






 

Para a Babs



Uma interrupção

Antonia Scott só se permite ter pensamentos sobre o suicídio três minutos

por dia.

Para outras pessoas, três minutos podem ser uma quantidade muito

pequena de tempo.

Não para Antonia. Digamos que a sua mente tem muitos cavalos debaixo

do  capot, mas a  cabeça de  Antonia não é  como o  motor de  um carro

desportivo. Diríamos que é capaz de muitos ciclos de processamento, mas

a mente de Antonia não é como um computador.

A mente de Antonia Scott é mais como uma selva, uma selva cheia de

macacos que saltam a  toda a  velocidade de  liana em liana, transportando

coisas. Muitos macacos e  muitas coisas, cruzando-se no ar e  a mostrar

os caninos.

Por isso em três minutos – com os olhos fechados, sentada no chão com

os pés descalços e as pernas cruzadas – Antonia é capaz de:

– calcular a velocidade do impacte do seu corpo contra o solo se saltasse

da janela que tem em frente;

– a quantidade de  miligramas de  Propofol necessária para um sono

eterno;

– o tempo e a temperatura a que teria de estar submersa num lago gelado

para que a hipotermia impossibilitasse os batimentos do seu coração.

Planeia como conseguir uma substância controlada como é  o Propofol

(subornando um enfermeiro) e saber onde está o lago gelado mais próximo

nessa época do ano (Lagoa Negra, em Soria). Em relação a saltar do sótão

prefere não pensar, porque a  janela é  demasiado estreita e  suspeita que



a comida repugnante que lhe servem na cafetaria do hospital tem ido para

as suas ancas.

Os três minutos em que pensa em como se matar são os seus três minutos.

São sagrados.

São o que a mantém sã.

Por isso não lhe agrada nada, mesmo nada, quando uns passos

desconhecidos, três andares mais abaixo, lhe interrompem o ritual.

Não é  nenhum dos vizinhos, reconhecê-los-ia pela maneira como

subiriam as escadas. Também não é um carteiro, é domingo.

Seja quem for, Antonia tem a certeza de que vem buscá-la.

E disso gosta ainda menos.



Primeira parte 

Jon



 

– No meu país – suspirou Alice –,

quando se corre assim tão rápido

como temos estado a fazer

e durante algum tempo,

é costume chegar-se a algum lado…

 

– Um país bastante lento! –

replicou a Rainha.

– Aqui precisamos de correr

o máximo que possamos

para permanecer no mesmo lugar.

Se se quer chegar a outro lugar

tem de se correr, pelo menos,

duas vezes mais depressa.

 

L���� C������

Alice no País das Maravilhas



Capítulo 1

Uma missão

Jon Gutiérrez não gosta das escadas.
Não é uma questão de estética. São antigas (o edifício é de 1901, reparou

à entrada), rangem e estão deformadas no centro depois de cento e dezanove
anos de uso, mas são �rmes, estão bem cuidadas e envernizadas.

Há pouca luz e  as lâmpadas de 30 watts penduradas do  teto só servem
para tornar as sombras mais densas. Por debaixo das portas, à medida que
vai subindo, ouvem-se vozes de  línguas estrangeiras, cheiros exóticos,
músicas estranhas de estranhos instrumentos. A�nal de contas, estamos em
Lavapiés, é domingo à tarde e aproxima-se a hora de jantar.

Nada disto incomoda Jon nas escadas, porque está acostumado a  lidar
com coisas do século passado (vive com a mãe), com lugares escuros (é gay)
e  com cidadãos estrangeiros com rendimentos duvidosos e  em situações
duvidosas (é inspetor da polícia).

O que incomoda Jon nas escadas é ter de subi-las.
Malditos edifícios antigos, pensa Jon. Sem espaço para instalar elevadores.

Isto em Bilbau não acontece.

Não é  que Jon esteja gordo. Pelo menos não tão gordo a  ponto de  o
comissário lhe chamar a  atenção. O  inspetor Gutiérrez tem o  torso em
forma de barril e os braços a condizer. Por dentro, ainda que não se note, há
músculos de harrijasotzaile1. Levantar 293 quilos é  o seu recorde, nada
menos, e isso sem treinar muito, por puro passatempo. Para passar a manhã
de sábado. Para não ser gozado pelos colegas à conta de ser maricas. Porque
Bilbau é Bilbau e  os polícias são polícias e muitos têm uma mentalidade



mais antiga do que as malditas escadas centenárias que Jon sobe com tanta
di�culdade.

Não, Jon não está tão gordo que o  seu chefe o possa repreender e, além
disso, o  comissário tem melhores motivos para o  fazer. Para o  repreender
e para lhe chegar a roupa ao pelo. Na verdade, Jon está suspenso do emprego
e sem vencimento, o�cialmente.

Não está tão gordo assim, mas o barril do seu torso está instalado em cima
de duas pernas que, por comparação, parecem palitos para os dentes. Assim,
ninguém no seu perfeito juízo dirá que Jon é um tipo ágil.

No terceiro andar, Jon descobre uma maravilha inventada pelos
antepassados: um lugar de descanso no patamar. É uma humilde tábua em
forma de  quarto de  círculo pregada numa esquina do  patamar. A  Jon
parece-lhe ser o paraíso e deixa-se cair sobre ela.

Para recuperar o  fôlego, para se preparar para uma reunião que não lhe
apetecia nada ter e para re�etir sobre como diabo a sua vida se transformou
numa merda de forma tão rápida.

Estou metido num belo sarilho, pensa.

1 Palavra com origem nas palavras bascas harri, que signi�ca pedra, e jaso, que signi�ca levantar,
descrevendo assim este desporto tradicional basco em que o objetivo é levantar pedras de diferentes
formas, tamanhos e pesos acima do ombro. (N. do T.)



Capítulo 2

Um �ashback

– … Um raio de um sarilho, inspetor Gutiérrez – conclui o  comissário.
Tem a cara avermelhada e respira como uma panela de pressão.

Estamos em Bilbau, na Esquadra da Policía Nacional da Calle Gordóniz,
um dia antes de Jon enfrentar os seis lanços de escadas no bairro de Lavapiés
em Madrid. Por agora, aquilo que está a  enfrentar são os  delitos
de  falsi�cação de  documentos, alteração de  provas, obstrução à  justiça
e deslealdade pro�ssional. E uma pena de quatro a seis anos de prisão.

O comissário, dando uma palmada em cima da mesa de metal, diz:
–  Se o  procurador se irrita, pode ir até dez anos. E  o juiz, satisfeito,

condena-te. Porque ninguém gosta de polícias corruptos.
Estão na sala de interrogatórios que é um sítio onde ninguém tem vontade

de entrar como convidado de  honra. O  inspetor Gutiérrez está a  receber
o pacote premium: o  confortável aquecimento numa temperatura que �ca
entre o calor as�xiante e a morte sufocante, as luzes fortes, a garrafa de água
vazia, mas à vista.

Jon, resistindo à tentação de afrouxar o nó da gravata, diz:
– Não sou corrupto. Nunca meti um cêntimo ao bolso.
– Como se isso fosse importante. Em que raio estavas a pensar?
Jon estava a  pensar em Desiree Gómez, mais conhecida como Desi

ou a Brilhante. Desi mal tinha dezanove anos e já leva três deles na rua. Aos
pontapés, a dormir, a meter na veia. Menina do bar com cuecas �o dental2.
Nada que Jon não tenha visto antes. Mas algumas destas raparigas �cam no
coração sem se saber como, e  rapidamente tudo se torna uma canção
de  Joaquín Sabina. Nada sério. Um sorriso, um convite para tomar café



às  seis, mas nunca da manhã. E  �ca-se logo preocupado com o  facto de
o chulo lhe poder apertar o pescoço. E vai-se falar com o chulo para ver se
ele para. E  o chulo não para, porque lhe faltam tantas peças no cérebro
como lhe faltam dentes. E ela chora e tu vais aquecendo. E antes de dares por
isso já en�aste um quarto e meio de heroína dentro do carro. O su�ciente
para apanhar entre seis e nove anos de prisão. Jon responde:

– Não estava a pensar em nada.
O comissário passa a mão pela cara e esfrega-a como se quisesse apagar

a sua expressão de incredulidade. Não resulta e diz:
– Vamos ver, se tu ao menos andasses com ela, Gutiérrez. Mas tu não

gostas de mulheres, pois não? Ou agora dás para os dois lados?
Jon abana a cabeça e o comissário ironiza:
– Sim, o plano não era mau. Tirar essa escória da rua era uma boa ideia.

Trezentos e setenta e cinco gramas de heroína, com direito a prisão efetiva.
Sem atenuantes, nem histórias. Sem chatices processuais.

O plano era ótimo. O problema foi que era tão bom que se lembrou de
contá-lo a Desi. Para que soubesse que aquele olho roxo, aquelas nódoas
negras e  aquela costela partida iriam ser os  últimos. E  Desi, queimada
de heroína, teve pena do seu chulo, coitado. E foi contar-lhe. E o chulo pôs
a Desi numa esquina, escondida e  a gravar com o  telemóvel. E venderam
o vídeo para o canal de televisão laSexta por trezentos euros – que ainda mo
roubaram das mãos – no dia seguinte à detenção do chulo por narcotrá�co.
E  foi um sarilho em letras garrafais. Escarrapachado nas capas dos jornais
e o vídeo divulgado por todos os telejornais.

–  Eu não sabia que estavam a  gravar, comissário  – disse Jon,
envergonhado. Passa a mão pelo cabelo, ondulado e a atirar para o  ruivo.
Acaricia a barba, espessa e a puxar para o grisalho.

E recorda.
Desi tinha as mãos a  tremer e  fez um mau enquadramento, mas gravou

o  su�ciente. E  a sua carinha de  boneca �cava muito bem em palco. Fez
de  forma magistral o  papel de  namorada de  um inocente acusado
injustamente pela polícia. Ao chulo não o  apanhavam nos programas
da tarde nem nas tertúlias dos programas da noite com o seu aspeto atual: T-



shirt sem mangas, dentes escuros. Não, punham uma fotogra�a dele de há
dez anos, com a  primeira comunhão ainda não digerida. Um anjinho
desviado, a sociedade é a culpada de todo este �lme.

– Deixaste a reputação desta esquadra de rastos, Gutiérrez. É preciso ser
imbecil. Imbecil e  inocente. É  verdade que não te apercebeste do  que se
estava a passar?

Jon abana outra vez a cabeça.
Só soube porque o vídeo acabou no WhatsApp. Em menos de duas horas

tinha-se tornado viral em todo o  país. Jon apresentou-se de  imediato na
esquadra, onde o procurador já estava a pedir aos gritos a sua cabeça com
os testículos como guarnição.

– Lamento, comissário.
– E ainda vais lamentar mais.
O comissário levanta-se a bufar e sai da sala impulsionado por uma justa

indignação. Como se ele nunca tivesse alterado provas, abusado do Código
Penal ou feito uma trafulhice aqui ou ali. Alegadamente. Só que não tinha
sido tão idiota para que o apanhassem.

Deixam Jon sozinho com os seus pensamentos. Tiraram-lhe o relógio e o
telemóvel, como é da praxe, para que assim perca a noção do tempo. O resto
dos objetos pessoais estão num envelope. Sem nada para se entreter, as horas
passam muito devagar, deixando-o num vazio para que possa torturar-se
pela sua estupidez. Com o  julgamento mediático perdido, já só lhe resta
perguntar quantos anos terá de  perder em Basauri. Um local onde
o esperam uns tantos amigos com os punhos fechados e com muita vontade
de bater –  três contra um – no polícia que os meteu ali. Ou, quem sabe,
talvez o mandem para mais longe, a �m de o proteger, para algum sítio onde
a amatxo3 não o possa ir visitar. Nem levar-lhe uma lancheira com as suas
famosas caras de bacalhau dos domingos. Nove anos, a cinquenta domingos
por ano, são quatrocentos e  cinquenta domingos sem caras de  bacalhau.
Aproximadamente. Parece-lhe ser um grande castigo. E a amatxo ainda por
cima já é  idosa. Teve-o aos vinte e  sete anos, quase virgem, como Deus
manda. E agora ele tem quarenta e três anos e ela setenta. Quando Jon sair,
a  amatxo já não estará lá para fazer caras de  bacalhau. Se a  notícia não



a  matar já  com o  susto. A  linguaruda venenosa do  2.º  B  já lhe deve ter
contado.

Passam cinco horas e a Jon parece-lhe terem passado cinquenta. Nunca foi
de �car muito tempo quieto no mesmo sítio e um futuro atrás das grades
a�gura-se-lhe impossível. Não pensa em matar-se, porque Jon dá valor
à vida acima de tudo e é um otimista incorrigível. Daqueles que Deus se ri
com mais vontade quando faz cair sobre eles uma tonelada de pedras. Mas
também não encontra maneira de se esgueirar para fora da corda da  forca
que ele mesmo colocou ao pescoço.

Jon está imerso nestes pensamentos sombrios quando a  porta se abre.
Espera voltar a  ver o  comissário, mas em vez disso vê um homem alto
e magro. Com cerca de quarenta anos, moreno, com entradas pronunciadas,
bigode cortado �namente e  olhos de  boneca, que parecem mais pintados
do que reais. O fato está amachucado. Tem uma pasta. Caros.

Sorri. Mau sinal. Jon pergunta, intrigado:
– É você o procurador?
Nunca o  tinha visto e  sem dúvida que o  desconhecido parece sentir-se

muito à vontade ali. Afasta uma das cadeiras de metal e, ao fazê-lo, arranca
um chiar ao cimento e senta-se do outro lado da mesa, sem deixar de sorrir.
Tira uns papéis da  pasta e  estuda-os como se Jon não estivesse a menos
de um metro dele. Jon insiste:

– Perguntei-lhe se você é o procurador.
– Mmmm… Não. Não sou o procurador.
– Então é advogado?
O  homem solta um suspiro que parece estar entre o  ofendido e  o

divertido.
– Advogado… Não, não sou advogado. Pode chamar-me Mentor.
– Mentor? Isso é nome ou apelido?
O  desconhecido continua a  olhar para os  papéis sem levantar os  olhos

e diz:
– A  sua situação é bastante séria, inspetor Gutiérrez. Para começar, está

suspenso e  sem vencimento. E  tem não sei quantas acusações em cima
da mesa. Agora, as boas notícias.



– Você tem uma varinha mágica para as fazer desaparecer?
– Algo desse género. Já anda nisto há mais de vinte anos e  fez um bom

número de  detenções. Algumas queixas por insubordinação. Pouca
tolerância à autoridade. Gosta de seguir por atalhos.

– Nem sempre se podem seguir as leis ao pé da letra.
Mentor guarda os papéis na pasta com calma e pergunta:
– Gosta de futebol, inspetor?
Jon encolhe os ombros e responde:
– De vez em quando gosto de ver alguns jogos do Athletic Bilbao.
Por hábito. Porque o Athletic é o Athletic.
–  Já viu alguma equipa italiana a  jogar? Os  italianos têm uma máxima:

Nessuno ricorda il secondo. Para eles não interessa como se ganha, apenas
que se ganhe. Simular um penálti não é nenhuma desonra. Dar um pontapé
faz parte do jogo. Houve um sábio que chamou a esta �loso�a merdismo.

– Que sábio?
Desta vez é Mentor quem encolhe os ombros e responde:
–  Você é  um merdista, como prova o  seu último feito com o porta-

bagagens do veículo do proxeneta. É claro que a  ideia é a de que o árbitro
não veja, inspetor Gutiérrez. E muito menos que a repetição da jogada acabe
nas redes sociais com o hashtag #DitaduraPolicial.

Jon coloca os seus enormes braços sobre a mesa e diz:
–  Oiça, você, Mentor, ou lá como se chama. Estou cansado. A  minha

carreira foi por água abaixo e a minha mãe deve estar louca de preocupação
porque não fui a casa jantar e não a pude avisar de que vou �car uns bons
anos sem a ver. Por isso, vá direto à questão ou vá-se embora daqui para
fora.

– Vou propor-lhe um acordo. Você vai fazer uma coisa que eu quero e eu
tiro-o deste… como disse o seu chefe? Um raio de um sarilho.

–  Vai falar com a  Procuradoria? E  com a  comunicação social? Vá  lá,
homem, não nasci ontem.

– Compreendo que seja difícil ouvir um desconhecido. Estou certo de que
tem alguém melhor a quem possa recorrer.



Jon não tem ninguém melhor a  quem recorrer. Nem melhor nem pior.
E há cinco horas que anda a aperceber-se disso.

Rende-se.
– O que quer?
– O que eu quero, inspetor Gutiérrez, é apresentá-lo a uma velha amiga.

E que a leve a dançar.
Jon solta uma gargalhada sem qualquer vestígio de alegria.
– Ouça, temo que tenha sido mal informado sobre os meus gostos. Não

creio que a sua amiga goste de dançar comigo.
Mentor volta a  sorrir. Um sorriso de  orelha a  orelha, ainda mais

preocupante do que o primeiro.
– Claro que não, inspetor. Na verdade, conto com isso.

2 Tradução para português do verso «Muñequita de salón, tanguita de serpiente» da canção «Tiramisú
de Limón», do cantor espanhol Joaquín Sabina. (N. do T.)
3 Palavra basca para «mãe». (N. do T.)



Capítulo 3

Uma dança

Por isso, Jon enfrenta o último lanço da escadaria do número 7 na Calle
Melancolía (bairro de  Lavapiés, Madrid) com um humor bastante azedo.
Nem o  comissário lhe quis explicar o que quer que fosse quando Jon lhe
perguntou por Mentor:

– De onde saiu este gajo? Do CNI? Do Interior? Dos Vingadores?
– Faz o que ele te diz e não faças perguntas.
Jon continua suspenso e sem vencimento, embora as acusações contra ele

tenham sido retiradas. O vídeo em que ele aparece a pôr a droga no carro
do chulo tinha desaparecido – magia! – das televisões e dos jornais.

Isso aconteceria, tal como Mentor havia prometido, se ele aceitasse a sua
estranha proposta.

