.
Claude Bolton lançou um olhar na direção da mãe. A idosa cruzou os

braços e anuiu com a cabeça.
— Bom, confesso que a noite estava a ser igual a qualquer outra. Deitei-

me depois das notícias, como sempre, e sentia-me lindamente…
— Tretas — interrompeu Lovie. — Não estás bem desde que

regressaste. Andas inquieto, sem apetite, a dormir mal…
— A mãe quer contar, ou conto eu?
A idosa fez-lhe sinal para prosseguir e bebeu um gole de Coca-Cola.
— O que a minha mãe está a dizer não é mentira nenhuma — admitiu

Claude —, mas eu não queria que os meus colegas percebessem. Os
seguranças de um estabelecimento como o Gentlemen, Please não devem
ser assustadiços, se é que me faço entender. Porém, é como me tenho
sentido ultimamente. De qualquer forma, a noite de ontem foi diferente.
Acordei estremunhado por volta das duas da manhã, com um pesadelo
terrível, e levantei-me para ir trancar as portas. Nunca o faço quando durmo
cá em casa, embora obrigue a mãe a fazê-lo sempre que fica sozinha, o que
acontece quando o pessoal da assistência ao domicílio de Plainville acaba o
serviço, às seis da tarde.

— Como foi o pesadelo? — perguntou Holly. — Lembra-se?
— Havia alguém debaixo da cama, a observar-me. É a única imagem

que retenho.
Holly acenou com a cabeça e fez-lhe sinal para continuar.



— Antes de trancar a porta da frente, saí para o alpendre e reparei que
os coiotes tinham parado de uivar. Normalmente, os bichos uivam como
loucos assim que a Lua se levanta.

— É o que têm por hábito fazer — assentiu Alec. — Exceto quando
sentem a presença de terceiros. Como os grilos.

— Agora que fala nisso, não me lembro de ouvir os grilos, e o jardim da
minha mãe está cheio deles. Em todo o caso, o que aconteceu foi que voltei
para a cama, mas não consegui adormecer. Lembrei-me de que não tinha
trancado as janelas e levantei-me outra vez. As trancas das janelas
costumam ranger e acabei por acordar a mãe. Ela perguntou-me o que
estava a fazer, disse-lhe que voltasse a dormir e tornei a deitar-me. Deviam
ser quase três da manhã e estava prestes a adormecer quando percebi que
me tinha esquecido da janela da casa de banho. Aquela que fica por cima da
banheira, sabem? Dei por mim a imaginar que alguém estaria a tentar entrar
por aí, e não tive alternativa senão levantar-me mais uma vez, a fim de
verificar. Sei que isto parece uma parvoíce, mas…

Claude fitou o grupo. Não havia ninguém a rir-se, nem a lançar-lhe
olhares de descrença.

— Tudo bem, calculo que não estariam aqui se pensassem que isto é
uma parvoíce. Seja como for, tropecei no maldito escabelo da minha mãe e,
dessa vez, ela não só acordou como se levantou para ver o que se passava.
Perguntou-me se alguém estava a tentar entrar em casa e respondi-lhe que
não, mas que se deixasse ficar no quarto.

— Escusado será dizer que não fiquei no quarto — interrompeu Lovie.
— Nunca dei ouvidos a nenhum homem que não o meu marido, e ele
morreu há um ror de anos.

Claude prosseguiu:
— Obviamente que não encontrei vivalma na casa de banho, nem a

tentar entrar pela janela, mas tive a nítida impressão de que estava alguém



lá fora, escondido, à espera de uma oportunidade.
— Já não acreditava que estivesse debaixo da cama, portanto? —

perguntou Ralph.
— Não. Esse foi o primeiro sítio que verifiquei, claro. Sei que parece

loucura, mas… — Claude fez uma pausa. — Não voltei a pregar olho até o
dia nascer. Foi quando a minha mãe me acordou e disse que tínhamos de
vos ir buscar ao aeroporto.

— Deixei-o dormir à vontade — explicou Lovie. — Foi por isso que
não tive tempo de preparar umas sanduíches para o caminho. Guardo o pão
em cima do frigorífico, percebem? Não consigo alcançá-lo sozinha sem
perder o fôlego.

— E como se sente agora? — perguntou Holly a Claude.
Claude suspirou e, quando passou a mão pelo queixo, todos

conseguiram ouvir o arranhar da barba por fazer.
— Não me sinto grande coisa. Deixei de acreditar no papão na mesma

altura em que deixei de acreditar no Pai Natal, mas dou por mim nervoso e
paranoico. Tal como nos tempos em que consumia cocaína. Será que a
criatura anda atrás de mim? Algum de vocês acredita mesmo nisso?

Claude tornou a fitar os restantes elementos do grupo. Foi Holly quem
respondeu.

— Eu acredito — disse ela.
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Houve um momento de silêncio. Cada um estava mergulhado nos seus
pensamentos. Por fim, a voz de Lovie fez-se ouvir.

— El Cuco… é assim que lhe chama — disse ela, dirigindo-se a Holly.
— Sim.



A velha senhora acenou com a cabeça, batendo com os dedos
deformados pela artrite no tubo de oxigénio.

— Quando era pequena, os miúdos mexicanos chamavam-lhe Cucuy e
nós chamávamos-lhe Kookie, Chookie ou apenas Chook. E até existia um
livro inspirado na personagem.

— Aposto que era igual ao meu — disse Yune Sablo. — A minha avó
ofereceu-mo. Um livro enorme, com uma grande orelha vermelha?

— Sí, mi amigo. — Lovie pegou num cigarro e acendeu-o. Aspirou o
fumo, tossiu e continuou. — Na história, havia três irmãs. A mais nova
cozinhava, limpava e executava as tarefas domésticas. As mais velhas não
mexiam uma palha e faziam-lhe a vida negra. El Cucuy visitou-as. A casa
estava trancada, mas ele apareceu-lhes na forma do pai das raparigas e, por
isso, deixaram-no entrar. O intruso levou as irmãs mais velhas para lhes dar
uma lição, poupando a mais nova que tanto se desunhava para ajudar o pai,
que as criava sozinho. Lembra-se?

— Claro — assentiu o tenente Sablo. — Nunca nos esquecemos das
histórias que ouvimos em criança. O livro retratava El Cucuy como uma
personagem boa, mas só me lembro do medo que sentia quando ele
arrastava as raparigas pela montanha acima, até ao seu covil. Las niñas
lloraban y le rogaban que las soltara. As raparigas choravam e
imploravam-lhe que as soltasse.

— Sim — disse Lovie. — E, no final, assim fazia e elas aprendiam a
lição. Essa era a versão contada no livro. Mas o Cucuy original nunca solta
as crianças, por muito que chorem e implorem. Sabemos que é assim, certo?
Vocês viram como ele funciona.

— Quer então dizer que acredita nesta história — frisou o advogado.
Lovie encolheu os ombros.
— É como dizem: quien sabe? Se alguma vez acreditei no Chupacabra?

Aquilo a que os velhos indios chamam o «chupador de cabras»? — Lovie



riu-se com desdém. — Não mais do que acredito no Bigfoot. Mas o certo é
que existem coisas que não podemos explicar. Uma vez, e isso aconteceu
numa Sexta-Feira Santa, na Igreja de Blessed Sacrament, em Galveston
Street, vi uma imagem da Virgem Maria a chorar lágrimas de sangue. Todos
vimos. Mais tarde, o padre Joaquim justificou o fenómeno como sendo
apenas água suja de ferrugem que pingava das traves do telhado para cima
da imagem, mas nós sabíamos que isso não era verdade. O padre também.
O olhar dele não mentia. — Fitou Holly. — Afirmou que viu coisas que não
consegue explicar.

— Sim — admitiu Holly. — Julgo que vi qualquer coisa. Talvez não
seja o El Cuco, tal como é retratado, mas pergunto-me se será a criatura que
deu origem às histórias. Acredito que sim.

— O rapaz e as raparigas de que falaram… esse intruso bebeu-lhes o
sangue e devorou-lhes a carne?

— Atendendo ao cenário dos vários crimes — disse Alec —, diria que é
possível.

— E agora estão convencidos de que assumiu a minha forma — disse
Claude. — Que apenas precisou de um pouco do meu sangue. Acham que
ele o bebeu?

Ninguém respondeu, mas Ralph conseguia, efetivamente, ver a criatura
que se parecia com Terry Maitland a fazer precisamente isso. Só para se ver
até que ponto a loucura tomara conta de si.

— Era ele quem rondava a casa, ontem à noite?
— Não de uma forma física, talvez — respondeu Holly. — Se calhar,

ainda nem assumiu a sua forma. Talvez esteja ainda a fazê-lo.
— Podia estar a apalpar terreno — sugeriu Yune Sablo.
«Ou talvez estivesse a tentar saber mais sobre nós», pensou Ralph. «E,

se assim foi, conseguiu. O Claude sabia que nós vínhamos.»



— Bom, e o que acham que vai acontecer a seguir? — perguntou Lovie
Bolton. — Vai matar mais alguém em Plainville ou em Austin e tentar pôr
as culpas no meu rapaz?

— Não me parece — respondeu Holly. — Duvido que esteja
suficientemente forte. Passaram-se meses entre o Heath Holmes e o Terry
Maitland. Ele tem andado ativo…

— Além disso, não nos podemos esquecer de um pormenor relevante —
disse Yune. — Esta região do país tornou-se demasiado perigosa para ele,
pois está a atrair as atenções. Se for esperto, e acredito que seja, visto que
sobreviveu tanto tempo, há de querer ir para outro lugar.

Fazia sentido. Ralph conseguia imaginar o intruso de Holly a assumir o
rosto e a figura musculada de Claude Bolton, para depois apanhar um
autocarro ou um comboio em Austin, rumo a oeste, com destino a Las
Vegas, ou mesmo a Los Angeles, onde haveria um novo encontro acidental
com outro homem (ou até com uma mulher, quem sabe?) e sangue
derramado. Mais um elo na corrente.

Os acordes iniciais de «Baila Esta Cumbia», de Selena, irromperam do
bolso do casaco de Yune, sobressaltando-o.

Claude sorriu.
— Pois é, até temos rede de telemóvel por estas bandas. Bem-vindo ao

século vinte e um.
Yune pegou no telemóvel e observou o ecrã.
— Polícia de Montgomery — disse. — É melhor atender. Se me dão

licença…
Holly parecia sobressaltada, para não dizer assustada, enquanto Yune

atendia a chamada e se encaminhava para o alpendre, dizendo:
— Estou? Fala o tenente Sablo.
Holly levantou-se e seguiu atrás dele.
— Talvez seja por causa do… — arriscou Howie Gold.



Ralph abanou a cabeça, embora sem saber porquê (não de forma
consciente, pelo menos).

— Onde fica o condado de Montgomery? — perguntou Claude.
— No Arizona — respondeu Ralph, antecipando-se a Howie e a Alec.

— O assunto não tem qualquer relação com isto.
— O que tencionam fazer, ao certo? — perguntou Lovie. — Alguma

ideia de como vão apanhar este sujeito? O meu filho é tudo o que tenho,
sabem?

Holly regressou à sala. Dirigiu-se a Lovie e segredou-lhe qualquer coisa
ao ouvido. Quando Claude se inclinou para ouvir, a idosa enxotou-o com a
mão.

— Vai à cozinha e traz-me aqueles biscoitos de chocolate, se é que não
derreteram com o calor. Pode ser, filho?

Habituado a obedecer à mãe, Claude dirigiu-se à cozinha. Holly
continuou a segredar ao ouvido da idosa, cujos olhos se arregalaram, até
que por fim acenou com a cabeça. Quando Claude regressou com o saco de
biscoitos, Yune, ainda a guardar o telemóvel no bolso, surgiu do alpendre.

— Era o… — começou, para logo se calar. Holly virara-se na sua
direção, de costas para Claude, ao mesmo tempo que levava um dedo aos
lábios e abanava a cabeça.

— Não era nada de especial — apressou-se a corrigir Yune. —
Prenderam um tipo, mas não é quem procuramos.

Claude pousou os biscoitos na mesa, que tinham derretido no saco de
plástico, e olhou em volta, desconfiado.

— Creio que não era isso que queria dizer. O que se passa?
Ralph pensou que era uma boa pergunta. Lá fora, na estrada rural,

passou uma carrinha, o metal da fechadura do compartimento de carga
refletindo a luz do sol, obrigando-o a semicerrar os olhos.



— Filho — disse Lovie Bolton. — Quero que te metas no automóvel e
que vás a Tippit buscar frangos ao Highway Heaven. É um bom restaurante.
Os nossos amigos jantam connosco e, depois, podem passar a noite no
Indian. Não é grande espingarda, mas serve para descansar os ossos.

— Tippit fica a sessenta e cinco quilómetros! — protestou Claude. —
Além de um jantar para sete pessoas custar uma fortuna, a comida estará
gelada quando cá chegar!

— Eu aqueço tudo no forno — ripostou a senhora, com a maior calma
do mundo. — Ninguém vai notar a diferença. Vá, podes ir.

Ralph apreciou a forma como Claude Bolton pôs as mãos nas ancas e
lançou um olhar exasperado à mãe.

— Ora, não passa de uma desculpa para me tirarem daqui! Essa é que é
essa!

— Tens toda a razão — admitiu Lovie, apagando o cigarro no cinzeiro
apinhado de beatas. — Porque, se a Menina Holly estiver certa, ele sabe
aquilo que tu sabes. Talvez isso não tenha importância nenhuma, talvez seja
tarde de mais, mas pode ser que não. Por isso, sê um bom filho e faz o que a
tua mãe te pediu. Está bem?

Howie Gold sacou da carteira.
— O jantar fica por minha conta.
— Não é preciso — atirou Claude. — Posso perfeitamente pagar a

porcaria da comida. Não estou liso.
Gold exibiu o seu melhor sorriso de advogado.
— Por quem é, faço questão.
Claude aceitou o dinheiro e guardou-o na carteira que trazia presa ao

cinto por uma corrente. Olhou em redor, fingindo-se irritado, mas acabou
por se rir.

— A minha mãe consegue sempre os seus intentos. Nesta altura do
campeonato, calculo que vocês já perceberam isso.
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Ainda que não parecesse, a estrada que passava pela residência dos
Boltons, a Rural Star Route 2, conduzia a uma autêntica autoestrada, a 190,
que fazia a ligação a Austin. Antes disso, porém, uma estrada de terra
batida — larga, mas muito pouco cuidada — bifurcava para a direita.
Estava assinalada por um cartaz à beira da estrada; igualmente em mau
estado, exibia a imagem de uma família feliz a descer uma escada em
espiral. Boquiabertos e espantados, os pais e as crianças seguravam
candeeiros a gás, à medida que admiravam as estalactites suspensas vários
metros acima das suas cabeças. A frase que acompanhava a imagem dizia:
«VISITE AS GRUTAS DE MARYSVILLE HOLE, UMA DAS MARAVILHAS DA

NATUREZA». Claude conhecia a frase dos seus tempos de juventude, quando
era um adolescente irrequieto aprisionado naquela cidadezinha. Agora, tudo
o que conseguia ler era «VISITE AS GRUT» e «LHAS DA NATUREZA». As
restantes letras encontravam-se cobertas por uma tarja, posteriormente
colocada, com a frase «ENCERRADAS POR TEMPO INDETERMINADO».

Sentiu-se momentaneamente tonto ao passar por aquele caminho a que
os adolescentes locais chamavam, entre risos maliciosos, «Estrada para o
buraco». A sensação, porém, durou pouco. Apenas o tempo que demorou a
estender o braço e aumentar a potência do ar condicionado. A impressão de
que estava a ser observado dissipara-se. Ligou o rádio, sintonizou o
aparelho na estação Outlaw Country e, em menos de nada, ouvia já Waylon
Jennings (o melhor de todos!), com o qual fez coro.

Ir buscar frangos ao Highway Heaven era capaz de não ter sido tão má
ideia quanto isso. Podia pedir uma dose de rodelas de cebola frita só para si
e comê-las no caminho para casa, quentes e gordurosas.
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Espreitando por entre as cortinas, Jack manteve-se no seu quarto, no
Indian Motel, até ao momento em que viu a carrinha com a placa de
deficientes arrancar e dirigir-se para a estrada. Aquela tinha de ser a
carrinha da velha. Um SUV azul seguiu atrás, transportando por certo o
bando de intrometidos oriundos de Flint City.

Quando desapareceram de vista, Jack foi até ao café, onde comeu uma
refeição e inspecionou os produtos à venda no balcão. Não havia creme de
aloé nem protetor solar, por isso comprou duas garrafas de água e um par de
bandanas estupidamente caras. Não lhe ofereciam muita proteção contra o
sol implacável do Texas, mas sempre era melhor do que nada. Meteu-se na
carrinha e seguiu para sudoeste, a mesma direção que os intrometidos
tinham tomado, até se deparar com o cartaz publicitário na beira da estrada,
aí tendo virado para o caminho de terra batida das grutas de Marysville
Hole.

Cerca de seis quilómetros à frente, encontrou um casinhoto envelhecido.
Calculou que, em tempos, as pessoas comprassem ali os bilhetes para
visitarem a gruta. A tinta, outrora de um tom vermelho-vivo, parecia agora
da cor do sangue diluído em água. Na parte da frente, um letreiro informava
«ATRAÇÃO FECHADA, VOLTE PELO MESMO CAMINHO». Uma corrente impedia a
passagem. Jack contornou a corrente e meteu pela berma desnivelada, com
a carrinha aos solavancos, esmagando ervas e ziguezagueando por entre os
arbustos. A carrinha chocalhou uma última vez e regressou à estrada, se é
que se podia chamar estrada àquele caminho de cabras. Deste lado da
corrente, o piso tinha buracos que nunca haviam sido remendados, embora
não representassem um desafio para a suspensão elevada e a tração integral
da possante carrinha, que investiu contra os buracos sem dificuldade,
cuspindo terra e pedras graças aos pneus sobredimensionados.



Três lentos quilómetros e dez minutos depois, deparou-se com um
enorme parque de estacionamento. As linhas amarelas que delimitavam os
espaços tinham-se volatilizado como fantasmas, e o asfalto encontrava-se
rachado, com largas secções desniveladas. À esquerda, junto a uma colina
fortemente arborizada, encontrava-se uma loja de recordações abandonada,
com o letreiro caído na vertical. Jack teve de inclinar a cabeça para
conseguir ler as palavras: «RECORDAÇÕES E ARTESANATO GENUÍNO INDÍGENA».
Mesmo em frente encontrava-se o que restava de um passadiço de cimento
que conduzia a uma abertura na colina. Melhor dizendo, ao que em tempos
tinha sido uma abertura na colina, visto que agora se encontrava entaipada e
coberta com avisos onde se lia «ENTRADA PROIBIDA», «PROPRIEDADE

PRIVADA» e «ÁREA PATRULHADA POR AGENTES DO XERIFE DO CONDADO».
«Claro que sim», pensou Jack. «Devem passar por cá no dia de São

Nunca.»
Uma outra estrada em ruínas conduzia para lá da loja de recordações,

subindo por um dos lados da colina e descendo pelo outro. Levou-o
primeiro ao encontro de um conjunto de cabanas decrépitas para uso de
turistas (também entaipadas) e depois a uma espécie de barracão de serviço,
onde a empresa que explorava a gruta deveria guardar veículos e
equipamentos em tempos que já lá iam. Havia vários sinais a proibir a
entrada, incluindo um, mais animador, que dizia «CUIDADO COM AS

CASCAVÉIS».
Jack estacionou a carrinha na escassa sombra do barracão. Antes de sair,

colocou um dos lenços na cabeça (o que lhe conferiu uma estranha
parecença com o homem que Ralph avistara no tribunal, no dia em que
Terry Maitland fora alvejado). Enrolou o segundo lenço à volta do pescoço,
para proteger a maldita queimadura. Abriu o compartimento de carga da
carrinha e retirou, com uma certa reverência, o estojo que continha a
menina dos seus olhos, uma espingarda Winchester .300, de ação única, a



mesma arma que Chris Kyle usara para abater aqueles cabeças de turbante
(Jack tinha visto o filme Sniper Americano oito vezes). A mira Leupold VX-
1 permitia-lhe atingir um alvo a dois mil metros de distância. Em abono da
verdade, num dia bom seria capaz de acertar quatro em seis tentativas, e
isso sem vento. Fosse como fosse, não tencionava ser obrigado a disparar a
uma distância dessas quando chegasse a altura. Se é que alguma vez
chegaria.

Encontrou um punhado de ferramentas esquecidas no matagal, entre
elas uma forquilha enferrujada. Dar-lhe-ia jeito, no caso de apanhar pela
frente uma cascavel. Atrás do barracão, havia um trilho que levava às
encostas da colina, onde se localizava a entrada da gruta. Aquele lado era
mais rochoso, assemelhando-se mais a uma falésia do que a uma colina.
Viam-se latas de cerveja ao deus-dará, e algumas rochas exibiam dizeres
como «SPANKY 11» e «DOODAD ESTEVE AQUI».

O trilho bifurcava a meio da subida, dando origem a um segundo
caminho que provavelmente conduzia de volta à loja de recordações e ao
parque de estacionamento. Nesse ponto havia uma tabuleta de madeira
envelhecida, crivada de buracos de bala, exibindo a figura de um chefe
índio e uma seta. A indicação que acompanhava a seta («POR AQUI PARA OS

MELHORES PICTOGRAMAS») encontrava-se desbotada ao ponto de quase não
se conseguir ler. Junto à boca do chefe índio, alguém desenhara um balão de
diálogo com a frase «CAROLYN ALLEN CHUPA O MEU PAU VERMELHO».

Aquele caminho era mais largo, mas Jack não estava ali para admirar a
arte nativa americana, pelo que continuou a subir. O percurso não era
particularmente difícil ou perigoso, porém, nos últimos anos, o único
exercício que Jack fizera fora andar de bar em bar, levando à boca um copo
atrás de outro. Com três quartos da subida concluídos, sentia-se ofegante. A
camisa e os lenços estavam encharcados de suor. Pousou o estojo da
espingarda e a forquilha no chão, curvou-se e apoiou as mãos nos joelhos



até os pontos negros na frente dos olhos desaparecerem e o ritmo cardíaco
estabilizar. Fizera aquela viagem para fugir ao cancro raivoso que lhe
devorava a pele e lhe levara a mãe. Morrer de ataque cardíaco no processo
constituiria uma piada de mau gosto.

Começou a endireitar-se, deteve-se e semicerrou os olhos. Na sombra de
uma secção recuada de rocha, protegida dos elementos, encontravam-se
mais graffiti. Os autores, se fossem crianças, estariam mortos há séculos.
Uma gravura mostrava homens empunhando lanças em volta de um
antílope, ou de qualquer outro animal com chifres. Outra mostrava os
mesmos homens frente a uma tenda tradicional índia. Noutra — esta quase
demasiado esbatida para ser percetível —, um homem erguia triunfalmente
a lança, junto ao corpo caído de um companheiro de armas.

«Pictogramas», pensou Jack, «e nem sequer são os melhores, de acordo
com o que diz o chefe lá atrás. Miúdos da pré-primária fariam melhor, mas
estes desenhos ainda aqui estarão muito depois de eu morrer. Sobretudo se o
cancro acabar comigo.»

A ideia enfureceu-o. Pegou numa pedra e desatou a bater na parede de
rocha até as gravuras desaparecerem.

«Pronto, seus cabrões», pensou. «Vocês foram à vida e eu continuo cá.»
Ocorreu-lhe que podia estar a perder o juízo… ou que já o tinha

perdido. Afastou a ideia e retomou a caminhada. Quando chegou ao topo da
colina, deparou-se com uma bonita vista do parque de estacionamento, da
loja de recordações e da entrada obstruída da gruta. O intruso com as
tatuagens nos dedos não tinha a certeza se os intrometidos iriam aparecer
por ali, mas, se aparecessem, Jack estaria pronto para os receber. Era para
isso que servia a Winchester, disso não tinha dúvidas. Caso não
aparecessem — e apenas voltassem para Flint City depois de conversarem
com aquele homem —, o serviço ficaria feito. De uma maneira ou de outra,



o intruso garantira-lhe que sairia dali como um homem novo. Sem
resquícios de cancro.

«Mas, e se ele estivesse a mentir? E se ele pudesse transmitir o cancro,
mas não pudesse tirar-lho? E se não houvesse cancro nenhum? Ou intruso
algum, já agora? E se tudo aquilo não passasse de uma alucinação?»

Afastou igualmente aqueles pensamentos da cabeça. Abriu o estojo,
retirou a Winchester e montou a mira telescópica. O alcance da mira
colocava o parque de estacionamento e a entrada da gruta à mão de semear.
Se os intrometidos dessem um ar da sua graça, seriam do tamanho da casota
que ele contornara na estrada.

Abrigou-se à sombra de uma rocha protuberante (não sem antes
verificar se havia cobras, escorpiões ou outras surpresas desagradáveis),
bebeu um pouco de água e engoliu mais algumas anfetaminas, a que
acrescentou uma linha de cocaína do frasco de quatro gramas que Cody lhe
vendera (não havia borlas quando se tratava do famigerado pó branco).
Restava-lhe ficar de atalaia, tal como fizera inúmeras vezes ao longo da
carreira de polícia. Aguardou com a espingarda pousada no colo, fechando
os olhos aqui e ali, mas sempre suficientemente atento para se aperceber de
qualquer movimento inesperado. Aguardou que o Sol descesse no horizonte
e depois levantou-se, com um esgar de dor, devido aos músculos
entorpecidos.

— Já não vêm — disse para si mesmo. — Hoje, pelo menos.
«Pois não», concordou o homem com as tatuagens nos dedos (ou assim

imaginou Jack). «Mas voltas cá amanhã, não voltas?»
Sim, voltaria. Todos os dias da semana, se fosse preciso. Durante um

mês inteiro, até.
Começou a descer a colina, tendo cuidado de ver onde punha os pés. A

última coisa de que precisava depois de um dia ao sol era de um tornozelo
torcido. Guardou a espingarda na carrinha, bebeu água da garrafa que



deixara guardada na cabina (por esta altura estava tépida, quase quente) e
conduziu de volta à autoestrada, desta vez em direção a Tippit, onde podia
comprar meia dúzia de coisas, entre elas uma embalagem de protetor solar.
E vodca, já agora. Mas não em grande quantidade. Tinha uma missão a
desempenhar, se bem que talvez pudesse beber o suficiente para poder
deitar-se naquela cama desengonçada sem pensar em como o raio do sapato
lhe fora colocado nas mãos. Caramba, quem lhe mandara ir ao maldito
celeiro em Canning Township?

Pelo caminho, cruzou-se com o veículo de Claude Bolton, que viajava
em sentido contrário, mas nenhum deu pelo outro.
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— Ora muito bem — disse Lovie Bolton, mal o filho se fez à estrada. —
O que se passa? O que estão a esconder do meu filho?

Yune Sablo ignorou-a por um momento e virou-se para os outros.
— O xerife do condado de Montgomery enviou alguns agentes aos

locais que a Holly Gibney fotografou, para darem uma vista de olhos.
Encontraram uma pilha de roupas ensanguentadas na fábrica abandonada
com a suástica pintada no exterior. Uma das peças de roupa era um casaco
de auxiliar, cuja etiqueta dizia «PROPRIEDADE DA HMU».

— Heisman Memory Unit — disse Howie Gold. — Quando analisarem
o sangue, querem apostar que será de uma ou das duas irmãs Howard?

— E quaisquer impressões digitais que encontrem pertencerão ao Heath
Holmes — acrescentou Alec. — Podem é não estar muito nítidas, caso a
metamorfose já esteja em curso.

— Ou não — disse Holly. — Não sabemos quanto tempo demora a
transformação, nem se o processo é sempre igual.



— O xerife tem perguntas que quer ver respondidas — disse Sablo. —
Enrolei-o tanto quanto possível, mas, considerando aquilo com que
podemos estar a lidar, espero que consiga continuar a fazê-lo por tempo
indeterminado.

— E eu espero que parem de falar entre vocês e tenham a bondade de
me pôr ao corrente. É tudo o que vos peço. Estou preocupada com o meu
filho. Ele é tão inocente como os outros dois homens, e ambos acabaram
mortos.

— Compreendo a sua preocupação — disse Ralph. — Dê-me só um
minuto, está bem? Holly, durante a viagem, falou aos Boltons dos
cemitérios? Não lhes contou nada, pois não?

— Disse para me ficar pelos pontos principais da história. Foi o que fiz.
— Esperem — interveio Lovie. — Lembrei-me de um filme quando era

criança, um daqueles filmes de lutadoras…
— As Lutadoras Mexicanas contra o Monstro — disse Howie Gold. —

Já o vimos. A senhora Gibney trouxe uma cópia. Não se pode dizer que seja
material para óscares, mas tem o seu quê de interesse.

— Foi um dos filmes da Rosita Muñoz — disse Lovie. — A cholita
luchadora. Todas queríamos ser como ela, eu e as minhas amigas. No Dia
das Bruxas, vestíamo-nos como ela. A minha mãe fez o meu fato. Esse
filme sobre o El Cuco era especialmente assustador. Havia um professor, ou
um cientista, não me lembro bem, mas o El Cuco tomou a sua forma, e,
quando as lutadoras o encontraram, estava a viver numa cripta, no cemitério
local. Não era assim a história?