As pessoas continuavam a falar do assunto nas redes sociais, mas isso não
importava para Jon. Era só uma questão de  tempo até que as  hienas
do Twitter encontrassem outro cadáver para comer até que os ossos �cassem
descarnados e brancos.

Mesmo assim, a  respiração do  inspetor Gutiérrez está agitada e  o seu
coração apertado. E não é só por causa das escadas. É também porque para
Mentor não é  su�ciente que apenas conheça a  sua amiga Antonia Scott.
Também exigiu outra coisa a  troco de ajuda. E pelo pouco que Mentor lhe
explicou, essa segunda parte será a mais difícil.

Ao chegar ao último andar, encontra a porta do sótão.
Verde. E já muito usada. A descascar.
Aberta. De par em par.
– Está aí alguém?



Intrigado, entra. O hall está vazio. Nem um único móvel, nem um cabide,
nem um triste cinzeiro com a etiqueta de desconto do Carrefour. Nada a não
ser uma pilha de  caixas de  plástico vazias, ressequidas. Cheiram a  caril,
a cuscuz e a outros seis ou sete países. Os mesmos odores que emanam dos
andares pelos quais passou Jon na sua subida.

Do outro lado do hall há um corredor, também vazio. Sem quadros, sem
estantes. Duas portas num lado, uma no outro e  uma ao fundo. Todas
abertas.

A primeira é de uma casa de banho. Jon espreita e vê apenas uma escova
de dentes, Colgate com sabor a morango e um sabonete. Um frasco de gel
de banho. Meia dúzia de embalagens com creme anticelulite.

Ena, portanto acredita na magia, pensa Jon.
À direita há apenas um quarto de dormir. Vazio. No armário embutido,

aberto, vislumbram-se alguns cabides. Poucos têm roupa.
Jon pergunta-se que tipo de  pessoa vive assim, apenas com meia dúzia

de  objetos. Interroga-se se já se terá ido embora. Receia ter chegado
demasiado tarde.

Mais à  frente, à  esquerda, uma cozinha minúscula. Há uma pilha
de  pratos. A  bancada é  um oceano de  silestone branco. Uma colher
de sobremesa suja está meio afundada no lava-loiça.

Ao fundo do corredor, a sala. Com teto inclinado. As paredes de azulejos
desgastados, as  vigas de madeira escura. A  luz, ténue, penetra pelas duas
claraboias, repartindo-se por elas. E por uma janela.

Lá fora, o pôr do sol.
Lá dentro, Antonia Scott está sentada no chão, a  meio da  divisão, em

posição de  �or de  lótus. Trinta e  poucos anos. Veste umas calças pretas
e uma T-shirt branca. Tem os pés descalços. À sua frente está um iPad ligado
à corrente por um cabo muito comprido. Ela diz:

– Interrompeste-me.
Roda o iPad e vira o ecrã para o soalho de madeira gasto e acrescenta:
– Isso é má educação.
Jon é daqueles que quando são atacados passam logo ao contra-ataque.

Preventivo. Por desporto. Pelo seu lado machão. E diz:



– Deixas sempre a porta aberta? Não tens consciência do bairro em que
vives? E se tivesse sido um psicopata violador?

Antonia pestaneja, desconcertada. Não tem muito jeito para lidar com
o sarcasmo e responde:

– Não és um psicopata violador. És polícia. Basco.
Naquilo do  basco, Jon não engana, o  seu sotaque não dava lugar

a  qualquer dúvida. Mas que tenha percebido que era chui, surpreende-o.
Normalmente os polícias tresandam a polícias. Jon, que não tem de alugar
casa e  gasta todo o  salário em roupa, parece-se mais com um diretor
de marketing, com o seu fato de três peças de algodão �no cortado à medida
e com os seus sapatos italianos.

Encostado à ombreira da porta, Jon pergunta-lhe:
– Como sabes que sou polícia?
Antonia aponta para o lado esquerdo do casaco de Jon. Embora o alfaiate

tivesse tido cuidado para tentar disfarçar o  volume da  arma, não
o conseguira. E os seus hábitos alimentares também não. Jon admite:

– Sou o inspetor Gutiérrez.
Hesita em oferecer-lhe a  mão, mas contém-se a  tempo. Tinham-no

advertido para o  facto de aquela mulher não gostar de contacto físico. Ela
diz:

– Foi Mentor que te enviou.
Não é uma pergunta.
– Ele avisou-te da minha chegada?
– Não é necessário. Aqui nunca vem ninguém.
– Vêm os teus vizinhos. Trazem-te comida. Devem gostar muito de ti.
Antonia encolhe os ombros.
– Sou a dona do prédio. Bem, o meu marido é que é. A comida é a renda

que lhes cobro.
Jon faz um cálculo rápido. Cinco andares, cada um com três

apartamentos, a mil euros por cada.
– Boa. O cuscuz sai-te caro. E pode estar bom.
– Não gosto de cozinhar – diz Antonia com um sorriso.



É  então que Jon se apercebe de  que é  bonita. Não uma beleza, e muito

menos daquela que nos deixa loucos. À primeira vista, o  rosto de Antonia
passa despercebido como uma folha em branco. E  o cabelo, preto e  liso,
cortado nem muito curto nem muito comprido, não ajuda muito. Mas
quando sorri a cara dela ilumina-se como uma árvore de Natal. E descobre-
se que os olhos que pareciam castanhos são na realidade verde-azeitona, que
se formam covinhas nos dois lados da boca e que desenham um triângulo
perfeito com outra covinha no queixo.

Depois �ca séria e o efeito desaparece.
– Agora sai – diz Antonia, abanando a mão no ar em direção a Jon.
– Não até que ouças o que vim dizer-te – responde o inspetor.
– Pensas que és o primeiro que Mentor envia? Antes de ti houve mais três.

O último foi só há seis meses. E a todos digo o mesmo. Não me interessa.
Jon passa as mãos pelo cabelo – ondulado, castanho-avermelhado, como

já dissemos  – e  respira fundo. Leva alguns segundos e  alguns litros
de oxigénio a encher de ar aquele corpanzil. Está só a ganhar tempo porque,
na verdade, não sabe que raio dizer àquela mulher estranha e solitária que
conhece há três minutos. E tudo o que Mentor lhe havia pedido era: Faz que

ela entre no carro. Promete-lhe o que seja, mente, ameaça-a, sedu-la. Mas faz

que ela entre no carro.

Que suba para o carro. Não lhe disse o que se iria passar depois. E é  isso
que o deixa obcecado.

Quem é esta gaja e porque é tão importante?

– Se soubesse tinha trazido cuscuz. Que se passa? Foste polícia?
Antonia, descontente, dá um estalo com a língua e diz:
– Não te disseram, a  sério? Não te contaram nada. Pediram-te que me

leves para o carro, sem saber para onde vamos. Para uma das suas ridículas
missões. Não, obrigada. Estou muito melhor sem elas.

Jon faz um gesto em direção à divisão vazia com as paredes nuas.
– Bem se vê. É o sonho de qualquer pessoa: dormir no chão.
Antonia retrai-se um pouco, os  seus olhos entristecem e  responde

rudemente:
– Não durmo no chão. Durmo no hospital.



Doeu-lhe, pensou Jon. E quando dói, fala.

– O que se passa? Não, não é contigo. É com o teu marido, não é?
– Não tens nada a ver com isso.
Depressa as peças se encaixam e Jon não pode deixar de dizer:
–  Passa-se alguma coisa, ele está doente e  tu queres estar com ele.

É compreensível. Mas põe-te no meu lugar. Pediram-me para te convencer
a  entrares no carro, Antonia. Se não o  conseguir, isso terá consequências
para mim.

Antonia, com voz glacial, diz:
–  Isso não é  problema meu. Não tenho nada a  ver com o  que possa

acontecer a  um polícia gordo e  incompetente que deve ter feito tanta
porcaria que o mandam vir buscar-me. E agora, desaparece. E diz ao Mentor

que desista de tentar.
O  inspetor Gutiérrez, com uma expressão in�exível, dá um passo atrás.

Não sabe o  que dizer àquela maluca. Arrependeu-se de  se ter metido
naquele problema que o fez perder muito tempo. Não lhe resta mais nada a
não ser voltar para Bilbau, enfrentar o  comissário e  arcar com
as consequências da sua estupidez. Antes de dar meia-volta em direção ao
corredor com o rabo entre as pernas ainda diz:

– Está bem. Mas ele pediu-me para te dizer que desta vez era diferente.
Que desta vez precisa de ti.



Capítulo 4

Uma videochamada

Antonia Scott vê desaparecer no corredor a  enorme �gura do  inspetor
Gutiérrez. Conta os passos, lentos e pesados, que se afastam. Quando chega
aos treze, vira o iPad.

– Já podemos continuar, avó.
O ecrã mostra uma idosa de olhos bondosos e cabelos compridos. No seu

rosto enrugado há mais sulcos do que numa vinha de uvas pretas. O que até
vem a propósito porque está a beber um copo de vinho.

– Porque é que me ligaste? Ainda não são dez.
– Liguei-te quando o ouvi subir. Queria que estivesses aí, não fosse dar-se

o caso de a coisa �car feia.
Falam ambas em inglês. Georgina Scott vive em Chedworth, nos arredores

de Gloucester, uma pequeníssima povoação no campo inglês onde o tempo
parou há séculos. Uma localidade de bilhete-postal. Com a sua villa romana.
Os  seus muros cobertos de  musgo. A  sua ligação à  internet de  alta
velocidade através da qual a avó Scott e Antonia falam duas vezes por dia.

–  Esse homem parecia ser bem-parecido. Tinha voz disso  – disse
a velhota, que deseja que a neta se liberte das teias de aranha.

– É maricas, avó.
–  Tontice, menina. Ninguém é  maricas quando lhe pões a  mão na

torneira. Nos meus tempos curei alguns.
Antonia revira os olhos. A  avó Scott está convencida de  que

«politicamente correto» signi�ca Winston Churchill.
– Isso é muito feio, avó.



– Tenho noventa e três anos, menina – diz a anciã como única justi�cação,
enquanto se serve de mais vinho.

– O Mentor quer que eu regresse ao trabalho.
O vinho de Bordéus treme um pouco e algum é derramado sobre a mesa.

Incrível. A avó Scott mal é capaz de assinar o seu nome sem sair do papel,
mas quando se trata de verter o vinho tem o pulso de um cirurgião plástico.
Em seguida pergunta com uma voz �ngida de ovelha inocente na qual quase
não se vê o lobo:

– Mas não é isso que queres, pois não?
– Já sabes que não – admite Antonia, que não quer voltar a discutir com

ela.
– Claro, querida.
– É por minha culpa que o Marcos está numa cama de hospital há três

anos. Por minha culpa e por culpa deste trabalho.
A avó baixa a voz e responde:
– Não, Antonia. Não é culpa tua. É por culpa do malparido que apertou

o gatilho.
– E minha, que não o consegui impedir.
– Eu sou uma velha gagá, querida – disse a avó, como um lobo a mostrar

os  dentes  –, mas parece-me que se te culpas pelo pecado da  inação, isso
também vale para o facto de te deixares �car aí sentada nesse sótão.

Antonia �ca em silêncio por alguns instantes. O  su�ciente para que
os macacos da sua cabeça trabalhem a toda a velocidade tentando, em vão,
sair da armadilha. Por �m, protesta:

– Porque me fazes isto, avó?
– Porque estou farta de te ver aí a apodrecer sozinha. Porque tens um dom

que estás a desperdiçar. Mas, sobretudo, por puro egoísmo.
– Egoísmo? Tu, avó? – pergunta Antonia surpreendida.
Aos dezanove anos, Georgina Scott tinha-se oferecido como enfermeira

voluntária e desembarcado na Normandia setenta horas depois do Dia D,
com um capacete enorme que lhe tocava nas sobrancelhas e agarrada a uma
mala de  cartão cheia de  ampolas de  mor�na. Os  nazis estavam muito



próximos e ela ali, sem parar de trabalhar, corta pernas, cose feridas e injeta
analgésicos.

Para Antonia, pensar na avó como capaz de albergar um pingo de egoísmo
é algo impensável.

–  Egoísmo, sim. Transformaste-te num tédio de  morte. Passas o  dia
fechada, e  as noites… ainda pior. Dantes, pelo menos, trabalhavas.
E contavas-me tudo. Já não tenho muito por que viver. Isto – diz a avó, ao
levantar o copo – e tu. E o vinho já não me sabe como dantes.

Antonia solta uma gargalhada de incredulidade. A avó acha que a água só
serve para tomar banho e  cozer marisco. Mas Antonia compreende o que
a avó quer fazer com ela. Desde que aquilo aconteceu,

desde que �zeste aquilo

o mundo �cou de  pernas para o  ar. Não ela, claro. Foi o  mundo, um
mundo no qual ela já não se encaixa. Um mundo em que, reconhece
a  contragosto, os  dias são um longo e  interminável rol de  culpa e  de
aborrecimento.

Passados uns instantes, Antonia diz:
– Talvez tenhas razão. Talvez ocupar um pouco a cabeça me faça bem. Só

esta noite.
A avó, do outro lado, bebe mais um gole de vinho e  esboça um sorriso

beatí�co, um sorriso para um anúncio de rebuçados.
– Só uma noite, menina. O que poderá correr mal?



Capítulo 5

Duas perguntas

Jon desce as  escadas quase tão devagar como as  subiu. Não é  habitual.
Costuma vingar-se das malditas escadas na descida, aproveitando a  força
da gravidade, que no seu caso é considerável (não é que esteja gordo). Mas,
desta vez, derrotado naquela missão tão absurda como enganadoramente
fácil, não sabe o que fazer e a indecisão abranda os seus passos.

Ao chegar ao terceiro andar, junto ao descanso do patamar, o  telemóvel
toca. Jon senta-se para atender a  chamada. Não gosta de  falar enquanto
caminha para que não se ouça o arfar entrecortado.

O  número é  desconhecido, mas Jon sabe de  quem é  a chamada. E  ao
atender diz:

– Disse que não.
Do outro lado da linha, Mentor grunhe de desaprovação.
– Isso é muito dececionante, inspetor Gutiérrez.
– Não sei do que estava à espera. Essa mulher não regula bem da cabeça.

Vive num apartamento vazio, sem um único móvel. Os vizinhos alimentam-
na, por amor de Deus! E disse não sei o quê sobre o marido estar doente.

– O marido dela está no hospital. Em coma há três anos. Scott culpa-se
disso. Podia utilizar isso como um estímulo para levá-la a  agir, mas não
o aconselho a fazê-lo. Quando volta a falar com ela?

–  O  que disse? Ouça, eu cumpri a  minha parte e  transmiti a  sua
mensagem. Logo, quero que você cumpra a sua.

Mentor suspira. E o seu suspiro é longo, histriónico, e diz:
– Se os desejos fossem barras de chocolate, inspetor, toda a gente estaria

gorda. Desenrasque-se de  alguma maneira, mas precisamos que ela entre



para o carro agora mesmo.
Jon faz uma aposta arriscada como se estivesse a jogar numa slot machine:
– Talvez se se deixasse de tanto secretismo e me dissesse do que se trata…
Faz-se um silêncio do outro lado da  linha, um longo silêncio. Jon quase

consegue ouvir o som das rodas da slot machine a dar voltas do outro lado.
E Mentor diz:

–  Deve compreender que tudo isto é  con�dencial. Teria graves
consequências para si.

– Claro.
E imediatamente, contra todas as previsões, saem os três morangos iguais.
– Quero que Antonia me ajude num caso muito complicado. Permita-me

que o esclareça a respeito dele.
Então, Mentor começa a contar ao inspetor Gutiérrez. Fala durante menos

de um minuto, mas é o su�ciente. Jon ouve, ao princípio está cético e depois
nem quer acreditar no que está a  ouvir. Sem se dar conta, põe-se de  pé.
E contra o seu hábito enraizado, começa a andar às voltas sem consciência
do que está a fazer.

– Entendo. Pode dizer-me, ao menos, para quem trabalha?
– Isso é o menos importante. Quando chegar a altura, digo-lhe aquilo que

deve saber. Por agora, aquilo com que deve preocupar-se é  em levar
a Antonia Scott para a morada que acabei de enviar para o seu telemóvel.

Jon sente o aparelho a vibrar na orelha e pergunta:
–  Porque é  a  Scott tão importante? De  certeza que há seis ou sete

especialistas em Criminologia, na Secção de  Análise de  Per�s, que
poderiam…

Mentor interrompe-o:
– Pois há. Mas nenhum deles é Antonia Scott.
– O que tem esta senhora de  tão especial? É a Clarice Starling e não me

apercebi disso? – diz Jon para o pressionar, pois já começava a �car farto.
Mentor aclara a  voz. Quando responde, fá-lo com algum esforço.

Relutante. Como se não quisesse partilhar o que vai dizer. E não quer.
– Inspetor Gutiérrez… essa senhora, como você lhe chama, não é polícia,

nem é criminalista. Nunca pegou numa arma nem tem nenhum distintivo e,



mesmo assim, salvou dezenas de vidas.
– Como?
– Podia dizê-lo, mas não quero estragar-lhe a surpresa. E por isso preciso

que a leve para dentro do carro e a ponha a trabalhar. Já.
Mentor desliga. Jon está a virar-se para voltar a subir a escada quando uma

voz chama por ele:
– Inspetor.
Jon espreita debruçado no corrimão. Três andares mais abaixo, na

penumbra, Antonia acena-lhe com a mão.
Esta mulher é feiticeira, bruxa, c’os diabos, pensa Jon, que é muito ordinário

para dentro e às vezes para fora.
Quando chega perto de Antonia, ela está a sorrir e diz:
– Tenho de  te fazer duas perguntas. Se as  respostas estiverem corretas,

acompanho-te esta noite.
– O quê…?
Antonia levanta um dedo. Mal chega ao  peito de  Jon, não mede mais

do que um metro e sessenta com os sapatos incluídos. E, no entanto, impõe-
se. Agora que está mais próxima, Jon vê umas marcas no seu pescoço. Como
se fossem arranhões grossos na pele. Antigos. Desaparecem por baixo da T-

shirt.
–  Primeira pergunta. O  que �zeste? Sei que �zeste porcaria da  grossa.

Mentor escolhe pessoas que não têm saída. Defende a teoria absurda de que
ninguém escolheria trabalhar comigo.

Jon responde:
– De facto, é uma teoria absurda.
O  sarcasmo cai sobre Antonia como se fosse chuva a  cair sobre uma

gabardina GoreTex recém-comprada. Limita-se a olhar para ele, à espera, a
puxar com os dedos a correia da mala que está cruzada sobre o peito. A Jon
não lhe resta outra alternativa senão responder:

–  Eu… pus trezentos e  setenta e  cinco gramas de  heroína no porta-
bagagens de um proxeneta.

– Isso não se faz.
– É um traste que bate numa das suas raparigas. Acabará por matá-la.



– Mesmo assim, isso não se faz.
–  Eu sei. Mas não me arrependo. Do  que me arrependo é  de ter sido

apanhado. Fui tão idiota que contei à prostituta e ela gravou a conversa em
vídeo. Montou uma boa armadilha. Posso acabar na prisão.

Antonia concorda com a cabeça.
– Sem dúvida, estás com um problema.
– E não há dúvida de que és muito perspicaz. E qual é a segunda pergunta?
–  Esse tipo de  irregularidades são habituais no teu comportamento?

Prejudicam o teu trabalho e afetam o teu juízo crítico?
– Claro. Faço tenções de colocar falsas provas sempre que posso, mentir,

bater nas testemunhas, subornar os  juízes para conseguir condenações.
Como pensas que cheguei a inspetor?

Antonia nem pestaneja. Mas há algo no tom de  voz de  Jon que a  faz
pensar que talvez o signi�cado das suas palavras não seja literal.

– Faço-te a pergunta de uma forma mais simples: és um bom polícia?
Jon ignora o  insulto. Porque a  pergunta é  demasiado importante. Na

verdade, é tudo.
– Se eu sou um bom polícia?
Ele andava a fazer essa pergunta repetidas vezes desde que começara toda

aquela confusão. O erro infantil que cometera não o deixara ver a realidade
até àquele momento.

– Sim, sim, sou. Sou um polícia do caraças.
Antonia estuda-o sem pestanejar. Tem os  seus pesos e  as suas medidas,

�tas métricas, balanças nos olhos. Jon sente-se a  ser julgado, e  está a  ser
julgado.

Ela conclui:
– Está bem. Acompanho-te esta noite. E depois deixam-me em paz.
– Espera aí. Agora sou eu que quero fazer-te uma pergunta. Como diabo

desceste sem que te visse?
Aponta para trás dele e diz:
– Há um elevador atrás dessa porta.
Jon olha, boquiaberto, para a  porta que nunca antes lhe ocorrera abrir.

Quase não se vê. E muito menos se veem com as  luzes das lâmpadas tão



fracas. Quando se recompõe, tem de  ir atrás de Antonia que caminha em
direção à porta da rua.

– Espero que isto não seja uma perda de  tempo. Já que vou fazer isto só
mais uma vez, espero que valha a pena.

– Que valha a pena?
– Que seja interessante.
Jon ri-se para dentro e pensa em tudo o que Mentor lhe tinha contado ao

telefone. Interessante, diz.
– Sim, linda. Vais passar-te.



Capítulo 6

Um trajeto

Antonia sorri quando vê o carro que os espera: três rodas sobre a berma

do passeio, privilégios de polícia. Um Audi A8 enorme. Preto-metalizado,

vidros escuros, jantes de  alumínio, cento e  tal mil euros. Jon nunca teve

a  mania dos carros caros –  tem um Prius elétrico para condizer com

os gostos da geração dos millennials –, mas reconhece o sorriso.

– Gostas do carro que o teu amigo Mentor me emprestou?

Antonia diz que sim com a cabeça.

Jon aproveita e  mostra-lhe as  chaves como se agitasse um brinquedo

sonoro para um bebé. A  última coisa que lhe apetece fazer depois de se

entregar ao esforço de  conduzir desde Bilbau é  voltar a  pôr-se atrás

do volante de um carro, mesmo sendo um destes, que é maior do que a sala

de estar da amatxo.

– Queres conduzi-lo?

Antonia abana a cabeça.

E  é esta a  conversa que têm durante o  trajeto. Não porque o  inspetor

Gutiérrez não se esforce. Faz várias tentativas para obter informações

camu�adas de  perguntas bem-intencionadas. Mas Antonia não cai nessa,

coisa rara, e limita-se a apoiar a cabeça na janela com os olhos fechados.

É como as crianças que, quando entram num carro, adormecem, pensa Jon,

que tudo o que sabe sobre crianças aprendeu ao ver a  série Uma Família
Muito Moderna.

Vinte minutos mais tarde, o Audi para com um leve estremecimento no

local indicado por Mentor via WhatsApp. Antonia endireita-se no assento

e pergunta:



– Já chegámos?

– Quase.

Estão parados diante de uma barreira de  segurança. Dois guardas saem

da  guarita e  rodeiam o  carro, um de  cada lado. O  potente feixe de  uma

lanterna LED cai sobre as olheiras de Jon e os olhos sonolentos de Antonia.

Jon, enquanto pega no crachá e o mostra da janela, pergunta:

– Podem fazer o favor de baixar a lanterna, meus amores?

O guarda aproxima-se. O seu rosto mal se vê na obscuridade, acentuada

pelo boné en�ado até às  sobrancelhas, mas Jon percebe que está muito

nervoso. Examina o  crachá lentamente, sem chegar a  tocar nele. Ao �m

de  alguns segundos faz girar o  dedo indicador em direção ao seu

companheiro para que este levante a barreira.

– Pode seguir.

– Você estava aqui há duas noites?

Um silêncio.

– Não, era a minha folga.

Ou está a mentir ou está a esconder qualquer coisa, descon�a Jon.

– E o seu companheiro?

– Aqui ninguém viu nada. Siga sempre em frente até à segunda rotunda

e vire à direita até ao �m.

Jon prefere não insistir e volta a  ligar o  carro, agora que a barreira está

levantada. Os faróis de xénon iluminam um letreiro de aço polido onde se lê

o nome do lugar:

LA FINCA

Estão a  seis canções e a outros tantos mundos de distância de Lavapiés,

como Jon pode observar enquanto percorre uma centena de  metros ao

longo daquelas ruas privadas, impolutas.

É o último lugar do mundo para onde se pode levar um polo cor-de-rosa sem
se ser um vendedor da Evax.

No princípio do  caminho percorrido encontram vários grupos de  casas

perto da  estrada principal, mas começam a �car cada vez mais espaçadas



à  medida que vão dando lugar a  casas de  campo com design e  cada vez

maiores e  mais caras e  cujas luzes cálidas sobressaem como ilhas na

obscuridade.

–  Já tinha lido sobre este lugar. Uma urbanização superluxuosa para

milionários ciosos da sua intimidade – diz Antonia, que tinha tirado o iPad
da mala e já navegava na internet à procura de informações. – Empresários,

jogadores de  futebol. O  preço das casas chega a  atingir os  vinte milhões

de euros. Dizem que é o lugar mais seguro da Europa.

Jon lembrava-se vagamente de uma reportagem televisiva sobre La Finca.

Metade da  equipa do Real Madrid vivia naquela maqueta com escala 1:1.

Embora a  reportagem não mostrasse grande coisa, apenas as  mesmas

calçadas feitas com material sintético e  bem-iluminadas, pelas quais

passavam agora. Exceto que, de noite, o paraíso da privacidade ganhara um

cariz mais sinistro.

– Não sei se será tão seguro como presumem  – comenta Jon, a  pensar

naquilo que Mentor lhe tinha contado ao telefone.

Conduz devagar, com as  janelas abertas, e tenta compreender o universo

em que está a entrar. Não se vê vivalma. E o único som que se ouve é o dos

grilos na relva impecável e o da brisa que sopra sobre o  lago arti�cial que

Jon deixa para trás na segunda rotunda, quando vira à  direita como

o guarda lhe tinha indicado. Atravessam uma segunda barreira de segurança

que o guarda se apressa a fazer descer quando passam por ele.

É como uma zona VIP dentro de uma urbanização VIP, pensa Jon.

Nessa zona, os caminhos de entrada para as casas tornam-se ainda mais

espaçados. Os candeeiros de rua que iluminam as calçadas são mais escassos

e  os muros e  os portões que limitam o  acesso às  casas são mais altos.

Passado meio quilómetro da  barreira de  segurança, Jon vislumbra o  �m

da  rua. Mesmo à  frente, a  atravessar metade da  calçada, antes do  portão

da entrada da última das casas, passou um Audi A8 preto igual ao que Jon

conduz. E Jon, enquanto estaciona junto à berma, diz:

– Se calhar aproveitaram uma campanha.

Encostado ao outro carro está Mentor, a olhar para o  relógio com uma

impaciência estudada. Veste o mesmo fato que tinha na véspera, embora



tenha trocado de camisa para uma limpa e engomada. Contudo, nada pôde

fazer para disfarçar nem o cinzento do rosto cansado acentuado pela luz dos

faróis, nem o brilho vítreo dos seus olhos de boneca.

Jon desliga o motor e sai do veículo. Antonia não o imita.

Mentor diz, sem sair do mesmo sítio:

– Bom trabalho, inspetor Gutiérrez.

Jon aproxima-se dele e aponta para trás de si. Missão cumprida. Diz:

– Aqui tem a sua mascote. Estamos quites.

–  Se levássemos o  nosso acordo à  letra –  concorda Mentor, depois

de  aclarar a  voz  –, de  facto, estaríamos quites. Mas suponho que a  sua

curiosidade pro�ssional lhe está a pedir aos gritos que lhe diga de que se

trata tudo isto, não é  verdade? E nem o  seu chefe, o  comissário, nem eu

quereríamos que essa curiosidade �casse insatisfeita.

Jon bufa, exasperado. Aquele cabrão não estava a pensar deixá-lo em paz

facilmente. Amaldiçoou-se por ter sido tão estúpido.

– Disse-me que tudo o que tinha de fazer era levá-la a entrar num carro.

Sou o primeiro de  todos os seus chantageados que não se estatelou contra

o muro erguido por esta mulher.

– E por isso mesmo não posso deixar que vá para casa, inspetor – explica

Mentor, a  dar ênfase a  todas as  sílabas como se o  raciocínio pelo qual

as  condições do  seu acordo tivessem mudado fosse de  uma evidência

insultante, como um grão de pó na ponta do nariz.

– Prometeu-me que estará esta noite consigo e que depois irá para casa.

Depois desta noite não lhe servirei de muito.

Mentor encolhe os ombros e diz:

–  Tenho um pressentimento de  que, quando a  Scott vir o  que está ali

dentro, vai querer continuar. E, entretanto, preciso que você cuide dela. Não

é fácil para ela.

– A quem o diz!

– Então, temos um acordo.

Jon leva alguns minutos para responder. Sente a bílis subir-lhe à garganta,

mas que Mentor o tenha enganado era o mínimo que esperava. Das poucas

coisas que o pai lhe havia ensinado antes de partir, aquela era a que melhor



recordava e a que era mais evidente: «Quando um acordo parece demasiado

bom para ser verdade, adivinha o resto.»

Não é  que tenha muitas opções. Não sabe o  que terá feito aquele

homenzinho elegante e  misterioso para que aquele vídeo da  Desi tivesse

desaparecido do primeiro plano da opinião pública, mas suspeita que, seja

o que for, podia desfazer a sua magia só com um estalar de dedos. E assim

iam à merda a carreira e as caras de bacalhau da amatxo.

E  Mentor tem razão numa coisa. Chegados àquele ponto, o  inspetor

Gutiérrez precisa de saber o porquê de tanto mistério.

Jon responde, derrotado:

– Que remédio. Tem a faca e o queijo na mão.

– Fico contente por perceber isso.

Jon vira-se para o carro onde Antonia está à espera.

– Porque não sais?

Mentor pega no cotovelo de Jon e afasta-o do Audi.
– Não olhe para ela agora. Está a preparar-se. Isto não é fácil para ela.



Capítulo 7

Um exercício

Sozinha no interior do carro, Antonia respira com di�culdade. O  tempo
que passou com os  olhos fechados durante o  trajeto pouco conseguiu
acalmá-la.

Experimentou alguns dos seus melhores truques, incluindo:
 

– calcular o  número de  voltas que deram as  rodas do  carro durante
o trajeto (à volta de 7300);

– recitar, de  trás para a  frente, a  lista dos reis godos (�cou duas vezes
bloqueada no Gesaleico porque Jon não parava de falar);

– traçar o percurso mais curto entre a sua casa e o parque do Retiro sem
passar por ruas que começam por uma vogal (apenas 11 minutos sem
tráfego).

 

Nada disso lhe serviu de  muito. O  seu coração está acelerado e  a
respiração descompassada. Agora que Jon não está ao seu lado, o  pânico
invade-a. Ou talvez – ou melhor – é ela quem permite que o pânico entre
apenas quando não há ninguém para a julgar.

Depois de  todo aquele tempo a  fugir do  que é, do  que pode fazer,
a  realidade acabou por alcançá-la. A  mentir a  si mesma, Antonia é  um
cinturão negro, mas também é  capaz de  reconhecer que deseja, com
a mesma intensidade com que teme, sair do carro e voltar ao velho jogo.

Ainda que não seja uma boa ideia.



Ainda que tenha jurado não voltar por causa de todos os males que causou
ao homem que ama.

Ainda que o peso que sente na boca do estômago lhe peça para se mudar
para o  lugar do  condutor, pôr o  motor a  trabalhar, pôr o  carro em
andamento, pisar no acelerador a fundo e sair daquela jaula de ouro. Sacudir
o cabelo e ouvir os pneus a chiar.

Ainda que assim desiluda a avó Scott.
Então, olha pela janela e  contempla com alguma surpresa a  superfície

do lago arti�cial.
Mångata.

Em sueco, o re�exo da Lua que forma uma estrada na água.
Antonia tinha  –  tenho, tenho, tenho, repete para si, tão alto que quase

podemos ouvi-la – um jogo com Marcos. Encontrar palavras impossíveis,
palavras que re�etem sentimentos belos e  intraduzíveis, daquelas que
precisavam de  um parágrafo inteiro em castelhano. Quando um dos dois
encontrava uma palavra, oferecia-a ao outro como um tesouro. E logo agora,
como o sopro do vento através das nuvens, uma das suas favoritas acabava
de se materializar à sua frente, uma linha prateada, trémula, imperfeita.

Mångata.

Um sinal do  universo como qualquer outro, que signi�ca aquilo que
Antonia quiser que signi�que. É para isso que o universo nos envia os sinais,
para que façamos com eles aquilo que nos convém.

O  peso no peito aligeira-se, a  respiração abranda. Os  macacos da  sua
cabeça gritam um pouco mais baixo. E  isso é o que é bonito nas certezas.
Ainda que sejam temporárias. Dão-nos um certo alívio.

Antonia expira o ar que até aí estava retido e abre a porta do carro.



Capítulo 8

Um cenário

O  caminho ascendente até à  casa está iluminado por focos de  luz
incrustados em grandes ladrilhos de  pedra calcária. À  medida que se
aproximam, Jon toma consciência da  imensidão da  mansão e  não tem
dúvidas de que, quando Antonia lhe disse que o preço de algumas daquelas
casas de La Finca ultrapassava os vinte milhões de euros, se estava a referir
a  uma destas. Todas as  luzes estão acesas, tanto as  que havia na fachada
branca, com um brilho dourado, como as  do interior. A  piscina,
parcialmente visível da  entrada principal, mede, pelo menos, dez metros.
A  sua parte exterior, a que paira sobre o  lago arti�cial, é  formada por um
vidro grosso. Jon intui que, vistas de dia, da casa, as duas massas de água
devem dar a ilusão de serem uma única.

– Vamos pelas traseiras – diz Mentor.
Antonia e ele não se cumprimentaram. Ela limita-se a andar atrás dele.
Um trilho feito com a mesma pedra que foi usada para o caminho e para

a  fachada rodeia a casa até à piscina. Quando dobram a  esquina aparece,
à frente deles, uma sala de estar exterior, cadeiras de design por debaixo do
alpendre de  aço negro. O  chão de  madeira liga a  sala exterior à  piscina
e alcança a gigantesca porta envidraçada do salão principal, que está aberta.
O interior permanece oculto à vista devido às cortinas pesadas e drapeadas.

Uma mulher alta, vestida com o  clássico macaco de  plástico da Policía
Cientí�ca, está à espera numa das cadeiras da sala exterior, com um cigarro
numa das mãos e o telemóvel na outra.

– Isso vai acabar por matá-la, doutora – cumprimenta Mentor.



A mulher murmura algo ininteligível sem levantar os olhos do telemóvel
e dá outra passa no cigarro.

Mentor dá um estalido com a língua em desaprovação e vira-se na direção
de Antonia, que o olha, expectante, balançando o peso do corpo de um pé
para o  outro, como um corredor pronto a  partir. Mentor inclina-se um
pouco para ela até os seus lábios quase lhe tocarem a orelha direita e diz:

– Qual é o som de uma mão a aplaudir sozinha?
Antonia não responde, limita-se a  dar um passo para dentro do  salão

iluminado.
A que propósito terá vindo isto?, pensa Jon.
Vai segui-la, mas Mentor põe-lhe a mão no peito e diz:
– Só mais uma coisa. Antes de entrar quero adverti-lo de que aquilo que

está prestes a  ver, esta investigação, a  minha simples existência ou a  da
senhora Scott são estritamente con�denciais. Verá e  ouvirá coisas que
parecerão estranhas e  com as  quais não estará de  acordo. Será um bom
soldado?