— Sim — respondeu Holly. — Porque esse pormenor faz parte da
lenda, pelo menos na versão em espanhol. Tal como os vampiros, o El Cuco
dorme com os mortos.

— Bom, se semelhante criatura existe — disse Alec —, podemos dizer
que é uma espécie de vampiro. Afinal, precisa de sangue para completar o



elo seguinte da cadeia, para se perpetuar.
Uma vez mais, Ralph deu por si a pensar: «Será que vocês ouvem o que

estão a dizer?» Gostava bastante de Holly Gibney, mas, por outro lado,
preferia nunca a ter conhecido. Graças a ela, decorria uma batalha na sua
cabeça, e ansiava por um momento de paz.

Holly virou-se para Lovie.
— A fábrica abandonada onde a polícia do Ohio encontrou as roupas

fica perto do cemitério onde estão enterrados os pais do Heath Holmes.
Foram encontradas mais roupas num celeiro, não muito longe de outro
cemitério onde estão os restos mortais de familiares do Terry Maitland.
Portanto, a questão que se coloca é esta: existe algum cemitério nas
redondezas?

Lovie Bolton refletiu por instantes. Os restantes aguardaram.
— Existe um em Plainville — respondeu finalmente a idosa —, mas

nenhum aqui em Marysville. Que raio, nem sequer temos uma igreja. Quero
dizer, existia uma, sim, a da Nossa Senhora da Misericórdia, mas ardeu há
uns bons vinte anos.

— Merda — murmurou Howie.
— E um cemitério familiar? — perguntou Holly. — Há quem enterre os

mortos nas suas terras, certo?
Lovie encolheu os ombros.
— Talvez haja quem o faça, mas nós nunca fomos apegados a tradições

dessas. Os meus pais estão enterrados em Laredo, bem como os meus avós.
Antes disso, calculo que os funerais decorressem em Indiana, de onde a
minha família veio depois da Guerra Civil.

— E o seu marido? — perguntou o advogado.
— O George? A família inteira é de Austin, e é lá que ele está, ao pé dos

pais. Costumava meter-me na camioneta para o visitar, carregada de flores e



assim, quase sempre pela altura do seu aniversário, mas deixei de o fazer
quando fiquei doente.

— Bom, então não há mais nada a dizer — declarou o tenente Sablo.
Lovie não lhe passou cartão.
— Eu cantava, sabiam? Quando tinha pulmões para isso. E tocava

guitarra. Foi por causa da música que deixei Laredo e fui para Austin,
depois de concluir o liceu. A Nashville do Sul, como lhe chamavam.
Arranjei emprego na fábrica de papel em Brazos Street enquanto aguardava
pela minha grande oportunidade no Carousel, no Broken Spoke ou noutro
sítio qualquer. Fazia envelopes. Escusado será dizer que a grande
oportunidade nunca chegou, mas casei-me com o capataz da fábrica. O
George, claro. E nunca me arrependi, até ele se reformar.

— Acho que estamos a desviar-nos do assunto — observou Howie
Gold.

— Deixe a senhora Bolton falar — disse Ralph. Sentia uma espécie de
comichão, a sensação de que vinha aí algo. Ainda longe, mas a caminho. —
Por favor, continue, senhora Bolton.

A idosa observou, com um ar indeciso, o advogado, porém, quando
Holly olhou para ela e sorriu, devolveu-lhe o sorriso, acendeu um cigarro e
prosseguiu.

— Bom, quando o meu George contava já trinta anos de serviço e se
reformou, mudámo-nos para este fim de mundo. O Claude tinha apenas
doze anos, fomos pais tarde, muito depois de nos convencermos de que
Deus nunca nos concederia um filho. O Claude nunca gostou de Marysville,
sentia falta das luzes da cidade e dos inúteis dos amigos. As más
companhias sempre foram a perdição do meu rapaz. Eu também não gostei
disto, de início, mas aprendi a apreciar a calmaria. Quando envelhecemos, a
paz de espírito é tudo o que nos interessa. Podem não acreditar, mas vão ver
que é assim. Agora que penso nisso, a ideia de um cemitério familiar nem é



assim tão má, sabem? Consigo pensar em coisas piores do que acabar
enterrada no meu quintal, mas o Claude deve arrastar a minha carcaça velha
para Austin, para que eu possa ficar ao lado do meu marido. E não tardará
que isso aconteça.

Lovie Bolton tossiu, lançou um olhar de desagrado ao cigarro e
esmagou-o no cinzeiro pejado de beatas, onde ficou a fumegar.

— Sabem porque é que acabámos aqui, em Marysville? O George
meteu na cabeça ser criador de alpacas. Depois de os bichos morrerem, o
que não demorou muito, decidiu criar goldendoodles. Caso não saibam, os
goldendoodles são um cruzamento entre os golden retrievers e os poodles.
Acham que a mãe natureza alguma vez aprovou semelhante cruzamento?
Tenho sérias dúvidas. Foi o irmão do George que lhe pôs a ideia na cabeça.
Nunca houve um tolo maior do que o Roger Bolton, claro, embora o George
achasse que aquilo era dinheiro em caixa. O Roger mudou-se para aqui com
a família, e os dois tornaram-se sócios. Enfim, depois os cachorros
morreram, tal como as alpacas. O George e eu ficámos apertados de
finanças, mas tínhamos o suficiente para viver. O Roger, por sua vez, tinha
enterrado as poupanças na maldita ideia. Teve de ir à procura de trabalho
e…

A anciã parou de repente, os olhos arregalados.
— O que aconteceu ao seu cunhado? — perguntou Ralph.
— Meu Deus — disse ela. — Estou velha, mas isso não é desculpa.

Estava mesmo à frente do meu nariz.
Ralph inclinou-se e pegou-lhe nas mãos.
— Do que está a falar, Lovie? — perguntou, utilizando o nome próprio

dela, como costumava fazer nas salas de interrogatório.
— O Roger e os dois filhos, os primos do Claude, estão enterrados a

menos de seis quilómetros daqui, juntamente com mais quatro homens. Ou
talvez fossem cinco. E aquelas crianças, claro, os gémeos. — Lovie Bolton



abanou a cabeça. — Eu estava tão zangada quando o Claude apanhou seis
meses de prisão por roubo. E envergonhada. Foi quando ele começou a
drogar-se, sabem? Percebi mais tarde que foi por vontade de Deus. Se o
meu filho cá estivesse na altura, teria estado com eles. O pai não, porque já
tinha sofrido dois ataques cardíacos e não podia acompanhá-los, mas o
Claude teria ido com eles.

— Aonde? — perguntou Alec, que se inclinara para a frente e fitava a
idosa atentamente.

— Às grutas de Marysville Hole — respondeu ela. — Foi onde
morreram. E onde ficaram, sem exceção. Até hoje.
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Lovie contou-lhes que tinha sido como em As Aventuras de Tom
Sawyer, quando Tom e Becky se perdem nas catacumbas. A única diferença
era que Tom e Becky tinham logrado descobrir uma saída. Os gémeos
Jamieson, na altura com onze anos, não conseguiram. E o mesmo sucedeu
àqueles que tentaram salvá-los. A gruta de Marysville engoliu-os de uma
assentada.

— Foi onde o seu cunhado arranjou emprego, depois do negócio dos
cães? — perguntou Ralph.

Lovie Bolton assentiu com a cabeça.
— Ele já tinha explorado a gruta, não na parte aberta ao público, mas no

lado Ahiga. Portanto, quando se candidatou, contrataram-no como guia
num abrir e fechar de olhos. O Roger e os outros guias costumavam levar os
turistas em grupos de doze, mais coisa menos coisa. Aquela é a maior gruta
do estado do Texas, embora a zona famosa na altura, aquela que as pessoas
queriam realmente visitar, fosse a galeria principal. Era uma coisa digna de



se ver, lá isso era. Como uma catedral. Chamavam-lhe a Câmara do Som.
Por causa da… como é que se diz? Da acústica? Um dos guias descia até lá
abaixo, cerca de quatrocentos ou quinhentos metros, e depois recitava o
juramento da bandeira. As pessoas cá em cima ouviam religiosamente. As
palavras pareciam ecoar por toda a eternidade. Além disso, as paredes
estavam cobertas de rabiscos nativos. Não me lembro da palavra exata…

— Pictogramas — disse Yune Sablo.
— Isso! As pessoas recebiam um candeeiro a gás quando desciam, para

poderem apreciar tanto os rabiscos como as estalactites. Havia uma
escadaria de ferro, em espiral, que descia até lá abaixo. Uns quatrocentos
degraus, no mínimo, sempre às voltas e mais voltas. A escadaria ainda
existe, julgo eu, mas não me apanhavam lá por nada. Aquilo é muito
húmido, e o ferro enferruja. Na única vez que desci as escadas, fiquei
completamente tonta, e nem sequer estava a admirar as estalactites, como a
maioria das pessoas. Para voltar para cima apanhei o elevador, como
imaginam. Descer é uma coisa, mas só um idiota sobe quatrocentos degraus
quando existe uma alternativa. O fundo da galeria tinha uns duzentos ou
trezentos metros de uma ponta à outra. Havia luzes coloridas que
iluminavam as formações minerais nas rochas, um sítio para comer e meia
dúzia de passagens para explorar. As galerias tinham nomes. Não me
lembro de todas, mas sei que havia a Galeria de Arte Navajo, onde existiam
mais pictogramas, e o Escorrega do Diabo e o Ventre da Serpente, onde
éramos obrigados a caminhar curvados, ou, pior, a rastejar. Conseguem
imaginar?

— Sim — disse Holly. — Que horror!
— Estas eram as passagens principais. Havia muitas outras que se

estendiam para lá destas, mas estavam fechadas ao público. Aquilo não era
apenas uma caverna: estamos a falar de um sistema digno desse nome,



composto de dezenas de grutas, algumas nunca exploradas, que se
prolongava indefinidamente.

— Onde uma pessoa se perdia com a maior facilidade — acrescentou
Alec.

— Sem dúvida. Mas eis o que aconteceu. Havia duas ou três aberturas
que partiam do Ventre da Serpente e que não estavam vedadas, visto serem
consideradas demasiado estreitas para inspirar semelhantes precauções.

— Mas não eram demasiado estreitas para os gémeos — arriscou Ralph.
— Isso mesmo. Sem tirar nem pôr. O Carl e o Calvin Jamieson. Dois

pirralhos à procura de problemas. E encontraram-nos. Estavam com o grupo
que foi explorar o Ventre da Serpente, logo atrás dos pais, no final da fila.
Porém, já não se encontravam com eles no regresso. Os pais, bom, não
preciso de vos dizer como reagiram. Apesar de integrar a equipa de buscas,
o meu cunhado não era o guia do grupo. O meu palpite é que liderou a
equipa, mas não o posso confirmar.

— E os filhos, os primos do Claude? — perguntou Howie Gold. —
Também pertenciam à equipa?

— Exato. Os rapazes trabalhavam na gruta a tempo parcial e correram
para lá mal souberam. Muita gente quis ajudar, até porque a notícia se
espalhou rapidamente. De início, ninguém acreditava que fosse difícil
chegar aos miúdos. Conseguiam ouvir as vozes deles para lá das passagens
que partiam do Ventre da Serpente, e sabiam em qual delas eles tinham
entrado, porque, quando um dos guias pegou na lanterna, avistaram um
boneco de plástico, uma figura de um chefe Ahiga, que o senhor Jamieson
comprara na loja de recordações. O boneco devia ter caído do bolso de um
deles enquanto rastejavam. Seja como for, ouviam os miúdos, mas nenhum
dos adultos conseguia passar por aquelas aberturas, muito menos alcançar o
boneco. Gritaram aos miúdos para virem ao encontro das vozes, e, se não
tivessem espaço, para darem a volta, rastejarem às arrecuas. Continuaram a



apontar as luzes e a acenar, e a dada altura julgaram que os miúdos já se
encontravam mais perto, mas então as vozes começaram progressivamente
a desvanecer… até deixarem de se ouvir por completo. Na minha opinião,
eles nunca chegaram a estar perto da equipa.

— Uma ilusão causada pelo eco — aventou Yune Sablo.
— Sí, señor. Foi então que o Roger sugeriu que tentassem ir pelo lado

Ahiga, que conhecia bem devido às suas explorações na qualidade de
espeleólogo amador. Assim que lá chegaram, tornaram a ouvir os miúdos,
que gritavam alto e bom som. Como se estivessem ao lado deles.
Agarraram nas cordas, luzes e no restante equipamento, e foram atrás deles.
Parecia a coisa certa a fazer, mas foi a perdição de todos.

— O que aconteceu? — perguntou o tenente Sablo. — Sabe? Alguém
sabe?

— Bom, como vos disse, aquilo é um labirinto. Deixaram um homem
para trás, para ir passando corda e atar outra, caso fosse preciso. O Ev
Brinkley. Ele deixou a cidade logo a seguir à tragédia. Mudou-se para
Austin. De coração partido, bem se vê, mas vivo. Os outros… — Lovie
Bolton deixou escapar um suspiro. — Nunca mais viram a luz do dia.

Ralph Anderson tentou imaginar a cena, o horror de tudo aquilo, e
percebeu que os restantes estavam a pensar o mesmo.

— O Ev segurava os últimos metros de corda quando ouviu o que
parecia ser um miúdo a rebentar uma bombinha de carnaval numa tigela de
metal. O que aconteceu foi que algum idiota terá disparado uma pistola, na
esperança de atrair os miúdos na direção do tiro. Em vez disso, provocou
um desabamento. Tenho a certeza de que não foi o Roger, era capaz de
apostar a minha vida. O homem sempre foi um idiota em relação a muitas
coisas, como se viu com a história dos cães, mas nunca faria o disparate de
disparar uma arma numa caverna, onde a bala podia fazer ricochete.



— Ou onde o estrondo do tiro podia fazer cair um pedaço do teto —
disse Alec. — Deve ter sido o equivalente a disparar uma caçadeira para
provocar uma avalancha nas montanhas.

— Quer dizer que morreram soterrados — disse Ralph.
Lovie suspirou e ajustou a cânula, que se deslocara.
— Não. Mais valia. Pelo menos seria rápido. As pessoas na galeria

principal, a chamada Câmara do Som, conseguiam ouvi-los a gritar por
socorro, tal como os miúdos. Deviam estar ali reunidos sessenta ou setenta
homens e mulheres, todos a querer ajudar. O meu George tinha de lá estar.
No fim de contas, tratava-se do irmão e dos sobrinhos, e eu desisti de tentar
demovê-lo. Fui com ele, a fim de ter a certeza de que não fazia nenhuma
asneira, como juntar-se a uma equipa de busca. Nunca aguentaria o esforço.

— O Claude estava no reformatório quando isto aconteceu? —
perguntou Ralph.

— Na Gatesville Training School, se bem me lembro do nome, mas,
sim, era um reformatório.

Holly sacara de um bloco de notas amarelo que trazia na mala e
debruçava-se sobre as páginas, tirando apontamentos.

— Quando cheguei à gruta com o George, já era de noite. O parque de
estacionamento é enorme, mas estava praticamente cheio. Tinham montado
uma série de luzes, e, com os camiões e as pessoas que por ali andavam,
dava a ideia de que estavam a rodar um filme de Hollywood. Houve uma
nova equipa que desceu pelo lado Ahiga com lanternas, capacetes e blusões
que pareciam coletes salva-vidas. Seguiram a corda até ao local do
desabamento. Um caminho considerável, com algumas zonas alagadas. O
cenário que encontraram era tenebroso. Demoraram a noite inteira e metade
da manhã para conseguirem passar. Por essa altura, as pessoas reunidas na
galeria já não ouviam os gritos.



— Calculo que o grupo do seu cunhado não se encontrava do outro
lado, de braços cruzados, à espera de socorro — disse Sablo.

— Pois não. Já se tinham posto em movimento. O Roger ou um dos
outros deve ter pensado que conseguia descobrir um caminho para a galeria
principal, ou então tiveram medo que ocorresse um novo desabamento.
Ninguém sabe dizer. Mas deixaram um trilho atrás deles; ou tentaram,
quando mais não fosse, fazendo marcas nas paredes e largando coisas pelo
chão, como moedas e papéis. Um deles até deixou o cartão de bowling do
Tippit Lanes. Mais um carimbo no cartão e tinha direito a um jogo de borla.
Foi o que saiu no jornal.

— Um rasto de migalhas, como Hansel e Gretel — comentou Alec.
— A dada altura, não havia mais nada para seguir — prosseguiu Lovie.

— Bem no meio de uma galeria. O rasto, pura e simplesmente,
desapareceu. Não havia mais marcas, moedas, papéis, nada.

«Como as pegadas na história do Bill Samuels», pensou Ralph.
— A equipa insistiu mais um bocado, acenando com as lanternas e

gritando, mas não obteve resposta. Mais tarde, o tipo que escreveu a notícia
no jornal de Austin entrevistou vários elementos da equipa, e todos
repetiram a mesma lengalenga. Havia demasiadas passagens à escolha,
todas em sentido descendente, algumas sem saída e outras desembocando
em poços profundos. Sabiam que não deviam gritar, não fossem causar um
novo desabamento, mas um deles acabou por fazê-lo e, como seria de
esperar, soltou-se outra secção de teto. Foi então que decidiram arrepiar
caminho.

— Não acredito que tenham abandonado as buscas depois dessa
primeira tentativa — comentou o advogado.

— Não. Claro que não. — Lovie Bolton retirou outra lata de Coca-Cola
da geleira, abriu-a e bebeu metade de uma assentada. — Não estou
habituada a falar tanto tempo. Fico com a boca seca. — Verificou a botija



de oxigénio. — Começo a ficar sem ar, mas tenho outra destas na casa de
banho, ao pé do resto dos remédios. Alguém faz o favor de ma ir buscar?

Alec Pelley encarregou-se da tarefa, e Ralph suspirou de alívio por
Lovie não acender outro cigarro durante a troca de botijas. Restabelecido o
fornecimento de oxigénio, a idosa retomou o fio à meada.

— Houve uma dúzia de operações de busca ao longo dos anos, até ao
terramoto de 2007. A partir daí, o local passou a ser considerado demasiado
perigoso. O terramoto não foi dos mais violentos, três ou quatros pontos na
escala de Richter, mas as grutas são frágeis, sabem? A galeria principal
aguentou-se bem, apesar de terem caído algumas estalactites; porém, muitas
das passagens desabaram. Foi o caso daquela a que chamavam a Galeria de
Arte. Seja como for, as grutas de Marysville Hole estão encerradas desde
então. A entrada principal encontra-se entaipada, e julgo que a do lado
Ahiga também.

Seguiu-se um momento de silêncio. Ralph não podia falar pelos outros,
mas pensava em como seria morrer daquela maneira, lentamente, nas
profundezas da terra. Não queria pensar nisso, mas não podia evitar.

— Sabem o que o Roger me disse uma vez? — perguntou Lovie. —
Seis meses antes de morrer, se a memória não me falha? Disse-me que as
grutas de Marysville Hole eram bem capazes de se prolongarem até às
profundezas do Inferno. Soa-me ao género de lugar onde esse vosso intruso
se sentiria em casa, não acham?

— Não podemos contar uma palavra acerca disto ao Claude — atalhou
Holly.

— Ora, ele sabe o que aconteceu — ripostou Lovie. — Era a família
dele. O Claude não morria de amores pelos primos, eram mais velhos e
passavam a vida a arreliá-lo, mas partilhavam o mesmo sangue.

Holly sorriu. Um sorriso ténue, em nada comparado ao habitual sorriso
radioso.



— Tenho a certeza de que ele sabe, mas não sabe que nós sabemos, e é
assim que as coisas devem ficar.
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Visivelmente cansada, quase exausta, Lovie Bolton disse ao grupo que a
cozinha era demasiado acanhada para sete pessoas comerem
confortavelmente, sugerindo que jantassem no quintal, onde havia uma
pérgula. Um presente de Claude, explicou, orgulhosa. Construíra-o com as
suas próprias mãos, graças a um kit comprado no Home Depot.

— Talvez sintam calor, de início, mas costuma soprar uma brisa e aquilo
tem cortinas contra os mosquitos.

Holly sugeriu que a velha senhora devia descansar um bocadinho. Eles
próprios tratariam de preparar tudo lá fora.

— Mas vocês não sabem onde guardo as coisas.
— Não se preocupe — disse Holly. — Encontrar coisas é o que faço

diariamente, sabe? E estes senhores ajudam-me, ponho as minhas mãos no
fogo.

Lovie anuiu e encaminhou a cadeira de rodas para o quarto, onde
ouviram um grunhido de esforço, seguido do ranger das molas do colchão.

Ralph foi até ao alpendre para telefonar a Jeannie, que atendeu ao
primeiro toque.

— E.T. phone home — disse ela, divertida.
— Tudo bem por aí?
— Sim, tirando o barulho da televisão. Os agentes Ramage e Yates têm

estado a assistir às corridas de Nascar. Só posso especular que haja apostas
envolvidas, mas sei de ciência certa que os dois comeram os brownies
todos.



— Lamento ouvir isso.
— Ah, e a Betsy Riggins veio mostrar o bebé. Nunca teria coragem de

lho dizer, mas ele parece-se com o Winston Churchill.
— Estou a ver. Ouve, penso que o Troy ou o Tom deviam passar aí a

noite.
— Que tal os dois? Na cama comigo. Podemos aconchegar-nos, fazer

conchinha.
— Parece-me ótimo. Tira umas quantas fotografias. — Um veículo

aproximava-se: Claude Bolton, regressando de Tippit com o jantar. — Não
te esqueças de trancar tudo e ligar o alarme.

— Isso não serviu de nada na outra noite.
— Faz-me a vontade, mesmo assim. — O homem que era a cara

chapada do visitante noturno de Jeannie estava a sair do veículo, o que
provocou em Ralph uma estranha sensação de visão dupla.

— Está bem. Descobriste alguma coisa?
— Não sei dizer. — Ralph fugia à verdade. Tinham descoberto muitas

coisas, nenhuma delas boa. — Tento ligar mais tarde, está bem? Tenho de
desligar.

— Okay. Toma cuidado.
— Fica descansada. Amo-te.
— Também te amo. E estou a falar a sério: toma cuidado.
Ralph desceu os degraus do alpendre, a fim de ajudar Claude a trazer

meia dúzia de sacos de plástico do Highway Heaven.
— A comida está fria, claro. Mas acha que ela me ouve? Não. Nunca

ouviu e nunca ouvirá.
— Não se incomode com isso.
— Frango requentado não é lá grande coisa. E trouxe puré de batata,

porque aquecer batatas fritas, bom… nem se fala nisso.



Encaminharam-se para casa. Claude deteve-se junto ao primeiro degrau
do alpendre.

— Calculo que tiveram uma conversa séria com a minha mãe?
— Tivemos — anuiu Ralph, interrogando-se sobre a melhor maneira de

lidar com o assunto. Claude resolveu o problema por ele.
— Deixe-me adivinhar: o indivíduo consegue ler os meus pensamentos?
— Isso quer dizer que acredita nesta história? — Ralph estava

genuinamente curioso.
— Acredito que a vossa companheira, a Holly, acredita no que diz. E

que alguém poderá ter rondado esta casa ontem à noite. Posto isto, não
estou interessado em saber o que conversaram na minha ausência.

— Talvez seja melhor assim. Em todo o caso, um de nós podia ficar
com a sua mãe hoje à noite. O tenente Sablo, por exemplo.

— Tem o pressentimento de que pode acontecer algo? Porque, se quer
que lhe diga, a única coisa que sinto é uma fome diabólica.

— Não é tanto por isso — explicou Ralph. — Estava apenas a pensar
que, se acontecer alguma coisa aqui perto, e por acaso aparecer uma
testemunha a dizer que o culpado era uma pessoa parecidíssima consigo,
seria bom ter um polícia capaz de confirmar que o Claude nunca saiu de
casa.

Claude refletiu um instante.
— Não é mal pensado, não senhor. O problema é que não temos quarto

de hóspedes. Temos um sofá-cama, mas, às vezes, a mãe levanta-se quando
não consegue dormir e vai para a sala ver televisão. Gosta de ver aqueles
pastores evangelistas a pedincharem oferendas. — Arregalou os olhos. —
Porém, temos um colchão a mais nas traseiras, e a noite vai estar quente.
Pode sempre dormir cá fora.

— O quê, na pérgula?
Claude sorriu.



— Isso mesmo! Construí aquela cena com as minhas mãos.
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Holly meteu o frango no forno e aqueceu-o durante cinco minutos, o
que deixou a pele bem tostada e estaladiça. Os sete jantaram na pérgula
(havia uma rampa para a cadeira de rodas de Lovie) e a conversa decorreu
animada e agradável. Claude revelou-se um bom contador de histórias,
partilhando vários episódios da sua colorida carreira enquanto «chefe de
segurança» do Gentlemen, Please. As histórias eram engraçadas, mas não
obscenas nem de mau gosto e ninguém se riu com mais vontade do que a
mãe de Claude. Ela riu-se até mais não poder quando o advogado partilhou
a história de um cliente que, numa tentativa de se mostrar mentalmente
incapaz de comparecer em tribunal, despiu as calças e as agitou em frente
do juiz.

O motivo que levara o grupo até Marysville nunca foi abordado.
O descanso de Lovie antes do jantar fora curto e, terminada a refeição, a

senhora anunciou que ia deitar-se.
— A vantagem de encomendar comida é a pouca louça que fica para

lavar — disse. — Posso tratar do assunto de manhãzinha. Consigo lavar a
louça mesmo sentada na minha cadeira, sabem? Só preciso de ter cuidado
com a maldita botija. — Virou-se para Yune Sablo. — De certeza que fica
bem aqui fora, tenente Sablo? E se aparecer alguém, como ontem à noite?

— Tenho a minha arma — retorquiu o polícia —, e este é um ótimo
sítio para se estar.

— Bom, sinta-se à vontade para entrar a qualquer altura. O vento pode
levantar depois da meia-noite. A porta estará trancada, mas a chave fica
debaixo daquele olla de barro. — Apontou para o velho vaso, depois



cruzou as mãos sobre os seios descomunais e fez uma pequena vénia. —
Vocês são boas pessoas, obrigada por terem vindo e tentarem ajudar o meu
filho. — Posto isto, Lovie foi deitar-se. Os seis ficaram mais um bocado à
conversa.

— É uma grande senhora — disse Alec.
— É mesmo — assentiu Holly.
Claude acendeu um Tiparillo.
— Ter a polícia do meu lado é uma experiência nova — disse. — Gosto

da sensação.
— Existe algum Walmart em Plainville, senhor Bolton? Preciso de fazer

umas compras e adoro comprar no Walmart.
— Não, e ainda bem que assim é, porque a mãe também gosta muito e

eu nunca mais a arrancava de lá. O mais parecido que temos é o Home
Depot, em Tippit.

— Também serve — retorquiu Holly, levantando-se. — Vamos lavar
estes pratos, para que a Lovie não tenha de o fazer de manhã, e metemo-nos
a caminho. Voltamos amanhã, para apanhar o tenente Sablo, e depois
seguimos para casa. Acho que fizemos tudo o que podíamos fazer aqui.
Concorda, Ralph?

O olhar de Holly forneceu a resposta que queria ouvir do detetive, e ele
fez-lhe a vontade.

— Claro.
— E os senhores? Que me dizem?
— Acho que temos tudo — disse Howie Gold.
— Sim, tudo — reforçou Alec Pelley.
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Embora não tivessem passado mais de quinze minutos depois de Lovie
se ter ido deitar, quando o grupo entrou em casa os roncos profundos no
quarto da idosa eram já bem audíveis. Yune Sablo encheu o lava-louça com
água e detergente, arregaçou as mangas e começou a lavar os pratos e os
copos do jantar. Ralph secou-os, cabendo a Holly a tarefa de os arrumar.
Ainda havia luz no horizonte, e Claude estava lá fora com Howie e Alec, a
circundarem a casa e à caça de sinais do intruso da noite anterior, se é que
existira algum.

— Eu ficaria em segurança mesmo que tivesse deixado a arma em casa
— disse Yune Sablo. — Tive de passar pelo quarto da senhora Bolton,
quando lhe fui buscar a botija à casa de banho, e posso-vos dizer que tem
um pequeno arsenal à mão. Vi uma Ruger American na mesinha de
cabeceira, de onze tiros, com um carregador adicional, mais uma Remington
de doze cartuchos encostada a um canto, junto ao Electrolux. Quanto ao
bom do Claude, não sei dizer, mas alguma coisa ele terá.

— Os ex-presidiários estão autorizados a ter armas? — admirou-se
Holly.

— Não — disse Ralph —, mas estamos no Texas, e ele parece-me
reabilitado.

— Sim — concordou Holly. — Parece mesmo, não é?
— Também acho — alvitrou Yune. — Parece-me que conseguiu mudar

de vida. Já vi isto acontecer quando as pessoas se juntam aos Alcoólicos ou
aos Narcóticos Anónimos. Quando resulta, é um milagre. Mesmo assim,
este intruso não podia ter escolhido um rosto melhor para roubar, não
acham? Com o seu historial de tráfico de drogas, já para não falar das
ligações passadas a gangues como o Satan’s Seven, quem acreditará nele se
disser que está a ser incriminado por uma coisa que não fez?

— Ninguém acreditou no Terry Maitland — referiu Ralph, num tom
cansado. — E o homem era praticamente um santo.
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Estava quase escuro quando chegaram ao Home Depot, e passava das
nove da noite quando regressaram ao Indian Motel (sempre observados por
Jack Hoskins, de novo a espreitar por entre as cortinas do quarto, enquanto
massajava compulsivamente a base do pescoço).