Jon tenta avançar e responde:
– Nunca gostei que me levassem pela trela.
Mentor é forte – muito mais forte do que aquilo que aparenta por debaixo

do  seu fato caríssimo –, mas não está à altura da capacidade física de  Jon
e baixa o braço reticente. O vinco que deixa no peito do inspetor Gutiérrez
faz aumentar um pouco mais a  já considerável vontade que Jon tem de  lhe
dar um murro e que já se vem a acumular há dois dias. Mentor insiste:

– Não me obrigue a obrigá-lo. Não estou a pedir-lhe muito. Apenas que
esteja calado e que jogue.

Os dois homens voltam a  medir forças. A  balança pende para o  lado
contrário. Jon tem até de engolir em seco e reprimir a  fúria. Há de chegar
o momento em que explodirá, mas não é este. Embora a expressão dos seus
olhos mostrasse uma promessa muito diferente, diz:

– Jogaremos um pouco.
Mentor contenta-se com aquele cessar-fogo e põe o assunto de lado.
 

 



Lá fora, a noite está morna. No interior está muitíssimo frio. Alguém pôs

o ar condicionado no máximo, apercebe-se Jon, ao afastar as cortinas.
Quando entra no salão, duas coisas que julgava saber vacilam um pouco.
Para começar, julgava que conhecia, embora fosse de longe, o luxo. A sua

mãe foi professora da escola primária, daquelas com muita vocação para isso
e com o salário su�ciente para se desenrascar com o meio tostão furado que
o pai lhe tinha deixado quando fugiu com outra. Mas a amatxo tinha amigos
que davam receções, de  vez em quando, uns tantos em Bilbau e  outros
tantos em Álava. Apelidos compridos, terrenos, carros. Presunto Joselito

cortado à  mão para merendar, vinhos Vega Sicilia na maioria das noites
e alguma caça aos domingos valiam três partes do seu rendimento. E depois
de  os visitarem, ele e  a mãe iam para o  seu apartamento na outra costa
do Nervión e Jon adormecia a acreditar que tinha estado no céu.

E, anos mais tarde, entra naquele salão e compreende que não sabia nem
de que cor era o céu.

O  espaço era interminável, embora o  arquiteto tivesse feito um enorme
esforço para o  tentar adaptar à  escala humana. Uma altura dupla, aberto
para o  piso de  cima, uma claraboia no teto, janelas com quatro metros
de  altura. De  um lado, a  zona de  refeições com a  sua lareira, ao fundo,
a parede que a separava do hall, com a  sua fonte e  tudo. Pinturas de bom
gosto penduradas nas paredes. Jon reconhece um Rothko e dois Miró. Tenta
lembrar-se de  quem é  um outro, tem o  nome na ponta da  língua, tem
a certeza de que é holandês. Por �m, desiste e  limita-se a  fazer um cálculo
por baixo: as pinturas do salão devem ter dez vezes o valor da casa.

Ninguém que aqui viva pode ter o mais pequeno contacto com a realidade,

nem a mais remota ideia do que é ser-se humano. O pensamento invade-lhe
a cabeça e desaparece tão depressa como tinha chegado, deixando atrás de si
um certo embaraço.

No outro extremo do  salão está a  sala de estar. Tem um ecrã de oitenta
polegadas tão �no que parece ter sido pintado sobre a  parede. Sofás
de couro forte e macio e, ao canto, aquilo que faz vacilar as  ideias de  Jon
uma segunda vez.



Os polícias parecem-se um pouco com os cães: um ano signi�ca sete anos
na alma.

Depois de mais de vinte anos de serviço, Jon já tinha visto a morte vezes
su�cientes. Um drogado esfarrapado num beco, um miúdo a saltar da ponte
de  Mira�ores, dois velhos esfaqueados pelos seus vizinhos adolescentes.
Quando já se viu tanto, damo-nos conta de que todos os �ns são um e o
mesmo repetidos. O �m do batimento cardíaco, o  estilhaçar dos vidros e,
por �m, a  solidão. Ficamos com calo e acreditamos que já nada nos pode
surpreender ou afetar.

E  então, ao olhar para o  adolescente morto no sofá, compreendemos
o nosso grande erro.

– Credo! – exclama Jon.
Não deve ter mais de dezasseis ou dezassete anos. Está vestido com camisa

e calças brancas, mal se distinguindo da pele do sofá e da sua pele, que já foi
morena e  agora é  mortiça, quase transparente. Toda a  réstia de  vida
abandonou o corpo, incrivelmente magro e, ainda assim, continua sentado,
muito direito, com uma perna cruzada sobre a outra, a mão direita pousada
no joelho e  a outra a  segurar um copo cheio de  vinho a  transbordar um
líquido espesso e escuro. Não tem sapatos nem meias e os pés nus têm uma
tonalidade azulada, a mesma dos seus lábios. Os  olhos estão abertos e  o
branco está amarelado.

A boca aberta com a  imitação de um sorriso é o mais obsceno de  tudo
aquilo. Um coágulo de sangue desliza pelo lábio inferior e acumula-se com
outros na covinha do queixo.

Jon contém um primeiro vómito impiedoso que exige expulsar um jantar
que não teve. Aperta os punhos numa mistura de raiva e de compaixão para
manter o conteúdo do estômago no interior e o pro�ssionalismo por fora.

Quando consegue acalmar-se, volta os  olhos para Antonia, que se
encontra de  cócoras junto do  cadáver; observa a  face da  vítima e  ambos
os rostos estão tão próximos que parecem estar quase a beijar-se.

Mentor chama-a com suavidade:
– Scott. Diz-nos o que estás a ver.



Jon não o ouviu entrar, mas a misteriosa personagem encontra-se apenas
a alguns passos dele. A sua voz produz um duplo efeito: serve para acalmar
Jon e para que Antonia volte ao mundo real. Ou pelo menos que estabeleça
comunicação com eles de onde quer que se encontre.

Ela diz-lhe em voz tão baixa que Jon é  obrigado a  aproximar-se para
conseguir ouvi-la:

– Não há sinais de  violência, não tem feridas super�ciais, nem marcas
defensivas nas mãos ou nos braços.

Faz uma pausa como se lhe custasse continuar a falar. Mentor ajuda-a:
– Causa da morte…
Antonia tira da  mala um par de  luvas de  látex, calça-as e  pressiona

o polegar do cadáver.
– Choque hemorrágico ou as�xia, ou ambos. Os rins devem ter falhado na

mesma altura em que o coração �cou sem nada para bombear para o resto
do  corpo. Uma morte lenta e  dolorosa. A  cianose é muito escassa, só se
encontra nos lábios e nos dedos dos pés. Devia estar sedado e deitado, senão
também estaria presente nas mãos. A dor de cabeça e as náuseas deveriam
tê-lo feito dobrar-se sobre si e tê-lo-iam levado a contorcer-se. Teria marcas
dos dedos na pele.

Jon quer perceber melhor:
– Em espanhol, por favor?
Alguém atrás de Jon diz:
– Esvaiu-se em sangue até morrer.



Capítulo 9

Um �lho

–  Apresento-vos a  doutora Aguado, a  nossa médica forense. Está
a trabalhar na cena do crime desde a tarde de ontem – diz Mentor.

A mulher que esperava lá fora juntou-se a  eles, embora agora já tivesse
tirado a touca de plástico que fazia parte do macacão e deixasse ver o cabelo,
comprido, ruivo e  entrançado. Tem cerca de  quarenta anos. Pestanas
grossas, ligeiramente maquilhada, um piercing no nariz, um sorriso cansado
nos lábios, uma expressão de uma languidez maliciosa. Não estende a mão
para cumprimentar e  Jon agradece-lhe isso em silêncio. As  mãos dos
médicos forenses causam-lhe repulsa.

– Morreu esvaído em sangue? Como? Com uma facada, com um tiro?
A médica responde:
– O assassino introduziu-lhe um tubo na carótida e esvaziou-o.
Antonia acrescenta, mais para si do que para eles:
– Fê-lo muito devagar. Não teve pressa.
A extrema magreza do cadáver ganha sentido. O corpo humano tem cerca

de quatro a  cinco litros de  sangue. Sem todo esse líquido o  resultado era
uma carcaça vazia como aquela que tinham diante dos olhos. Jon Gutiérrez
é inundado por uma onda de compaixão ao imaginar os últimos momentos
do rapaz e pergunta:

–  Disse que não havia feridas defensivas. Como terá conseguido
imobilizar a vítima?

– Retirei amostras das mucosas e há restos de benzodiazepinas. É  tudo
o que lhes posso dizer antes de se fazer a autópsia.

Mentor avisa-a:



– Já a esclarecemos quanto a isso, Aguado. A família não permite que haja
autópsia, por isso, não insista.

Jon não compreende nada. Quando tinham falado ao telefone nas escadas
da  casa de  Antonia, Mentor havia-lhe dito que ocorrera um assassínio
impossível, que o assassino tinha entrado num lugar altamente seguro e que
se tinha ido embora sem deixar rasto. O que Jon não esperava era encontrar
aquele absurdo.

A  decisão sobre a  autópsia quando há um crime violento não é  dos
familiares, é  do juiz de  instrução criminal. O  qual, sem dúvida alguma,
prima pela ausência. Todo aquele cenário do  crime, naquela investigação,
está mal, não é  seguido nenhum protocolo nem se cumpre o  Código
do  Processo Penal, nem as  normas estabelecidas. Uma só investigadora
forense? Sem unidades de apoio, sem inspetores, excluindo ele, claro? Qual
seria a causa de tudo aquilo…?

Jon interrompe os seus pensamentos. Falta-lhe fazer, claro, uma pergunta
importante:

– Quem é a vítima?
A  doutora Aguado sai por instantes e  regressa com uma pasta. Dentro

encontra-se a fotogra�a de um rapaz alto e magro com cabelo encaracolado
e olhos tristes. Está em pose, numa praia, apático, como é natural na sua
idade e  condição. Imortal, invulnerável, sem qualquer preocupação no
mundo. A fotogra�a deve ter sido tirada ainda neste verão, deduz Jon. Meu
Deus, como detesta as  fotogra�as do antes. Odeia fazer a conciliação entre
o ser humano intacto que mostram, ignorante do seu destino que se dirige
para ele com as suas garras de fora, e os restos mortais que �cam para trás.

O  rapaz está de mão dada com uma menina de oito ou nove anos, que
pega numa bola de plástico e oferece à câmara um sorriso desdentado.

Aqui está uma menina que não vai voltar a brincar com o irmão, pensa Jon.
Pergunto-me como lhe dirão isso. É sempre a parte mais difícil. Olhar alguém
nos olhos e dizer-lhe que o seu mundo se desfez em pedaços. Que não há forma
de o recompor, porque alguém �cou com alguns desses pedaços.

Na parte de baixo da fotogra�a alguém tinha escrito o nome da vítima. Jon
lê-o em voz alta e detém-se no apelido. Sonoro. Inconfundível.



– Espere um momento. Álvaro Trueba. O rapaz é…
Mentor interrompe-o:
– Sim. É o �lho. Um deles. A sua mãe tem conta em que banco, inspetor?
Jon respira fundo. A cabeça dá voltas quando percebe onde está metido

e responde:
– Em Bilbau somos mais do BBVA ou do BBK porque são da região.
Mentor responde com a voz alimentada pelo sarcasmo:
– Você deixa-me perplexo.
Naquele instante Jon percebe por que o ar condicionado daquela casa está

no máximo. Lá dentro devem estar uns 13 ou 14 graus no máximo e diz:
– Nada disto se está a passar, pois não? É por isso que está aqui um frio

de rachar. Para que o corpo se aguente intacto o máximo de tempo possível.
Quando o  tiverem despachado alguém o  entregará à  família em segredo.
Vão dizer que o rapaz se afogou na piscina ou algo semelhante e vai ter um
funeral sem escândalo nem imprensa.

– E com o caixão aberto. Vai surpreendê-lo aquilo que um embalsamador
bem-motivado é capaz de fazer.

Jon faz um gesto à  sua volta, percorrendo o  salão imenso e os quadros
milionários e diz:

– Todo este dinheiro, este poder, compra muita motivação, não é verdade?
É a isto que se dedica com os seus carros caros, os seus segredos e as suas
frases cínicas? A tapar a merda dos ricos?

Mentor vira-se para ele e, com os lábios apertados e uma sombra negra na
expressão turva, diz:

– É isso que pensa que se está a passar?
–  Não faço a  mínima ideia do  que se passa aqui, foi você que se

encarregou disso. O que vejo, e aquilo em que acredito, é que não quer saber
do rapaz morto no sofá. Estão demasiado ocupados a servir… – Jon hesita
por instantes, mas não consegue evitar de  tocar no assunto: –  Outros
interesses.

–  E  é você que me vai dizer aquilo que está certo? O  polícia gordo
de segunda categoria?

– Pelo menos não sou o lacaio de ninguém.



Mentor observa Jon com uma expressão divertida, como se estivesse a ver
um animal no jardim zoológico que tivesse acabado de  fazer algo
inesperado.

– Peço que me perdoe, inspetor. O meu trabalho não é fácil e nem sempre
consigo o que quero.

Jon não acredita no pedido de  desculpas. Na verdade, não acredita em
nada. Mas como a outra opção é esbofeteá-lo, opta por �ngir e diz:

– Estamos todos cansados e esta situação não ajuda.
– E ainda é pior para si que está a trabalhar às escuras.
Mentor aponta na direção de  Antonia, que mal se mexeu desde que

entrou, e troca um olhar estranho com a doutora Aguado, acrescentando:
–  Vamos deixá-la ter espaço, inspetor. Se me acompanhar até lá fora,

contar-lhe-ei a verdade.



Capítulo 10

Um copo

Alheia à discussão que tinha começado atrás de si, alheia ao facto de Jon
e  Mentor terem saído de  casa, Antonia Scott deixa-se levar pela sua
atividade, absorve todos os pormenores da cena do crime. O seu olhar passa
de um elemento para o outro, num circuito incessante no qual as paragens
são:

– A camisa branca, abotoada até acima.
– A posição pouco natural do corpo.
– A  ausência total de  sangue no chão de  carvalho, no sofá, na carpete

de lã feita à mão na Índia.

 

Os olhos, a mãosobreojoelhoaoutraapegarnocoponãoésu�ciente.
– Estou a sufocar – diz, com uma voz rouca.
Continua de cócoras, os olhos fechados, a  tentar fazer que a  informação

não a  esmague, não a devore. Tenta voltar a visualizar Mångata, mas está
muito longe, no outro lado de um muro de tijolos feito de
 

[camisa, corpo, o copo sobre o braço do sofá]
 

imagens.
Julgava que conseguia sozinha.
Mas.



Não consegue, sozinha não. Os pormenores inundam-na, impõem as suas
próprias e impressionantes condições.

Por �m, rende-se.
Só desta vez. Será a última.
Estende a mão. Quase a suplicar.
A médica aproxima-se por detrás. Traz uma pequena caixa de metal de

onde extrai uma cápsula vermelha que deposita na palma da  mão
de Antonia.

– Quer um pouco de água?
Antonia nem responde, limita-se a  fechar a mão e a meter a cápsula na

boca. Rompe a  parte gelatinosa com os  incisivos, liberta o  ansiado pó
amargo e  recebe-o debaixo da  língua deixando que a  mucosa absorva
o cocktail químico e o leve para a sua corrente sanguínea rapidamente.

Conta até dez, respirando entre cada número, descendo um degrau
de cada vez até ao lugar onde precisa de estar.

Depressa o mundo se torna mais lento, mais pequeno.
A eletricidade que lhe formiga nas mãos, no peito e na cara dissolve-se.
Consegue dizer à médica, à cápsula e ao universo em geral:
– Obrigada. Obrigada.
Aguado diz:
–  Então é  você. Estava ansiosa por a  conhecer. Li muito sobre o seu

trabalho. O que fez em Valência…
Antonia interrompe-a:
– Sou eu.
E é verdade. É ela outra vez.
– E você é a nova médica forense.
Aguado estende a pasta a Antonia e diz:
–  Robredo foi-se embora o  ano passado, fartou-se de  esperar que

regressasse. Um trabalho em Múrcia. Pergunto-me quem quer ir para
Múrcia tendo a oportunidade de trabalhar consigo.

Alguém preparado, pensa Antonia. Recusa a pasta com um gesto. Ainda
não está pronta. Antes disso precisa de ver tudo por si e diz:



– Nem uma gota de  sangue na cena do  crime. Com exceção do  copo,
claro.

O  líquido espesso tinha começado a  solidi�car nas paredes de  cristal
da Boémia que o  rapaz segurava na mão. Quando o assassino colocou ali
o sangue devia imitar vinho, servido até à borda do copo.

– É da vítima?
– Fiz o  teste do bromocresol. Por agora só posso dizer-lhe que o sangue

do  copo e  o da  vítima são do mesmo grupo, B positivo. Saberemos mais
quando tivermos a con�rmação do ADN.

Ou seja, cinco dias. Eu não estarei aqui nessa altura.
–  Que substância é  esta no cabelo?  – pergunta Antonia, que se tinha

aproximado ainda mais para o examinar de perto.
A  cabeça do  rapaz brilha por debaixo dos focos de  luz. Tem o  cabelo

encaracolado penteado para trás, à  primeira vista parece gel, mas
a  aparência é  demasiado oleosa, espessa. Uma pequena gota escorre pela
têmpora. A médica lê:

–  Azeite 99% puro, canela e  um outro composto que ainda não
identi�cámos. Vim do Laboratório Móvel que está estacionado lá atrás, mas
não tenho equipamento su�ciente.

O  Laboratório Móvel era uma carrinha abarrotada com equipamento
de  análise forense. Por fora parecia uma Mercedes Sprinter preta, sem
janelas, normal e comum. Por dentro, era como visitar uma nave espacial,
cheia de  tubos de ensaio, produtos químicos e  computadores. Mas tinha
os seus limites.

– Enviou amostras para o Departamento?
Aguado responde:
– Teremos informações dentro de algumas horas.
Ter de esperar por uma peça do puzzle é algo que deixa Antonia frustrada.

Tudo o que estão a ver no local do crime foi encenado até ao mais ín�mo
pormenor com um objetivo e o mais importante é saber qual é ele. Aponta
para o copo.

– Já viu a cozinha?
– A bancada tem uma marca. A impressão e o modelo coincidem.



O  assassino tinha utilizado os  elementos que havia na casa para deixar
uma mensagem. A única coisa que tinha trazido consigo fora o azeite.

Vinho e azeite. Antonia já tinha lido algo assim. Ou ouvido. A lembrança
surge depressa. Ela, pequena. Sete anos, dois meses e oito dias. Na Basílica
de  La Mercè. Todos vestidos de  preto. O  perfume das artemísias, a  �or
preferida da sua mãe.

Antonia aponta para o cadáver e diz:
– É um salmo. O Salmo 23. Não me lembro do versículo.
A médica observa-a, desconcertada.
– Pensava que se recordava de tudo o que lia.
É porque não li. Ouvi-o num funeral. Já lá vão três décadas. Desde esse dia

deixou de fazer sentido ler a Bíblia.
– Nem sempre – diz Antonia.
– Acho que sei. «Preparas a mesa para mim à vista dos meus inimigos;

ungiste com óleo a minha cabeça; a minha taça transbordou.» É a isto que se
referia?

Antonia solta um grunhido ambíguo. A  taça a  transbordar de  sangue,
a  cabeça ungida. Demasiada coincidência. E  ela não acredita em
coincidências.

– Já estou pronta para a sua pasta, doutora.
Antonia leva quinze minutos a  ler as  cem páginas de  dados, esquemas

e  informações preparadas pela médica forense. É  um trabalho magní�co,
muito mais organizado e  incisivo que o  do seu antecessor. Antonia tem
dúvidas se isso lhe facilitará o trabalho porque é sabido que se deve mostrar
o mais afastada possível da  equipa (Diretriz número 11 do Regulamento)
e não empatizar com eles (Diretriz número 3) para que a relação seja o mais
unidirecional possível (Diretriz número 17). Dantes cumpria o regulamento.

Agora não.
–  Os meus parabéns pela sua informação, doutora. Fico contente por

Robredo ter ido para Múrcia, �cámos a ganhar com a mudança.
Aguado vira-se, demasiado tarde, para que Antonia não veja o rubor no

seu rosto.



Por seu lado, Antonia volta a  concentrar-se nas páginas. A  parte pior
chega quando encontra a fotogra�a do rapaz na praia. Antonia sabe que não
pode ver as vítimas como pessoas. Todo o seu treino a levou a construir uma
barreira emocional que as transforma em factos, em partes de um hieróglifo
que começa com uma imagem e  acaba com uma conclusão. Dantes era
capaz de o fazer, embora com um grande esforço.

Agora não.
Tudo mudou depois do que aconteceu com o Marcos. Do que lhe �z. Do que

nos fez.
Dá por si a fazer uma promessa ao rapaz da fotogra�a. Uma promessa que

não pode cumprir, pois entra em colisão com aquela que fez a Marcos. Que
fez a si mesma. E que por sua vez é o contrário daquilo que espera dela a sua
avó Scott.

Vou apanhar quem te fez isto, disse ao rapaz da fotogra�a.
Mal estas palavras se formam na sua mente, arrepende-se. E também não

tem forma de as desdizer. É o mal que há em prometer coisas aos mortos.
É mais difícil pedir-lhes desculpa quando lhes falhamos.



Capítulo 11

Uma explicação

Mentor dirige-se à sala de jantar do espaço exterior e senta-se numa das
cadeiras. Uma Le Corbusier ou algo semelhante. Cara e  incómoda, conclui
Jon quando também se senta e  repara que as costas da cadeira não foram
feitas para pessoas com o seu tamanho, a não ser que estivessem a pensar em
tortura.

Sobre a mesa �cou esquecido um Marlboro Light da doutora Aguado. Na
fotogra�a dissuasora impressa no maço de tabaco está a fotogra�a do caixão
de uma criança.

A  coincidência macabra faz que o  coração de  Jon se aperte e  ele desvia
o olhar. Menos escrupuloso, Mentor estende a mão para o maço, oferece um
cigarro ao inspetor, que recusa com um sinal de cabeça. Mentor acende um
cigarro, dá três passas, tosse como um doido e  apaga-o na superfície
de vidro ensopada com a água dos aspersores.

– Não se preocupa com a contaminação do local do crime?
– Era bom que houvesse alguma coisa para contaminar. Aguado já está

a  trabalhar há vinte e  seis horas seguidas, revistou a  casa toda e  recolheu
as provas.

Jon assobia com admiração. Era necessário restringir e delimitar cada um
dos metros quadrados com uma �ta, tirar fotogra�as e  procurar
irregularidades. Numa casa tão grande era uma tarefa para quatro ou cinco
pessoas.

– Uma fera de trabalho.
– A doutora Aguado é a melhor de Espanha. Para minha sorte e para azar

dela, calhou-lhe trabalhar comigo.



– Algum resultado?
– Só saberemos quando tivermos os da família e os do pessoal que aqui

trabalhava para os excluir. Não espero nada. Há cabelos e �bras, mas vá-se lá
saber. Já se sabe que nunca servem para nada. Era bom que fosse como na
televisão.

Jon sabe-o muito bem. As séries de televisão ofereceram uma imagem tão
distorcida do  trabalho da Policía Cientí�ca que, por vezes, são os polícias
a cair na mesma patranha em que cai o público: acreditam em milagres.

Mentor volta a esmagar o  cigarro já apagado contra a mesa, afasta de  si
o maço de tabaco e diz:

– Já deixei de fumar há meses. Às vezes tenho de me lembrar porquê.
– É mais fácil não fazer muito mal se se �zer um pequeno mal.
– Exato. Porque é que se tornou polícia, inspetor Gutiérrez?
Jon faz uma expressão de desagrado e responde:
– Viemos cá para fora para que você falasse.
– Faça-me esse favor, inspetor.
Silêncio. Jon não sabe que resposta dar-lhe. A o�cial, aquela que conta aos

amigos e a si mesmo, ou a verdadeira. Seja pela hora, seja pelas emoções,
por �m esta última é a que sai e admite:

– Para que não me façam mal.
Agora é a vez de Mentor se mostrar surpreendido perante a sinceridade:
– Ena…
– Eu sei, eu sei. Um homem grande e forte como você e toda essa merda.

Não me lixe com a psicanálise. O meu pai abandonou-nos, gosto de homens,
vivo com a  minha mãe. Conheço todas as  piadas e  todas as  explicações
baratas. A verdade é… que tenho medo. Sempre tive medo.

– Medo de quê?
–  De tudo. Dos atentados quando era adolescente. De  que me

esfaqueassem ao voltar da escola. Dos acidentes, de que me peguem sida, sei
lá… Trabalhar na polícia ajuda. Estar rodeado de  tudo isto, ver a desgraça
dos outros. Dá-me uma espécie de  escudo mágico. Como se não fosse
comigo.

– Um pouco de mal para não se fazer muito mal – disse Mentor.



– Exato.
– Mas hoje não foi assim, pois não?
Jon não responde. Não costuma responder a evidências.
Os dois homens escondem-se no silêncio durante um tempo para

recuperar posições. Mentor endireita-se um pouco na cadeira e  esforça-se
por recuperar, com a  ponta dos dedos, o  maço de  tabaco que tão
diligentemente tinha afastado de si. A chama do isqueiro rouba, durante uns
instantes, o seu rosto à escuridão da noite. A este cigarro não dá três passas
apressadas, �ca apenas a  deleitar-se com o  fumo a  engoli-lo
conscientemente.

– A ideia surgiu há cinco anos, em Bruxelas. No Fischer Institut. Conhece?
– Não tenho esse prazer.
– É um think tank da União Europeia.
– O think tank, sim, sei o que é, é um bando de idiotas universitários ricos

que pensam saber melhor do que ninguém o que é melhor para o mundo.
Mentor ri-se entredentes e levanta os braços.
– Culpado. Mas o problema é que às vezes os idiotas acertam. Há anos foi

feito um estudo. Lembra-se do atentado de 2012 no Aeroporto de Tenerife?
Jon con�rma com um aceno de  cabeça. Como poderia esquecê-lo?

As câmaras de segurança mais próximas tinham captado a bomba a explodir
antes de a  imagem se apagar. As  outras câmaras contaram uma história
também terrível: as  pessoas a  correrem apavoradas pelo terminal e, pelo
caminho, a atirarem ao chão e a espezinharem os mais lentos.

– O  estudo analisava as  informações disponíveis para as diversas forças
de segurança antes do atentado. As polícias locais, a autónoma das Canárias,
a Guardia Civil, a Policía Nacional. Todas tinham peças do puzzle. Nenhuma
as tinha partilhado com as restantes.

Jon concorda:
– Uma velha história.
E conhece-a bem, ele que é da Policía Nacional em Bilbau e tem de  lidar

quase diariamente com a Ertzaintza. A relação das diversas forças policiais
entre si é amarga como o domingo de um reformado. A inveja, as diferenças



de  salários. O  ressentimento acumulado pelos anos. E, no �m, as pessoas
acabam feridas.

– O que aconteceu em Tenerife foi o mesmo que se passou em Turim em
2015 e nas Ramblas de Barcelona em 2017, embora isso tenha sido muito
depois. O  estudo foi feito por uns alemães. E  também �zeram um estudo
para eles. Dezoito forças policiais.

– Maldito caos.
– O estudo não incidia só sobre o terrorismo, debruçava-se também sobre

outros casos importantes. Assassinos em série atípicos, como Remedios
Sánchez. Dez ataques em vinte e quatro dias, três idosas mortas. Ou como
o Kovacs, o palhaço de Düsseldorf.

– Cisnes Negros. Imprevisíveis.
No rosto de Mentor surge uma expressão intrigada quando Jon diz aquilo.

Um Cisne Negro é, segundo uma teoria recente, um acontecimento terrível
com um grande impacte que nem a  ciência nem a  história poderiam ter
previsto e  que só pode ser racionalizado a  posteriori. Como o  11
de Setembro, a crise imobiliária de 2008 ou o regresso da moda das bolsas
de cintura.

Mentor olha para Jon como se o estivesse a ver pela primeira vez e diz:
– Não estava à espera que fosse leitor de Taleb, inspetor?
– Nunca me subestime – responde Jon, que nem morto reconheceria que

tinha lido sobre aquele conceito ao folhear uma revista que encontrou no
consultório do dentista.

–  Prometo não o fazer. A  conclusão desse estudo foi que na Europa
gerámos um mundo novo. Sem fronteiras, sem alfândegas aduaneiras. Cinco
milhões de  quilómetros quadrados onde os  maus se podem deslocar
à vontade. E centenas de organizações policiais que competem entre si. Foi
então que surgiu o projeto Rainha Vermelha.

– Como a da Alice no País das Maravilhas? Vão cortar-lhe a cabeça?
–  O  nome vem daí. É  uma velha teoria da  evolução. Lembra-se

da passagem do livro em que a Alice e a Rainha correm e correm e não saem
do lugar?



Jon faz um gesto vago com a  mão. É  o mal de  querer parecer mais
inteligente do que se é, a farsa não aguenta muito tempo.

Mentor prossegue:
– A Rainha Vermelha diz à Alice que no seu país é preciso correr só para

permanecerem parados. Isso, aplicado à evolução, obriga a uma adaptação
contínua para que se consiga estar sempre no mesmo nível em que estão
os predadores.

– Mas isso já nós fazemos – defende-se Jon.
–  Como? Mais polícias? Mais computadores? Mais armas? Ou está

a  referir-se ao curso que frequentou no ano passado, dado pela esquadra,
sobre ciberdelinquência?

– Não sei dizer-lhe. Passei o tempo todo a jogar o Angry Birds.
– No �m, são os criminosos que estão em vantagem porque se deslocam

mais depressa, são invisíveis e não prestam contas a ninguém.
Jon vira os olhos para a casa.
– Penso que já estou a perceber.
–  O  projeto começou por ser uma experiência. Uma Divisão Central

e uma Unidade Especial em cada país da União Europeia. Com objetivos
muito concretos. Objetivos que deviam ser mantidos escondidos da opinião
pública.

– Dê-me um exemplo.
–  Assassinos em série. Criminosos violentos especialmente ardilosos.

Pedó�los. Terroristas.
– Escória solitária – concorda Jon.
– Tal como eles, nesse projeto a nossa Unidade não tem compromissos.

Nem hierarquias. Nem rivalidades internas. Nem burocracia. Apenas um
agente de ligação que serve de intermediário com o nome de código Mentor.

– Ah! E eu que pensei que era o seu apelido verdadeiro.
O outro sorri sem vontade e continua:
– Cada Mentor tem a seu cargo uma equipa de técnicos que estão sempre

fora dos circuitos normais. Nem medalhas, nem prémios, nem promoções.
E na ponta da lança, no terreno do jogo, duas pessoas. Um Escudeiro…

E aponta para Jon. Prossegue:



– E uma Rainha Vermelha.
–  O  meu papel �cou muito claro: motorista descartável com crachá

e pistola.
– Não se venda tão barato. É necessário um polícia com experiência para

proteger e aconselhar o «ativo» principal.
– Se você o diz. E ela?
Mentor faz uma pausa, acende outro cigarro e responde:
– A Rainha aparece no local do crime, observa e vai-se embora. A nossa

unidade nunca se encarrega em exclusivo do  assunto, seja ele qual for.
Limita-se a  trabalhar à margem, olhando por cima do ombro dos polícias
verdadeiros.

– À exceção desta vez.
– À exceção desta vez porque surgiram circunstâncias… especiais.
Jon ri-se entredentes e  abana a  cabeça perante o  cinismo de  Mentor.

Sempre foi um inspetor partidário de  chamar as  coisas pelos seus nomes.
Membro, ação armada, economicamente débil. Com a  clareza com que se
entende pau, atentado e pobre.

– Como chegaram até ela?
– Em cada país começou um processo de  seleção muito longo e muito

caro. Os candidatos tinham de ter uma série de características muito difíceis
de  encontrar: poucas relações pessoais, liberdade de movimentos, grandes
capacidades para o pensamento fora da caixa. Não importava se eram altos
ou baixos, homens ou mulheres, gordos ou magros. Não estávamos
à  procura de  ninguém que se parecesse com James Bond. Procurávamos
cérebros especiais. Que pudessem observar como mais ninguém observa.

Há uma ponta de orgulho na voz de Mentor que não passa despercebida
ao inspetor.

– Foi você quem a encontrou, não foi?
Mentor responde:
– Três meses antes de se iniciar o projeto, Espanha era o único país sem

a sua Rainha e já estávamos há um ano numa procura incessante. Consultei
milhares de �cheiros e entrevistei dezenas de pessoas. Por �m, apareceu ela.
E eu soube que ela era a tal.



 

Madrid, 14 de junho de 2013

O homem alto e magro esfrega os olhos por puro cansaço. E  a jornada
nem começou.

O cenário para esta semana é uma nova aproximação ao problema. Até aí
tinha estado a  utilizar uma combinação de  testes de  personalidade com
testes de inteligência. O homem alto é especializado em psicologia cognitiva
e análise do comportamento. Mas não lhe serviu de muito até ao momento
em que teve de identi�car provas válidas. Experimentou as mais glamorosas,
feitas pela CIA, FBI, MI6. Todas se revelaram insu�cientes no que tocava ao
essencial. Re�etiam a  inteligência do candidato, mas não a sua capacidade
de improvisação.

Estou a querer enganar quem? O problema é a matéria-prima.

Esta semana estão a  experimentar uma coisa diferente. O  teste foi
concebido por uma entidade muito menos sexy do  que as  agências
de  informações: uma multinacional petrolífera. Usam-no para avaliar
as  reações em situações de  crise com um desfecho impossível. O homem
alto achou que isso era mais divertido do  que útil, quando a  assistente
o  propôs, mas seria uma mudança interessante depois de  tantos testes
repetidos e fracassados. Pensava ele. Depois de várias dezenas de tentativas,
está a ser tão pouco e�caz como os anteriores.

– Pelo menos não temos de enumerar a  lista de coisas que um tipo leva
para a nave espacial.

–  O  teste da  NASA  é muito útil  – diz a  assistente, bebendo um gole
de café.

O  homem alto olha-a de  soslaio, com inveja. Está cheio de  vontade
de beber café, mas sabe que se tomar um terceiro café curto antes de comer



vai passar a tarde com um humor insuportável. Ainda mais insuportável.
– Pelo amor de Deus, até a minha avó sabia que, se �casse abandonada,

teria de  escolher o  oxigénio antes da  água. E  que não devemos pegar na
bússola ou na pistola! Estão na lua? En�m, vamos começar. Qual é  o
primeiro candidato de hoje?

– Número 793. Vinte e seis anos. Engenheiro industrial.
– Mande entrar.
A assistente pressiona um botão do teclado que está à sua frente e a porta

abre-se.
Estão na Faculdade de  Psicologia da  Universidade Complutense. Nada

melhor para camu�ar aqueles testes e para que ninguém suspeite de maneira
nenhuma que não sejam apenas ensaios estudantis. E o  lugar é apropriado.
Uma sala branca, sem janelas, na qual se pode controlar a  temperatura,
tendo um visor unidirecional. Vidro num lado, um espelho no outro. Uma
cabina de controlo e com altifalante.

O homem alto e magro deu graças pelo sítio quando começou o processo
de seleção há já quase um ano. De boas famílias, tinha trocado a proteção
da  casa dos pais pela proteção, primeiro dos estudos e depois do Fischer
Institut. A sua vida fora mais ou menos monótona. Por isso, quando entrou
no laboratório, tinha tido uma estranha sensação. Sentia-se como se
estivesse num �lme de espiões. Ou no Big Brother.

– Sinto-me como se estivesse num �lme de espionagem.
– Ou no Big Brother, não é? – perguntara a assistente.
O homem alto gostou dela. É boa pessoa. Uma �or matinal. Daquelas que

chegam ao trabalho com uma rosa depois de  terem corrido cinco
quilómetros e  que veem sempre o  lado positivo em tudo. Com o  tempo
tinha até melhorado a  sua opinião sobre ela. Há dias em que já não quer
quase estrangulá-la, nem a ela nem à coleção de tarados, geniozinhos e aves
raras que têm passado por ali. Mais de setecentos.