Levaram as compras para o quarto de Ralph e colocaram tudo em cima
da cama: cinco lanternas compactas de luz ultravioleta (mais as pilhas) e
cinco capacetes amarelos.

Howie Gold pegou numa das lanternas, acendeu-a e franziu a testa ao
olhar para o feixe roxo.

— Esta luz é mesmo capaz de lhe apanhar o rasto?
— Se houver um, sim — disse Holly.
O advogado pousou a lanterna, meteu um capacete na cabeça e foi até à

cómoda, a fim de admirar a sua figura ao espelho.
— Estou ridículo — admitiu.
Ninguém o contrariou.
— Vamos mesmo fazer isto? Tentar, pelo menos? Não é uma pergunta

retórica, caso não tenham percebido, sou eu a tentar aceitar a ideia como um
facto consumado.

— Acho que teríamos maior dificuldade em convencer a Brigada de
Trânsito do Texas a ajudar-nos — disse Alec. — O que lhes diríamos? Que
pensamos que existe um monstro escondido nas grutas de Marysville Hole?

— Se não o fizermos, ele vai matar mais crianças — retorquiu Holly. —
É como sobrevive.

Howie Gold virou-se para ela, a expressão quase acusadora.
— E como vamos lá entrar? A velhota disse que aquilo está fechado a

sete chaves. E, mesmo que consigamos, onde estão as cordas? Não havia
cordas na loja!? Calculo que sim, que houvesse cordas!



— Não vamos precisar de cordas — respondeu Holly, a tranquilidade
em pessoa. — Se ele lá estiver, e aposto que sim, não deve andar longe da
superfície. Primeiro, porque teria medo de se perder ou de ser apanhado
noutro desabamento. Segundo, porque deve sentir-se demasiado fraco.
Devia estar na fase de hibernação do ciclo, mas, em vez disso, anda apenas
a esgotar as suas forças.

— Ao projetar-se? — perguntou Ralph. — É isso que está a dizer?
— Sim. O que a Grace Maitland viu, o que a sua mulher viu… Bom,

acredito que foram projeções. Acho que, em parte, ele estava lá, daí os
vestígios na sala… No fundo, foi o que lhe permitiu mover a cadeira e
acender a luz do forno, embora não o suficiente para deixar pegadas no
tapete novo. Calculo que lhe exija um esforço considerável. Penso até que
deve ter aparecido uma única vez em carne e osso, no tribunal, naquele dia
em que o Terry Maitland foi alvejado. E isto porque estava com fome e
sabia que haveria muito para comer.

— Esteve lá em carne e osso, mas não apareceu em nenhuma das
imagens de televisão? — perguntou Gold. — Como um vampiro frente a
um espelho?

O advogado contava que Holly recusasse aquela comparação, mas ela
não o fez.

— Exato.
— Está convencida, portanto, de que estamos perante um ser

sobrenatural.
— Não faço ideia do que ele é.
Howie Gold tirou o capacete e lançou-o para cima da cama.
— Palpites. É tudo o que tem para nos apresentar.
A afirmação pareceu magoar Holly, que ficou sem saber como

responder. Tão-pouco se apercebeu daquilo que Ralph viu e sabia que Alec
também vira: Howard Gold estava assustado. Se aquilo corresse mal, não



havia juiz junto de quem protestar, ninguém a quem pedir uma anulação dos
autos.

Ralph interveio.
— Ainda me custa acreditar em todas as histórias sobre o El Cuco ou os

seres que se transformam, mas sou obrigado a aceitar que havia um intruso.
Por causa da ligação ao Ohio, e porque o Terry Maitland não podia estar em
dois sítios ao mesmo tempo.

— Não há dúvida de que o intruso meteu os pés pelas mãos dessa vez
— disse Alec. — Ele não sabia que o Terry ia estar na tal convenção em
Cap City. A maioria dos bodes expiatórios devia ser como o Heath Holmes,
com álibis sólidos como o ar.

— Aí está um ponto que não bate certo — disse Ralph.
Alec ergueu uma sobrancelha.
— Bom, se apanhou as… digamos assim, lembranças do Terry… mas,

mais do que isso, uma espécie de…
— Mapa da sua consciência — murmurou Holly.
— Okay, chamemos-lhe isso — admitiu Ralph. — Consigo aceitar que

tivessem escapado coisas ao intruso, da mesma forma que as pessoas que
devoram livros deixam escapar pormenores numa história, mas aquela
convenção devia ser importante para o Terry.

— Então, porque é que El Cuco… — principiou Alec.
— Porque não teve alternativa, se calhar. — Holly pegara numa lanterna

e apontara o feixe ultravioleta à parede, revelando a impressão
fantasmagórica da palma da mão de um antigo hóspede. Era algo que Ralph
podia ter feito sem se aperceber. — Talvez estivesse demasiado faminto
para esperar por uma oportunidade melhor.

— Ou a marimbar-se — argumentou Ralph. — Acontece aos assassinos
em série. Regra geral, imediatamente antes de serem apanhados. Bundy,
Speck, Gacy, todos eles chegaram a um ponto em que acreditavam existir à



margem da lei. Como deuses. Tornaram-se arrogantes e arriscaram de mais.
Se pensarmos bem, este intruso nem arriscou tanto quanto isso. Nós íamos
acusar o Terry e, apesar de tudo o que sabíamos, pretendíamos garantir que
responderia em tribunal pelo assassínio do Frank Peterson. Tínhamos a
certeza de que o álibi dele era falso, por muito forte que nos parecesse.

«E, em parte, continuo a querer acreditar nisso. A alternativa deixa tudo
o que eu sabia sobre o mundo de pernas para o ar.»

Sentiu-se ligeiramente febril e enjoado. Em pleno século XXI, como
podia um homem normal aceitar a noção de um monstro metamórfico? Se
acreditasse no intruso de Holly Gibney, no seu El Cuco, era como se valesse
tudo. As possibilidades eram infinitas.

— Ele já não é arrogante — murmurou Holly. — Depois de matar, está
habituado a ficar no mesmo sítio meses a fio, enquanto se transforma. Só se
põe em movimento quando a transformação está completa, ou em vias
disso. É o que eu acho, com base no que li e no que descobri no Ohio.
Todavia, o seu padrão habitual foi interrompido. Teve de fugir de Flint City
quando aquele rapaz descobriu que ele estava a viver no celeiro. Sabia que
era uma questão de tempo até a polícia aparecer. Então, veio para cá mais
cedo, para estar perto do Claude Bolton, e encontrou o covil perfeito.

— As grutas de Marysville Hole — referiu Alec.
Holly acenou afirmativamente com a cabeça.
— Mas ele não sabe que nós sabemos, e essa é a nossa vantagem. O

Claude tem conhecimento de que o tio e os primos estão lá enterrados, mas
não imagina que a criatura hiberna perto dos mortos, de preferência
daqueles que são familiares da pessoa em que se está a transformar. Garanto
que é assim que funciona. Tem de ser.

«Porque queres que assim seja», pensou Ralph. Contudo, não conseguia
encontrar falhas na lógica de Holly. Isso se uma pessoa aceitasse a premissa



de que um ser sobrenatural estava obrigado a certas regras, por tradição ou
por algum imperativo desconhecido que nunca compreenderiam.

— Acham mesmo que a Lovie não lhe vai contar nada? — perguntou
Alec.

— Acho — disse Ralph. — É para o bem do Claude.
Howie Gold pegou numa lanterna e apontou-a ao aparelho de ar

condicionado. O feixe ultravioleta revelou um amontoado de impressões
digitais espectrais.

Abanou a cabeça e desligou a lanterna.
— E se esta coisa tiver um ajudante? Pensem nisto, o conde Drácula

tinha aquele tipo, Renfield, e o doutor Frankenstein contava com o
corcunda, Igor de seu nome…

— Esse é um erro comum — disse Holly. — No filme original, o
assistente do Frankenstein chamava-se Fritz, personagem interpretada por
Dwight Frye. Mais tarde, Bela Lugosi…

— Fiquei esclarecido — disse o advogado. — Mas a pergunta subsiste:
e se ele tiver um cúmplice? Alguém encarregado de nos seguir? Não faz
sentido? Mesmo que não saiba o que descobrimos acerca das grutas, sabe
que estamos cada vez mais perto.

— Percebo onde queres chegar, Howie — disse Alec —, porém, os
assassinos em série costumam ser solitários e os que se aguentam mais
tempo em liberdade não têm poiso certo. Existem exceções, mas não creio
que seja o caso. Ele veio de Dayton para Flint City. Ora, se recuássemos até
ao Ohio, se calhar encontrávamos crianças assassinadas em Tampa, na
Florida ou em Portland, no Maine. Existe um ditado africano que diz:
«Quem viaja sozinho, viaja mais rápido.» Além disso, se olharmos para o
lado prático, quem é que ele podia arranjar para uma tarefa dessas?

— Um maluquinho — respondeu Howie Gold.



— Okay — disse Ralph —, mas onde? Parou na loja de malucos mais
próxima e comprou um?

— Pronto — assentiu o advogado. — Ele está por sua conta, escondido
na gruta, à espera de ser arrastado para a luz do Sol, à espera que lhe
espetemos uma estaca no coração, ou ambas as coisas.

— No livro de Bram Stoker — disse Holly —, cortam o pescoço a
Drácula quando o apanham e enchem-lhe a boca de alho.

Howie Gold atirou a lanterna para cima da cama e ergueu as mãos.
— Tudo bem, paramos na mercearia mais próxima e compramos umas

cabeças de alho. E também vamos precisar de um cutelo, visto que nos
esquecemos de comprar um serrote no Home Depot.

— Acho que uma bala na cabeça serve — disse Ralph.
Houve um momento de silêncio enquanto refletiam sobre aquelas

palavras, e a seguir Howie anunciou que ia dormir.
— Antes de me deitar, gostava de saber qual é o plano para amanhã.
Ralph esperou que Holly esclarecesse o causídico sobre o passo

seguinte, mas a mulher limitou-se a olhar para ele. Ralph ficou
surpreendido, para não dizer sensibilizado, ao aperceber-se das profundas
olheiras dela e dos vincos formados nos cantos dos lábios. Ele próprio
estava cansado e calculava que o mesmo acontecesse com todos, mas Holly
Gibney parecia exausta, como se fossem somente os nervos a impulsioná-
la. Tendo em conta a sua maneira de ser, Ralph calculou que, para ela, isso
correspondesse a ser picada por espinhos, ou a pisar vidros partidos.

— Ninguém vai fazer nada antes das nove da manhã — disse Ralph. —
Todos precisamos de uma boa noite de sono. Depois arrumamos as nossas
coisas, deixamos o motel, vamos buscar o Yune a casa dos Boltons e
seguimos diretamente para as grutas.

— Não sei se será a melhor ideia — disse Alec. — Isto se quisermos
que o Claude pense que vamos voltar para casa. Ele vai questionar-se, ao



ver que não seguimos na direção de Plainville.
— Bom, podemos dizer que temos de ir a Tippit para… sei lá, comprar

mais coisas no Home Depot?
— Não me parece credível — notou Howie Gold.
— Algum de vocês se lembra do nome do polícia que falou com o

Claude? — perguntou Alec.
Ralph não tinha a informação na ponta da língua, mas conservava as

notas do caso no seu iPad. Não havia desculpa para não fazer o seu trabalho
como sempre, mesmo quando perseguia o papão.

— Chama-se Owen Sipe. Cabo Owen Sipe.
— Muito bem. Dizemos ao Claude e à mãe, o que teoricamente será o

mesmo que dizer ao intruso, que recebemos uma chamada do cabo Sipe a
informar-nos que a polícia de Tippit procura um suspeito condizente com a
descrição do Claude, que poderá estar envolvido num assalto, no roubo de
um automóvel, ou mesmo de uma casa. O Yune Sablo pode testemunhar
que o Claude nunca saiu de casa e…

— Depende se o Yune dormiu ou não ao relento — disse Ralph.
— E se tiver dormido no exterior? Acha que não ouvia o Claude ligar o

motor? Há anos que aquela carripana precisa de um escape novo.
Ralph sorriu.
— Bem visto.
— Okay, então vamos dizer que temos de ir a Tippit ver o que se passa,

e, se não der em nada, voltamos para Flint City. Parece-vos bem?
— Sim — assentiu Ralph. — O Claude só não pode ver as lanternas e

os capacetes.
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As onze chegaram e passaram, e Ralph encontrava-se deitado na cama,
sabendo que devia apagar a luz, mas sem o fazer. Tinha ligado a Jeannie e
estivera meia hora ao telefone a falar sobre o caso, Derek e sobre nada em
especial. Depois, convencido de que os pastores evangelistas de Lovie
podiam funcionar como soporífero, ou pelo menos como ansiolítico, tentara
ver televisão, mas tudo o que conseguira, ao ligar o aparelho, fora uma
mensagem que dizia «Satélite temporariamente indisponível, agradecemos
a sua compreensão.»

Preparava-se para apagar a luz quando ouviu alguém bater ao de leve na
porta. Atravessou o quarto, agarrou na maçaneta e, pensando duas vezes,
espreitou para ver quem era, o que se revelou inútil devido à sujidade
acumulada na pequena lente.

— Quem é? — perguntou.
— Eu — respondeu Holly, com uma voz tão delicada quanto a

pancadinha na porta.
Ralph abriu a porta. Holly tinha a t-shirt desfraldada, e o casaco do fato,

que colocara sobre os ombros para se proteger do frio noturno, pendia
comicamente de um dos lados. Os cabelos grisalhos e curtos dançavam ao
vento. Trazia o iPad consigo. Ralph deu-se conta de que se encontrava
apenas de boxers, sem dúvida com a braguilha sem botões entreaberta.
Lembrou-se de uma frase que costumava ouvir quando era criança: «Quem
te deu licença para venderes cachorros-quentes?»

— Acordei-o — disse ela.
— Não. Entre.
Holly hesitou por um instante, depois entrou e sentou-se na única

cadeira disponível enquanto Ralph vestia as calças.
— Devia estar a dormir, Holly. Parece estafada.
— Estou. Mas, às vezes, quanto mais cansada me sinto, mais

dificuldade tenho em adormecer. Sobretudo quando estou nervosa e ansiosa.



— Experimentou tomar um Ambien?
— As pessoas que tomam antidepressivos não devem tomar soporíferos.
— Compreendo.
— Fiz alguma pesquisa. Por vezes ajuda-me a dormir. Comecei por

procurar artigos de jornal acerca da tragédia na gruta. A história foi muita
falada e investigada. Pensei que gostaria de ouvir o que descobri.

— Pode ajudar-nos?
— Acho que sim.
— Nesse caso, vamos a isso.
Ralph sentou-se na cama. Holly inclinou-se para a frente, o rabo

apoiado na ponta da cadeira, os joelhos juntos.
— Ora bem, a Lovie fartou-se de falar acerca do lado Ahiga da encosta

e disse que um dos gémeos Jamieson deixou cair do bolso uma figura de
plástico do chefe Ahiga, que o pai deles comprara na loja de recordações.
— Holly ligou o iPad. — Esta fotografia foi tirada em 1888.

A imagem, em tons sépia, mostrava um ameríndio de perfil com um
adorno de cabeça que descia até ao meio das costas.

— Durante uma temporada, o chefe viveu com um pequeno grupo de
navajos na reserva de Tigua, junto a El Paso, mas depois casou-se com uma
mulher branca e mudou-se para Austin, tendo sido muito mal recebido.
Acabou em Marysville, onde foi aceite pela comunidade depois de cortar o
cabelo e se converter à fé cristã. A mulher tinha algum dinheiro, com o qual
abriram o entreposto comercial de Marysville, que mais tarde viria a ser o
Indian Motel and Café.

Ralph olhou à volta, para o quarto.
— Lar, doce lar.
— Sim. Esta outra imagem mostra o chefe Ahiga em 1926, dois anos

antes de morrer. Entretanto mudara o nome para Thomas Higgins. — Holly
exibiu a segunda fotografia.



— Uau! — exclamou Ralph. — Não estava à espera desta.
A fotografia mostrava o mesmo perfil nobre, mas agora a face virada

para a câmara estava coberta de rugas e o adorno de cabeça desaparecera. O
antigo chefe navajo usava uns óculos sem aros, camisa branca e gravata.

— Além de gerir o único negócio rentável em Marysville, foi o chefe
Ahiga, ou Thomas Higgins, quem descobriu as grutas e organizou as
primeiras visitas turísticas. Eram bastante populares na altura.

»No entanto, as grutas não foram batizadas com o nome dele, mas com
o da cidade. O que não é de admirar. Ele podia ser um empresário de
sucesso e um bom cristão, mas continuava a ser um pele-vermelha aos
olhos da comunidade. Mesmo assim, calculo que o tratassem melhor aqui
do que em Austin. Sempre é alguma coisa. Adiante.

Holly mostrou mais uma fotografia. Desta vez, um letreiro de madeira
com uma pintura do chefe com o adorno na cabeça e uma legenda que dizia
«POR AQUI PARA OS MELHORES PICTOGRAMAS». Holly usou os dedos para
reposicionar a fotografia no ecrã e mostrar a Ralph o trilho que serpenteava
para lá do letreiro.

— As grutas foram batizadas com o nome da cidade, mas o chefe teve
direito à entrada Ahiga, muito menos glamorosa do que a Câmara do Som,
é certo, mas com acesso direto a esta. Além de ser uma saída de
emergência, a entrada Ahiga também servia para os funcionários trazerem
tudo o que era necessário ao funcionamento da gruta.

— Foi por onde entraram as equipas de resgate, correto?
— Correto. — Holly inclinou-se para a frente, os olhos cintilantes. — A

entrada principal não se encontra apenas entaipada, foi totalmente selada
com cimento. Não queriam correr o risco de haver uma nova tragédia. A
entrada Ahiga, secundária, está igualmente fechada, mas não encontrei
nenhuma indicação de que tenha sido selada com cimento.

— Não quer dizer que não seja o caso.



Holly abanou impacientemente a cabeça.
— Eu sei, mas, se não tiver sido…
— Foi por aí que ele entrou. O intruso. É o que está a querer dizer.
— É onde devemos investigar primeiro. Se encontrarmos sinais de que

alguém forçou a entrada…
— Okay, já percebi. E parece-me um bom plano. Parabéns, a Holly é

uma detetive de mão-cheia.
— É simpático da sua parte — agradeceu Holly, com o olhar cravado no

chão e a voz sumida de quem não sabia lidar com um elogio.
— Nada disso. A Holly é melhor do que a Betsy Riggins, e muito

melhor do que o desperdício de espaço conhecido como Jack Hoskins. Ele
está prestes a reformar-se. Se dependesse de mim, oferecia-lhe emprego.

Holly abanou a cabeça e sorriu.
— Pequenos delitos e cães perdidos são suficientes para mim. Nunca

mais quero trabalhar na investigação de um homicídio.
Ralph levantou-se.
— Tente dormir, está bem? Se estiver certa, vamos ter um dia duro pela

frente.
— Só mais um minuto, pode ser? Tenho outra coisa para lhe contar. E é

melhor sentar-se.
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Embora atualmente fosse uma pessoa mais forte do que nos tempos em
que tivera o privilégio de privar com Bill Hodges, Holly não conseguia
dizer aos outros que deviam mudar certas atitudes, ou que estavam errados.
A Holly de antigamente comportava-se como um animal assustado, que por
vezes contemplava o suicídio como a melhor solução para os seus



sentimentos de terror, inadequação e vergonha. Quando Bill se sentara
consigo nas traseiras daquela casa mortuária, na qual não conseguia
obrigar-se a entrar, sentira, sobretudo, que perdera algo vital. Não apenas a
mala ou o cartão de crédito, mas a vida que podia ter tido, caso as coisas
fossem um tudo-nada diferentes, ou se Deus a abençoasse com alguns
químicos importantes que lhe faltavam no organismo.

«Acho que perdeu isto», dissera-lhe Bill, sem que na verdade tivesse
aberto a boca. «Tome, é melhor guardar no bolso.»

Agora Bill estava morto, e aqui estava aquele homem, que tanto lhe
lembrava o parceiro: a inteligência, os ocasionais momentos de bom humor
e, acima de tudo, a persistência. Tinha a certeza de que Bill gostaria dele,
pois o detetive Ralph também não era homem de baixar os braços.

Porém, havia diferenças entre os dois, que não se resumiam ao facto de
Ralph ser trinta anos mais novo do que Bill, quando este morrera. O facto
de Ralph ter cometido um erro terrível ao prender Terry Maitland em
público, antes de compreender os verdadeiros contornos do caso, era apenas
uma dessas diferenças, e nem sequer a mais importante, por muito que o
episódio o assombrasse.

«Meu Deus, ajuda-me a dizer o que preciso, porque esta é a única
oportunidade que terei. E faz com que ele me ouça. Por favor, meu Deus,
faz com que ele me ouça.»

— Sempre que vocês falam acerca do intruso — disse Holly —, é em
termos hipotéticos.

— Não sei bem se estou a perceber, Holly.
— Acho que percebe. «Se ele existir. Partindo do princípio de que

existe. Caso exista.»
Ralph ficou calado.
— Não me importo por aí além com o que os outros pensam, mas

preciso que o Ralph acredite. Preciso desesperadamente que acredite. Eu



acredito, mas não basta que eu acredite.
— Holly…
— Não! Ouça-me com atenção. Eu sei que parece loucura, mas a ideia

do El Cuco é tão ou mais inexplicável do que muitas outras coisas horríveis
que acontecem por esse mundo fora? Não estou a falar de acidentes ou
desastres naturais, mas das coisas que as pessoas fazem umas às outras. O
Ted Bundy não era uma versão do El Cuco? Um homem com um rosto para
aqueles que o conheciam e outro para as mulheres que assassinou? A última
coisa que essas mulheres viram foi esse outro rosto, o rosto escondido, o
rosto do El Cuco. Existem outros como ele. Caminham entre nós. Sabe bem
que assim é. São como extraterrestres, monstros que não conseguimos
compreender. No entanto, acreditamos neles. O Ralph prendeu uns tantos,
talvez até tenha assistido à execução de vários.

Em silêncio, Ralph refletiu sobre aquelas palavras.
— Deixe-me perguntar-lhe uma coisa — prosseguiu Holly. — E se

tivesse sido o Terry Maitland quem matou aquele miúdo, e se tivesse sido
ele a arrancar-lhe a carne e a enfiar-lhe aquele galho no rabo? Isso seria
menos inexplicável do que a criatura que poderá estar escondida nas grutas?
Seria capaz de dizer «Compreendo a escuridão e a maldade que se escondia
por detrás do rosto do treinador dos rapazes e excelso membro da
comunidade. Sei dizer precisamente o que o levou a fazer uma coisa
destas»?

— Não. Já prendi homens que fizeram coisas terríveis, e até uma mulher
que afogou o filho bebé na banheira, mas nunca compreendi os motivos. Na
maior parte das vezes, eles próprios não compreendem porque cometeram
semelhantes atos.

— Da mesma forma que eu nunca compreendi porque é que o Brady
Hartsfield se tentou matar num concerto e arrastar milhares de inocentes



com ele. O que peço é simples. Acredite nisto, detetive. Nem que seja só
durante as próximas vinte e quatro horas. Consegue?

— Dormirá descansada se eu disser que sim?
Holly anuiu com a cabeça, sem nunca desviar o olhar dele.
— Nesse caso, acredito. Durante as próximas vinte e quatro horas, o El

Cuco existe. Se está ou não escondido nas grutas, isso logo se vê.
Holly respirou fundo e pôs-se de pé com os seus cabelos desgrenhados,

o casaco descaído para um dos lados e a t-shirt desfraldada. Ralph pensou
que ela parecia tão adorável como terrivelmente frágil.

— Ótimo. Vou para a cama.
Ralph acompanhou-a à porta.
— Tudo é possível — disse, quando ela abandonou o quarto.
Holly lançou-lhe um olhar convicto.
— Isso mesmo. Tudo é possível. Boa noite, Ralph.
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Jack acordou às quatro da madrugada. O vento soprava forte lá fora, e
doía-lhe o corpo inteiro. Não só a base do pescoço, mas os braços, as
pernas, a barriga, o rabo. Sentia-se como se tivesse sido queimado pelo sol
da cabeça aos pés. Afastou os cobertores, sentou-se na beira da cama e
acendeu o candeeiro da mesa de cabeceira, que iluminou o quarto com o
brilho ténue da lâmpada de sessenta watts. Olhou para baixo e não viu nada
de errado na sua pele, mas a dor estava lá, dentro de si.

— Farei o que queres — disse ao intruso. — Vou tratar-lhes da saúde.
Prometo.

Não ouviu resposta. Ou o intruso não se dera ao trabalho de responder,
ou simplesmente não se encontrava no quarto. Naquele momento, pelo
menos. Mas estivera. No maldito celeiro, por exemplo. Um simples
toquezinho, quase uma carícia, mas fora o suficiente. Agora, encontrava-se
carregado de veneno até aos olhos. Veneno cancerígeno. E ali sentado,
naquele quarto de motel merdoso, muito antes de o Sol nascer, interrogava-
se se o forasteiro seria capaz de levar de volta o que lhe oferecera. Contudo,
que opção tinha? Restava-lhe tentar. Se não resultasse…

— Dou um tiro na cabeça? — A ideia fê-lo sentir-se melhor. Era uma
opção que a mãe não tivera. Repetiu as palavras, imprimindo-lhes um tom
mais decidido. — Dou um tiro na cabeça.

Nunca mais teria ressacas. Nunca mais regressaria a casa atento ao
limite de velocidade, detendo-se em todos os sinais, desejando não ser



mandado parar pela polícia quando sabia que acusaria um miligrama de
álcool no teste do balão, talvez até mais. Deixaria de receber telefonemas da
ex-mulher, recordando-lhe que estava em falta com a pensão de alimentos.
Como se não soubesse. O que faria ela se os cheques deixassem de chegar?
Teria de trabalhar, descobrir como vive a outra metade, a pobre coitada.
Acabavam-se os dias inteiros a ver televisão, o programa da Ellen, a juíza
Judy. Que peninha.

Vestiu-se e saiu do quarto. O vento não estava particularmente frio, mas
fresco o suficiente para se entranhar na pele. Fazia calor quando deixara
Flint City, e nem se lembrara de trazer um blusão; ou uma muda de roupa;
ou uma escova de dentes.

«É como tu és, querido», conseguia ouvir a ex-mulher dizer. «Sem tirar
nem pôr. Sempre a correr atrás do prejuízo.»

Automóveis, carrinhas e algumas caravanas alinhavam-se ao longo do
edifício do motel, como cachorros nas tetas de uma cadela. Jack percorreu o
passeio coberto até se certificar de que o SUV azul permanecia estacionado
no mesmo sítio. Os intrometidos deviam estar a dormir tranquilamente, sem
dúvida a terem sonhos agradáveis e livres de dor. Acarinhou a ideia de
invadir cada um dos quartos e meter-lhes uma bala na cabeça. A ideia
agradava-lhe, claro, mas era ridícula. Não sabia quais os quartos ocupados
pelo grupo, e alguém, que não seria necessariamente o chefe do bando,
acabaria por ripostar. No fim de contas, aquilo era o Texas, onde as pessoas
gostavam de acreditar que ainda viviam nos tempos do Velho Oeste.

O melhor a fazer era esperar por eles no sítio indicado pelo intruso,
onde podia matá-los, sabendo de antemão que não teria problemas. Não
devia haver vivalma em redor ao longo de muitos quilómetros. Se o intruso
pudesse livrá-lo do veneno depois do servicinho feito, tudo terminaria bem.
Se tal não acontecesse, enfiaria o cano da Glock na boca e puxaria o gatilho.
Imaginar a ex-mulher a servir às mesas ou a trabalhar na fábrica de luvas



durante os próximos vinte anos era agradável, mas não era o mais
importante. Não tencionava morrer da mesma maneira que a mãe, com a
pele a romper-se de cada vez que tentava mexer-se. Isso, sim, era
importante.

Meteu-se na carrinha, a tremer de frio, e conduziu na direção das grutas.
A Lua flutuava junto à linha do horizonte, parecendo uma pedra fria. Os
tremores aumentaram de intensidade, ao ponto de não conseguir manter o
volante a direito e pisar por diversas vezes o traço pontilhado da estrada.
Não vinha mal ao mundo por causa disso. Os grandes camiões usavam a
autoestrada 190 ou a interestadual. Àquela hora da noite, não havia
ninguém naquela estrada secundária exceto ele.

Assim que o motor aqueceu, ligou o ar na temperatura máxima.
Começou imediatamente a sentir-se melhor. A dor nos membros inferiores
do corpo diminuiu de intensidade, mas a base do pescoço continuava a
latejar. Sempre que lhe tocava, a palma da mão ficava coberta de pedaços
de pele morta, lembrando flocos de neve. Ocorreu-lhe que talvez a dor no
pescoço não passasse de uma queimadura vulgar, e que tudo o resto era
produto da sua imaginação. Uma coisa psicossomática, portanto, à
semelhança das enxaquecas da ex-mulher. Mas poderia a dor
psicossomática acordar uma pessoa a meio da noite? Não sabia dizer. O que
sabia era que o intruso atrás da cortina do chuveiro era real, e ninguém no
seu perfeito juízo iria querer desafiar uma figura daquelas. Aquilo que uma
pessoa fazia era obedecer. Nada mais do que isso.