Durante todo aquele tempo �zeram uma pré-seleção de seis que poderiam
corresponder ao per�l. Mas depois de  um terceiro teste tinham sido
eliminados. E já não restava nenhum dos pré-selecionados. O que quer dizer
que estavam a começar do zero.



Nada. Não temos nada. E todos os outros países já iniciaram o projeto.

Sabia bem que os responsáveis em Bruxelas estavam quase a dar-lhe um
pontapé no rabo. E  isso não lhe agradava. Tudo o que �zera na vida até aí
fora sentar-se diante de um livro. A absorver as ideias dos outros, sobretudo.
Era melhor a repetir do que a criar. Por isso, quando lhe propuseram fazer
parte do  projeto Rainha Vermelha, agarrou a  oportunidade de  olhos
fechados. Agora encontrava-se a dar um incrível mergulho no seu fracasso.

O  793 levou quase meia hora a  fazer o  teste. E, por �m, desistiu,
a plataforma petrolífera incendiou-se e morreram todos. Era esse o segredo
do  teste. Fizesse o que �zesse, respondesse o que respondesse, o candidato
não podia ganhar. O so�ware que gerava as perguntas continuava a  lançar
desa�os e problemas no cenário até que a pessoa se desse por vencida ou
cometesse um erro. A assistente diz:

– Não teve uma má pontuação.
Uma centelha de esperança…
– Teria sido selecionado?
– Ui… quase na zona verde, mas não.
… que se apaga rapidamente. O  homem alto volta a  esfregar os  olhos

e pede para ter paciência.
– Que entre o 794.
A mulher é pequena. Seca. Não aparenta ser grande coisa até que sorri

para o  espelho e  então parece bonita. Não é  uma beleza, não é daquelas

capazes de nos porem loucos. Mas tem qualquer coisa.
O homem alto aperta o botão do intercomunicador que faz a ligação entre

a cabina e a sala de observações e diz:
– Bom dia. Vou apresentar-lhe uma história. Todas as  respostas que der

vão contar para a pontuação que obtiver no nosso estudo. Pedimos-lhe que
se esforce o máximo possível, de acordo?

A mulher não responde.
–  Ouviu o  que eu disse? Penso que há um problema com

o intercomunicador – diz o homem alto, sem se aperceber de que não soltou
o botão.



– Estou a  ouvi-lo muito bem. Estava a  esforçar-me ao máximo  – disse
a mulher.

O homem alto sorri e, numa primeira vez entre aquelas que viriam a ser
muitas, tem vontade de matar a tal Scott.

– Está bem, vamos começar – diz.
Começa a  ler o  texto que vai aparecendo no monitor e  cujo princípio,

passada uma semana de o ler, sabe de cor.
– Você é a responsável de uma plataforma petrolífera situada em alto mar.

É de noite e dorme num sono calmo. De repente, o seu assistente acorda-a
a meio da noite. As luzes de emergência estão acesas e o alarme está a soar.
Há um alerta de colisão. Um petroleiro dirige-se para vocês.

A mulher pergunta:
– Onde está situada a plataforma?
– A meio do oceano, longe de toda e qualquer ajuda.
– Preciso de saber a sua localização exata.
– A localização exata é irrelevante.
– Preciso dela – insiste a mulher.
– Há um petroleiro que vai na sua direção. A bordo estão trezentas mil

toneladas de crude. Qual é a sua primeira reação?
–  Pegar numa carta náutica e  identi�car a  localização exata da  minha

plataforma.
O  homem alto está desconcertado. Ninguém antes tinha dado aquela

resposta.
– Minha senhora – diz o homem alto, tentando que a  exasperação que

sente não se note na voz –, posso perguntar-lhe o porquê desse empenho
sobre um dado irrelevante?

Antonia pestaneja várias vezes e  abre as  mãos como se a  pergunta se
respondesse por si só.

–  Para encontrar qualquer solução tem de  se saber onde estamos
relativamente ao problema.

O homem alto vira-se para a assistente e ordena:
– Pergunta ao so�ware qual é a localização da plataforma.



– 83 graus, 44 minutos Norte, 64 graus, 35 minutos Oeste – responde ela,
depois de uma rápida consulta.

O homem alto repete a localização através do intercomunicador e diz:
– Bem, agora que já conhece a sua localização exata, qual é a sua segunda

reação? Lembro-lhe que o  tempo de reação é essencial para salvar as vidas
das pessoas pelas quais é responsável.

A mulher �ca a pensar por alguns segundos.
– Estou a olhar para um calendário.
O homem alto solta uma fungadela de incredulidade pelo nariz. Tão forte

que os papéis que tem à sua frente se agitam.
– Porque além do local é necessário saber quando, não? – diz sem chegar

a pressionar o botão do intercomunicador.
A assistente volta a teclar e mostra ao homem alto a data no monitor.
–  Segundo o  calendário, é  dia 23 de  janeiro de  2013. Qual é  a sua

estratégia de ação, minha senhora?
– Volto para a cama.
– Desculpe, penso que não ouvi bem.
– Volto para a cama – insiste a mulher. – A  localização que me deu está,

calculando a  olho, em pleno oceano Ártico. Tendo em conta a  latitude
e  a data, o mar está todo congelado e, por isso, o petroleiro não se pode
aproximar com muita velocidade. Já acabou o teste?

Atordoado, o  homem alto desliga o intercomunicador e  volta-se para
a assistente, que acabou de introduzir os dados no programa.

–  Obteve a  pontuação máxima  – diz, boquiaberta. –  Segundo
os  programadores, apenas uma pessoa em cada sete milhões daria uma
resposta assim.

– Quem raio é esta mulher?
A assistente procura nos seus papéis.
– Candidata 794. Antonia Scott.
– Um apelido curioso.
–  Nasceu em Barcelona, �lha única. Na pro�ssão do  pai pôs «Corpo

Diplomático». É tudo o que está no formulário.
A voz da mulher ouve-se nos altifalantes.



– Está? Posso ir-me embora?
– Espere um momento, por gentileza. Estamos a avaliar os resultados – diz

apressadamente o homem alto, antes de voltar a soltar o botão. – Não tens
mais nada?

–  Do formulário que ela preencheu, não. Deixa-me ir ver às  nossas
informações. Vejamos… veio por insistência de um amigo que não queria
fazer o  teste sozinho. Está desempregada. Um namorado bonito. Estudou
Filologia Hispânica. Tem um percurso académico muito reduzido, de facto.
Média de seis.

É uma deceção para o homem alto, depois de tantos candidatos com um
percurso académico brilhante como aqueles que tinham passado por ali.

– Na verdade tirou um seis em todas as cadeiras – diz a assistente, depois
de uma pesquisa no computador.

Ao ouvir aquilo, o homem alto para por instantes e depois começa a rir-se.
– Claro, claro – diz, dando uma palmada no joelho.
– O que te parece assim tão divertido?
–  Sabes aquilo que é  mais difícil do  que acertar nos números

do Euromilhões?
–  Para dizer a  verdade, nunca jogo. A  melhor lotaria é  o trabalho

e economizar.
O  homem alto está tão entusiasmado que se esquece de  se enfurecer

perante aquela resposta, indigna até de uma Miss Mundo.
–  Aquilo que é  mais difícil do  que acertar em todos os  números

do Euromilhões é falhar em todos.
– Não vejo qual é a relação – diz a assistente, intrigada.
– Sabes, o difícil é  ter a mesma nota, exata, em todos os exames de um

curso. Fazer exames, testes, orais, perguntas e respostas de desenvolvimento.
Com tantos professores diferentes a fazer uma avaliação subjetiva. Arrancar
sempre um seis é muito mais complexo do que ser a melhor do curso.

A assistente abre muito os olhos e a boca e exclama:
– Oh! Oh!
E de novo:
– Oh!



– Isso mesmo. Tens ali alguém que passa a vida a esforçar-se para passar
despercebida.

O homem alto acaricia o rosto da mulher através do espelho como alguém
que chama pelos peixes distraídos tocando no vidro do aquário.

Mas eu encontrei-te, senhora Scott.



Capítulo 12

Um pouco de inveja

Jon pergunta:
– Como soube? Como soube que era ela?
Mentor apaga o cigarro com um gesto seco e responde:
– Receio que não possa revelar-lhe isso. Mas a Espanha tinha a sua Rainha

Vermelha e não era uma qualquer.
– A que se refere?
– Penso que já deve ter percebido que Antonia é peculiar.
– Peculiar é um eufemismo. Seria fácil confundir o  seu comportamento

com loucura ou estupidez.
– Seria errado. A verdade é muito diferente. Antonia Scott é o ser humano

mais inteligente do planeta.
Jon, incrédulo, bufa. Uma coisa é  tomar por um facto que foi passear

de  carro com uma chalada disfuncional e outra é descobrir que estava na
presença de um génio, sem o saber. Que diz isso de si?

– Repita isso, faça-me esse favor – diz, cruzando os braços.
– O ser humano mais inteligente do planeta. Que saibamos – acrescenta,

cauteloso, Mentor. – Pode haver um pastor de  cabras no Bangladesh com
um QI de 243. Nunca podemos ter a certeza absoluta. Mas, por agora, o ser
humano com o QI mais alto alguma vez registado é Antonia Scott. Podia
estar a trabalhar para a NASA ou a dirigir o país ou a fazer o que quisesse.
Em vez disso, convenci-a a vir trabalhar para mim.

–  Até que se foi embora, não é  verdade?  – dispara à  queima-roupa
o inspetor.

Uma espessa e fugaz sombra atravessa os olhos de Mentor.



– No início tudo correu bem. Antonia conseguiu superar um treino duro
para ela, para nós e para os outros. Participou em onze casos e resolveu dez.

– Algum que eu conheça?
–  A  razão de  ser deste projeto está no facto de  tomar para si casos

importantes de  forma cirúrgica. Sem visibilidade. Quando acabamos,
afastamo-nos.

– E algum polícia anónimo regista uma detenção?
–  Uma coisa parecida. O  que se passa é  que Antonia conseguiu

os  melhores resultados de  todo o  projeto. E  há três anos mandou tudo
à merda.

– O que a lixou?
– Aquilo que estraga sempre tudo. O amor verdadeiro.
Jon, que está escaldado com questões românticas, que procura com uma

regularidade espantosa alguém cujo nome possa pôr a  todas as  ondas
do mar –  já lá vão seis em nove anos –, levanta-se da cadeira de um salto
e pergunta:

– Pelo marido, não? Conte, conte.
Mentor mexe várias vezes no queixo, pensativo. Abana a cabeça.
– Se o �zesse, isso seria trair a con�ança dela.
Jon deixa-se cair de  novo na cadeira com os  ombros descaídos pela

deceção e diz:
– É um narrador péssimo, guarda para si o melhor da história.
– Um dia ela contar-lhe-á. Se achar oportuno.
Há que reconhecer que o cabrão tem con�ança em si mesmo, pensa Jon.
– Você pensa que ela vai querer voltar. O que ela disse foi muito claro. Só

esta noite.
O sorriso seguro de Mentor vacila, treme e diz:
– Isso não seria bom.
– Para o caso ou para si?
Mentor admite:
–  Fui muito pressionado ao longo destes três anos. Houve ameaças

à segurança muito graves em Espanha, em que �zemos falta e não pudemos
ajudar. Desde o dia em que ela se foi embora que �cámos encalhados.



– Não procuraram ninguém para substituir Antonia?
Mentor responde com uma expressão de frustração:
– Tentámos… e falhámos. Sem a Rainha esta unidade não tem sentido. É a

última oportunidade para que este projeto sobreviva.
– É por isso que tem estado a enviar mensageiros a Antonia. Foi por isso

que me foi buscar.
– Precisava de alguém a quem pudesse chantagear.
Jon lembra-se de um dia, há anos, em que regressou a casa e encontrou

o  amor da  sua vida no sofá com outro. Jon deu um passo atrás e  fechou
a porta, discreto: nunca esteve na sua natureza maltratar alguém. Antes que
a porta se fechasse, o namorado in�el voltou a  cabeça na direção de  Jon.
Os seus olhos cruzaram-se e depois retomou o que estava a fazer.

A crueldade pura que �cou a �utuar entre eles –  isto é o que há, não me

arrependo, é  coisa pouca  – foi muito parecida com a  que o  inspetor
experimenta quando Mentor admite sem rodeios que, para ele, Jon é apenas
uma ferramenta. E aquilo que gera no seu estado de espírito é uma mistura
curiosa de  compaixão, assombro e  repulsa. E  talvez, também, um pouco
de inveja.

– Como consegue dormir à noite?
Silêncio. Mentor compõe uma expressão humilde, arrependida. Ou uma

imitação quase perfeita de uma expressão assim, bem trabalhada em frente
ao espelho e responde:

– O meu trabalho exige compromissos, consolo-me com a  ideia de que
alguma coisa de bom possa sair disto tudo.

Quase, quase acredito nele.

– Dorme como um bebé, não é verdade?
– Toda a noite. Sem acordar.
Inveja, pura. Jon sempre admirou os �lhos da puta quimicamente puros,

aqueles que montam um circo e  encolhem os  anões. Talvez por lhe ser
impossível tornar-se um deles. Coitado, és um coitado. Bem, bem, és  tolo,

diz-lhe a  mãe de  vez em quando. E  Jon, na realidade, o  que quer é  ser
mauzinho, como Mentor.

Por muito que lhe custe, aquele cabrão começa a cair-lhe bem.



– É esta a verdade toda? Sem mentiras desta vez?
Mentor responde com um sorriso adequado:
– Quase toda, e muito poucas mentiras, senão não seria eu.
Nesse momento, Antonia chama-os desde casa.
Mentor levanta-se, aperta o botão do casaco com elegância e acrescenta:
– O que me diz, inspetor? Quer trabalhar?
Agora é Jon quem se levanta, espreguiça-se, estica os grandes braços e faz

estalar os nós dos dedos.
– Qualquer coisa desde que seja levantar o rabo desta merda de cadeira.



 

Quatro horas antes
(Mais ou menos à hora em que Jon e Antonia chegam a La Finca)

Carla Ortiz vai com mais atenção ao ecrã do  seu portátil do  que ao
caminho por onde Carmelo a  leva. A chuva acompanhou-os durante todo
o percurso desde a Corunha, uma chuva insistente que batia contra o para-
brisas do grande Porsche Cayenne. Carla pouca atenção lhe dava, focada no
relatório importante em que estava a trabalhar no assento de trás.

Só ao passar pelo túnel de Guadarrama, quando a chuva dá lugar a uma
noite desanuviada, Carla levanta a cabeça do computador.

– Será que Maggie está bem?
Carmelo olha para ela de  forma tranquilizadora através do  retrovisor.

Os  olhos azuis cheios de  rugas. Carla viu aquele olhar no retrovisor –
  divertido, brincalhão, carinhoso  – e  recorda-o desde sempre. Está com
a família por toda a vida. É da família.

– Melhor do que ao colo, senhora. A carrinha nova é cinco estrelas.
Carla não tem tanta certeza. É  verdade que a  carrinha –  o  reboque

de  cavalos atrelado ao todo-o-terreno  – é  a melhor que o  dinheiro pode
comprar, e que a viagem até Madrid não é muito longa. Mas Carla sempre se
preocupou muito com os  seus companheiros. Quando era pequenina, no
clube hípico onde aprendeu a  montar, viu a  forma como três homens
tentavam que um potro que estava nervoso e não se queria mexer subisse
para o  reboque. Empurravam-no, puxavam-no pelas rédeas. O  animal
resistia. Quando os seus cascos tocaram o  interior do atrelado, a mudança
de  som levou a que o  seu medo se transformasse em pânico. Dava coices
para tentar escapar. O  impulso dos coices fez que se ferisse no pescoço na
borda do  reboque e  caiu morto no chão. Carla nunca mais se tinha



esquecido desse som produzido pelo corpo a  desabar, a  fazer capotar
o atrelado e a arrastar dois dos homens enquanto tombava.

Maggie não é um potro assustadiço. É uma égua Holsteiner de onze anos,
educada e criada por alguns dos melhores tratadores do mundo. Também
é muito cara. O pai de Carla tinha-a comprado num leilão por 4,3 milhões
de  euros. Mas para Carla o  preço –  qualquer preço, de  qualquer coisa  –
é irrelevante. Maggie está com a família há seis anos. É da família.

– Vamos parar um instante.
Carmelo para na primeira área de  serviço o  tempo su�ciente para que

Carla saia, estique as pernas, dê duas passas num cigarro e veri�que como
está Maggie. A égua passa o  focinho pela janela e Carla acaricia-o devagar,
duas vezes, percorrendo com o dedo a bonita mancha branca sobre a pele
acobreada.

Diziam que destoava. Que sabem esses idiotas?
– Quanto tempo falta para chegarmos, Carmelo? – pergunta, quando volta

para o carro.
O motorista, enquanto consulta o GPS, responde:
–  Menos de  uma hora. Mas se quiser posso levá-la primeiro a  casa

e depois levo a Maggie para o Centro Hípico.
Carla pensa por alguns instantes. Por muito tentador que possa ser meter-

se quarenta minutos antes na cama, quer ser ela a guardar a égua na sua box.
Dormirá melhor esta noite e  depois de  amanhã têm de  competir. A�nal
de contas, foi por isso que não foi para Madrid no avião privado, para poder
acompanhá-la. Não tinha sentido deixar Maggie nas mãos de Carmelo só
para ter mais uns minutos de sono.

– Não, continuemos. Depois deixas-me em casa.
Tenta �car concentrada na apresentação que está a preparar para a reunião

de  acionistas da  próxima segunda-feira. Está satisfeita com os  resultados,
embora saiba que não são su�cientes. É  a responsável pelo marketing
da secção de vestuário feminino no império têxtil do pai e todos os anos ele
exige um crescimento sustentável. Embora o tenha conseguido alcançar pelo
terceiro ano consecutivo, o  pai vai queixar-se por ter sido pouco
o crescimento no universo das mulheres entre os dezoito e os vinte e cinco



anos, ou vai dizer que as  lojas cresceram menos do  que aquilo que era
esperado. Encontra sempre qualquer coisa para não �car satisfeito. Pois
claro, não se consegue ser o  homem mais rico do  mundo sendo um
conformista.