E depois havia o filho da mãe do Ralph Anderson, que passava a vida a
arranjar-lhe problemas. O Senhor Sem Opinião, que o fez interromper as
férias ao ser suspenso, pois foi isso mesmo que lhe aconteceu. Licença
administrativa… o tanas! O maldito Ralph Anderson era a razão pela qual
ele, Jack Hoskins, tinha ido a Canning Township, em vez de ficar



sossegadinho na sua cabana de pesca, a ver filmes e a beber vodca com
água tónica.

Ao virar para a estrada assinalada pelo painel publicitário («ENCERRADAS

POR TEMPO INDETERMINADO»), uma ideia sobressaltou-o: o filho da mãe do
Ralph Anderson podia tê-lo enviado para ali de propósito! Podia saber que
o intruso estaria à espera, e o que ele faria. Pensando bem, há anos que o
sacana queria vê-lo pelas costas. Analisando as coisas dessa maneira, tudo
encaixava. A lógica por detrás dos acontecimentos era inegável. A única
coisa com que Ralph não contava era que o homem tatuado o atraiçoasse.

Quanto ao resultado daquela embrulhada, Jack via três hipóteses. Talvez
o intruso pudesse livrá-lo do cancro. Essa era a primeira. Se o mal fosse
psicossomático, acabaria por desaparecer sozinho. A segunda. Ou talvez
fosse real e o intruso nada podia fazer por ele. A terceira.

O Senhor Sem Opinião passaria à história independentemente de qual
das hipóteses se confirmasse. Era a promessa que fizera ao intruso e a si
próprio. Anderson iria desta para melhor, e os outros morreriam com ele,
sem apelo nem agravo. Jack Hoskins, o Sniper Americano.

Alcançou a bilheteira abandonada e contornou a corrente. Era provável
que o vento amainasse quando o Sol nascesse e a temperatura subisse, mas
por enquanto soprava com força, levantando nuvens de poeira por toda a
parte, o que era bom. Não precisava de se preocupar com a possibilidade de
os intrometidos detetarem o rasto dos pneus. Partindo do princípio de que
eles viriam, isto é.

— Se não vierem, ainda me vais curar? — perguntou. Não esperava
ouvir uma resposta, mas foi exatamente o que aconteceu.

«Oh, sim, vais ficar como novo.»
Aquilo era mesmo a voz de alguém, ou a sua?
Por outro lado, fazia alguma diferença?
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Jack conduziu para lá das cabanas abandonadas, interrogando-se porque
é que uma pessoa gastaria dinheiro para dormir nas imediações daquilo que,
em bom rigor, não passava de um buraco no chão (pelo menos o nome do
lugar fazia-lhe justiça). Será que as pessoas não tinham sítios mais
interessantes para visitar? O Parque Nacional de Yosemite? O Grand
Canyon? Até o Maior Novelo do Mundo, no Kansas, seria melhor do que
aquele buraco no cu de Judas seco e empoeirado que era o Texas.

Estacionou junto ao barracão de serviço, tal como na viagem anterior,
retirou a lanterna do porta-luvas e depois pegou na Winchester e numa caixa
de munições. Encheu os bolsos de projéteis, avançou na direção do trilho,
deu meia-volta e apontou a lanterna para uma das janelas na porta de correr
do barracão, pensando que podia estar gente lá dentro. Não havia vivalma,
mas o que viu fê-lo sorrir: um pequeno automóvel empoeirado,
provavelmente um Honda ou um Toyota. Tinha um autocolante na janela
traseira que dizia «O MEU FILHO É ALUNO DO QUADRO DE HONRA DO LICEU DE

FLINT CITY!» Doente ou não, as competências de Jack como detetive
permaneciam intactas. O intruso andava por ali. Conduzira desde Flint City
naquele automóvel, de certezinha roubado.

Mais aliviado — e com apetite pela primeira vez desde que a mão
tatuada surgira por detrás da cortina do chuveiro —, Jack regressou à
carrinha e remexeu no interior do porta-luvas, de onde desencantou um
pacote de bolachas de manteiga de amendoim e meia embalagem de
pastilhas Tums. Não se podia dizer que fosse um pequeno-almoço de
campeões, mas era melhor do que nada. Avançou pelo trilho, mordiscando
uma bolacha com a mão direita e carregando a Winchester na esquerda. A
espingarda tinha uma correia, porém, se a pendurasse ao ombro, magoar-



lhe-ia o pescoço. Talvez até o fizesse sangrar. Os bolsos, cheios de
munições, balançavam e batiam contra as coxas.

Deteve-se junto à tabuleta esbatida com a figura do índio (onde o velho
chefe anunciava que Carolyn Allen lhe chupava o pau vermelho),
sobressaltado por um novo pensamento súbito. Alguém que descesse o
trilho que conduzia às cabanas avistaria a carrinha estacionada e interrogar-
se-ia sobre a presença daquele veículo. Considerou a hipótese de voltar
atrás e mudá-la de sítio, mas depois decidiu que não valia a pena preocupar-
se. Se os abelhudos aparecessem, o mais certo era estacionarem junto à
entrada principal. Mal saíssem do SUV, abriria fogo da sua posição elevada,
despachando logo dois ou três antes de os outros perceberem o que estava a
acontecer. Os restantes fugiriam em todas as direções, como galinhas tontas,
mas trataria de lhes dar caça antes de conseguirem encontrar abrigo. Não
havia necessidade nenhuma de se preocupar com o que podiam avistar das
cabanas dos turistas. O Senhor Sem Opinião e os amigos nunca chegariam a
abandonar o parque de estacionamento.
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Às escuras, o caminho até ao cimo da colina revelou-se traiçoeiro,
mesmo com a ajuda da lanterna, e Jack demorou algum tempo a subir. Já
tinha problemas suficientes, mesmo sem cair e partir uma perna ou coisa
que o valha. Quando chegou a um ponto de observação privilegiado, os
primeiros raios de luz hesitantes começavam a tingir o céu. Apontou a
lanterna à forquilha que deixara para trás no dia anterior, preparou-se para
pegar nela e deteve-se. Esperava que aquilo não fosse um prenúncio de
como iria correr o resto do dia, mas não podia negar a ironia e, mesmo
naquela situação, conseguia apreciá-la.



Levara a forquilha para se defender das cobras, e agora tinha uma delas
deitada em cima da ferramenta. Tratava-se de uma cascavel, e das grandes,
um autêntico monstro. Não podia usar a arma, pois corria o risco de ferir
apenas a criatura e isso redundaria provavelmente num ataque. Sem
esquecer que estava de ténis, pois nem se dera ao trabalho de comprar umas
botas em Tippit. Além disso, havia sempre o risco de a bala fazer ricochete
nas rochas e acabar por atingi-lo.

Agarrou na espingarda pelo cabo e estendeu o cano na direção da cobra,
enfiando-o por baixo da criatura e atirando-a pelos ares antes que pudesse
deslizar dali para fora. A cascavel aterrou no meio do trilho, a uns seis
metros de distância, enrolou-se e sacudiu o chocalho na ponta da cauda.
Jack pegou na forquilha, deu um passo em frente e tentou matá-la. A cobra
deslizou por entre duas pedras e desapareceu de vista.

— Isso mesmo — disse Jack. — E não voltes. Este lugar é meu.
Deitou-se no chão e espreitou pela mira telescópica. Ali estava o parque

de estacionamento com as linhas amarelas; a loja de recordações
abandonada; a entrada fechada da gruta e o letreiro esbatido, embora
legível: «BEM-VINDOS ÀS GRUTAS DE MARYSVILLE HOJE».

Não havia mais nada a fazer senão esperar. E foi o que ele fez.
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«Nada antes das nove», dissera Ralph. Porém, às oito e quinze
encontravam-se todos sentados no café do motel. Ralph, Howie e Alec
pediram um bife com ovos. Holly dispensou o bife, mas pediu uma omeleta
com batatas fritas, e Ralph ficou contente de a ver comer tudo. Holly vestia
o casaco do fato por cima da t-shirt e calças de ganga.

— Vai ter calor mais tarde — comentou Ralph.



— Sim, e está todo amarrotado, mas tem uns bolsos grandes para
guardar as minhas coisas. Levo a mala comigo, mas deixo-a no veículo se
tivermos de caminhar muito. — Holly inclinou-se para a frente e baixou a
voz. — Por vezes, as empregadas destes sítios roubam os clientes.

O advogado cobriu a boca, possivelmente para abafar um arroto, ou
talvez para esconder um sorriso.
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Conduziram até à casa dos Boltons, onde encontraram Yune e Claude
sentados no alpendre, a beber café. Lovie estava no seu pequeno jardim, ao
lado da casa, debruçada na cadeira e a arrancar ervas. Tinha a botija de
oxigénio no colo, um cigarro ao canto da boca e um enorme chapéu de
palha na cabeça.

— A noite foi tranquila? — perguntou Ralph.
— Sem problemas — respondeu Yune Sablo. — O vento fez-se ouvir cá

fora, mas dormi como um bebé.
— E consigo, Claude? Tudo bem?
— Se está a perguntar se voltei a ter a impressão de que havia gente a

rondar a casa, a resposta é não. A minha mãe também não deu por nada.
— Bom, pode haver uma explicação para isso — disse Alec. — Ontem

à noite, a polícia de Tippit recebeu uma chamada a comunicar uma invasão
de domicílio. O dono da casa ouviu vidros a partirem-se, agarrou na
caçadeira e afugentou o intruso. Disse à polícia que o indivíduo em questão
tinha cabelo preto, barbicha e várias tatuagens.

Claude não queria acreditar no que acabara de ouvir.
— Eu nunca saí do meu quarto!



— Não duvidamos disso — clarificou Ralph. — Pode ser o indivíduo
que procuramos. Vamos agora a Tippit investigar o assunto. Se ele tiver
fugido, e acredito que sim, voltaremos para Flint City, a fim de decidir o
próximo passo.

— Embora confesse que não sei o que mais podemos fazer —
acrescentou Howie. — Se ele não andar por aqui, nem em Tippit, pode estar
em qualquer lado.

— E não têm outras pistas? — perguntou Claude.
— Nem uma para amostra — respondeu Alec.
Lovie foi ao encontro do grupo.
— Se decidirem voltar para casa, passem aqui a caminho do aeroporto.

Faço-vos umas sanduíches com os restos do frango. Se não se importarem
de comer o mesmo outra vez, isto é.

— Assim faremos — disse Howie. — Obrigado por tudo.
— Eu é que estou em dívida — disse Claude.
Os homens apertaram as mãos, e Lovie abriu os braços para abraçar

Holly, que pareceu surpreendida mas permitiu o gesto.
— Volte quando quiser, está bem? — sussurrou Lovie.
— Volto, sim — respondeu Holly, desejando ardentemente poder

cumprir a promessa.
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Howie Gold conduziu o SUV, indo Ralph no lugar do passageiro e os
outros três no banco de trás. O Sol ia alto e o dia prometia ser quente.

— Estava aqui a interrogar-me como é que a polícia de Tippit vos
contactou — disse Yune Sablo. — Pensava que ninguém sabia que
estávamos aqui.



— E ninguém sabe — respondeu Alec. — Se o tal intruso existir
mesmo, a última coisa que queríamos era alertar os Boltons para o facto de
estarmos a seguir na direção errada.

Ralph não precisava de ser telepata para intuir o que Holly estaria a
pensar naquele momento: «Sempre que se referem ao intruso é em termos
hipotéticos.» Virou-se para trás.

— Vamos combinar uma coisa. Acabaram-se os «se» e os «talvez». Por
hoje, o intruso existe. Por hoje, ele consegue ler a mente do Claude Bolton
sempre que quiser e, até prova em contrário, encontra-se escondido nas
grutas de Marysville Hole. Pode ser?

Por momentos, toda a gente ficou muda.
— Sou um advogado de defesa, rapaz — respondeu Gold, rompendo

por fim o silêncio. — Acredito em tudo e mais alguma coisa.
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Quando chegaram ao painel publicitário que mostrava a imagem da
família com os candeeiros a gás, Howie Gold reduziu a velocidade e meteu
pela estrada de acesso às grutas, fazendo o possível por evitar os buracos no
asfalto. A temperatura do ar, que rondava os quinze graus quando se
puseram a caminho, chegava agora aos vinte e ainda subiria muito mais.

— Veem aquela colina lá adiante? — disse Holly, apontando. — A
entrada principal fica junto à base. Ou ficava, claro, antes de a taparem. É
por ali que devemos começar. Se ele tentou entrar por ali, pode ser que haja
algum indício.

— É possível — assentiu Yune Sablo, olhando à sua volta. — Caramba,
esta paisagem é desoladora.



— A perda daqueles rapazes e da equipa de busca constituiu um golpe
terrível para as suas famílias — declarou Holly. — Ao mesmo tempo,
porém, foi um desastre para a economia de Marysville. As grutas eram a
principal fonte de emprego da cidade. Muita gente teve de partir depois de
terem fechado.

O advogado travou a fundo.
— Aquilo devia ser a bilheteira, e está ali uma corrente a impedir a

passagem.
— Contorne-a — sugeriu o polícia. — Pomos a suspensão disto a

trabalhar.
Howie Gold virou o volante e contornou a corrente com o SUV aos

solavancos para cima e para baixo.
— Okay, pessoal, a partir deste momento, estamos oficialmente a

invadir propriedade privada.
Um coiote saiu disparado do seu esconderijo e correu até desaparecer de

vista, sempre com a sombra magra a acompanhá-lo. Ralph avistou marcas
de pneus no terreno árido e calculou que alguns dos miúdos da zona (com
toda a certeza deviam ter sobrado alguns em Marysville) tivessem andado
por ali a passear com veículos todo-o-terreno. Encontrava-se sobretudo
focado na colina mais à frente, o local exato onde em tempos idos existira a
única atração turística da região. A sua raison d’être, se se quisesse ser
pomposo.

— Todos trouxeram armas, certo? — perguntou o tenente Sablo,
sentado com as costas direitas, os olhos fixos em frente, alerta.

Os homens responderam afirmativamente. Holly Gibney não disse nada.
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Do seu ponto de observação no cimo da colina, Jack acompanhou a
chegada do grupo antes de este alcançar o parque de estacionamento.
Verificou a espingarda, totalmente carregada e com uma bala a postos na
câmara. Tinha colocado uma pedra achatada no chão e encontrava-se
deitado de barriga, com o cano apoiado nela. Espreitou pela mira e alinhou
a cruzinha com a janela do condutor do SUV. O Sol incidiu no vidro e
cegou-o momentaneamente. Estremeceu, recuou e esfregou um dos olhos,
até o pequeno ponto que oscilava na sua vista ter desaparecido. Depois
voltou a espreitar pela mira.

«Vá lá», pensou. «Parem no meio do parque. Seria perfeito. Parem e
saiam do automóvel.»

Em vez disso, o SUV atravessou o estacionamento e imobilizou-se em
frente à entrada entaipada da gruta. As portas abriram-se e apearam-se
cinco figuras: quatro homens e uma mulher. Os cinco intrometidos,
devidamente alinhados — que bom. Um quadro encantador. Infelizmente,
as condições para um bom tiro não eram as melhores. A posição do Sol
fazia com que a entrada da gruta estivesse mergulhada na sombra. Jack
podia arriscar (a mira Leupold era suficientemente boa), mas havia ainda o
problema da posição do SUV, que agora bloqueava pelo menos três deles,
incluindo o Senhor Sem Opinião.

Jack deixou-se ficar com a bochecha colada à espingarda, o coração
batendo lento e compassado no peito e na garganta. Já não sentia dores no
pescoço, a única coisa que lhe interessava era o grupo de intrometidos
especados diante do cartaz que dizia «BEM-VINDOS ÀS GRUTAS DE MARYSVILLE

HOLE».
— Vamos, mexam-se — murmurou. — Deem uma vista de olhos. Bem

sabem que estão em pulgas.
Dito isto, Jack esperou.
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A entrada da caverna, em forma de arco, estava bloqueada por uma
parede de cimento revestida com duas dezenas de tábuas fixadas com
enormes cavilhas ferrugentas. Graças àquela barreira reforçada contra
visitantes indesejados, quase não havia necessidade de sinais a proibir a
entrada. Mesmo assim, os sinais estavam lá, bem como várias amostras de
graffiti, que Ralph calculou serem da autoria dos miúdos dos veículos todo-
o-terreno.

— Alguém acha que isto foi mexido? — perguntou Yune Sablo.
— Não — disse Alec. — Nem sei porque puseram as tábuas. Seria

necessária uma carga de dinamite para rebentar o cimento.
— O que provavelmente terminaria o serviço que o terramoto começou

— acrescentou Howie.
Holly virou-se e apontou por cima do capô do SUV.
— Estão a ver o caminho do outro lado da loja de recordações? Conduz

à entrada Ahiga. Os turistas não podiam entrar por esse lado, mas existem
muitos pictogramas dignos de serem vistos.

— Como é que sabe? — inquiriu o tenente da polícia.
— O mapa que davam aos turistas ainda se encontra online. Como tudo,

hoje em dia.
— Chama-se a isso fazer pesquisa, amigo — disse Ralph. — Devias

experimentar um dia.
Meteram-se no SUV, com o advogado de novo ao volante e Ralph no

lugar do passageiro. Gold avançou devagar pelo parque de estacionamento.
— Aquele caminho não parece em grande estado — disse.
— Não deve haver problema — disse Holly. — As cabanas para os

turistas ficam do outro lado da colina. De acordo com as notícias dos
jornais, a segunda equipa de buscas usou as cabanas como centro de



operações. Além disso, isto devia estar cheio de jornalistas e de familiares
preocupados.

— Para não falar dos habituais curiosos — acrescentou Yune Sablo. —
Possivelmente eles…

— Espera lá — disse Alec. — Pare o veículo, Howie.
Tinham percorrido pouco mais de metade do parque de estacionamento,

com a dianteira do SUV apontada na direção do trilho que conduzia às
cabanas e, ao que tudo indicava, à entrada secundária das grutas.

Howie Gold carregou no travão.
— O que se passa?
— Estava aqui a pensar se não estamos a complicar demasiado isto.

Quem disse que o intruso tem de estar escondido nas grutas? Em Canning,
ele escondeu-se num celeiro.

— E então?
— E então devíamos dar uma vista de olhos à loja de recordações, por

exemplo, para ver se há sinais de arrombamento.
— Encarrego-me disso — disse Yune.
Howie abriu a porta do condutor.
— E se fôssemos todos?

10

Os intrometidos viraram costas à entrada principal e encaminharam-se
novamente para o SUV. O tipo careca e atarracado contornou a frente do
automóvel para se sentar ao volante, o que ofereceu a Jack uma linha de
fogo ampla. Centrando a mira na cabeça do alvo, respirou fundo e premiu o
gatilho. Mas nada aconteceu. Por um instante, Jack ainda se interrogou se
haveria algum problema com a Winchester. Só então percebeu que se tinha



esquecido de destravar a patilha de segurança. Como podia ser tão
estúpido? Tentou destravar a patilha sem tirar os olhos do alvo, mas o
polegar suado escorregou no metal e, quando resolveu o problema, o careca
atarracado encontrava-se ao volante e fechava a porta do veículo. Os outros
já tinham entrado.

— Merda! — murmurou Jack. — Merda! Merda! Merda!
Com um sentimento de pânico crescente, viu o SUV avançar pelo

parque na direção do trilho que levaria o grupo para fora da linha de fogo.
Os intrometidos subiriam a primeira colina, avistariam as cabanas dos
turistas, o barracão de serviço e, por fim, a carrinha estacionada. O bom do
Ralph Anderson saberia a quem pertencia aquela carrinha? Claro que sim.
Se não a reconhecesse pelos decalques dos peixes na parte lateral, era óbvio
que a reconheceria pelo autocolante na traseira que dizia «A MINHA OUTRA

MONTADA É A TUA MÃE».
«Não podes deixá-los subir o trilho.»
Jack não sabia se a voz era sua ou do intruso, e não se importava,

porque estava certa, de uma maneira ou de outra. Tinha de deter o SUV.
Dois ou três tiros no motor deviam resolver a questão, e depois podia atirar
às janelas. Talvez não os apanhasse a todos por causa do Sol a incidir nos
vidros, mas os que sobrevivessem fugiriam pelo parque vazio, porventura
feridos, mas certamente atordoados.

Jack encostou o dedo ao gatilho, porém, antes que pudesse disparar o
primeiro tiro, o SUV tornou a imobilizar-se junto à loja de recordações com
o letreiro caído. As portas abriram-se.

— Obrigado, meu Deus — murmurou Jack. Encostou o olho à mira
telescópica, à espera de ver surgir o Senhor Sem Opinião. Todos eles
tinham de morrer, mas o intrometido-mor seria o primeiro.
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A cascavel emergiu da fenda onde se refugiara momentos antes.
Deslizou na direção dos pés de Jack, hesitou, saboreou o ar com a sua
língua bifurcada e continuou em frente. Não tinha intenção de atacar,
apenas queria investigar o que se passava; contudo, assim que Jack disparou
o primeiro tiro, ergueu a cauda e sacudiu o chocalho. Jack, que se esquecera
dos tampões para os ouvidos — bem como da escova de dentes —, não o
ouviu.

12

Howie foi o primeiro a sair do automóvel. Com as mãos apoiadas nas
ancas, estudou o letreiro caído que dizia «RECORDAÇÕES E ARTESANATO

GENUÍNO INDÍGENA». Alec e Yune abandonaram o banco de trás pelo lado do
condutor. No lugar do passageiro, Ralph saiu também e foi abrir a porta a
Holly, que estava a ter dificuldades com o manípulo do lado de dentro.
Entretanto, reparou em algo no pavimento.

— Olhem para isto! — exclamou.
— O que foi? — perguntou Holly, enquanto ele se baixava.
— Acho que é uma ponta de fle…
Soou um tiro, o estrépito semelhante ao estalar de um chicote produzido

por uma espingarda de longo alcance. Ralph ouviu o assobio da bala, o que
significava que o projétil não o atingira por escassos centímetros. O espelho
do lado do passageiro estilhaçou-se e voou da carroçaria do SUV, para logo
embater no chão, aos trambolhões.

— Arma! — gritou Ralph, agarrando Holly pelos ombros e obrigando-a
a pôr-se de joelhos. — Arma! Arma!



Howie virou-se na direção dele, com uma expressão que tinha tanto de
surpresa como de confusão.

— O quê? Disse…
Um segundo tiro ecoou, e a parte de cima da cabeça de Howie Gold

desapareceu. Ficou de pé uma fração de segundo, com o sangue a escorrer
pela testa e pelas faces. Depois, esbarrondou-se no chão. Alec correu na sua
direção e seguiu-se outro tiro que logo o atirou contra o capô do SUV. Um
jato de sangue trespassou o tecido da camisa, milímetros acima do cinto.
Yune Sablo tentou acudir-lhe, mas um quarto tiro ecoou à distância e Ralph
viu um dos lados do pescoço de Alec ser arrancado. O investigador de
Howie tombou para fora de vista, do outro lado do automóvel.

— Baixa-te! — gritou Ralph para Yune. — Ele está no cimo daquela
colina!

O tenente Sablo caiu de joelhos e procurou abrigar-se. Seguiram-se mais
três tiros em rápida sucessão. Um dos pneus do SUV emitiu um silvo. O
para-brisas estilhaçou-se e afundou-se em volta de um buraco acima do
volante. A terceira bala perfurou o painel traseiro da carroçaria no lado do
condutor e saiu pela extremidade oposta, deixando um buraco do tamanho
de uma bola de ténis junto ao sítio onde Ralph e Yune se encontravam
agachados, com Holly encolhida entre ambos. Após um compasso de
espera, nova sequência de quatro tiros. A janela traseira partiu-se,
projetando lascas de vidro. Um novo buraco surgiu no painel traseiro.

— Não podemos ficar aqui — disse Holly. Parecia perfeitamente calma.
— Mesmo que não nos atinja, há de acabar por acertar no depósito de
gasolina.

— Ela tem razão — disse Yune. — O Alec e o Gold, achas que…
— Não — respondeu Ralph. — Estão mor…
Mais um tiro. Os três encolheram-se, e o segundo pneu assobiou.
Ralph concluiu a frase:



— Estão mortos. Temos de arranjar maneira de chegar à loja. Vão vocês
primeiro. Eu cubro-vos.

— Eu trato disso — disse Yune. — Corram, vocês os dois.
Ouviu-se então um grito vindo do cimo da colina. Ralph não soube se

era um grito de raiva se de dor.
Yune Sablo levantou-se, as pernas afastadas e a pistola firme nas mãos,

e começou a disparar na direção da colina.
— Vão! — gritou. — Corram!
Ralph e Holly puseram-se de pé. Tal como no dia em que Terry

Maitland fora alvejado, Ralph teve a sensação de que via tudo a acontecer.
Tinha o braço à volta da cintura de Holly. Um pássaro pairava no azul dos
céus com as asas bem abertas. Os pneus silvavam. O SUV inclinava-se para
o lado do condutor. Avistava no cimo da colina o reflexo intermitente do
que devia ser a mira telescópica do atirador. Ralph não sabia porque se
estava a mexer daquela maneira, e não se importava. Ouviu-se um grito, e
depois outro, o último quase um guincho. Holly agarrou no braço de Yune e
abanou-o. Yune olhou-a, assarapantado, como se tivesse sido arrancado de
um sonho, e Ralph percebeu que ele estava pronto para morrer. Mais, que
esperava morrer. Os três correram na direção da loja, e, embora não ficasse
a mais de sessenta metros do veículo, parecia que corriam em câmara lenta,
como um trio de amigos no final de uma estúpida comédia romântica. A
diferença era que, nesses filmes, ninguém passava pelos corpos
ensanguentados de dois homens que, noventa segundos antes, se
encontravam de boa saúde. Nesses filmes, ninguém pisava poças de sangue
fresco nem deixava atrás de si um rasto de pegadas vermelhas. Ouviu-se
outro tiro, e Yune Sablo soltou um grito.

— Fui atingido! O cabrão atingiu-me!
E caiu redondo no chão.
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Com os ouvidos a zunir, Jack preparava-se para recarregar a arma
quando a cascavel decidiu que estava farta da presença daquele forasteiro
no seu território. Atacou-o com uma mordidela nos gémeos da perna direita.
As presas penetraram facilmente no tecido das calças, e as glândulas
encontravam-se cheias de veneno. Jack rolou sobre si mesmo, aos gritos e
sempre agarrado à espingarda: não pela dor, que estava apenas a começar,
mas pela visão da cobra a subir-lhe pela perna, a língua bifurcada a aspirar
o ar, os olhos negros atentos. O peso da criatura escorregadia era hediondo,
e atingiu-o de novo, na coxa, para depois continuar a trepar, a chocalhar a
cauda. Na investida seguinte, arriscava-se a que lhe acertasse em cheio nos
testículos.

— Sai daqui! Sai de cima de mim!
Tentar livrar-se da cobra a tiro não era boa ideia, já que podia falhar o

alvo. Como tal, largou a espingarda e atirou-se à criatura com as mãos. A
cobra atacou de novo, falhando o pulso na primeira tentativa e acertando na
segunda, deixando-lhe na pele dois buracos do tamanho de dois pontos no
cabeçalho de um jornal. As glândulas de veneno, porém, encontravam-se
esgotadas. Jack, que desconhecia isso, estava-se nas tintas. Torceu a
cascavel com as mãos, como quem torce um pano encharcado, e viu a pele
abrir-se. Lá em baixo, alguém disparava repetidamente — uma pistola, a
julgar pelo som —, mas encontrava-se demasiado longe para lhe causar
problemas. Jack atirou a cascavel pelo ar, viu-a bater nas rochas e
desaparecer uma vez mais.

«Livra-te deles, Jack.»
— Sim, está bem, certo.
Estava a falar ou a pensar? Não sabia dizer. O zunido nos ouvidos

aumentara de intensidade. Parecia um fio de aço a vibrar dentro da cabeça.



Agarrou na espingarda, deitou-se de barriga, apoiou o cano na rocha e
espreitou pela mira. Os três intrometidos que restavam corriam à procura de
abrigo na loja de recordações, com a mulher no meio. Tentou colocar a
cruzinha em Anderson, mas as mãos — uma delas mordida repetidamente
pela cobra — tremiam, e optou por disparar contra o tipo moreno. Precisou
de duas tentativas, mas apanhou-o. O braço do infeliz voou por cima da
cabeça, como um jogador de basebol a preparar-se para o seu melhor
lançamento, e ele caiu no chão. Os outros dois tentaram ajudá-lo. Aquela
era a melhor oportunidade que teria, para não dizer a última. Se não os
abatesse naquele momento, refugiar-se-iam atrás do edifício.

A dor provocada pela primeira mordidela trepava-lhe pela perna, e
sentia o músculo a inchar, mas o pior era o calor que se espalhava como
uma febre repentina; ou um escaldão infernal. Tornou a disparar e ficou
com a impressão de que atingira a mulher, mas não passou disso. Ela
agarrou o indivíduo moreno pelo braço bom. Anderson passou-lhe um
braço à volta da cintura e levantou-o do chão. Jack premiu novamente o
gatilho. Tudo o que se ouviu foi o estalido seco do percursor. Enfiou a mão
no bolso à procura de mais munições, enfiou duas e deixou cair as restantes.
As mãos começavam a ficar dormentes. A perna mordida começava a ficar
dormente. A língua inchava a olhos vistos. Gritou, desta vez de frustração.
Quando espreitou pela mira, o trio tinha já desaparecido. Ainda vislumbrou
as sombras deles, mas, num abrir e fechar de olhos, também essas se
desvaneceram.

14

Amparado por Holly e por Ralph, Yune conseguiu alcançar as traseiras
da loja de recordações, e aí se deixou ficar, a arfar. O rosto exibia um tom



acinzentado, e suava profusamente. A manga esquerda da camisa
encontrava-se manchada de sangue até ao pulso.

— Aquele filho da mãe… — gemeu.
No cimo da colina, o atirador voltou à carga. A bala ressaltou no asfalto.
— É muito mau? — perguntou Ralph. — Deixa-me ver.
Ralph desabotoou o punho da camisa e enrolou a manga com cuidado.

Mesmo assim, Yune cerrou os dentes e gritou de dor. Holly estava de volta
do telemóvel.

Quando o ferimento ficou à vista, não parecia tão grave quanto Ralph
imaginara; dava ideia de que a bala não fizera mais do que um arranhão. Se
aquilo fosse um filme, Yune estaria de pé e pronto para regressar à luta, mas
tratava-se da vida real, onde as coisas se passavam de maneira diferente. A
munição da espingarda de grande calibre apanhara-lhe o suficiente do
cotovelo para o deixar em mau estado. A carne em torno da ferida
começava a inchar e a escurecer, como se tivesse sido atingida por um taco
de basebol.

— Diz-me que está apenas deslocado — disse Yune.
— Era bom, mas parece-me que está partido — respondeu Ralph. —

Dá-te por feliz. Mais uns centímetros e arrancava-te metade do braço. Não
sei qual a arma do sacana, mas deve ser de grande calibre.

— O ombro está deslocado, só pode ser — prosseguiu Yune. —
Aconteceu quando o braço foi projetado para trás. Merda! O que fazemos?
Estamos encurralados.

— Holly? — perguntou Ralph. — Alguma coisa?
Holly abanou a cabeça.
— Tinha quatro barras de sinal em casa dos Boltons, mas nenhuma aqui.

«Sai de cima de mim», foi o que ele gritou? Algum de vocês…
O atirador disparou outra vez. O corpo de Alec Pelley ressaltou no chão.



— Vou apanhar-te, Anderson! — ouviram gritar no cimo da colina. —
Vou apanhar-te, Ralphie! Vou apanhar-vos a todos!

Yune olhou para Ralph, assarapantado.
— Metemos a pata na poça — disse Holly. — O intruso afinal tinha um

parceiro, um Renfield. E, seja ele quem for, sabe quem é o Ralph. Conhece-
lo?

Ralph abanou a cabeça. O atirador berrara a plenos pulmões, a voz
distorcida. Sem esquecer a história do eco. Podia ser qualquer pessoa.

Yune observou o ferimento. O sangramento abrandara, mas o inchaço
não. Pouco faltaria para que não se distinguisse a dobra do cotovelo.

— Isto dói mais do que quando arranquei os dentes do siso. Diz-me que
tens uma ideia, Ralph.

Ralph avançou até à esquina do edifício, juntou as mãos à frente da boca
e gritou:

— A polícia vem a caminho, paspalho! A Brigada de Trânsito! Eles não
vão dar-se ao trabalho de pedir que te rendas, vão abater-te como um cão
raivoso! É melhor fugires enquanto podes!

Houve uma pausa, depois outro grito. Podia ter sido de dor, uma
gargalhada, ou ambos. Seguiram-se mais dois tiros. Um acertou no edifício,
ligeiramente acima da cabeça de Ralph, arrancando um punhado de lascas
de madeira.

Ralph recuou e olhou para os companheiros encurralados.
— Acho que a resposta dele foi um redondo não.
— Dá ideia de que o tipo está histérico — disse Holly.
— Passado dos carretos — concordou Yune. Encostou a cabeça à

parede. — Caramba, está quente aqui. E ficará muito pior quando for meio-
dia. Muy caliente. Vamos assar, se aqui ficarmos.

— Usa a mão direita para disparar, tenente Sablo? — perguntou Holly.



— Sim. E já que estamos aqui à mercê de um louco armado, porque não
me chama apenas Yune, como o nosso jefe?

— Tem de ir posicionar-se na esquina do edifício, onde está o Ralph. E
Ralph, preciso que venha para o pé de mim. Quando o tenente Sablo
começar a disparar, corremos em direção às cabanas dos turistas e à entrada
Ahiga. Devem ser uns cinquenta metros. Conseguimos correr essa distância
em quinze segundos. Talvez doze.

— Doze segundos é o suficiente para ele apanhar um de nós, Holly.
— Eu digo que somos capazes — insistiu Holly, com toda a calma do

mundo. Não deixava de ser impressionante. Duas noites antes, quando
entrara na sala de reuniões de Howie, aparentava estar tão nervosa que o
som de alguém a tossir seria o suficiente para a fazer saltar até ao teto.

«Ela já se viu em situações destas», pensou Ralph. «E talvez seja nestes
momentos que a verdadeira Holly Gibney se revela.»

Ouviu-se mais um tiro, seguido de um impacto metálico. Depois outro.
— Ele está a disparar contra o depósito do automóvel — disse Yune. —

O pessoal da empresa de aluguer não vai ficar contente.
— Temos de ir, Ralph — repetiu Holly. Fitava-o intensamente, outra

coisa que antes tinha dificuldade em fazer. Mas não naquele momento. Não,
nada disso. — Pense em todos os Frank Peterson que ele irá matar se o
deixar escapar. Segui-lo-ão por pensarem que o conhecem, ou porque
parece afável, da mesma forma que terá parecido afável às irmãs Howard.
Não estou a falar do homem na colina, mas de quem ele protege.

Ouviu-se uma sucessão de três tiros, e Ralph viu três buracos
aparecerem na parte lateral do SUV, junto à traseira. Sim, o atirador estava a
apontar ao depósito de gasolina.

— E o que fazemos se o dito Renfield decidir vir ao nosso encontro? —
perguntou Ralph.



— Talvez não venha. Talvez fique onde está, no cimo da colina. Só
precisamos de chegar ao trilho que conduz à entrada Ahiga. Se ele descer
antes disso, pode matá-lo.

— Com todo o gosto, se ele não me matar antes.
— Acho que o tipo não deve estar bem — disse Holly. — A julgar pela

gritaria.
Yune acenou com a cabeça.
— «Sai de cima de mim!» Sim, também ouvi.
O tiro seguinte perfurou o depósito do SUV, que começou a verter

gasolina. Não houve nenhuma explosão; porém, se o atirador disparasse
outro tiro certeiro, o depósito explodiria.

— Okay — assentiu Ralph. A única alternativa ao plano de Holly era
ficarem ali encolhidos até o atirador começar a direcionar as munições de
grande calibre para a loja, tentando dessa forma encurralá-los. — Yune?
Tenta cobrir-nos o melhor que puderes.

Yune deslizou até à esquina da loja. Cada passo que dava traduzia-se
numa explosão de dor. Segurou a Glock junto ao peito com a mão direita.
Holly e Ralph posicionaram-se na esquina oposta. Ralph avistava o trilho
que conduzia às cabanas de turistas. Havia dois enormes penedos de cada
lado, um pintado com a bandeira americana, o outro com a bandeira do
estado do Texas.

«Se conseguirmos alcançar o que tem a bandeira americana, podemos
esconder-nos lá atrás e ficamos fora da linha de tiro.»

Isso era tudo verdade, mas, naquela altura do campeonato, os cinquenta
metros pareciam quinhentos. Pensou em Jeannie, em casa, a fazer ioga, ou a
fazer recados na baixa da cidade. Pensou em Derek na colónia de férias,
talvez a fazer trabalhos manuais com os novos amigos, a falar acerca de
filmes, de videojogos ou de raparigas. Teve até tempo de se interrogar
acerca do que pensaria Holly.



Pensava nele, pelos vistos.
— Preparado?
Antes que pudesse responder, o atirador disparou de novo e o depósito

do SUV explodiu numa bola de fogo. Yune dobrou a esquina e começou a
disparar para o cimo da colina.

Holly correu a toda a velocidade. Ralph seguiu-lhe os passos.
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Jack viu o SUV explodir em chamas e soltou um grito de triunfo,
embora não existisse razão para isso, visto que não havia ninguém no
veículo. De repente, um movimento captou a sua atenção e deu-se conta de
que dois dos intrometidos corriam na direção da estrada de serviço. A
mulher seguia na frente; Anderson atrás. Alinhou a espingarda e espreitou
pela mira. Antes que pudesse premir o gatilho, ouviu-se o assobio de uma
bala. Lascas de rocha atingiram-lhe o ombro. O intrometido que ficara
escondido estava a disparar, e, apesar de a distância e a arma que
empunhava o impedirem de ser certeiro, aquele último tiro não lhe acertara
por um triz. Jack baixou-se rapidamente com o queixo fazendo pressão
contra o pescoço e sentiu os gânglios pulsarem de dor, como se estivessem
carregados de pus. A cabeça doía-lhe, a pele fervia, e os olhos pareciam
querer saltar-lhe das órbitas.

Espreitou pela mira a tempo de ver Anderson volatilizar-se atrás de um
dos enormes penedos. Perdera a oportunidade. E isso não era tudo. Uma
coluna de fumo negro subia do SUV incendiado. Como o Sol ia alto, não
havia vento que ajudasse a dispersá-lo. E se alguém visse o fumo e ligasse a
avisar os bombeiros, ou a coisa mais parecida que havia naquela terreola de
merda?



«Vai lá abaixo.»
Desta vez, não precisou de perguntar de quem era a voz.
«Tens de os apanhar antes de alcançarem o trilho Ahiga.»
Jack não fazia ideia do que raio era o Ahiga, mas não tinha dúvidas de

que a voz no interior da cabeça se referia ao trilho onde existia a tabuleta
com a figura do chefe índio. Cerrou os dentes quando outra bala do idiota lá
em baixo lascou novo pedaço de rocha, deu o primeiro passo de volta para o
trilho por onde tinha subido e estatelou-se ao comprido. Por segundos, a dor
obliterou os seus pensamentos. Agarrou-se a um pequeno arbusto entre duas
rochas e levantou-se. Olhou para o estado em que se encontrava, sem
acreditar como chegara àquele ponto. A perna mordida pela cobra parecia
ter o dobro do tamanho da outra. O tecido das calças parecia prestes a
rebentar pelas costuras. Pior do que isso, tinha um inchaço enorme entre as
pernas. Dava a ideia de ter uma almofada ali enfiada.

«Vai lá abaixo, Jack. Apanha-os a todos e eu livro-te do cancro.»
Pois, mas agora tinha preocupações maiores. Começava a inchar como

um balão.
«O veneno da cobra. Também posso livrar-te dele.»
Jack não sabia se podia acreditar na voz, mas percebia que não tinha

escolha. Além disso, Anderson estava lá em baixo. O Senhor Sem Opinião
tinha de pagar pelo que fizera. A culpa era dele. Nunca o deixaria safar-se
com aquela facilidade.

Apressou-se a descer a colina, meio trôpego, apoiando-se na Winchester
como se fosse uma bengala. A segunda queda deu-se quando as rochas
soltas deslizaram debaixo do pé esquerdo e a perna direita, inchada e
dorida, não foi capaz de compensar o desequilíbrio. O tecido das calças
rasgou-se, expondo a carne, arroxeada e necrótica. Agarrou-se bem às
rochas e levantou-se a custo, com o rosto afogueado e a transpirar. Estava



praticamente certo de que morreria naquele lugar esquecido, feito de pedra
e ervas, mas não morreria sozinho.
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Agachados, Ralph e Holly percorreram o trilho em passo de corrida. No
cimo da colina mais próxima, pararam para recuperar o fôlego. Em baixo e
à esquerda, avistaram as cabanas de turistas em ruínas. À direita
encontrava-se um edifício comprido, provavelmente um armazém para
guardar equipamento e mantimentos quando as grutas de Marysville Hole
ainda tinham alguma importância. Havia uma carrinha estacionada junto do
edifício. Ralph inspecionou a carrinha, desviou os olhos e voltou a olhar.

— Oh, não.
— O quê? O que foi?
— Não admira que ele me conheça. Aquela é a carrinha do Jack

Hoskins.
— Hoskins? O outro detetive de Flint City?
— Nem mais.
— Mas por que raio ele… — Holly abanou a cabeça. — Bom, não

interessa. O que interessa é que parou de disparar. Significa que deve estar a
descer a colina. Precisamos de continuar.

— Pode ser que o Yune o tenha atingido — disse Ralph, e, quando ela
lhe lançou um olhar de descrença: — Tem razão, é melhor irmos.

Continuaram pelo trilho e passaram pelo armazém. Havia outro carreiro
no lado mais afastado do edifício, que levava à parte de trás da colina.

— Vá à frente — disse Ralph. — Sou eu que tenho a arma.
Holly não levantou objeções.



Subiram a ladeira, o trilho estreito serpenteando. As pedras soltas
deslizavam debaixo dos pés, ameaçando-os com uma queda iminente.
Passados dois ou três minutos, Ralph começou a ouvir o som de pedras a
resvalarem mais acima. Não havia dúvida de que Hoskins vinha ao
encontro deles.

Contornaram um rochedo, Ralph com a Glock em riste, Holly atrás e
mais à direita. O trilho prolongava-se por quinze metros, sempre a direito.
O som de Hoskins a aproximar-se era agora mais evidente, mas o labirinto
de rochas impedia-os de perceberem até que ponto estaria perto.

— Onde está o maldito trilho que conduz à segunda entrada da gruta?
— perguntou Ralph. — Ele está quase em cima de nós. Isto começa a
parecer-se demasiado com o jogo do cobarde, naquele filme com o James
Dean.

— Sim, Fúria de Viver. Não sei, mas não devemos estar longe.
— Se o encontrarmos antes do desvio, vai haver tiros. E ricochetes.

Assim que o virmos, quero que se deite no chão e…
Holly esbarrou contra as costas de Ralph.
— Se chegarmos primeiro ao desvio, não haverá tiroteio nenhum e eu

não terei de fazer nada disso. Mexa-se!
Ralph acelerou o passo, convencendo-se de que possuía energia para dar

e vender. Não era verdade, mas o que importava era manter uma atitude
positiva. Holly continuava atrás dele, e de vez em quando dava-lhe uma
palmada nas costas, quer para o apressar, quer para lhe garantir que ainda o
acompanhava. Alcançaram a curva seguinte. Ralph estudou o terreno,
convencido de que daria de caras com o cano da espingarda de Hoskins. Tal
não aconteceu. Em contrapartida, encontrou a tabuleta de madeira com a
figura desvanecida do chefe índio.

— Vamos! Rápido!



Correram na direção da tabuleta, e Ralph ouvia nitidamente a respiração
ofegante do atirador. O homem parecia estar em dificuldades. Ouviu-se um
resvalar de pedras e um grito, o que sugeria que Hoskins devia ter caído.

«Ótimo! A ver se não te levantas mais!»
Infelizmente, não tardou a ouvir o som de passos. Mais perto. Cada vez

mais perto. Ralph agarrou no braço de Holly e arrastou-a para o trilho
Ahiga. O rosto pequeno e pálido estava coberto de suor. Tinha os lábios
comprimidos e as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, sujo de poeira e
salpicado de sangue.

Ralph encostou-lhe um dedo aos lábios. Holly acenou com a cabeça.
Ralph escondeu-se atrás do sinal. O calor seco do Texas contribuíra para
encolher a madeira das tábuas, mas dava para ver através das frestas.
Avistou a figura de Hoskins a cambalear na sua direção. O primeiro
pensamento que lhe ocorreu foi que Yune lhe enfiara uma bala; porém, isso
não explicava as calças rasgadas e o inchaço grotesco na perna direita.
«Não admira que tenha caído», pensou. No estado em que se encontrava a
perna, o simples facto de ter conseguido descer a colina sozinho era, por si
só, impressionante. Ainda trazia a espingarda que usara para abater Gold e
Pelley, mas usava-a como uma bengala e os dedos encontravam-se
afastados do gatilho. Em todo o caso, pela maneira como as mãos lhe
tremiam, Ralph duvidava de que ele acertasse no que quer que fosse,
mesmo à queima-roupa. Tinha os olhos raiados de sangue e afundados nas
órbitas. O rosto era uma máscara de pó, mas, nos sítios onde a transpiração
lavara a poeira, a pele estava vermelha, como se sofresse de uma horrível
irritação cutânea.

Ralph saiu de trás do sinal, empunhando firmemente a Glock.
— Nem mais um passo, Jack. E larga a espingarda.
Jack deteve-se e fitou-o, a uns bons sete metros de distância, contudo,

não largou a espingarda e continuou a segurá-la pelo cano, como uma



bengala. Não era a situação ideal, mas podia ser pior. Em todo o caso, se
Jack tentasse usar a arma, a vida dele terminaria num abrir e fechar de
olhos.

— Não devias estar aqui — sibilou Jack. — Como dizia o meu avô,
nasceste estúpido ou gostas simplesmente de o ser?

— Não estou interessado no que tens para dizer. Mataste dois homens e
feriste outro. E fizeste-o à traição.

— Eles não deviam ter vindo aqui, mas, uma vez que vieram, tiveram o
que mereciam por meterem o nariz no que não lhes dizia respeito.

— E meteram-se no quê, ao certo, senhor Hoskins? — perguntou Holly.
Hoskins sorriu, e dos lábios ressequidos e gretados escaparam-se

pequenas gotas de sangue.
— O Homem Tatuado. Como acho que sabes, cabra metediça.
— Certo, agora que esclarecemos isso, pousa a arma — disse Ralph. —

Já fizeste estragos suficientes. Limita-te a largá-la. Se te curvares, vais cair
e partir as fuças. Foi uma cobra que te deixou assim?

— A cobra foi um presente adicional. Precisas de sair daqui, Ralph.
Vocês os dois precisam de sair daqui. Ou ele vai envenenar-vos como me
envenenou a mim. Ouçam o meu conselho.

Holly deu um passo em frente, aproximando-se de Jack. Ralph esticou o
braço e agarrou-a.

— Como é que ele o envenenou?
— Tocou-me. Na base do pescoço. Foi o que bastou. — Jack abanou a

cabeça; a sua expressão era um misto de assombro e cansaço. — Naquele
celeiro em Canning. — Elevou o tom de voz, irritado. — O celeiro para
onde tu me enviaste!

Ralph abanou a cabeça.
— Deve ter sido o chefe, Jack. Eu não sabia nada acerca disso. Não

torno a repetir para largares a arma. Não temos mais nada a dizer um ao



outro.
Jack refletiu um instante… ou pareceu fazê-lo. Ergueu a arma devagar,

as mãos deslizando sobre o cano, em direção ao gatilho.
— Não tenciono morrer como a minha mãe. Não, senhor, nem pensar

nisso. Mato a tua amiga, Ralph, e depois mato-te a ti. A não ser que me
impeças.

— Não faças isso, Jack. Estou a avisar-te.
— Mete o aviso no… — começou Jack a dizer, e tentou apontar a

espingarda a Holly, que ficou estática. Ralph meteu-se entre os dois e
disparou três vezes. Uma bala por Howie, outra por Alec, e outra ainda por
Yune. Apesar da distância, a Glock era uma boa arma e Ralph nunca fizera
má figura na carreira de tiro. Jack Hoskins tombou e, aos olhos de Ralph, a
expressão no rosto do moribundo era de alívio.
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Ofegante, Ralph sentou-se numa rocha junto ao sinal. Holly correu ao
encontro de Hoskins, ajoelhou-se e fez rolar o corpo. Observou-o e depois
regressou.

— Foi mordido várias vezes.
— Deve ter sido uma cascavel, e das grandes.
— Mas houve outra coisa que o envenenou primeiro. Ele chamou-lhe o

Homem Tatuado, para nós é o intruso. El Cuco. Precisamos de pôr fim a
isto.

Ralph pensou em Howie e Alec, mortos no outro lado daquela colina
esquecida. Os dois tinham famílias. E em Yune, que estava vivo mas ferido,
e provavelmente em choque, também.

— Acho que tem razão. Quer a pistola? Posso ficar com a espingarda.



Holly abanou a cabeça.
— Muito bem. Vamos a isso.
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Ao passarem a curva seguinte, o trilho Ahiga começou a alargar e a
descer. Havia pictogramas de ambos os lados. Algumas das gravuras
antigas tinham sido parcial ou totalmente cobertas com graffiti.

— Ele sabe que estamos a chegar — disse Holly.
— Eu sei. Devíamos ter trazido uma lanterna.
Holly enfiou a mão num dos volumosos bolsos do casaco e tirou de lá

uma das lanternas de luz ultravioleta compradas no Home Depot.
— A Holly nunca deixa de me surpreender — disse Ralph. — Não traz

consigo um par daqueles capacetes, por acaso?
— Sem ofensa, detetive, mas o seu sentido de humor é um bocado

fraco. Devia trabalhá-lo.
Contornaram mais uma curva e depararam-se com uma reentrância

natural na parede rochosa, a pouco mais de um metro do chão. As palavras
«NUNCA ESQUECEREMOS» encontravam-se pintadas com tinta preta um pouco
acima da reentrância, onde se via um vaso empoeirado com ramos secos
que lembravam os dedos de um esqueleto. As pétalas que um dia cobriram
os ramos tinham desaparecido, mas algo perdurara. À volta do vaso
encontrava-se meia dúzia de bonecos do chefe Ahiga, iguais àquele que os
gémeos Jamieson tinham deixado para trás quando entraram nos túneis da
gruta para nunca mais serem vistos. As figuras de plástico estavam
amareladas e gretadas devido ao sol e à passagem dos anos.

— Estiveram aqui pessoas — disse Holly. — Miúdos, diria eu, a avaliar
pelos pictogramas. Mas nunca vandalizaram isto.



— Nem sequer lhe tocaram, pelos vistos — disse Ralph. — Vamos
continuar, o Yune está sozinho no outro lado com um ferimento de bala e o
cotovelo rebentado.

— Sim, de certeza que ele está em grande sofrimento, mas precisamos
de ter cuidado. E isso implica avançarmos devagar.

Ralph agarrou no braço de Holly.
— Se este tipo nos apanhar aos dois, o Yune ficará entregue à sua sorte.

Talvez a Holly devesse regressar.
Holly apontou na direção da coluna de fumo que se erguia do SUV em

chamas.
— Alguém há de acabar por ver o fumo. E, se ele nos apanhar, o Yune é

o único que saberá o que aconteceu.
Holly libertou-se do braço dele e avançou pelo trilho. Ralph lançou um

último olhar ao pequeno altar, intocado durante todos aqueles anos, e
retomou a marcha.
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Quando Ralph estava já convencido de que o trilho não os levaria a lado
nenhum senão de volta à loja de recordações, deparou-se com uma curva
acentuada à esquerda, quase em direção contrária, que terminava no que
parecia ser um abrigo de jardim. A tinta verde começava a desvanecer e a
descascar, e a porta sem janela encontrava-se entreaberta. Havia sinais de
aviso de ambos os lados. O plástico estava desbotado, mas as mensagens
continuavam legíveis: à esquerda lia-se «PROIBIDA A ENTRADA»; à direita,
«PROPRIEDADE ENCERRADA POR ORDEM DA CÂMARA DE MARYSVILLE».

De arma em punho, Ralph foi direito à porta. Fez sinal para Holly se
encostar ao lado rochoso do trilho e abriu-a, dobrando os joelhos, pronto a



premir o gatilho. Havia uma pequena entrada, que se encontrava vazia,
tirando o punhado de tábuas que havia sido arrancado de uma abertura com
cerca de um metro e oitenta, para lá da qual existia apenas escuridão. As
pontas partidas das tábuas permaneciam presas à rocha com enormes
parafusos enferrujados.

— Veja isto, Ralph. Interessante.
Holly segurava a porta e curvara-se para examinar a fechadura,

completamente destruída. Aos olhos de Ralph, o trabalho não parecia ter
sido feito com a ajuda de um pé de cabra ou de uma chave de rodas. Em vez
disso, dava a ideia de que alguém usara uma pedra para rebentar com ela.

— O que tem de interessante, Holly?
— A tranca só funciona de um lado. A única forma de a trancar é do

lado de fora. Alguém tinha esperança de que os gémeos, ou alguns dos
membros da primeira equipa de resgate, ainda estivessem vivos. Se algum
deles conseguisse alcançar a saída, queriam ter a certeza de que arranjariam
maneira de abandonar a gruta pelo próprio pé.

— Mas isso nunca aconteceu.
— Pois não.
Holly atravessou a entrada e deteve-se junto à abertura na rocha.
— Sente este cheiro?
Ralph sentia-o, e sabia que se encontravam no limiar de um mundo

diferente. Conseguia cheirar o ar húmido e estagnado, e também algo mais,
o odor fétido e pungente de carne em decomposição. Não era evidente, mas
estava lá. Veio-lhe à memória a meloa apodrecida e as larvas a
contorcerem-se no interior.

Avançaram pela abertura. Ralph era alto, mas não precisou de baixar a
cabeça. Holly acendeu a lanterna, apontando-a para a frente e iluminando o
longo túnel que se estendia diante deles, e depois para o chão. Havia um
trilho de pingos que se prolongava a perder de vista. Holly não se deu ao



trabalho de chamar a atenção do outro para o facto de se tratar da mesma
substância que observara na sala de estar de Ralph, com a ajuda de uma
lanterna ultravioleta improvisada.

Caminharam lado a lado durante os primeiros vinte metros; a seguir, o
túnel estreitou-se e Holly passou a lanterna a Ralph. O detetive segurou-a
com a mão esquerda, sobre a qual apoiou a direita, que empunhava a
pistola. As paredes cintilavam com veios de minerais, alguns vermelhos,
alguns lilases, outros amarelo-esverdeados. Volta e meia, Ralph apontava a
lanterna para o teto, para garantir que El Cuco não rastejava lá em cima, por
entre as estalactites. A temperatura do ar não era fria. Lera algures que as
grutas mantinham uma temperatura idêntica à temperatura média das
regiões onde se localizavam. Ainda assim, o ar parecia um pouco mais
fresco depois de terem estado lá fora. O medo e o facto de estarem a
transpirar também não ajudava. A aragem, oriunda do coração da gruta,
soprava-lhes na cara, transportando o ténue odor pútrido.

Ralph parou de repente, e Holly esbarrou nele, assustando-o.
— O que foi? — sussurrou ela.
Em vez de responder, Ralph limitou-se a apontar a lanterna para uma

fenda na parede. Ao lado encontravam-se pintadas duas palavras:
«VERIFICADO» e «NADA».

Prosseguiram devagar. Ralph não podia falar por Holly, mas sentia um
pavor crescente que lhe dizia que não tornaria a ver a mulher e o filho; ou a
luz do Sol, já agora. A rapidez com que uma pessoa sentia a falta da luz do
dia impressionava-o. Se sobrevivesse àquilo, sentia que, assim que se
encontrasse lá fora, desataria a beber a luz do dia como se fosse água.

— Isto é um lugar horrível, não é? — murmurou Holly.
— Horripilante. Devia voltar para trás.
Em jeito de resposta, Holly deu-lhe um ligeiro empurrão nas costas.



Passaram por mais algumas aberturas ao longo da passagem
descendente, cada uma assinalada com as ditas palavras. Há quanto tempo
haviam sido pintadas? Se Claude Bolton ainda era adolescente, deviam ter
passado pelo menos quinze anos, quem sabe vinte. E quem estivera ali
desde então? Além do intruso, isto é? Alguém o teria feito? Por que motivo
aqui viriam? Holly tinha razão, aquilo era horrível. Cada passo em frente
dava-lhe a impressão de estar a ser enterrado vivo. Obrigou-se a recordar a
clareira em Figgis Park. E Frank Peterson. E o galho marcado com
impressões digitais ensanguentadas onde a casca fora arrancada devido às
sucessivas investidas. E Terry Maitland, perguntando-lhe como iria ele
aliviar a consciência, perguntando-lhe isso enquanto morria.

Prosseguiu em frente.
A passagem estreitou-se, não porque as paredes se encontrassem mais

próximas, mas devido ao entulho de um lado e de outro. Ralph tornou a
apontar a lanterna para o teto e descobriu um buraco. Lembrou-lhe a
cavidade que ficava na gengiva após a extração de um dente.

— Holly, foi aqui que o teto desabou. A segunda equipa de resgate deve
ter retirado os pedaços maiores. O que ficou… — Iluminou as pilhas de
entulho, revelando vários daqueles lugares espectrais.

— O que ficou foi o que deixaram — concluiu Holly. — Limitaram-se a
empurrar o entulho para os lados.

— Exato.
Puseram-se de novo em movimento. Ralph, que não era propriamente

um sujeito pequeno, teve de se virar de lado para conseguir passar.
Entregou a lanterna a Holly e ergueu a arma à altura da cara.

— Aponte a lanterna por baixo do meu braço. Mantenha-a apontada em
frente. Não quero surpresas.

— Es-está bem.
— Tem frio?



— Sim, tenho frio. Agora cale-se. Ele pode ouvir-nos.
— E depois? Ele sabe que estamos aqui. Continua a acreditar que uma

bala pode matá-lo, certo? Não…
— Cuidado, Ralph! Vai pisá-lo!
Ralph parou, sobressaltado. Holly apontou a luz uns centímetros para lá

dos pés dele. Estendido em cima da última pilha de entulho, antes de o túnel
alargar novamente, encontrava-se o cadáver de um cão. Era mais provável
que fosse um coiote, mas não podiam ter a certeza, visto que não tinha
cabeça. A barriga fora aberta e as vísceras removidas.