Fecha o  portátil, frustrada e  esgotada, e  pega no telemóvel. Já passa
da meia-noite. É muito tarde para falar com Mario, mas sabe que �erese,
a preceptora, está acordada. Provavelmente está a ver �e Crown na televisão
grande do  salão, apesar de o terem proibido e do facto de  ela ter, no seu
quarto, uma televisão de  quarenta polegadas. Mas Carla continua a  não
ralhar à criadagem por causa das pequenas transgressões. Há que dar-lhes
algum desconto. E  �erese está com a  família desde que Mario nasceu.
É quase da família.

Resta-lhe pouca bateria, menos de 10%.
O su�ciente para enviar um WhatsApp, depois carrego-o, pensa.

Uns segundos depois, �erese envia-lhe uma fotogra�a de Mario deitado
na cama, de barriga para baixo, a ressonar profundamente com o seu pijama
do  Spiderman sem nenhuma preocupação no mundo. Carla sente-se algo
culpada por não ter estado em casa a tempo para lhe dar banho e deitá-lo,
mas, de  seguida, acalma-se. A�nal, também ela tinha sido criada com
governantas, pouco via a sua mãe e não se saiu mal.

O trabalho acima de tudo, pensa Carla, enquanto remexe no lenço de seda
e fecha os olhos por um instante, só um pouco, uma soneca…
 

 

Uma travagem brusca acorda-a e faz com que o portátil lhe caia do colo.



– O que se passa, Carmelo?
–  Cortaram o  caminho de  acesso ao Centro Hípico. Segundo o  GPS,

estamos apenas a duzentos metros, mas há um sinal de obras.
Carla espreita pelo para-brisas. O local é um centro de pesquisa que se irá

inaugurar depois de amanhã, numa urbanização nova perto da La Moraleja,
mesmo sem iluminação de�nitiva. Lá fora só se veem as trevas e as árvores.
Os faróis do Porsche iluminam uma placa de ������ ��� ������ �� �����,
com as suas luzes a piscar.

– Está ali alguém – diz Carla, a apontar para a frente.
Aproxima-se uma �gura com um bastão luminoso na mão.
– É um segurança, parece.
Ele aponta-lhes para um caminho de  terra batida que �ca à  esquerda,

quase oculto, por entre as árvores.
– Temos de virar e contornar o Centro Hípico – sugere Carla.
Deixa a tarefa da orientação nas mãos de Carmelo e procura o portátil no

chão do carro. Pega-lhe com uma expressão desagradada, o que lhe faltava
agora era perder a apresentação. Isso seria o �m do mundo.

Era o pior que me podia acontecer agora, pensa.
Com a  travagem, também o  telemóvel tinha caído no chão. E agora não

sabe onde está. Tateia com os dedos, à procura, com a mão direita, enquanto
com a esquerda se apoia no assento.

Onde diabo te meteste?
O pescoço dói-lhe devido à posição incómoda, quase paralela ao encosto.

Pergunta a Carmelo:
– Já chegámos?
Os dedos tocam no volume familiar do  iPhone, estava preso por debaixo

do assento da frente. O aparelho vibra, chegou um WhatsApp.
Estou quase a apanhá-lo, pensa, esticando o braço. Só um pouco mais.
Carmelo dá uma palmada no volante e diz:
– Não posso acreditar! Outro desvio?
Carla desiste das tentativas contorcionistas e  senta-se, já o  apanhará

quando chegarem e  puderem acender a  luz do  teto, por agora não quer



ofuscar Carmelo. Carla aponta na direção dos muros altos a menos de cem
metros à sua direita e diz:

– Mas por onde querem que nós vamos agora, se o Centro Hípico �ca ali?
Uma �gura usando um capacete e um colete re�etor aproxima-se, segura

também num bastão luminoso com a  mão enluvada. Faz um gesto
a Carmelo para que baixe o vidro do carro. O motorista obedece.

– Boa noite – diz o homem do bastão luminoso.
– Por favor, qual é o caminho para o Centro Hípico? É porque é tarde e a

égua tem de dormir – responde Carmelo.
Quando está cansado ou tenso a  pronúncia de  Arteixo �ca mais

pronunciada, pensa Carla, divertida. Pronúncia pronunciada, adora o  seu
jogo de palavras. Meu Deus, é tarde e estou tão cansada. Imagina-se na sua
cama, embrulhada nos cobertores. Amanhã espera-a um dia muito duro.

– É muito fácil. Se sair do carro, indico-lhe já.
Carmelo abre a porta do carro e põe um pé no chão de terra. O homem

do bastão luminoso levanta-o e aponta-o para a escuridão, ao mesmo tempo
que se inclina para o motorista como se quisesse assim indicar melhor por
onde deve seguir até ao edifício.

– Olhe, é por ali.
– Onde?
Maggie, no reboque, agita-se inquieta, relincha, escarva, nervosa.
Os cavalos sabem.
Carla vê, por segundos, qualquer coisa a brilhar na mão direita do homem

do bastão antes que Carmelo a veja também pelo canto do olho e  se vire,
intrigado. Demasiado tarde. A faca afunda-se no pescoço do motorista com
um movimento descendente e um estalido húmido, atravessando a camada
de  gordura visível, cortando a  jugular. O  desconhecido domina Carmelo
com o braço esquerdo, encosta-o a ele e usa o bastão como uma alavanca,
com a qual aprisiona o peito de Carmelo, que tenta alcançar aquilo que está
na sua garganta, aquele elemento estranho incrustado no seu interior.
Catorze centímetros de  lâmina a�ada que agora abandonam a  carne,
seguidos por um esguicho de sangue desoxigenado que, em vez de se dirigir



ao coração de Carmelo, salpica a porta aberta do Porsche, cola-se ao porta-
luvas e empapa a terra.

Carmelo cai de  joelhos, tentando desesperadamente parar a hemorragia,
voltar a  meter a  vida que se lhe escapa por entre os  dedos para dentro
do  corpo. Emite um som gorgolejante que, a  pouco e  pouco, se vai
transformando num silvo como um vidro que se quebra.

Embora queira gritar, Carla não abriu a boca pois a garganta está presa
pelo medo e  pela surpresa, a  terrível dissonância que vê entre o  corpo
agonizante que cai no chão e o homem afável, educado e carinhoso

é da família
que ela conhece e aprecia, e lembra-se do potro da sua infância ao mesmo

tempo que pensa que Carmelo já não poderá ver os seus netos, um deles ela
conhece, tem a mesma idade que Mario, e uma vez brincaram os dois na
herdade e

Mario. Oh, meu Deus! O meu �lho.
Carla toma consciência de que será a próxima, que o homem da faca – já

não é o homem do bastão, agora é só o homem da faca – já está a virar-se
e  começa a  contornar o Porsche, a passar diante dos faróis e que, se quer
voltar a ver Mario, tem de fazer alguma coisa, naquele momento, de imediato,
mas os  dedos não dão com a  maçaneta, resvalam, empapados em suor
e paralisados pelo medo, mas depressa consegue, ouve o som de um ruído
metálico e a porta está aberta e o homem da faca está ali mesmo.

Então, Carla empurra a porta do carro e atira-se lá para fora.



Capítulo 13

Uma fotogra�a

A primeira coisa que Antonia diz quando os homens regressam ao salão é:
– Não morreu aqui.
O  rapaz já não está no sofá. Uma vez tendo Antonia concluído a  sua

análise, a médica havia-o colocado no saco preto com fecho de correr que
está no chão.

Mentor pede:
– Continua.
– Este é um local de crime secundário. O rapaz não morreu aqui, não seria

possível fazê-lo sem deixar rasto. O  assassino limitou-se a  deixar aqui
o cadáver e a montar uma encenação. Para quem, não sei.

Jon observa-a, intrigado. Alguma coisa mudara nela. Quando chegou,
parecia um coelhinho assustado, hipnotizado pelos faróis de  um carro.
Inspirava ternura, embora desse a  sensação de  não estar de  maneira
nenhuma ali. Agora estava tranquila, serena. (Estava.) Até a sua pose havia
mudado, os ombros um pouco mais levantados, o queixo erguido.

(Diferente.)
– Nós também não. Queres que te faça um resumo do que sabemos?
Antonia con�rma e encosta-se à parede com as mãos nos bolsos, à espera.
–  Há oito dias recebi uma chamada vinda de  cima  – diz Mentor,

apontando com o indicador para o céu. – Perguntaram-me se estavas pronta
para regressar ao trabalho. Respondi que não sabia, mas que podia tentar.
Então explicaram-me que talvez não fosse necessária a tua participação, mas
que tinha acontecido algo de muito grave.

Jon interrompe:



– O rapaz tinha desaparecido.
– Exato. Estava numa aula, pediu para ir à casa de banho e não regressou.

É  tudo o  que sabemos. O  colégio não tem câmaras de  segurança e  os
professores pensaram que tinha decidido ir fumar a  meio da  aula
de  Matemática. Ao que parece, ele fazia isso com frequência até que
o professor enviou um mail aos pais. O pai respondeu de imediato, dizendo
que o rapaz não estava bem e que não iria às aulas no dia seguinte.

–  Os pais já sabiam  – a�rma Antonia. –  Aquele que o  levou já havia
avisado os pais de que o tinha apanhado.

Jon passa a mão pelo cabelo e diz:
– E também lhes terá dito para não denunciarem o rapto à polícia.
–  Os pais têm contactos. Sabiam bem a  quem pedir ajuda. Logo que

o  assassino desligou o  telefone, começaram a  movimentar as  peças das
hierarquias superiores. Recebi a chamada passava apenas uma hora e meia
desde que o rapaz tinha desaparecido.

A justiça é igual para todos, pensa Jon, que necessita de uma cerveja com
urgência, ou de dez.

– E depois?
– Depois mandaram-nos estar quietos. Prepararmo-nos para intervir se

fosse necessário. Mais nada.
Uma semana perdida, pensa Jon. Uma semana que deu tempo ao assassino

para ter liberdade de movimentos e fazer o que quis com o pobre rapaz.

A doutora Aguado interrompe:
–  Ontem às  sete da  manhã o  pessoal de  serviço descobriu o  cadáver

de Álvaro Trueba e foi então que pediram a nossa intervenção.
Mentor acrescenta:
– Tinham a certeza de que tu te ias juntar à festa.
Antonia levanta-se, junta-se a eles e diz:
– O que vai ser do rapaz?
–  Vão dizer que foi meningite. Uma febre fulminante. Um dos nossos

médicos con�rmará.
Antonia olha para ele sem pestanejar e diz:



– Mentor, nós nunca trabalhámos assim. Temos contornado um pouco
as regras. Feito as coisas à margem. Mas isto… isto não está certo.

Mentor encolhe os ombros:
– Talvez já antes não estivesse bem, Antonia. Mas foste-te logo embora.

Deixaste-nos abandonados.
– Não te atrevas a atirar-me isso à cara – diz ela, apontando-lhe o dedo.
Mentor tira da pasta a  fotogra�a onde está o  rapaz com a  irmã na praia

e mostra-a a Antonia.
– E tu não te atrevas a dizer-me que se fará melhor justiça se o nome deste

rapaz for arrastado para os  programas matinais de  televisão. Se  os  lobos
despedaçarem cada parcela da  sua vida desde que seja trending topic no
Twitter. Se a irmã crescer com a recordação constante do que na realidade se
passou. A  uma outra menina pode ser que a  deixassem esquecer. Esta
menina é a �lha da presidente do maior banco europeu  – diz Mentor,
batendo com o indicador na fotogra�a. – Não vão deixar que alguma vez se
esqueça. Em todas as reportagens que venham a sair, em cada fotogra�a que
lhe tirem, acrescentarão «marcada pela tragédia». Quererias isso para o teu
�lho?

Mentor cala-se e  �ca a  olhar para Antonia com uma máscara
de integridade bem composta.

Jon, por seu lado, está tentado a aplaudir.
O cabrão está a manipulá-la com material de primeira classe. Uma mentira

tão parecida com a  verdade que se torna quase indistinguível. Agora

compreendo a que se referia com o «merdismo». Este tipo era capaz de pisar

o pescoço da avó moribunda só para ganhar.

– Espera aí, tens um �lho? – pergunta Jon, quando o signi�cado da última
frase que acabou de ouvir lhe alcança o cérebro.

Antonia não responde, o seu olhar está a medir forças com o de Mentor,
que diz com uma voz suave:

– Diz-me que quem fez isto não vai voltar a matar.
Antonia respira fundo. Leva tempo a responder e, quando o faz, fala muito

devagar.



–  Uma plani�cação exaustiva do  rapto. Um crime especialmente cruel
e sem escrúpulos. Quem fez isto é muitíssimo inteligente e, sim, vai voltar
a matar. Isto é apenas o princípio.

Aguado pergunta:
– Estamos perante um assassino em série?
–  Não  – responde Antonia. –  É  algo diferente. Uma espécie diferente

de animal. Algo que nunca vi.



Três horas antes

Carla abre a  porta do  Porsche. O  homem atira o  seu corpo contra ela,

demasiado tarde. A porta fecha-se nas suas costas como umas mandíbulas

esfomeadas, mas Carla já cá está fora, cai sobre as mãos. Os pés não aderem

bem ao chão, os sapatos de salto raso patinam sobre o terreno irregular.

 

Não caias, não caias agora.
Se cais, ele apanha-te.

 

Carla tropeça, os  músculos estão sem forças depois de  tantas horas

passadas no carro, mas consegue endireitar-se o su�ciente para correr. Um

passo, dois passos, é  tudo o que precisa, correr, afastar-se dali. Uma mão

paira atrás dela.

Crac, soa.

O  corpo de  Carla para, petri�cado, a  respiração �ca entrecortada na

garganta.

Os dedos do  homem tinham conseguido agarrar o  seu lenço  – o  som

do  tecido a  rasgar-se era o  que tinha ouvido, e  não, como temia, o  seu

pescoço a partir-se – e puxa por ele.

Carla roda sobre si, levada pelo impulso. A  sorte permite que o  faça

da  direita para a  esquerda, como nos educados e  obedientes ponteiros

do relógio, e que o seu corpo se liberte, e o lenço �que nas mãos do homem

da  faca, que o deixa cair e  começa a perseguição com um grunhido atrás

dela.

– Vem cá.

Carla dá a  volta ao atrelado de  Maggie, que relincha ao ouvir os  seus

passos, e volta-se na direção contrária, deixando o reboque entre ela e o seu



perseguidor. Do outro lado só há a estrada, nenhum sítio para onde ir e ela

não irá chegar muito longe com aqueles sapatos rasos, quase sandálias. Tirá-

los também não é uma opção. O caminho está cheio de areia e de pedras,

cheira a pó e a secura. Descalços, os pés acabariam por �car desfeitos numa

questão de  segundos e  o seu perseguidor –  com as  solas resistentes,

as pernas altas e fortes de homem – depressa a alcançaria.

 

Há luzes no Centro Hípico
Vai até lá, idiota,

 

ouve na sua cabeça, e a voz que fala é a da mãe, embora não seja possível

porque a mãe morreu há onze meses.

Carla corre, o  seu corpo sai do  ângulo de  visão do  carro e  então vê

o bastão luminoso, à frente dele no caminho de terra que sobe até ao Centro

Hípico e não compreende como pode ter chegado ali tão depressa. Dobra-se

de novo e salta além da berma, mete-se por entre as árvores, ouve os ramos

de um arbusto a partirem-se e que lhe ferem as pernas e lamenta, não uma

última vez, ter escolhido um vestido em vez de umas calças de ganga.

Tarde de  mais. O  tecido �ca enrodilhado num ramo e  Carla cai para

a  frente, a  esbracejar. O  que trava a  queda é  um tronco de  árvore sobre

o  qual aterra com a cara. Ouve-se um estalido. Não consegue conter-se

e solta um gemido.

Está a sangrar do nariz. Muito.

 

Parti-o. Meu Deus, como dói.
 

Cerra os dentes.

 

Continua.
 

Atrás de  si ouvem-se os  passos do  homem, pesados, implacáveis,

a penetrar no bosque. Mas agora Carla tem vantagem: alguns metros e  a

escuridão. A abençoada escuridão. Protege-se atrás de uma árvore – é uma



azinheira, sente a superfície rugosa do tronco contra as costas, as mãos estão

pegajosas por causa da  resina e  o cheiro entra pelo nariz, a  madeira

e perfumado – tentando pensar no que há de fazer.

 

Vou chamar a polícia.
 

O telefone está no carro,
por debaixo do assento.

 

Vou pegar num ramo e atacá-lo, apanho-o de surpresa.
 

Ele é muito maior do que tu.
 

Então vou a  correr até ao atrelado e monto a Maggie, espeto as  esporas
e vou galopar como o vento.
 

Ele vai impedir-te antes.
E vais precisar de uns segundos

para abrir o trinco e ajudar
a Maggie a descer.

E mesmo que a montes sem sela, de uma vez,
e sem cair, logo que consigas manter o equilíbrio,

ele pode entrar no Porsche e perseguir-te
muito antes que consigas

encontrar o caminho principal
na escuridão.

 

A  voz, que continua a  parecer ser a  da mãe, não lhe deixa mais

alternativas.

 

Tens de ir ao Centro Hípico
e pedir ajuda.

 



O homem repete:

– Anda cá. Anda cá.

Cada vez mais perto.

O  feixe de  luz de uma lanterna esquadrinha, por entre as árvores, como

um tentáculo ansioso, à sua procura.

Carla baixa-se, tateia às  cegas. Palha. Ramos secos que lhe partem

as unhas. Algo pastoso que prefere não identi�car. Uma pinha, não, isto não

serve. Por �m, a mão fecha-se à volta de uma pedra, pequena, rugosa.