— Aqui está a origem do mau cheiro — disse Holly.
Ralph levantou a perna e, com cuidado, passou por cima do animal. Três

metros à frente, parou de novo. Era um coiote, certamente, e ali estava a
cabeça para o provar. Parecia fitá-los com uma expressão de surpresa e, de
início, Ralph não percebeu porquê.

Holly foi um pouco mais rápida a retirar sentido daquela cena.
— Os olhos foram arrancados — disse. — Devorar as entranhas não foi

o suficiente. Ele também comeu os olhos. Que nojo.
— Quer dizer que o intruso não se alimenta apenas de carne humana. —

Ralph fez uma pausa. — Ou de tristeza.
— Graças a nós, sobretudo graças a si e ao tenente Sablo, ele tem estado

bastante ativo durante o que seria o seu período de hibernação. E como não
tem podido comer o que gosta, deve estar esfomeado.

— E fraco. Disse que ele deve estar fraco.
— Esperemos que sim. Isto é extremamente assustador. Detesto espaços

fechados.
— Pode sempre vol…
Holly deu-lhe mais um empurrão dos dela.
— Continue. E veja onde põe os pés.
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O trilho de pingos luminescentes prosseguia. Por aquela altura, Ralph
olhava para aquilo como sendo o suor do intruso. Suor por causa do medo,
como era o caso deles? Esperava que sim; que o filho da mãe estivesse
aterrorizado e que se mantivesse assim.

Havia outras aberturas, mas nenhuma exibia as palavras pintadas. Eram
demasiado pequenas, nem sequer uma criança ali entraria; ou sairia. Holly
caminhava outra vez a seu lado, embora coubesse à justa. Ouviam o som de
água a pingar à distância, e, a dada altura, Ralph sentiu uma nova brisa, esta
vinda do lado esquerdo. Como se os dedos de um fantasma lhe tocassem no
rosto. O ar provinha de uma das aberturas, num gemido oco, quase vítreo,
lembrando o som de alguém a soprar para o gargalo de uma garrafa de
cerveja. Assustava, sem dúvida. Parecia-lhe incrível que as pessoas
pagassem para explorar aquele túmulo de pedra, mas é claro que não
sabiam o que ele sabia, e em que agora acreditava. Era impressionante
como um passeio pelas entranhas da terra levava a acreditar naquilo que de
outra maneira seria impensável, ou simplesmente ridículo.

— Cuidado — disse Holly. — Estão ali outros.
Desta vez, eram dois esquilos feitos em fanicos. Mais à frente

encontrava-se uma cascavel, com a carne toda comida e sobrando apenas a
pele escamosa.

Continuaram a avançar e chegaram ao cimo de uma descida acentuada,
onde o chão parecia liso como uma pista de dança. Ralph calculou que
possivelmente teria sido criado por algum rio subterrâneo que ali correra no
tempo dos dinossauros e secara antes de Jesus pôr os pés na terra. De um
lado havia um corrimão de aço, agora enferrujado. Holly apontou a lanterna
e, a par dos pingos luminescentes, encontraram impressões de mãos e



dedos. «Impressões que correspondem às do Claude Bolton», pensou
Ralph.

— O filho da mãe foi cuidadoso. Não quis arriscar-se a escorregar.
Holly assentiu:
— Acho que é a passagem a que a Lovie chamou o Escorrega do Diabo.

Veja bem onde mete os…
Algures das profundezas, o som de pedras a deslizarem seguido de uma

pancada ténue fez vibrar o chão debaixo dos pés, recordando a Ralph como,
por vezes, até o gelo sólido se movia. Holly fitou-o de olhos arregalados.

— Acho que estamos bem — disse Ralph. — Esta velha gruta anda há
séculos a falar consigo mesma.

— Pois, mas a conversa tem estado mais animada desde o grande
terramoto de 2007 que a Lovie mencionou.

— Pode sempre voltar para…
— Pare de dizer isso. Preciso de saber o fim desta história, sem falta.
Ralph calculava que assim fosse.
Começaram a descer, agarrados ao corrimão, mas tendo o cuidado de

não estragarem as impressões. Lá em baixo, encontraram uma placa:

«BEM-VINDO AO ESCORREGA DO DIABO.
PARA SUA SEGURANÇA, USE O CORRIMÃO.»

A passagem alargava-se novamente depois do Escorrega. Havia outra
daquelas entradas arqueadas. Parte da cobertura de madeira caíra, revelando
o que a natureza criara, nada mais do que uma bocarra escancarada.

Holly levou as mãos em forma de concha à boca.
— Olá? — disse.
A voz dela foi devolvida pela caverna numa sucessão de ecos: olá…

olá… olá…



— Bem me parecia, é a Câmara do Som. A galeria gigante que a
Lovie…

— Olá.
Olá… olá… olá…
Aquilo foi dito baixinho, mas foi o suficiente para Ralph sentir o sangue

gelar nas veias. Os dedos de Holly cravaram-se no seu braço.
— Agora que estão aqui…
Estão aqui… aqui… aqui…
— … e tiveram tanto trabalho para me encontrarem, porque não vêm ao

meu encontro?
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Ralph e Holly avançaram pela entrada arqueada lado a lado, ela a
segurar-lhe o braço como uma noiva nervosa. Holly empunhava a lanterna;
Ralph, a Glock, que fazia tenções de usar assim que tivesse um alvo. Um
tiro. Só que não havia alvo nenhum. Pelo menos, à partida.

Para lá do arco havia uma protuberância que formava uma espécie de
alpendre a vinte metros do chão da galeria. Uma escada de ferro descia em
caracol até lá abaixo. Holly olhou para cima e ficou tonta. A escada subia
uns sessenta metros, ou mais, passando por uma abertura que
provavelmente teria sido a entrada principal, para depois continuar até
alcançar o teto coberto de estalactites. Percebeu que a colina era oca, como
um daqueles bolos de festa a fingir. A secção inferior da escada parecia em
condições. Acima deles, uma parte soltara-se dos enormes parafusos que a
seguravam e pendia sobre o vazio.

À espera deles, lá em baixo, banhado pela luz de um candeeiro de pé —
daqueles que uma pessoa podia encontrar numa sala bem decorada —,



encontrava-se o intruso. O fio do candeeiro estendia-se até uma caixa
vermelha, que zumbia, com a palavra «HONDA» escrita num lado. No limiar
do círculo de luz via-se uma cama com o cobertor enrolado aos pés.

Ralph capturara numerosos fugitivos ao longo da carreira, e a criatura
que tinham vindo procurar não era diferente de nenhum deles: olhos
encovados, magro, maltratado. Vestia calças de ganga, colete de couro por
cima de uma camisa branca encardida e umas botas texanas gastas. Não
parecia estar armado e olhava para ambos com o rosto de Claude Bolton: o
cabelo preto, as maçãs do rosto proeminentes sugerindo algum tipo de
ascendência nativa, a barbicha. Ralph não conseguia ver as tatuagens nos
dedos, apesar de saber que elas estavam lá. Hoskins chamara-lhe o Homem
Tatuado.

— Se querem falar comigo, vão ter de tentar a sorte nas escadas.
Suportaram o meu peso, mas, se querem saber a verdade, não são de fiar.

Embora proferidas num ritmo calmo, as palavras dele sobrepunham-se
umas às outras, multiplicando-se, como se não houvesse apenas um intruso,
mas uma multidão deles, escondidos nas sombras e nas fissuras onde a luz
não penetrava.

Holly avançou para os degraus. Ralph deteve-a.
— Vou à frente.
— Eu é que tenho a lanterna.
— Não. Eu vou à frente. Quando chegar lá abaixo, e se chegar lá

abaixo, a Holly desce. — Ralph mantinha o tom de voz baixo, porém, tendo
em conta a acústica do local, calculava que o intruso estivesse a ouvir cada
palavrinha. «Ou assim espero», pensou. — Mas não desça a escada toda,
está bem? Fique pelo menos a uns dez degraus do chão. Quero falar com ele
primeiro.

Ralph lançou-lhe um olhar duro ao dizer aquelas palavras. Holly
desviou os olhos para a Glock. Ralph acenou ligeiramente com a cabeça. Na



realidade, não haveria conversa nenhuma. Nada de perguntas e respostas.
Tudo isso ficara para trás. Dar-lhe-ia um tiro na testa e depois sairiam dali.
Partindo do princípio de que o teto não lhes caía em cima.

— Está bem — anuiu Holly. — Tenha cuidado.
Ter cuidado era uma figura de estilo. Ou a escada aguentaria o seu peso,

ou não. Em todo o caso, Ralph tentou imaginar-se mais leve, à medida que
pisava os degraus. A escada inteira gemia, estalava e tremia.

— Está a ir bem — disse o intruso. — Mantenha-se junto à parede. É
capaz de ser mais seguro.

Seguro… guro… guro…
Ralph alcançou o chão. O intruso manteve-se quieto junto ao candeeiro.

Será que comprara aquilo tudo — o candeeiro, o gerador e a cama — no
Home Depot de Tippit? Possivelmente. Parecia o género de sítio onde as
pessoas se abasteciam naquela região esquecida do Texas. Fosse como
fosse, pouco importava. Atrás de si, as escadas começaram a gemer e a
estalar novamente. Holly aproximava-se.

Agora que Ralph se encontrava frente a frente com o intruso, observou-
o com uma certa curiosidade científica. Parecia humano quanto baste, mas
era difícil de dizer. A sensação era idêntica à de olhar para uma fotografia
com os olhos trocados. Uma pessoa sabia o que estava a ver, mas tudo
parecia fora do lugar. Aquele era o rosto de Claude Bolton, mas o queixo
não parecia redondo, e, sim, quadrado, dando até a impressão de que estava
partido. A linha direita do maxilar era mais comprida do que a esquerda, o
que conferia ao rosto um aspeto estranho, quase grotesco. O cabelo era
idêntico ao de Claude, preto e brilhante, como as asas de um corvo, repleto
de reflexos acobreados. E depois havia os olhos, o mais impressionante.
Um era castanho, como os de Claude, mas o outro era azul.

Ralph conhecia o queixo, o maxilar comprido, o cabelo arruivado. E,
mais do que tudo, aquele olho azul. Estivera presente no momento em que a



vida deixara aqueles olhos quando Terry Maitland morrera em plena rua,
naquela manhã quente de julho.

— Estás a mudar, não estás? A projeção que a minha mulher viu pode
ter sido igual ao Claude, mas não chegaste lá. Ainda falta um bom bocado.

Ralph tencionava que aquelas fossem as últimas palavras que o intruso
ouviria. A escada deixara de reclamar, o que significava que Holly parara
de descer e aguardava a uma altura segura. Ergueu a Glock, agarrando o
pulso direito com a mão esquerda.

O intruso abriu os braços, ficando à mercê de Ralph.
— Pode disparar, detetive, mas só vai conseguir matar-se a si e à sua

amiga. Não consigo ler-lhe os pensamentos, como leio os do Claude, mas
tenho uma ideia do que vai na sua mente. Está a pensar que um único tiro é
um risco aceitável, estou certo?

Ralph não respondeu.
— Tenho a certeza que sim, e devo dizer-lhe que o risco será enorme. —

O intruso levantou a voz e gritou: — O MEU NOME É CLAUDE BOLTON!
Os ecos resultantes soaram mais alto do que o berro. Holly também

gritou, surpreendida por um pedaço de estalactite que porventura estaria
rachado e se soltou do teto como um punhal de pedra. Não representou
perigo imediato para nenhum dos dois, já que caiu longe do círculo de luz,
mas Ralph compreendeu a mensagem.

— Uma vez que me encontrou, calculo que saiba isto — prosseguiu o
intruso, baixando os braços. — Mas, no caso de não saber, dois miúdos
perderam-se nas galerias e passagens lá em baixo. Quando a equipa de
resgate veio procurá-los…

— Alguém disparou uma arma e provocou uma derrocada — disse
Holly das escadas. — Sim, estamos ao corrente.

— E isso aconteceu no Escorrega do Diabo, onde a intensidade da
detonação seria menor. — O intruso sorriu. — Uma pessoa sabe lá o que



poderá acontecer, se o detetive Anderson disparar a sua arma aqui dentro?
Seria o suficiente para soltar algumas estalactites, certamente. Mesmo
assim, não significa que não conseguissem evitá-las. Claro que, se não
conseguissem, seriam esmagados. Mas também não podemos esquecer a
possibilidade de toda a colina implodir sobre si mesma, não é verdade? O
que nos enterraria a todos de uma assentada. Está disposto a correr o risco,
detetive? Acredito que era essa a intenção quando desceu as escadas, mas
vejo-me forçado a avisá-lo de que as probabilidades não abonam a seu
favor.

A escada voltou a ranger quando Holly desceu mais um degrau, talvez
dois.

«Fique onde está», pensou Ralph, embora estivesse ciente de que Holly
não era mulher de lhe dar ouvidos, tendo as suas próprias ideias.

— Também sabemos porque escolheu este local — disse Holly. — O tio
e os primos do Claude também estão aqui.

— Pois estão. — O sorriso do intruso, ou da coisa, era agora maior. O
dente de ouro naquele sorriso era de Claude, como as letras tatuadas nos
dedos. — Estão aqui com muitos outros, incluindo as duas crianças que
tentavam salvar. Sinto a presença deles no interior da terra. Alguns estão
perto. O Roger Bolton e os filhos estão ali, a não mais de seis metros abaixo
do Ventre da Serpente. — Apontou nessa direção. — A presença deles é
mais forte para mim, não por estarem perto, mas porque partilham o sangue
do Claude.

— Mas não são bons para comer, calculo — disse Ralph, desviando o
olhar para a cama. No chão de pedra, quase sem se notar e ao lado de uma
geleira de esferovite, encontrava-se um amontoado de ossos e de pele.

— Não, não são. — O intruso lançou um olhar impaciente a Ralph. —
Porém, os restos mortais dele emanam uma espécie de brilho… uma
espécie de… não sei, não tenho por hábito falar destas coisas. O mesmo



acontece com os miúdos, embora o efeito seja mais fraco no caso deles.
Estão bastante mais longe. Poderíamos dizer que morreram enquanto
exploravam secções desconhecidas de Marysville Hole.

O sorriso ressurgiu ao dizer aquilo, exibindo não só o dente de ouro
como a dentadura inteira. Ralph interrogou-se se ele sorrira daquela
maneira enquanto matava Frank Peterson, deliciando-se com a carne, o
sangue e a agonia da criança.

— O brilho funciona como uma luz de presença? — perguntou Holly,
genuinamente interessada. A escada tornou a ranger quando desceu mais
dois degraus. Ralph desejou que ela estivesse a subir, em direção à saída, de
volta para o sol quente do Texas.

O intruso limitou-se a encolher os ombros.
«Volte para trás, Holly», pensou Ralph. «Dê meia-volta e suba as

escadas. Quando eu tiver a certeza de que teve tempo de alcançar a saída,
dou um tiro neste desgraçado. Mesmo que torne a minha mulher viúva e o
meu filho órfão de pai. Não hesitarei. Devo-o ao Terry e a todos os outros
antes dele.»

— Uma luz de presença — repetiu Holly, descendo mais um degrau. —
Daquelas que servem para tranquilizar as crianças. Tive uma quando era
pequena.

O intruso olhava por cima do ombro de Ralph. De costas viradas para a
luz e com o rosto envolto em sombras, Ralph conseguia ver um estranho
brilho naqueles olhos bicolores. Acontece, porém, que não era bem isso. O
brilho não se encontrava nos olhos, saía deles. Percebia finalmente o que
Grace Maitland dissera, quando lhe contara que o intruso tinha palhinhas no
lugar dos olhos.

— Tranquilizar? — O intruso parecia ponderar a palavra. — Diria que
sim, embora nunca tenha pensado no assunto dessa forma. Os corpos deles



também me fornecem informações. Mesmo mortos, estão cheios de coisas
úteis sobre os Boltons.

— Recordações? — Holly desceu outro degrau. Ralph usou a mão
esquerda para lhe fazer sinal para subir, embora soubesse que ela jamais lhe
daria ouvidos.

— Não será bem isso — retorquiu o intruso. Parecia outra vez
impaciente, mas havia algo mais naquele comportamento. Uma certa
ansiedade que Ralph observara em muitas salas de interrogatório. Nem
todos os suspeitos falavam, mas a maior parte desejava fazê-lo, porque
tinham ficado fechados numa sala, a sós com os seus próprios pensamentos.
E esta coisa devia ter estado sozinha com os seus pensamentos durante
muito tempo; ou simplesmente sozinha. Bastava olhar para ele.

— O que é, então? — perguntou Holly, ainda no mesmo sítio, e Ralph
sentiu-se agradecido pelas pequenas bênçãos.

— O sangue. Há qualquer coisa na linhagem do sangue que vai além
das recordações e das parecenças físicas, qualquer coisa que é transmitida
ao longo de gerações. É uma forma de estar, de ver. Não serve de alimento,
mas é uma força. As almas desapareceram, mas sobrou qualquer coisa,
mesmo nos corpos e nos cérebros sem vida.

— Uma espécie de ADN — disse Holly. — Possivelmente tribal, ou
mesmo racial.

— Talvez, se quiser. — O intruso deu um passo na direção de Ralph, a
mão estendida com os dedos tatuados. — É como estas tatuagens. Não
estão vivas, mas contêm informa…

— Pare! — gritou Holly, e Ralph pensou: «Meu Deus, está ainda mais
perto. Como é que ela desceu sem que eu ouvisse?»

Os ecos da voz de Holly subiram, expandindo-se, e caiu mais qualquer
coisa, desta vez um pedaço de pedra de uma das paredes.



— Não faça isso — avisou o intruso. — A não ser que queira que a
gruta inteira desabe sobre nós.

Quando Holly falou de novo, fê-lo num tom de voz moderado,
porventura ainda perpassado pela urgência.

— Lembre-se do que ele fez ao detetive Hoskins, Ralph. O toque é
venenoso.

— Apenas quando me encontro neste estado intermédio — explicou o
intruso, calmamente. — É uma forma de proteção natural e quase nunca é
fatal. Assemelha-se mais à reação do contacto com uma urtiga do que a
uma forma de radiação. Claro que o detetive Hoskins era, digamos assim,
suscetível. E, quando toco em alguém, consigo entrar na sua cabeça, ou nas
cabeças das pessoas que lhe são queridas. Mas nem sempre. Fiz isso com a
família Peterson, por exemplo. Um nadinha, apenas o suficiente para os
empurrar em direções que já haviam tomado.

— Fique onde está, pode ser? — pediu Ralph.
O intruso ergueu as mãos tatuadas.
— Claro, o detetive é que manda. Não sou eu que tenho a arma. Em

todo o caso, não posso deixá-los sair daqui. Estou demasiado cansado para
procurar outro lugar, entendem? Tive de vir para aqui antes de tempo e fui
obrigado a comprar estas coisas, o que me cansou ainda mais. Portanto,
estamos os três num impasse.

— Foi você que se colocou nesta situação — disse Ralph. — Tem noção
disso, certo?

Com aquele rosto que conservava os traços de Terry Maitland, o intruso
limitou-se a fitar Ralph e ficou calado.

— O Heath Holmes, tudo bem. Os outros antes dele também. Mas o
Terry Maitland foi um erro.

— Calculo que sim. — O intruso parecia confuso, mas continuava
disposto a dialogar. — Ainda assim, consegui apanhar outros com álibis



sólidos e reputações à prova de mácula. Nada disso faz diferença diante do
peso das provas e das testemunhas oculares. As pessoas são cegas no que
toca às explicações que vão para além da própria perceção da realidade.
Nunca deviam ter vindo à minha procura. Nunca deviam ter sequer sentido
a minha presença, por mais sólido que fosse o álibi dele. Mas aconteceu.
Foi por ter comparecido no tribunal?

Ralph não respondeu. Holly tinha descido o último degrau e encontrava-
se agora atrás do detetive.

O intruso suspirou.
— Foi um erro, confesso. Devia ter refletido melhor na questão da

presença das câmaras de televisão, mas continuava com fome. Mesmo
assim, podia ter ficado longe. Fui guloso.

— E arrogante, já agora — disse Ralph. — A arrogância é o primeiro
passo para se cometerem erros. Nós, polícias, vemos muito disso.

— Bom, talvez tenha sido tudo isso. Mas continuo a achar que podia ter
escapado, se quisesse. — O intruso olhava com uma certa curiosidade para
a mulher pálida de cabelos grisalhos ao lado de Ralph. — É a si que tenho
de agradecer por me encontrar nesta situação, não é? Holly. O Claude diz
que o seu nome é Holly. Como foi capaz de convencer estes homens, que
provavelmente não acreditam em nada fora do domínio dos cinco sentidos,
a segui-la até aqui? Já tinha visto outro como eu? — A ansiedade na sua
voz era inconfundível.

— Não viemos aqui para responder a perguntas — declarou Holly.
Mantinha uma das mãos enfiada no bolso do casaco amarrotado. Na outra,
segurava a lanterna, que estava desligada. A única claridade disponível
provinha do candeeiro de pé. — Viemos aqui para o matar.

— Não sei como tenciona fazer isso, Holly. Se não estivesse aqui,
acredito que o seu amigo não teria problemas em tentar enfiar-me uma bala,
mas não me parece que ele esteja disposto a arriscar a sua vida. E embora



um de vocês possa tentar resolver as coisas com as próprias mãos, acho que
iriam ficar surpreendidos com a minha força. E com o facto de ser, também,
um bocadinho venenoso. Exato, mesmo neste estado em que me encontro.

— Estamos num impasse — disse Ralph —, mas não por muito tempo.
O Jack Hoskins feriu o tenente Sablo, mas não o matou. Por esta altura, já
deve ter pedido ajuda.

— Boa tentativa, mas aqui as coisas não funcionam assim — retorquiu o
intruso. — Não existe sinal de rede ao longo de uns dez quilómetros para
leste e uns vinte para oeste. Não me digam que pensavam que eu não
verificaria?

Ralph tivera esperança, por mais pequena que fosse, de que ele não
tivesse verificado. No entanto, possuía um derradeiro trunfo na manga.

— O Jack Hoskins também fez explodir o nosso veículo. Há fumo lá em
cima. Em abundância.

Pela primeira vez, Ralph apercebeu-se de uma centelha de pânico no
rosto do intruso.

— Isso muda a minha situação. Terei de fugir e, no meu estado, será
difícil e doloroso. Se queria ver-me zangado, detetive, parabé…

— Perguntou-me se já tinha visto outro igual a si — interrompeu Holly.
— A verdade é que não, ou melhor, não exatamente igual, mas tenho a
certeza de que o detetive Ralph já viu muitos. Se lhe tirarmos a capacidade
metamórfica, a apropriação de pensamentos e os olhos brilhantes, o que
resta é um sádico sexual e um vulgar pedófilo.

O intruso encolheu-se como se tivesse levado um murro. Por momentos,
pareceu esquecer os sinais de fumo do veículo a arder no parque de
estacionamento.

— Isso é ridículo, uma ofensa, e não é verdade! Eu como para viver,
apenas isso. Vocês fazem o mesmo quando matam vacas e porcos. É o que a
vossa espécie significa para mim… gado!



— Não vale a pena mentir — Holly deu um passo em frente, e, quando
Ralph tentou agarrar-lhe o braço, ela sacudiu-lhe a mão. As faces pálidas
encontravam-se ruborizadas. — A sua capacidade de assumir a figura de
outra pessoa, de alguém que não é, granjeia-lhe a confiança das vítimas.
Podia ter escolhido qualquer um dos amigos do senhor Maitland, podia ter
escolhido a mulher dele, mas preferiu uma criança. Como sempre faz.

— As crianças são o melhor alimento! Nunca comeu vitela? Ou fígado
de vitela?

— Não se alimenta apenas delas, ejacula sobre elas. — Holly contorceu
o rosto. — Vem-se nelas. É nojento!

— Para deixar ADN! — berrou o intruso.
— Havia muitas maneiras de deixar ADN! — gritou por seu turno

Holly, e isso fez tombar mais um pedaço do teto quebradiço. — Mas não
consegue meter a sua coisinha nelas, pois não? Porquê? É impotente? —
Ergueu um dedo e dobrou-o. — É por causa disso, não é?

— Cale-se!
— Apanha crianças porque é um violador de crianças que nem consegue

fazê-lo com o próprio pénis e por isso tem de usar um…
O intruso correu para Holly, o rosto contorcido numa expressão odiosa

que nada tinha de Claude Bolton ou de Terry Maitland. Era o seu rosto, tão
negro e disforme como as profundezas onde os gémeos Jamieson haviam
perdido a vida. Ralph ergueu a arma, mas Holly atravessou-se na linha de
tiro.

— Não, Ralph! Não!
Caiu mais um bocado de teto, desta vez um grande bocado, que

esmagou a cama e a geleira do intruso e projetou lascas de pedra cravejadas
de minerais pelo chão polido.

Holly retirou qualquer coisa do bolso que andava sempre descaído. A
coisa era branca, longa e esticava, como se contivesse algo pesado. Ao



mesmo tempo, acendeu a lanterna de luz ultravioleta e apontou-a aos olhos
do intruso. Ele contraiu o rosto, soltou um grito gutural e desviou a cara,
ainda a tentar apanhá-la com as mãos tatuadas de Claude Bolton. Holly
ergueu a coisa branca acima dos seios pequenos, num movimento que lhe
puxou o braço para trás, até à altura dos ombros, e desferiu um golpe com
toda a força que tinha, atingindo a têmpora do intruso, junto à linha do
cabelo.

O que Ralph viu nesse instante iria assombrá-lo durante anos. O lado
esquerdo da cabeça do visitante implodiu como se fosse feito de papel. O
olho castanho saltou da órbita. A coisa caiu de joelhos e a cara começou a
liquidificar-se. Ralph viu centenas de feições desfilarem numa questão de
segundos: testas altas e baixas, sobrancelhas grossas e outras tão louras que
mal se distinguiam, olhos encovados e olhos inchados, lábios finos e
volumosos. Bocas apareciam e desapareciam; queixos alongavam-se e
encolhiam. Porém, o último rosto a surgir, permanecendo mais tempo e
quase de certeza o verdadeiro rosto do intruso, era de uma vulgaridade
desconcertante. Era o tipo de rosto que as pessoas viam e esqueciam no
segundo seguinte.

Holly desferiu outro golpe, atingindo a maçã do rosto e convertendo o
rosto vulgaríssimo num quarto de lua. Aquilo começava a parecer uma
figura insana saída de um livro infantil.

«E, no fim de contas, não é nada», pensou Ralph. «Ninguém. O que
parecia o Claude, o Terry, o Heath Holmes… nada. Apenas fachadas.
Acessórios de palco.»

Larvas avermelhadas começaram a escapar do buraco na cabeça do
intruso, do nariz, do que restava da boca. Os vermes caíram no chão de
pedra da Câmara do Som, a contorcerem-se. O corpo de Claude Bolton
começou a tremer, para depois se afundar e encolher dentro das próprias
roupas.



Holly largou a lanterna e ergueu a coisa branca acima da cabeça (uma
meia, percebeu Ralph, uma meia de desporto masculina), agora a segurá-la
com as duas mãos. Desferiu um derradeiro golpe, direito ao cimo da cabeça
da criatura. O rosto dele abriu-se ao meio como uma abóbora podre. Não
havia cérebro, apenas um ninho dos mesmos vermes, lembrando a Ralph as
larvas que encontrara na meloa. Os vermes no chão deslizavam na direção
dos pés de Holly.

Holly recuou, correu para Ralph e quase caiu de joelhos. Ele agarrou-a e
manteve-a de pé. O seu rosto estava lívido. As lágrimas escorriam-lhe pelas
faces.

— É melhor largar a meia — murmurou-lhe Ralph ao ouvido.
Ela fitou-o, confusa.
— Está cheia daquelas larvas.
Ao ver que ela não fazia mais nada exceto continuar a olhar para si com

aquele olhar desorientado, Ralph tentou arrancar-lhe a meia da mão, o que
se revelou mais difícil do que pensara. Holly tinha os dedos cerrados como
um torno mecânico. Ralph começou a puxá-los um a um, esperando não
precisar de os partir, o que faria, se fosse mesmo obrigado. Aquelas coisas
seriam bem piores do que uma urtiga, caso tocassem em Holly. Pior ainda
se lhe penetrassem na pele.

Holly pareceu voltar a si — ligeiramente, pelo menos — e abriu a mão.
A meia caiu no chão com um baque seco. Ralph afastou-se dos vermes, que
continuavam a procurá-los às cegas (ou talvez não fossem cegos, visto que
avançavam direitos a eles), arrastando Holly consigo pela mão, que
continuava com os dedos semifechados. Ela olhou para o chão, apercebeu-
se do perigo e abriu a boca para gritar.

— Não grite! — pediu Ralph. — Não podemos correr o risco de tudo
isto nos cair em cima. Suba as escadas.



Ralph empurrou-a escadas acima. Depois dos primeiros quatro ou cinco
degraus, Holly começou a subir sozinha, se bem que andassem às arrecuas,
de modo a manterem um olhar atento nos vermes que ainda escapavam da
cabeça desfeita e da boca aberta do intruso.

— Pare — murmurou Holly. — Veja, estão às voltas. Não conseguem
subir as escadas. E começam a morrer.

Holly tinha razão. Os vermes estavam a abrandar e uma boa porção
deles, junto do intruso, nem sequer se mexia. Mas o corpo, sim. Algures
dentro dele, existia ainda uma força que tentava sobreviver. A coisa
parecida com Bolton sacudiu-se uma última vez, os braços abertos. À
medida que observavam, o pescoço encolheu. Os restos da cabeça
afundaram-se no colarinho da camisa. O cabelo preto de Claude espreitou
uma última vez e depois desapareceu.

— O que é esta coisa? — murmurou Holly. — Estas coisas?
— Não sei nem me interessa — respondeu Ralph. — Só sei que, se

depender de mim, a Holly nunca mais terá de pagar uma bebida na vida.
— Raramente bebo álcool, detetive. Não combina com a minha

medicação. Acho que já lho tinha di…
Holly curvou-se sem aviso sobre o corrimão e vomitou. Ralph amparou-

a.
— Peço desculpa por isto — disse ela.
— Não é preciso, vamos apenas…
— Sair da porcaria deste buraco — rematou Holly.
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A luz do sol nunca lhes parecera tão radiante e convidativa.



Quando chegaram junto da tabuleta do chefe Ahiga, Holly anunciou que
estava zonza e que precisava de se sentar. Ralph descobriu um pedregulho
com espaço para os dois e sentou-se ao seu lado. Ela olhou de soslaio para o
corpo tombado de Jack Hoskins, deixou escapar um gemido de
consternação e começou a chorar. A princípio, o pranto saiu-lhe numa série
de soluços engasgados e relutantes, como se alguém lhe tivesse dito que
ficava mal chorar na presença de terceiros. Ralph passou o braço pelos seus
ombros, que lhe pareceram demasiado magros. Holly apoiou o rosto na
camisa dele e desatou num pranto. Tinham de regressar para junto de Yune
Sablo, que podia encontrar-se mais ferido do que parecia; afinal, na altura
estavam debaixo de fogo e não houvera tempo para fazer um diagnóstico
rigoroso. Na melhor das hipóteses, devia ter o cotovelo partido e o ombro
deslocado. No entanto, Holly necessitava de mais tempo, inteiramente
merecido por ter feito o que ele, o grande detetive, não fora capaz.

Quarenta e cinco segundos mais tarde, a tempestade deu mostras de
amainar. Passado um minuto, cessou. Ela era boa. Forte. Holly encarou-o
com os olhos raiados de sangue e lacrimejantes. Ralph teve a sensação de
que ela não sabia onde estava. Nem quem ele era, a bem dizer.

— Não consigo tornar a fazê-lo, Bill. Nunca mais. Nunca, nunca, nunca
mais! E se aquela criatura voltar, faço como o Brady e suicido-me. Está a
ouvir?

Ralph abanou-a com delicadeza.
— Não vai voltar, Holly. Prometo.
Ela pestanejou.
— Ralph. Queria dizer Ralph. Viu o que saiu da… viu aquelas larvas?
— Sim.
— Uff. Livra! — Ao dizer aquilo, produziu o som de um vómito e tapou

a boca.



— Quem lhe ensinou a fazer da meia um porrete? Sem esquecer a
violência do golpe, se a meia for comprida… Foi o Bill Hodges?

Holly assentiu com a cabeça.
— O que tinha lá dentro?
— Esferas de rolamentos, como o do Bill. Comprei-as na secção de

acessórios para automóvel do Walmart, em Flint City. Confesso que não
consigo andar armada. Apesar de não acreditar que conseguisse usar o
Porrete Feliz, tratou-se apenas de um impulso.

— Ou de intuição pura. — Ralph sorriu quase sem dar por isso; sentia o
corpo dormente e passava o tempo a olhar em redor, para se certificar de
que não havia por perto nenhuma larva, desesperada para sobreviver no
corpo de um novo hospedeiro. — É assim que lhe chama? Porrete Feliz?

— Era como o Bill lhe chamava. Ralph, temos de ir. O Yune…
— Bem sei. Mas antes tenho de fazer uma coisa. Deixe-se estar aí

sentada.
Aproximou-se do cadáver de Hoskins, obrigando-se a revistar os bolsos

do morto. Encontrou as chaves da carrinha e regressou para junto de Holly.
— Pronto.
Iniciaram a descida. Holly tropeçou uma vez, e ele segurou-a. A seguir,

foi a vez de Ralph quase cair, e foi ela quem o agarrou.
«Parecemos dois malditos aleijados», pensou ele. «Mas depois do que

vimos…»
— Há tanta coisa que não sabemos — disse ela. — De onde veio. Se

aqueles insetos constituíam uma praga, ou porventura uma forma de vida
alienígena. Quem foram as suas vítimas, não só as crianças que matou mas
as pessoas responsabilizadas pelos crimes. Devem ter sido muitos. Mesmo
muitos. O Ralph viu o rosto dele, no final? Como mudou?

— Sim — respondeu Ralph. Jamais esqueceria o que acontecera.



— Não sabemos quanto tempo se manteve vivo. Nem como conseguia
projetar-se, e ainda menos o que era.

— Isso sabemos — retorquiu Ralph. — Esse homem, essa coisa, era o
El Cuco. Ah, e sabemos outra coisa: o filho da puta está morto.

23

Tinham percorrido a maior parte do caminho quando uma buzina
começou a tocar de forma intermitente. Holly parou e mordeu os lábios, já
de si em péssimo estado.

— Descontraia-se — disse Ralph. — Deve ser o Yune.
O carreiro tornava-se mais largo e menos íngreme, permitindo-lhes

avançar mais depressa. Mal chegaram ao barracão, confirmaram que se
tratava, de facto, de Yune: sentado meio dentro meio fora da carrinha de
Hoskins, tocava a buzina com a mão direita. Tinha o braço, inchado e
ensanguentado, no colo, como um tronco.

— Já podes parar — disse Ralph. — A mãezinha e o paizinho
chegaram. Como estás?

— O braço dói-me horrores, mas, tirando isso, estou bem. Deitaram-lhe
a mão? Ao El Cuco?

— Acabámos com ele — respondeu Ralph. — Melhor dizendo, a Holly
acabou com ele. Não era humano, mas morreu mesmo. Os dias passados a
matar criancinhas terminaram.

— A Holly acabou com ele? — Yune Sablo fitou-a. — Como?
— Falaremos disso mais tarde — respondeu ela. — Neste momento,

estou mais preocupada consigo. Chegou a desmaiar?
— Senti-me um pouco tonto no caminho para aqui. Demorou uma

eternidade e vi-me obrigado a descansar um par de vezes. Só rezava para



encontrar os dois à saída da gruta. Foi então que vi a carrinha. Calculo que
seja a do atirador. John P. Hoskins, de acordo com a documentação. É quem
eu penso?

Ralph assentiu:
— Da polícia de Flint City. Não é, era. Também foi desta para melhor.

Matei-o eu.
Yune Sablo abriu desmesuradamente os olhos.
— Que diabo fazia ele aqui?
— Foi enviado pelo intruso. Como ele o conseguiu, não faço ideia.
— Pensei que ele tivesse deixado as chaves, mas não tive sorte. E não

há nada para aliviar as dores no porta-luvas. Só os documentos do veículo,
os papéis do seguro e uma data de tralha.

— As chaves tenho-as eu — declarou Ralph. — Estavam no bolso dele.
— E eu tenho algo para as dores — disse Holly. Enfiou a mão no

volumoso bolso do casaco e tirou de lá um enorme frasco castanho, sem
rótulo.

— Que mais guarda aí dentro? — quis saber Ralph. — Um fogareiro de
campismo? Uma cafeteira? Um rádio de ondas curtas?

— Esse sentido de humor precisa de ser trabalhado, Ralph.
— Não pretendia ser engraçado, estou realmente admirado.
— Não posso estar mais de acordo — acrescentou Yune.
Holly abriu a sua farmácia de viagem, analisou vários comprimidos na

palma da mão e, com cuidado, pousou o frasco sobre o tabliê do automóvel.
— Zoloft… Paxil… Valium, que agora já quase deixei de tomar… e isto.

— Cuidadosamente, guardou o resto no frasco, exceto dois comprimidos
cor de laranja. — Motrin. Para as enxaquecas provocadas pela tensão.
Também combatem a dor da articulação temporomandibular, mas nesse
aspeto melhorei imenso desde que comecei a usar um protetor dental.



Comprei o modelo híbrido. Apesar de ser caro, é o melhor no… —
Percebeu que os dois olhavam fixamente para ela. — O que foi?

— Admiração redobrada, querida — disse Yune. — Adoro uma mulher
preparada para todos os imprevistos. — Pegou nos comprimidos, engoliu-os
sem água e fechou os olhos. — Obrigado. Muito obrigado. Que o protetor
dental nunca te falte.

Holly olhou para ele, sem saber ao certo como interpretar aquelas
palavras, e guardou o frasco no bolso.

— Tenho mais dois, se for preciso. Ouviu alguma sirene dos bombeiros?
— Não — respondeu Yune. — Começo a pensar que ninguém vai

aparecer.
— Vêm, claro que vêm — atalhou Ralph —, mas já não te encontrarão

quando cá chegarem. Precisas de ser transportado para o hospital. Plainville
está mais perto do que Tippit, e além disso a casa dos Boltons fica em
caminho. Tens de fazer uma paragem lá. Holly, consegue conduzir se eu
ficar aqui?

— Sim, mas por que carga… — Ela bateu ao de leve na testa com a
palma da mão. — O senhor Gold e o senhor Pelley.

— Sim, não faço tenções de deixar os dois no sítio onde morreram.
— Alterar a cena do crime não costuma ser bem visto — declarou Yune

Sablo. — Como, de resto, deves saber.
— Sim. Mas não vou permitir que dois homens bons fiquem a assar ao

lado de um veículo em chamas. Algum problema com isso?
Yune negou com a cabeça. Pequenas gotas de suor brilhavam nos fios

do seu cabelo, cortado quase à escovinha.
— Por supuesto no.
— Vamos na carrinha até ao parque de estacionamento. A partir daí, a

Holly passa para o volante. O Motrin está a fazer efeito, camarada?
— Para ser sincero, sim. Não estou famoso, mas sinto-me melhor.



— Ainda bem. Precisamos de ter uma conversinha, antes de nos pormos
a mexer daqui.

— Sobre quê?
— Sobre como vamos explicar isto — respondeu Holly.
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Assim que chegaram ao parque de estacionamento, Ralph saiu do
veículo. Cruzou-se com Holly à frente do capô, e dessa vez foi ela quem o
abraçou. Foi um abraço rápido mas forte. O automóvel alugado ardera
quase por completo, e a fumarada começava a diminuir.

Yune Sablo deslocou-se — com grandes cautelas e no meio de caretas e
gemidos de dor — para o banco do passageiro. Quando Ralph se inclinou
na direção dele, perguntou:

— Têm a certeza de que está morto? — Ralph sabia de ciência certa que
o outro não se referia a Hoskins. — A certeza absoluta?

— Tenho. Não se derreteu como a Bruxa Má do Oeste, mas andou lá
perto. Quando começarem a investigar, vão descobrir que só restou a roupa
e talvez um punhado de larvas.

Yune franziu a testa.
— Larvas?
— A julgar pela velocidade com que morriam — disse Holly —, acho

que as larvas vão decompor-se rapidamente. Bom, sobra o ADN nas roupas,
e, se o compararem com o do Claude, pode ser que encontrem uma
correspondência.

— Ou então uma mistura do ADN do Claude com o do Terry, uma vez
que a transformação dele não foi completa. Deu por isso, não deu?

Holly fez que sim com a cabeça.



— O que não serviria de nada. Julgo que o Claude ficará bem. — Ralph
tirou o telemóvel do bolso e depositou-o na mão de Yune. — Podes fazer as
chamadas telefónicas mal tenhas sinal?

— Claro.
— Sabes a ordem?
Enquanto Yune debitava o rol dos telefonemas, ouviram o som baixo

das sirenes que se aproximavam vindas de Tippit. Pelos vistos, alguém
reparara no fumo, mas não se dera ao trabalho de ir investigar. E talvez
fosse melhor assim.

— O procurador Bill Samuels. Depois, a tua mulher. O chefe Geller, a
seguir. Por último, o capitão Horace Kinney, da Brigada de Trânsito do
Texas. Os números estão todos nos teus contactos. Com os Boltons
falaremos pessoalmente.

— Vou eu falar com eles — disse Holly. — O Yune vai ficar quietinho e
com o braço em repouso.

— É muito importante que o Claude e a Lovie contem a mesma versão
— declarou Ralph. — Agora ponham-se a andar. Se os bombeiros os
encontram aqui, já não vos deixam partir.

Tendo ajustado o assento e o espelho retrovisor, Holly virou-se para
Yune e para Ralph, este encostado à porta do veículo, do lado do
passageiro. Ela parecia cansada, mas não exausta. Deixara de chorar. No
seu rosto, notou apenas concentração e determinação.

— Temos de manter a história simples — defendeu ela. — O mais
simples e perto da verdade que for possível.

— A Holly já passou por isso antes — observou Yune. — Ou algo
parecido, certo?

— Sim. E vão acreditar em nós, mesmo que algumas perguntas fiquem
sem resposta. Vocês os dois sabem porquê. Ralph, as sirenes aproximam-se.
Temos de sair daqui.



Ele fechou a porta e ficou a vê-los afastarem-se na carrinha do detetive
morto. Pensou no desvio que Holly teria de fazer a fim de evitar a corrente,
e chegou à conclusão de que ela seria perfeitamente capaz de se manter
afastada dos piores buracos, a fim de poupar o braço de Yune. Numa fase
em que achava que não podia sentir mais admiração por ela… foi
precisamente isso que aconteceu.

Aproximou-se do corpo de Alec, pois seria o mais difícil de resgatar. O
incêndio extinguira-se quase por completo, porém, o veículo irradiava um
calor tremendo. O rosto e os braços de Alec estavam enegrecidos, e o fogo
deixara-o careca. Ralph agarrou nele pelo cinto das calças e começou a
puxá-lo na direção da pequena loja, tentando não pensar nos restos
esturricados e na gosma derretida que ficavam para trás. Nem no facto de
Alec parecer o homem que dias antes comparecera em tribunal. «Só lhe
falta a camisa amarela na cabeça», pensou, e foi a gota de água. Soltou o
cinto e conseguiu dar vinte passos a cambalear antes de se inclinar, segurar
os joelhos e despejar tudo o que tinha no estômago. Mal acabou de vomitar,
regressou e terminou o que começara: arrastou primeiro Alec e depois
Howie Gold até à sombra da lojinha de recordações.

Descansou, recuperou o fôlego e examinou a porta. Apesar de ter um
cadeado, parecia frágil e decrépita. Ao segundo golpe, as dobradiças
cederam. Lá dentro reinava a escuridão e fazia um calor diabólico. As
prateleiras não estavam completamente vazias; viam-se várias t-shirts com
os dizeres «EU EXPLOREI MARYSVILLE HOLE». Pegou em duas e sacudiu a
poeira o melhor que conseguiu. As sirenes aproximavam-se. Calculou que
não se arriscassem a passar com o equipamento caro pela zona de mato em
mau estado; os bombeiros por certo teriam de parar para cortar a corrente.
Ainda dispunha de tempo.

Ajoelhou-se e cobriu o rosto dos dois companheiros. Homens bons que
contavam ter anos de vida pela frente. Homens com famílias que chorariam



a sua perda. O único aspeto positivo (se é que havia alguma coisa boa
naquilo) era que a sua dor não serviria de alimento ao monstro.

Sentou-se ao lado deles, os antebraços apoiados nos joelhos, o queixo
enfiado no peito. Seria ele responsável por essas mortes, também? Em
parte, talvez, porque a cadeia de acontecimentos transportava-o sempre de
volta àquela ordem de prisão em público de Terry Maitland, uma insensatez
de consequências catastróficas. Mesmo exausto, porém, tinha a sensação de
que não precisava de se responsabilizar por tudo o que acontecera.

«Vão acreditar em nós», tinha dito Holly. «E vocês os dois sabem
porquê.»

Ralph sabia. Acreditariam inclusivamente numa história cheia de
buracos, porque as pegadas não desaparecem por magia e não há bichos
dentro de uma meloa madura com a casca intacta. Acreditariam porque,
admitir qualquer outra possibilidade, era pôr em causa a própria realidade.
Tornava-se irónico: a mesma coisa que protegera o intruso durante a sua
longa vida de assassino servir-lhes-ia agora de escudo.

«O Universo não conhece limites», pensou Ralph. Sentado à sombra da
loja de recordações, esperou que os bombeiros chegassem.
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Holly conduziu, hirta, até à casa dos Boltons, com as duas mãos no
volante, na posição «dez para as duas», enquanto ouvia Yune Sablo ao
telemóvel. Bill Samuels ficou horrorizado ao saber que Howie Gold e Alec
Pelley estavam mortos, mas Yune cortou cerce as suas perguntas. Mais
tarde haveria tempo para isso, agora não era altura. Samuels precisava de
voltar a falar com todas as testemunhas que já interrogara, a começar por
Willow Rainwater. Ele tinha de lhe dizer muito claramente que havia sérias



dúvidas quanto à identidade do homem que transportara no táxi desde o
clube de striptease até à estação de comboios de Dubrow. Continuava a
jurar que se tratava de Terry Maitland?

— Procure interrogá-la de maneira a introduzir dúvidas — sugeriu o
tenente Sablo. — Acha que consegue?

— Claro que sim — respondeu Samuels. — Não tenho feito outra coisa
na presença do júri, nos últimos cinco anos. Além disso, com base no seu
depoimento, a senhora Rainwater já tem a sua quota-parte de dúvidas. As
outras testemunhas também, sobretudo desde que aquelas imagens do Terry
no congresso em Cap City se tornaram conhecidas. O vídeo tem meio
milhão de visualizações só no YouTube. Agora conte-me tudo sobre o
Howie e o Alec.

— Mais tarde. O tempo urge, senhor Samuels. Fale com as testemunhas,
começando com a Rainwater. Ah, outra coisa: quanto à reunião que tivemos
há duas noites… isto é muy importante, preste atenção!

Samuels prestou atenção. Assentiu. De seguida, Yune telefonou a
Jeannie Anderson. A conversa foi mais demorada, pois a mulher não só
merecia uma explicação mais completa como precisava dela. No fim,
Jeannie começou a chorar (de alívio, quem sabe?). Era horrível que homens
tivessem morrido, que o próprio tenente Sablo estivesse ferido, mas o seu
homem — o pai do seu filho — escapara ileso. Yune disse-lhe o que tinha
de fazer, e ela concordou logo.

Preparava-se para fazer o terceiro telefonema, destinado a Rodney
Geller, chefe da polícia de Flint City, quando ouviram novamente as
sirenes, cada vez mais perto. Duas viaturas da Brigada de Trânsito do Texas
passaram a toda a velocidade junto deles, rumo a Marysville Hole.

— Se tivermos sorte — comentou Yune Sablo —, talvez um desses
agentes seja o tipo que falou com os Boltons. Stape, acho que era o nome
dele.



— Sipe — corrigiu Holly. — Owen Sipe. Como está o seu braço?
— Continua a doer-me como sei lá o quê. Vou aceitar os outros

comprimidos.
— Não. Demasiados comprimidos de uma assentada podem fazer mal

ao fígado. Entre em contacto com as pessoas que faltam. Mas antes veja as
ligações recentes e apague as que fez para o senhor Samuels e para a
senhora Anderson.

— Daria uma excelente criminosa, señorita.
— Estou apenas a ser cautelosa. Prudente — retorquiu ela, sem tirar os

olhos da estrada. Não havia trânsito, mas Holly orgulhava-se de ser uma
condutora cuidadosa. — Apague as chamadas e faça as que faltam.
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Afinal, Lovie Bolton ainda tinha meia dúzia de comprimidos de
paracetamol para combater as suas dores nas costas. Yune tomou dois em
vez do Motrin, e Claude, que fizera um curso de primeiros socorros durante
a terceira e última temporada atrás das grades, tratou-lhe do ferimento
enquanto Holly explicava a situação. Debitou a história rapidamente, e não
apenas por estar mais interessada em que o tenente Sablo fosse transportado
para o hospital. Precisava, acima de tudo, que os Boltons compreendessem
o papel que lhes cabia em toda aquela saga, antes que aparecesse algum
agente da autoridade. Isso não tardaria a acontecer, já que os polícias da
Brigada de Trânsito fariam perguntas a Ralph, e ele não teria outro remédio
senão responder. Pelo menos aqui não havia descrença; mãe e filho haviam
pressentido a presença do intruso, duas noites atrás, e Claude até antes
disso: um sentimento de inquietação, de distanciamento, e de estar a ser
observado.



— Claro que sentiu — comentou Holly, num tom sombrio. — Estava a
roubar-lhe a mente.

— A Holly viu-o — disse Claude. — Encontrava-se escondido naquela
gruta, e a senhora viu-o.

— Sim.
— E ele era parecido comigo.
— Quase como duas gotas de água.
Timidamente, Lovie meteu a sua colherada:
— Eu teria notado a diferença?
Holly sorriu.
— Imediatamente. Sem sombra de dúvida. Tenente Sablo… Sente-se

em condições para seguir viagem?
— Sinto. — Yune levantou-se. — Uma das grandes vantagens das

drogas pesadas é que nos continua a doer tudo mas uma pessoa está a cagar-
se para isso.

Claude Bolton soltou uma gargalhada e apontou o dedo para ele como
se fosse uma arma.

— Agora é que acertou em cheio. — Ao ver que a mãe o observava com
uma expressão carrancuda, acrescentou: — Desculpa, mãe.

— Perceberam a história que têm de contar? — quis saber Holly.
— Sim, senhora — respondeu Claude. — É tão simples que não

corremos o risco de nos baralharmos. O procurador de Flint City está a
pensar em reabrir o processo Maitland, e vocês vieram até cá para me
interrogar.

— E o que foi que nos contou? — perguntou Holly.
— Que, quanto mais penso no assunto, mais tenho a certeza de que não

foi o Treinador Terry que vi naquela noite, mas sim uma pessoa parecida
com ele.

— E que mais? — insistiu Yune. — É muito importante.



Dessa vez, foi Lovie que respondeu.
— Vocês passaram por aqui esta manhã, para se despedirem e para

perguntar se nos tínhamos esquecido de alguma coisa. Quando estavam a
sair, receberam uma chamada.

— No telefone fixo — acrescentou Holly, pensando: «Graças a Deus
que ainda têm telefone em casa.»

— Isso mesmo, no fixo. O homem disse que trabalhava com o detetive
Anderson.

— E que falou com ele — disse Holly.
— Exato. O tal homem explicou ao detetive Anderson que o indivíduo

de quem andam à procura, o verdadeiro assassino, estava escondido em
Marysville Hole.

— Mantenham-se fiéis ao guião — recomendou Holly. — E obrigada
aos dois.

— Nós é que temos de agradecer — declarou Lovie, e abriu os braços.
— Venha cá, Holly Gibney, e deixe a velha Lovie dar-lhe um abraço.

Holly aproximou-se da cadeira de rodas e inclinou-se. Depois da
experiência por que passara em Marysville Hole, os braços de Lovie Bolton
reconfortaram-na. Mais, revelaram-se indispensáveis. Deixou-se ficar
abraçada à outra o máximo de tempo que pôde.
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Desde a detenção em público do marido, já para não referir a sua
execução à frente de toda a gente, Marcy Maitland passara a recear visitas
inesperadas. Como tal, quando bateram à porta, a primeira coisa que fez foi
aproximar-se da janela, afastar a cortina e espreitar lá para fora. Na escada
encontrava-se a mulher do detetive Anderson, e, ao que tudo indicava,



estivera a chorar. Marcy apressou-se a abrir a porta. Sim, eram lágrimas, e,
assim que Jeannie viu a expressão preocupada de Marcy, o pranto
recomeçou.

— O que foi? Que aconteceu? Estão todos bem?
Jeannie entrou.
— Onde estão as suas filhas?
— Lá fora, debaixo da árvore grande, a jogarem Cribbage com o

tabuleiro do Terry. Passaram a noite entretidas a jogar e esta manhã
voltaram ao mesmo. Passou-se alguma coisa?

Jeannie agarrou-lhe no braço e conduziu-a à sala de estar.
— É melhor sentar-se.
Marcy não se mexeu.
— Conte-me!
— Tenho boas notícias e más notícias. O Ralph e aquela mulher, a Holly

Gibney, estão bem. O tenente Sablo levou um tiro, mas parece que não
corre perigo de vida. Porém, o Howie Gold e o senhor Pelley… estão
mortos. Dispararam sobre eles, no decorrer de uma emboscada feita por um
homem com quem o meu marido trabalha. Um detetive. O nome dele é Jack
Hoskins.

— Mortos? Mortos? Como é possível?… — Marcy deixou-se cair na
que costumava ser a poltrona de Terry. Ou se sentava ali mesmo ou
desmaiava e caía no meio do chão. Olhou para Jeannie sem compreender.
— São essas as boas notícias? Como pode haver… Meu Deus, isto vai de
mal a pior!

Levou as mãos à cara. Jeannie ajoelhou-se ao lado da poltrona e afastou-
lhe as mãos, a um tempo com delicadeza e firmeza.

— Tem de se recompor, Marcy.
— Não sou capaz. O meu marido está morto, e agora isto. Duvido que

alguma vez me recomponha. Nem sequer pela Grace e pela Sarah.



— Basta. — Jeannie disse aquilo baixinho, mas Marcy piscou os olhos
como se a outra a tivesse esbofeteado. — Nada pode trazer o Terry de volta,
porém, lembre-se de que dois bons homens morreram para redimir o seu
nome e dar às filhas uma oportunidade nesta cidade. Eles também têm
família, e eu vou direitinha falar com a Elaine Gold quando sair daqui. Vai
ser extremamente difícil. O tenente Yune Sablo ficou ferido, e o meu
marido arriscou a vida. Sei que a senhora está a sofrer, mas agora tem de
pensar nele. O Ralph precisa de ajuda. Os outros também. Portanto, trate de
se acalmar e preste atenção.

— Tudo bem. Assim farei.
Jeannie levantou uma das mãos de Marcy e apertou-a entre as suas.

Tinha os dedos frios, e a própria Jeannie não devia ter os seus muito mais
quentes.

— Tudo o que a Holly nos contou aconteceu realmente. Havia um
intruso, e não se tratava de um homem. Era… outra coisa. Chamemos-lhe
El Cuco, Drácula, Filho de Sam, ou Satanás, tanto faz. Ele estava ali, numa
gruta. Encontraram-no e mataram-no. O Ralph contou que tinha parecenças
com o Claude Bolton, apesar de o autêntico Claude Bolton se encontrar a
quilómetros de distância. Antes de vir para cá, conversei com o Bill
Samuels. Ele acha que, se contarmos todos a mesma história, tudo ficará
bem. É provável que possamos limpar o nome do Terry. Se todos contarmos
a mesma história. Consegue fazer isso?

Jeannie viu a esperança surgir nos olhos de Marcy, lembrando água a
encher um poço.

— Consigo. Sim, consigo. Qual é a história?
— A reunião que tivemos destinou-se apenas a limpar o nome do Terry.

Nada mais.
— Só a tentar limpar o nome dele.



— Nessa reunião, o Bill Samuels concordou em interrogar de novo
todas as testemunhas com que o Ralph e os outros polícias falaram,
começando pela Willow Rainwater e recuando até ao primeiro. De acordo?

— Sim, de acordo.
— Não podiam começar pelo Claude Bolton porque ele se encontrava

no Texas, a ajudar a mãe doente. O Howie propôs que ele, o Alec, a Holly e
o meu marido fossem até lá, a fim de interrogarem o Claude. O Yune
prometeu que se juntaria ao grupo logo que possível. Lembra-se disso?

— Lembro — respondeu Marcy, acenando afirmativamente com a
cabeça. — Achámos todos, sem exceção, que era uma excelente ideia. Mas
não me lembro por que razão estava a senhora Gibney na reunião.

— A Holly Gibney foi a investigadora que o Alec Pelley contratou para
verificar os movimentos do Terry no Ohio. Interessou-se pelo caso e veio
até cá ver se podia ajudar. Lembra-se agora?

— Sim.
Com a mão de Marcy entre as suas, olhando-a nos olhos, Jeannie

explicou o que faltava. A parte mais importante, por sinal.
— Nunca falámos de seres que mudam de forma, nem de El Cucos, nem

de projeções fantasmagóricas, nem de nada que pudesse ser considerado um
fenómeno sobrenatural.

— Não, obviamente que não. Por que diabo nos passaria semelhante
coisa pela cabeça?

— Acreditamos que alguém parecido com o Terry matou o Frank
Peterson e se esforçou ao máximo por deitar as culpas para cima dele.
Chamamos a essa pessoa o intruso.

— Sim — disse Marcy, apertando a mão de Jeannie. — Foi esse o nome
que lhe demos. O intruso.



FLINT CITY

(Depois)



1

O avião alugado pelo falecido Howard Gold pousou no aeródromo de
Flint City pouco depois das onze da manhã. Howie e Alec não se
encontravam a bordo. Quando o médico-legista deu os exames por
terminados, os cadáveres foram transladados para Flint City numa carrinha
da agência funerária local. Ralph, Yune e Holly repartiram as despesas, bem
como as relativas a uma segunda carrinha funerária que transportou os
restos de Jack Hoskins. Yune falou por todos quando disse que o filho da
mãe não merecia regressar a casa na companhia dos homens que matara.

Esperando por eles na pista estava Jeannie Anderson, ao lado da mulher
de Yune Sablo e de ambos os filhos do casal. Os rapazes passaram por
Jeannie a correr (um deles, um pré-adolescente corpulento chamado Hector,
por pouco não a deitou ao chão), em direção ao pai, que tinha o braço
imobilizado por uma tala. Yune abraçou-os como pôde com o braço bom,
soltou-se e fez sinal à mulher, que correu para ele. Jeannie também, com a
saia a dar a dar. Passou os braços à volta de Ralph e estreitou-o com força.

Os Sablos e os Andersons permaneceram unidos em dois grupinhos
perto da porta do pequeno terminal particular, abraçando-se e rindo, até
Ralph olhar em redor e ver Holly parada, sozinha, ao lado da asa do avião
King Air, observando-os. Usava um fato novo que fora obrigada a comprar
no Ladie’s Apparel, em Plainville, já que o Walmart mais próximo ficava a
sessenta e cinco quilómetros de distância, nos arredores de Austin.



Ralph acenou-lhe, e Holly aproximou-se, timidamente. Imobilizou-se a
certa distância, mas Jeannie não esteve pelos ajustes. Esticou o braço,
pegou na mão de Holly e, puxando-a para perto de si, abraçou-a. Ralph
passou os braços em torno de ambas.

— Obrigada — sussurrou Jeannie ao ouvido de Holly. — Obrigada por
tê-lo trazido de volta.

— Estávamos na esperança de regressar logo a seguir ao inquérito, mas
obrigaram o tenente Sablo a esperar mais um dia. Tinha um coágulo no
braço, e o médico queria desobstruí-lo. — Holly libertou-se, vermelha,
visivelmente satisfeita. A três metros, Gabriela Sablo esforçava-se por
convencer os rapazes a deixarem o pai em paz, ou corriam o risco de lhe
partir novamente o braço.

— O que sabe o Derek sobre isto? — perguntou Ralph à mulher.
— Sabe que o pai esteve envolvido num tiroteio, no Texas, e que está

bem. Sabe que morreram dois homens. Pediu para o deixarmos regressar a
casa quanto antes.

— E que lhe disseste?
— Concordei. Volta na semana que vem. Parece-te bem?
— Sim. — Seria bom ver novamente o filho: bronzeado, saudável, com

mais músculos graças à natação, ao remo e à prática do tiro ao arco. E vivo.
Isso era o mais importante.

— Esta noite jantamos todos — disse Jeannie a Holly —, e a senhora
fica a dormir lá em casa. Não tem discussão. O quarto de hóspedes está
preparado.

— Parece-me lindamente — retorquiu Holly, e sorriu. O sorriso dela
desvaneceu-se quando se virou para Ralph. — Teria sido melhor se o
senhor Gold e o senhor Pelley pudessem jantar connosco. É uma autêntica
tragédia terem morrido. Parece…



— Eu sei — interrompeu Ralph, e passou o braço pelos ombros dela. —
Bem sei o que parece.

2

Ralph preparou os bifes num grelhador que, devido à sua licença
administrativa, brilhava como uma salva de prata. Havia ainda salada,
espigas de milho e, para sobremesa, tarte de maçã à la mode.

— Uma refeição muito americana, señor — observou Yune Sablo,
enquanto a mulher lhe cortava o bife.

— Estava uma delícia — acrescentou Holly.
Bill Samuels deu umas valentes palmadas no estômago.
— Acho que não consigo meter comida à boca antes do Labor Day, e

nessa altura logo se vê.
— Que disparate! — exclamou Jeannie, tirando uma garrafa de cerveja

da geleira ao lado da mesa de piquenique e deitando metade no copo de
Samuels e o resto no dela. — Está magrinho. Precisa de uma mulher para o
alimentar.

— Talvez a minha mulher volte quando eu começar a praticar direito
privado… Palpita-me que haverá quem precise de um bom advogado, agora
que o Howie… — Ato contínuo, percebeu o que estava a dizer e levou a
mão ao tufo espetado na cabeça (que, graças a um corte recente, não estava
de pé). — Um bom advogado encontra sempre trabalho, foi isso que eu quis
dizer.

Os outros ficaram em silêncio, até que Ralph ergueu a garrafa de
cerveja.

— Aos amigos ausentes.
Beberam a isso. Num tom quase inaudível, Holly disse:



— Às vezes, a vida é uma caca.
Ninguém se riu.
O calor opressivo do mês de julho diminuíra, o pior da praga de insetos

já passara, e o quintal dos Andersons era um lugar agradável para se estar.
Quando a refeição terminou, os dois filhos de Yune Sablo e as duas filhas
de Marcy Maitland foram para o pé do cesto de basquetebol e começaram a
jogar.

— Então? — incitou Marcy. Apesar de as crianças se encontrarem a
uma distância razoável e entretidas a jogar, baixou a voz. — O inquérito. A
história aguentou-se?

— Sim — respondeu Ralph. — O Hoskins ligou para casa dos Boltons e
atraiu-nos a Marysville Hole. No local, desatou aos tiros desalmadamente
contra nós, matando o Howie e o Alec e ferindo o Yune. Expressei a
convicção de que era atrás de mim que ele andava. Tivemos as nossas
divergências ao longo dos anos, e, quanto mais ele bebia, mais isso devia
roê-lo por dentro. Partíramos do princípio de que tinha um cúmplice não
identificado, que o abastecia de álcool e drogas… no fim de contas, o
médico-legista descobriu vestígios de cocaína no organismo… alimentando
a sua paranoia. A Brigada de Trânsito do Texas entrou na Câmara do Som,
mas não encontrou o cúmplice.

— Só roupas — interveio Holly.
— E vocês têm a certeza de que ele está morto? — perguntou Jeannie.

— Refiro-me ao intruso. Têm a certeza absoluta?
— Temos — respondeu Ralph. — Se tivesses lá estado e assistido,

saberias.
— Acabou tudo? — insistiu Gabriela Sablo. — Só quero saber isso.

Acabou realmente?
— Não — declarou Marcy. — Pelo menos para mim e para as minhas

filhas. A não ser que limpem o nome do Terry. Ele foi morto antes de poder



defender-se em tribunal.
— Estamos a fazer por isso — afirmou Samuels.

(1 de agosto)

3

Quando a luz que assinalava o início do seu primeiro dia de regresso a
Flint City surgiu, Ralph parou de novo diante da janela do quarto, as mãos
unidas atrás das costas, e pôs-se a observar Holly Gibney, sentada, para não
variar, numa das cadeiras do quintal. Lançou um olhar a Jeannie, verificou
que ela dormia e ressonava ligeiramente, e desceu. Não ficou surpreendido
ao ver a mala de Holly na cozinha, já com tudo arrumado para o voo de
regresso ao Norte. Além de ser uma mulher com ideias e opiniões próprias,
não gostava de estar parada. E calculou que ela ficaria feliz por se ver livre
de Flint City.

Na outra manhã em que estivera com Holly lá fora, o cheiro do café
tinha acordado Jeannie; desta vez, levou sumo de laranja. Amava a mulher
e apreciava a sua companhia, mas preferia que o assunto ficasse entre ele e
Holly. Partilhavam uma história, e isso permaneceria eternamente assim,
mesmo que nunca mais se vissem.

— Obrigada — disse ela. — Nada melhor do que um sumo de laranja
logo de manhã. — Contemplou o copo com satisfação e bebeu metade. —
O café pode esperar.

— A que horas é o seu voo?
— Onze e um quarto. Saio daqui às oito. — Esboçou um leve sorriso

tímido ao constatar a expressão de surpresa dele. — Bem sei, sou de uma



pontualidade compulsiva. O Zoloft ajuda em muitos sentidos, mas pelos
vistos não serve para isso.

— Conseguiu dormir?
— Um pouco. E o Ralph?
— Um pouco.
Permaneceram em silêncio. O primeiro pássaro cantou, um som suave e

doce. Outro respondeu-lhe.
— Pesadelos? — perguntou ele.
— Sim. E você?
— Também. Aquelas larvas…
— Sei o que isso é, sobretudo depois do que aconteceu ao Brady

Hartsfield. Das duas vezes. — Holly tocou ao de leve nas mãos dele e
depois retirou os dedos. — Tinha montes de pesadelos, de início, mas
diminuíram com o tempo.

— Acha que algum dia desaparecerão?
— Não. E nem sequer sei se quero que isso aconteça. Os sonhos

permitem-nos alcançar o mundo invisível, acredito eu. São um dom
especial.

— Mesmo os maus?
— Mesmo os maus.
— Vai manter-se em contacto?
Holly pareceu admirada.
— Claro. Faço questão de saber como vai acabar tudo. Sou curiosa por

natureza. Volta e meia, meto-me em alhadas por causa disso.
— E, volta e meia, livra-se de alhadas por causa disso.
Holly sorriu.
— Gosto de pensar que sim. — Bebeu o resto do sumo. — O senhor

Samuels vai ajudá-lo, estou em crer. Ele lembra-me vagamente o Scrooge



depois de ter encontrado pela frente os três fantasmas. Para dizer a verdade,
o Ralph também.

Aquilo fê-lo dar uma gargalhada.
— O Bill fará tudo o que puder pela Marcy e pelas filhas. Pela minha

parte, estou disposto a ajudar. Ambos temos muito que compensar.
Ela assentiu:
— Faça o que puder, naturalmente. Mas depois… esqueça essa porcaria

de vez. Se uma pessoa não consegue deixar o passado para trás, os erros
devoram-nos vivos. — Virou-se e encarou-o. — Digo-lhe eu, e sei do que
falo.

A luz da cozinha acendeu-se. Jeannie levantara-se. Daí a pouco, os três
estariam a tomar o café na mesa de piquenique, mas, enquanto ali
estivessem apenas os dois, Ralph tinha uma coisa importante para dizer, e
fazia tenções de aproveitar a ocasião.

— Obrigado, Holly. Obrigado por ter vindo e por acreditar. Obrigado
por me obrigar a acreditar. Se não fosse a Holly, ele ainda andaria por aí.

Ela sorriu. Era o sorriso radiante.
— Não tem de agradecer, mas ficarei muito feliz quando voltar a

procurar caloteiros, fugitivos e animais perdidos.
— Quem quer café? — perguntou Jeannie da porta.
— Nós! — gritou Ralph.
— Está a sair! Guardem-me o lugar!
Holly falou tão baixinho que ele teve de se inclinar para diante, a fim de

a ouvir.
— Ele era maléfico. A essência do mal.
— Completamente de acordo.
— Porém, há uma coisa que não me sai da cabeça. Refiro-me àquele

pedaço de papel que encontraram na carrinha. O do Tommy and Tuppence.
Tentámos encontrar possíveis explicações de como foi lá parar, lembra-se?



— Claro.
— Todas me parecem improváveis. Não devia lá estar, mas estava. E se

não fosse aquele papelucho, a única ligação com o que aconteceu no Ohio,
a criatura ainda poderia andar por aí.

— Onde é que quer chegar?
— Simples — disse Holly. — Existe uma força do bem no mundo. Essa

é outra das coisas em que acredito. Em parte para não ficar maluca,
sobretudo quando penso em todas as atrocidades cometidas, mas também…
bom… as provas parecem confirmá-lo, não lhe parece? Não só aqui, mas
em toda a parte. Há uma força que visa restaurar o equilíbrio. Quando tiver
pesadelos, Ralph, procure lembrar-se do pedaço de papel.

Ele ficou calado, e Holly perguntou-lhe em que estava a pensar. A porta
mosquiteira bateu. Era Jeannie com o café. O tempo deles a sós chegara ao
fim.

— Estava a pensar no Universo. Não conhece limites, pois não? Tão-
pouco tem explicação.

— É isso mesmo — disse ela. — Nem sequer vale a pena tentar.

(10 de agosto)

4

William Samuels, o procurador público de Flint City, encaminhou-se
para a plataforma da sala de conferências do tribunal com uma pasta fininha
na mão. Parou atrás de uma montanha de microfones. As luzes das
televisões acenderam-se. Tocou na parte de trás da cabeça (sem remoinho
espetado) e esperou que os jornalistas ali reunidos parassem de falar. Ralph



estava sentado na primeira fila. Samuels dirigiu-lhe um leve aceno antes de
começar.

— Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Tenho uma breve
declaração a fazer relativamente ao homicídio do Frank Peterson, e depois
responderei às vossas perguntas.

»Como muitos sabem, temos imagens do Terence Maitland numa
conferência em Cap City, à hora a que o Frank Peterson foi raptado e
posteriormente assassinado em Flint City. Não existem dúvidas quanto à
autenticidade desse vídeo. Da mesma forma, não temos razão para duvidar
dos depoimentos prestados pelos colegas do senhor Maitland, que o
acompanharam à conferência e confirmam a presença dele. Ao longo da
nossa investigação, também encontrámos impressões digitais do Terence
Maitland no hotel de Cap City onde decorreu a conferência e obtivemos
vários testemunhos adicionais que provam que as impressões digitais foram
deixadas perto da hora a que o Frank Peterson foi morto, motivo pelo qual o
senhor Maitland não pode ser considerado suspeito.

Registou-se um murmúrio generalizado por parte dos jornalistas. Um
deles perguntou:

— Como se explicam então as impressões digitais do Maitland
encontradas na cena do crime?

Samuels encarou o repórter com a sua melhor testa franzida de
procurador público.

— Deixem as perguntas para o fim, por favor; já lá chegarei. Após uma
série de exames forenses mais pormenorizados, concluímos que as
impressões digitais encontradas na carrinha utilizada para sequestrar o rapaz
e as encontradas no Figgis Park foram ali colocadas por alguém com fins
incriminatórios. É uma circunstância pouco comum, mas não impossível.
Diversas técnicas para plantar impressões digitais falsas podem ser



consultadas na Internet, uma fonte de informação valiosa tanto para
criminosos como para as forças da lei e da ordem.

»Contudo, isso sugere que estamos a lidar com um assassino que, além
de depravado e extremamente perigoso, é engenhoso. Provavelmente,
alimentava ressentimentos contra o Terry Maitland. Trata-se de uma linha
de investigação que continuaremos a seguir.

Samuels estudou a plateia com uma expressão circunspecta, satisfeito
por não ter de concorrer à reeleição no condado de Flint. Depois daquilo,
qualquer advogado de vão de escada conseguiria derrotá-lo nas calmas.

— Estão no vosso direito de perguntar porque mantivemos as acusações
contra o senhor Maitland, considerando os factos que acabei de relatar.
Existem dois motivos. O mais óbvio é que não estávamos na posse de todas
estas informações no dia em que o senhor Maitland foi preso, nem no dia
em que se registou a denúncia.

«Ah, mas já tínhamos a maior parte, não é, Bill?», pensou Ralph, ali
sentado, vestido a rigor, presenciando o espetáculo com uma expressão
neutra, numa pose perfeita de agente da lei.

— O segundo motivo — continuou Samuels — prende-se com a
presença na cena do crime de ADN que, ao que tudo indica, corresponde ao
do senhor Maitland. Existe a convicção generalizada de que a
correspondência de ADN nunca falha, mas, como o Conselho de Genética
Responsável assinalou num artigo publicado nos meios académicos
intitulado «A possibilidade de erro nos testes periciais de ADN», trata-se de
um engano comum. No caso de as amostras serem adulteradas, por
exemplo, o resultado pode não ser fiável, e as amostras recolhidas no Figgis
Park estavam de facto misturadas, pois continham ADN do criminoso e da
vítima.

Esperou que os jornalistas acabassem de tomar nota antes de prosseguir.



— Além disso, as amostras foram expostas à luz ultravioleta durante
outros exames não relacionados… Infelizmente, na opinião do
departamento, encontram-se degradadas a tal ponto que nunca seriam
admitidas em tribunal. Em resumo, as análises não têm qualquer validade.

Fez uma pausa e virou a página. Um gesto puramente teatral, já que
todas as folhas se encontravam em branco.

— Gostaria de abordar rapidamente os acontecimentos que ocorreram
em Marysville, Texas, em data posterior ao homicídio do Terence Maitland.
Na nossa opinião, o detetive John Hoskins, do Departamento de Polícia de
Flint City, mantinha algum tipo de associação de ordem perversa e
criminosa com o assassino do Frank Peterson. Acreditamos que o Hoskins
ajudou esse indivíduo a esconder-se, e é possível que tenham planeado
outro tenebroso crime de natureza idêntica. Graças aos heroicos esforços do
detetive Ralph Anderson e dos que o acompanhavam, os planos dos dois
homens não se concretizaram. — Observou a plateia com uma expressão
séria. — O Howard Gold e o Alec Pelley foram mortos em Marysville,
Texas, e lamentamos a sua perda. Se algum consolo nos assiste, a nós e às
famílias, é que neste momento, em parte incerta, há uma criança que não
sofrerá o mesmo destino do Frank Peterson.

«Um belo toque», pensou Ralph. Sentimental na dose certa, sem cair no
melodramático.

— Tenho a certeza de que muitos têm perguntas sobre os
acontecimentos de Marysville, mas não estou autorizado a responder-vos. A
investigação, conduzida em conjunto pelos elementos da Brigada de
Trânsito e pelo Departamento de Polícia de Flint City, encontra-se em
curso. O tenente Yune Sablo, da Polícia Estadual, tem trabalhado com as
duas organizações enquanto agente de ligação e sem dúvida que disporá de
informações para partilhar convosco na altura apropriada.



«O tipo é francamente bom nisto», pensou Ralph, com genuína
admiração. «Não falha uma.»

Samuels fechou a pasta, baixou a cabeça e tornou a levantá-la.
— Como não vou concorrer à reeleição, minhas senhoras e meus

senhores, tenho a rara oportunidade de ser completamente sincero
convosco.

«Cada vez melhor», disse Ralph para si mesmo.
— Se tivesse disposto de mais tempo para avaliar as provas, o gabinete

do Ministério Público teria retirado as acusações contra o senhor Maitland.
Se tivéssemos insistido em levá-lo a julgamento, teria sido declarado
inocente. Importa referir que, à data da sua morte, e de acordo com as leis
da jurisprudência, ele era inocente. Porém, persiste a sombra de
desconfiança em torno do senhor Maitland e, por consequência, sobre a sua
família. Estou aqui para dissipar essa nuvem. Na opinião do Ministério
Público, e também na minha opinião pessoal, o Terry Maitland não esteve
envolvido na morte do Frank Peterson. Como tal, anuncio-vos que a
investigação foi reaberta. Apesar de se concentrar no Texas, prosseguem as
investigações em Flint City, no condado de Flint e em Canning Township.
A partir deste momento, responderei com todo o gosto às perguntas que
possam ter.

Tinham muitas.

5

Mais tarde, no mesmo dia, Ralph visitou Samuels no escritório deste. O
procurador, que não tardaria a deixar de o ser, tinha uma garrafa de
Bushmills na secretária. Serviu uma dose de whisky a cada um e ergueu o
copo.



— Agora que o tumulto desta batalha terminou, agora que a batalha foi
perdida e ganha.1 Está mais do que perdida no meu caso, mas que se lixe.
Vamos beber ao tumulto.

Dito e feito.
— Lidaste bem com as perguntas — declarou Ralph. — Sobretudo

considerando a enorme quantidade de baboseiras que disparaste a torto e a
direito.

Samuels encolheu os ombros.
— As baboseiras fazem parte do repertório de todo o advogado que se

preze. A imagem do Terry não ficou totalmente limpa nesta cidade, nem
ficará nunca, até aí a Marcy entende, mas as pessoas começam a mudar. A
amiga dela, a Jamie Mattingly, por exemplo. A Marcy telefonou a dizer que
ela foi até lá a casa e pediu desculpa. Acabaram as duas a chorar. Foram
sobretudo as imagens do Terry em Cap City que contribuíram para isso,
mas aquilo que eu disse sobre as impressões digitais e o ADN também
ajudará. A Marcy vai tentar permanecer aqui. Acho que ficará bem.

— Já que falas no ADN — atalhou Ralph. — O Ed Bogan, do
Departamento de Serologia do Hospital Geral, examinou as amostras e
efetuou testes. Agora que tem a reputação em jogo, deve andar a trepar
pelas paredes.

Samuels sorriu.
— Motivos não lhe faltam! Só que a verdade é ainda mais

desagradável… outra ocorrência em que as pegadas desapareceram, por
assim dizer. Não houve exposição à luz ultravioleta; porém, as amostras
começaram a desenvolver manchas brancas de origem desconhecida e
ficaram totalmente degradadas. O Bogan entrou em contacto com o
departamento forense da Polícia Estadual do Ohio, e adivinha lá o que
aconteceu. A cena repetiu-se com as amostras do Heath Holmes. Uma série



de fotografias mostrou o processo de desintegração. Qualquer advogado de
defesa faria a festa e deitaria foguetes, não te parece?

— E as testemunhas?
Bill Samuels riu-se e serviu-se de mais whisky. Ofereceu a garrafa a

Ralph, que declinou. Tinha de pegar no automóvel e voltar para casa.
— Essa foi a parte mais fácil. Todas elas decidiram que estavam

enganadas, com duas exceções: a Arlene Stanhope e a June Morris mantêm-
se firmes nas suas versões.

Ralph não ficou surpreendido. Arlene era a velhota que vira o intruso
abordar Frank Peterson no estacionamento do Gerald’s Fine Groceries e ir-
se embora na carrinha com ele. June Morris era a criança que o tinha
avistado em Figgis Park com sangue na camisa. Decididamente, os mais
velhos e os mais jovens tinham o dom da clarividência.

— E agora?
— Agora acabamos a nossa bebida e cada um segue o seu caminho —

declarou Samuels. — Tenho apenas uma última dúvida.
— Diz.
— Ele era o único? Ou há outros?
Ralph reviveu mentalmente o confronto final na gruta e a expressão de

avidez no olhar do intruso quando perguntara: «Já tinha visto outro como
eu?»

— Acho que não — respondeu —, mas nunca estaremos cem por cento
certos. Pode existir algo do género por aí à solta. Agora sei disso.

— Valha-me Deus, espero que não!
Ralph não fez comentários. Em pensamento, ouviu Holly dizer: «O

Universo não conhece limites.»

(21 de setembro)



6

Ralph levou o café consigo para a casa de banho, a fim de se barbear.
Descuidara essa tarefa diária durante o afastamento forçado do corpo
policial, mas fora readmitido duas semanas antes. Jeannie encontrava-se lá
em baixo a tratar do pequeno-almoço. Chegava-lhe às narinas o cheiro do
bacon e ouviu o toque das trombetas anunciando o começo do programa
«Today», que daria início às hostilidades com uma série de notícias más
antes de passar à pessoa famosa da semana e aos numerosos anúncios de
medicamentos de venda controlada.

Pousou a caneca na mesinha e ficou paralisado ao avistar uma larva
vermelha a sair de debaixo da unha. Observou-se ao espelho e viu o seu
rosto transformar-se no de Claude Bolton. Abriu a boca para gritar. Um
exército de larvas vermelhas abriu caminho por entre os seus lábios e
desceu-lhe pelo peitilho da camisa.

7

Acordou sentado na cama, sentindo o coração a latejar forte no peito, na
garganta, nas têmporas, e tapando a boca, como que para conter um grito…
ou algo pior. Jeannie continuava a dormir a seu lado, portanto não tinha
gritado. Do mal o menos.

«Nenhuma delas entrou dentro de mim. Nenhuma delas me tocou. Tu
sabes isso.»

Sim, sabia. Afinal de contas, marcara presença e submetera-se a um
exame médico completo (que pecava por tardio), antes de regressar ao
trabalho. Excetuando o peso e o colesterol, cujos valores eram um tanto
elevados, o doutor Elway declarara-o apto e em boa forma.



Consultou o relógio: eram quatro menos um quarto. Voltou a deitar-se e
deixou-se ficar a olhar para o teto. Ainda faltava muito para o dia nascer.
Tinha tempo de sobra para pensar.

8

Ralph e Jeannie eram madrugadores por natureza; Derek dormiria até às
sete, o mais tardar, para não perder a boleia da carrinha da escola. De
pijama, Ralph sentou-se à mesa da cozinha, enquanto Jeannie ligava a
cafeteira elétrica e tirava uma data de caixas de cereais do armário, para
Derek escolher quando descesse. Perguntou a Ralph como tinha sido o sono
dele. Bom, respondeu o marido. Ela voltou à carga e quis saber como estava
a decorrer o processo de substituição da vaga deixada por Jack Hoskins. Ele
disse que chegara ao fim. Com base nas suas recomendações e nas de Betsy
Riggins, o chefe Geller decidira promover o agente Troy Ramage e integrá-
lo na equipa de investigação, composta por três detetives.

— Talvez não seja o elemento mais esperto, mas é dedicado e sabe
trabalhar em equipa. Acho que será bom.

— Ainda bem. Fico feliz. — Jeannie encheu a caneca dele e passou a
mão pela cara do marido. — Arranha, cavalheiro. Está a precisar de fazer a
barba.

Ralph pegou na caneca, subiu as escadas, fechou a porta da casa de
banho e desligou o telemóvel do carregador. O número que lhe interessava
estava na lista de contactos, e, apesar de ser cedo (faltava pelo menos meia
hora para soarem as trombetas do «Today»), sabia que ela estaria a pé.
Quando lhe ligava, o telemóvel dela costumava tocar apenas uma vez. Essa
foi uma delas.

— Olá, Ralph.



— Olá, Holly.
— Como é que dormiu hoje?
— Não muito bem. Sonhei com as larvas. E a Holly?
— Esta noite foi decente. Vi um filme no computador e caí nos braços

de Morfeu. Um Amor Inevitável. Divirto-me sempre a vê-lo.
— Que bom. Ouro sobre azul. Está a trabalhar em quê?
— Nas coisas do costume. — Adotou um tom mais animado. — Mas

encontrei uma rapariga que tinha fugido de Tampa num albergue juvenil. A
mãe andava à procura dela há mais de seis meses. Conversámos, e a jovem
vai voltar para casa. Diz que está disposta a fazer nova tentativa, apesar de
detestar o namorado da mãe.

— Calculo que lhe tenha dado dinheiro para o bilhete de autocarro.
— Bom…
— Sabe que ela deve estar a fumar tudo neste preciso momento, num

tugúrio qualquer, não sabe?
— Eles nem sempre fazem isso, Ralph. Tem de…
— Eu sei. Tenho de acreditar.
— Isso mesmo.
Por um breve instante, fez-se silêncio na linha entre o lugar dele no

mundo e o dela.
— Ralph…
Ele ficou à espera.
— Aquelas… aquelas coisas que saíram de dentro dele… não chegaram

a tocar-nos. Sabe disso, não sabe?
— Sei — disse ele. — Acho que os meus sonhos têm mais que ver com

uma meloa que abri em criança e o seu conteúdo. Já lhe contei, não contei?
— Ralph apercebeu-se do sorriso na voz dela e sorriu em jeito de resposta,
como se Holly estivesse na mesma sala que ele. — Claro que contei,



possivelmente mais do que uma vez. De vez em quando, tenho a impressão
de que não estou no meu perfeito juízo.

— Nada disso. Da próxima vez que conversarmos, serei eu a telefonar
depois de sonhar que a coisa estava escondida no meu armário e tinha a
cara do Brady Hartsfield. E o Ralph dirá que dormiu bem.

Ele sabia que era verdade, porque já acontecera.
— O que sente neste momento… o que eu sinto… é normal. Apesar de

a realidade ser uma capa de gelo finíssima, a maior parte das pessoas passa
a vida a patinar e nunca cai, só mesmo no final. Nós os dois caímos, mas
ajudámo-nos mutuamente a sair. E continuamos a fazê-lo.

«Tu ajudas-me mais», pensou Ralph. «Talvez tenhas os teus problemas,
Holly, mas és melhor nisso do que eu. Bastante melhor.»

— E sente-se bem? — perguntou ele. — A sério?
— Sim. A sério. E o Ralph também vai sentir o mesmo.
— Mensagem recebida. Ligue-me se ouvir o som do gelo a rachar

debaixo dos pés.
— Claro — respondeu ela. — Digo o mesmo. Só assim seguiremos em

frente.
Do andar de baixo, Jeannie gritou:
— Pequeno-almoço daqui a dez minutos, querido!
— Tenho de desligar — disse Ralph. — Obrigada por estar desse lado.
— De nada — retorquiu ela. — Tenha cuidado consigo. Seja prudente.

Os sonhos acabarão por desaparecer.
— Faço tenções disso.
— Adeus, Ralph.
— Adeus.
Ele ficou em silêncio, e depois acrescentou:
— Gosto muito de si, Holly.



Mas disse-o depois de desligar, como era seu apanágio. Sabia que, se
dissesse aquilo à amiga, ela ficaria constrangida e sem palavras. Foi para a
casa de banho para se barbear. Era um homem de meia-idade e os primeiros
fios brancos tinham começado a aparecer na barba que se preparava para
cobrir de espuma. Mas aquela era a sua cara, a que a mulher e o filho
conheciam e amavam. Seria para sempre a sua cara. E isso era bom.

Isso era bom.

1 A personagem refere-se aos versos da fala de uma das bruxas em Macbeth (Ato Um, Cena Um), de
William Shakespeare. (N. das T.)
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