Os passos do homem da  faca estão quase em cima dela. Consegue ouvir

a sua respiração, intermitente e gutural.

Carla atira a  pedra na direção contrária, o  mais longe que pode. Não

é muito. O som parece lamentavelmente próximo.

 

Esta é toda a vantagem que tens, aproveita-a.
 

O  homem da  faca vira-se e  o feixe de  luz explora, cioso, mais perto

do reboque. Carla decide livrar-se dos sapatos, sabe que irá doer muito, mas

também que fará menos barulho e, agora, evitar fazer barulho é  a única

forma de escapar. Começa a andar encurvada em direção ao Centro Hípico.

Cada passo é uma tortura para a alma, cada passada parece ressoar por todo

o bosque, gritando estou aqui, apanha-me!
A  tortura mental une-se à dor física quando as agulhas de pinheiro que

atapetam o chão começam a cravar-se na planta dos pés, no espaço, suave

e vulnerável, entre os dedos. A dor acumulada e repetida é, paradoxalmente,

mais suportável do  que uma qualquer dor isolada que uma só picada

produza e Carla deixa que a adrenalina tome o controlo. A lucidez absurda

que nos invade, por vezes, nos momentos de maior pânico, fá-la repetir uma

frase que aprendeu na universidade.

Uma picada é uma tragédia, mil picadas são estatística.
Vinte metros mais à  frente acabam-se as  árvores e  estão ali os  muros

do Centro Hípico, a poucos passos, no �m de uma colina cheia de arbustos

secos e restos de materiais de construção.

 



Não há caminho. Não há portas.
Tens de contornar o muro.

 

Mas estarei exposta. Poderá ver-me.
Perto da curva visível há umas quantas vigas de aço e  sacos de areia. Se

correr até lá, poderá usá-los como esconderijo antes de dobrar a esquina.

 

São cerca de oitenta metros. Talvez menos. Na universidade terias
conseguido fazê-los em doze segundos. Um sprint glorioso, com os braços

dobrados em ângulo reto, os dedos estendidos e uma expressão
de velocidade na cara.

 

Carla toca nos pés descalços e maltratados, cheios de  feridas. Arranca,

como pode, algumas das agulhas, já que outras estão en�adas entre a pele

e  o músculo e  se partiram, precisaria de uma pinça, um banho de  água

quente com desinfetante e um milhão de pensos rápidos.

Quando chegar a casa. Quando chegar a casa. Vou chegar a casa esta noite.
Vou beijar o meu �lho esta noite.

Endireita-se um pouco e olha para trás, mas não vê nem ouve qualquer

indício do homem da faca. Talvez se tenha perdido. Talvez se tenha cansado

e  tenha ido para casa. Talvez os  crustáceos aprendam a  cantar esta

primavera.

Sai dali, devagar, tentado pisar o chão com cuidado e compreende agora,

por experiência, que a  traiçoeira cama de  agulhas era um paraíso em

comparação com o  terreno pedregoso que a  faz torcer os tornozelos e  lhe

envia espasmos de dor para o cérebro quando as pedras rugosas e a�adas

entram em contacto com a  pele. Cada passo é um sofrimento a  triplicar.

Primeiro, a previsão da dor que irá sentir com o pé ainda no ar. Segundo,

a dor que lhe causam as  feridas que já tem ao entrar em contacto tímido

com o solo. Terceiro, a dor autêntica, real, quando todo o peso do corpo se

abate sobre o  pé e  tem de  apertar os  dentes com muita força para não

desatar a gritar.

Cinquenta passos.



Vinte.

Vou conseguir.
Então, os faróis do Porsche, apontados ao muro em ângulo reto na posição

em que se encontra, movem-se. Carla apressa-se e  vai buscar forças ao

último lugar que lhe resta: o desejo inabalável, quase físico, de estar de novo

em casa com o �lho.

O  carro desloca-se e  ilumina Carla mesmo quando consegue alcançar

os sacos de areia. Protege-se por detrás deles, encolhe-se.

Não me viu. Não pode ter-me visto.
O carro aproxima-se e para.

Carla ouve a porta a abrir-se.

– Vem cá – diz o homem da faca.

Não deve estar nem a seis metros de distância.

– Vem cá, ou saio e degolo o teu cavalo.

É uma égua. É uma égua e chama-se Maggie.
Carla tenta fazer-se mais pequena, aperta a cabeça contra os sacos de areia

como se quisesse fundir-se com eles e  desaparecer. Mas isso não vai

acontecer.

– Vem cá – repete o homem da faca. – Vem aqui já. Ou vou degolar o teu

cavalo.

E Carla cerra os punhos e grita de medo e de frustração.

 

Não faças isso. É só uma égua,
 

diz a voz da sua mãe.

Não posso permitir que lhe façam mal. É da família.
E então, põe-se de pé e o homem da faca já está ao seu lado, atira-se para

cima dela, com a sua respiração ofegante e os seus braços fortes e Carla sente

o metal no pescoço e o mundo desaparece.



Capítulo 14

Uma carrinha

Jon intervém:
– Está bem, vamos começar pelo que sabemos.
Jon e  Antonia estão sentados no laboratório móvel, a  comparar

apontamentos, enquanto a doutora Aguado – já sem o macacão, vestida com
calças de  ganga e  uma camisola  – escreve no seu MacBook, com
os  auscultadores postos. A  música está muito alta, uma espécie de  rock
estrangeiro que Jon não consegue identi�car.

O  interior da  carrinha tem espaço para que quatro pessoas trabalhem
comodamente. Pela porta aberta, Jon consegue ver Mentor a  dirigir uma
equipa de três pessoas vestidas com macacos azul-escuros que tinham vindo
noutra carrinha preta sem janelas. Tiram caixas de metal e sacos de plástico
que empilham sobre o  terraço branco que cobre o  acesso à  garagem
da mansão.

Embora não consiga ouvir o que dizem, tem a certeza de qual será o papel
dos recém-chegados: apagar todos os  indícios do  que aconteceu naquela
casa.

–  O  rapaz desapareceu do  colégio antes de as aulas acabarem. Os  pais
pediram ajuda quase de imediato de forma discreta.

– O assassino falou com eles – a�rma Antonia. – Depois, mais nada até
ontem de manhã, quando o cadáver do rapaz aparece, como que por magia,
no salão da casa dos pais. Por onde começarias tu se isto fosse um dos teus
casos?

Jon sorri com amargura. Os  casos em que ele trabalha são
apunhalamentos por questões de drogas, putas que se esfumam (com sorte,



para outro lugar, sem sorte, enterradas), carros que desaparecem daqui
e  aparecem queimados acolá. Vidas de  merda que culminam em atos
de merda.

– Este não é um caso dos meus.
– Pelo menos tenta.
O inspetor Gutiérrez enuncia uma lista rápida. Relatórios �nanceiros dos

pais; registos bancários e  de cartões de  crédito, os  familiares, amigos
e  pessoas próximas; telefone, computador do  rapaz; entrevistas com
possíveis testemunhas. Isso seria o que pediria primeiro.

Antonia admite:
– Nada disso serve. Os pais não são pessoas normais. Os  seus relatórios

�nanceiros iriam deixar-nos ocupados durante meses. Não há testemunhas
além do professor que disse que o rapaz se levantou para ir à casa de banho.

– Talvez haja alguém que viu alguma coisa e  não nos contou. Ou  não
o saiba. Podíamos ir ao colégio.

Antonia aponta lá para fora onde Mentor dá ordens e gesticula.
–  Ele não te deixaria. Não é  assim que fazemos as  coisas. Além disso,

durante os  seis minutos que estivéssemos no colégio um dos miúdos iria
colocar a nossa fotogra�a no Instagram. Daí a um quarto de hora estariam lá
os jornalistas.

Jon dá uma palmada na coxa, exasperado, e diz:
–  O  secretismo não vai ajudar a  encontrar o  assassino deste rapaz.

As coisas não se fazem desta maneira.
–  A  polícia não faz as  coisas desta maneira. Nós não somos a  polícia.

A polícia é lenta, segura, previsível. É um elefante que baixa a cabeça, �xa-se
num objetivo e arrasa tudo à sua passagem. Nós somos outra coisa.

Eu, sim, sou a polícia, pensa Jon. Lento, de con�ança. Mas não um elefante,
não estou gordo.

Olha para onde Antonia está a  olhar, que volta a  indicar-lhe a  porta
do  laboratório móvel, bem como o  homem que aguarda lá fora, agora
ocupado a falar ao telemóvel.

Jon, frustrado, recusa-se a  dar-lhe razão. Sente-se como se o  tivessem
atirado ao Nervión vestido e com duas pedras atadas nos pés e diz:



– Não sei se quero jogar o vosso jogo.
Antonia responde-lhe:
–  Não te pedi para o  fazeres. Por mim, podes ir-te embora quando

quiseres.
– Quem me dera que isso fosse verdade.
– Se estás aqui é porque cometeste um erro.
Talvez um rato, apanhado na ratoeira que acaba de  se fechar com um

estalido sonoro, com a coluna partida e o queijo fora do seu alcance, pudesse
explicar, melhor que Jon, a partida macabra que o destino parecia querer
pregar-lhe.

– Está bem. Nós não somos um elefante. O que somos então?
– Nós recolhemos o que há e arranjamos uma solução.
– E que há que possamos utilizar?
Antonia revê mentalmente todas as peças do caso, uma a uma. O cadáver,

manipulado mas sem pistas. Um cenário preparado. Elementos da  casa
utilizados como parte do perturbado propósito do assassino.

Consegue imaginá-lo a colocar o corpo, uma sombra negra que se move,
com uma precisão total. Que entra e sai de uma urbanização impenetrável.

– Quando um ser humano mata outro há sempre um grande caos – diz
Antonia. – Há sangue por todo o lado. Cadeiras viradas, móveis partidos.

E  dentes e  vidros e  garrafas espalhadas, pensa Jon, que já viu o  que
acontece quando os homens se transformam em lobos uns para os outros.

– Mas há uma coisa que devemos ter em conta. Disseste que o assassino
matou o rapaz noutro lugar e que, por isso, não há pistas.

– Não há impressões digitais, nem cabelos, nem �bras. E muito menos
deixou o cartão de cidadão em cima da mesa da cozinha.

– Teria sido um pormenor da sua parte.
– Mas enganas-te se pensas que não há alguma coisa que possamos usar.

Sabemos que deixou uma mensagem, ou temos razões su�cientes para
pensarmos que o fez. O azeite no cabelo do rapaz.

– O Salmo 23. Uma motivação religiosa?
–  Não sei. Mas sabemos que se esforçou muito para deixar aquela

mensagem e  que o  fez sem cometer erros. E  isso diz-nos mais sobre ele



do que o contrário. Vê isto.
Antonia procura no seu iPad e mostra-lhe uma fotogra�a. Não é bonita.
Jon pergunta, tentando não desviar o olhar:
– Um caso antigo?
– Dos primeiros.
Na imagem vê-se uma mulher morta num quarto. A roupa da cama está

desfeita e cheia de manchas escuras. A cara da vítima está coberta com uma
fronha de almofada.

– Um assassino em série. Sevilha, há já alguns anos. Três vítimas antes
de  o apanharmos. Esta é  a terceira, embora fossem todas parecidas.
O assassino era dono de um bar de estrada em Écija.

– O Assassino das Tesouras. Lembro-me dele. Foste tu que o apanhaste? –
pergunta Jon com um respeito repentino.

Antonia sorri-lhe com um sorriso indecifrável que parece ter sido pintado
por Da Vinci.

–  Antecedentes de  abusos sexuais e  maus-tratos desde o  ensino
secundário. Más ações, mas ia-se safando.

– Até que um dia o anjinho resolveu subir a fasquia.
– Era um tipo astuto. Tentou encobrir as suas impressões digitais o melhor

que pôde e por isso conseguiu passar à primeira. Se não há mais assassinos
em série em Espanha é porque cometem erros quase sempre e os apanham
antes que chegue à vítima número dois. Mesmo assim, observa o cenário.

– É um desastre.
– Caos. Uma explosão de violência enquanto obtém o que quer, o objeto

do prazer, do desejo. Os cortes no corpo dela não são limpos, hesita antes
de lhe cravar as tesouras. E quando acaba… a culpa, o remorso.

– Por isso tapa-lhe a cara – diz Jon, apontando para a fotogra�a.
Antonia toca no braço da  doutora Aguado, que tira os  auscultadores

e olha para ela intrigada.
– Pode pôr as fotogra�as do local do crime no ecrã, por favor.
A médica forense concorda e deita a mão ao rato. Pouco depois, os  sete

monitores de trinta polegadas que cobrem uma das paredes do  laboratório



móvel começam a mostrar, ciclicamente, as fotogra�as tiradas por Aguado.
Mostram o salão, as divisões da casa e, claro, o sofá onde está a vítima.

Antonia pergunta:
– O que não vês?
– Não há culpa nem remorsos.
Antonia não diz mais nada. Tem os  olhos cravados no carrossel

de fotogra�as, as pupilas passam de uma para a outra. Jon espera, paciente,
mas intui que alguma coisa não está bem. O mesmo brilho tenebroso que
tinha antes quando estava a observar o cadáver, acocorada no salão, tinha
voltado aos seus olhos. Jon pergunta:

– Estás bem?
Uma eternidade depois, Antonia parece dar pela pergunta. Mas opta por

responder a uma outra, a uma que está a fazer a si mesma e diz:
– É tudo arti�cial. Isto não é por…
Para a meio da frase, muito devagar.
É como se lhe tivessem tirado as pilhas, pensa Jon.
A doutora Aguado põe-se entre Antonia e ele e dá-lhe uma coisa. Antonia

afasta-lhe a mão.
– Não. Tenho de pensar.
– Assim é mais fácil.
– Já disse que não. Desapareça.
– Senhora Scott…
–  Já lhe disse para se ir embora  – diz Antonia com uma voz dura

e estridente. Um diamante a cortar vidro.
Aguado endireita-se, incomodada, alisa as  calças de  ganga, puxa

as mangas da camisola para cima e diz:
– Vou sair para ver se Mentor precisa de ajuda.
Jon espera até que a médica forense tenha saltado da carrinha e só então se

endireita na cadeira e se inclina para Antonia.
– Disseste que era arti�cial.
Antonia olha para ele, o  esforço para comunicar os  seus pensamentos

é visível nos seus olhos e diz:



– Isto não é por causa do rapaz. É por causa de uma outra coisa. É pelo
poder.

– Poder? Que tipo de poder?
– O assassino acredita que pensou em tudo. Mas engana-se. Deixou-nos

dois, dois…
– Dois quê?
Antonia baixa a  cabeça. Quando a  volta a  endireitar, lágrimas grossas

correm pelo seu rosto.
– Lamento. Pensei que podia. Mas não posso.
E, levantando-se, sai da carrinha.



Capítulo 15

Um avião

É apenas um ponto no céu da manhã.
O  Bombardier Global Express 7000 tinha descolado do  Aeroporto

da Corunha quando ainda era noite e estava previsto iniciar a aproximação
à pista em Madrid logo depois de amanhecer. Mesmo assim, o dono e único
passageiro a bordo do avião irá ver aparecer o sol perto da sua janela antes
dos habitantes da capital de Espanha.

O piloto avisa pelo intercomunicador da aeronave:
– Senhor, faltam dois minutos.
Ramón Ortiz não levanta ainda os  olhos dos papéis que um dos seus

assistentes lhe entregou em mão nas escadas do avião e que inclui o relatório
de  vendas do  dia anterior, problemas na abertura de  uma nova loja em
Singapura e outros assuntos menores. Não pode estar atento a  tudo como
gostaria, mas fez correr o rumor – no qual chegou a acreditar – de que não
há pormenor, grande ou pequeno, que escape ao seu controlo. Gosta
de  aparecer de  surpresa ou de  telefonar para alguma das suas lojas, pedir
para falar com a  responsável (cujo nome, convenientemente, lhe é  dito
antes) e de falar sobre trivialidades. Sabe que a responsável irá contar a todos
que com ela se cruzarem. E é assim que são criadas as  lendas, com muito
pouco.

Aos oitenta e  três anos, Ortiz já percorreu um longo caminho desde que
era um miúdo que regressava a casa andando durante cinco quilómetros por
uma estrada coberta de  neve e  com os  sapatos nas mãos para não
os estragar. Porque não havia outros.



Entre o couro duro daqueles sapatos e a pele suave de perna de potro que
cobre os  assentos do  seu avião privado houve muitos amanheceres. Passa
a  mão pelo braço da  cadeira com apreço não isento de  uma certa
preocupação. A pele é excelente, sem dúvida. Embora o luxo excessivo acabe
por, mesmo depois de  tantos anos, lhe parecer estranho. Como se fosse
emprestado. Foi a  �lha Carla quem insistiu em  que personalizasse
os  assentos especi�camente com aquela pele, em conjunto com o  sofá
Chester�eld que ainda conserva em sua casa, e que o acompanha desde a
abertura da primeira loja há já quatro décadas.

Ramón tinha franzido o  sobrolho perante a  despesa que faria subir
a fatura do avião – 35 milhões de euros – em mais cem mil. Mas com Carla
não se podia discutir. Tudo acaba com um:

– Cala-te, cala-te que ainda vais ser o homem mais rico do cemitério.
E, com certeza, será verdade. Onde quer que o enterrem.
– Um minuto, senhor – diz o piloto.
Ramón tinha-lhe dado instruções para que o avisasse sempre do instante

em que o  sol fazia a  sua aparição. Não quer perdê-lo, concentrado no seu
trabalho. Sabe que o piloto faz alguma batota pois o avião sobe um pouco
para que a  previsão se cumpra no momento preciso. Um dos privilégios
de ser o homem mais rico – ainda sobre a terra e não debaixo dela – é poder
escolher a hora a que amanhece.

Tira os óculos de leitura que caem sobre o peito pendurados pela corrente
que traz no pescoço, e recosta-se para ver o espetáculo. Mas uma vibração
sobre a  mesa de  mogno maciço desvia-lhe a  atenção. É  o seu telemóvel
particular que está a  tocar e que dispõe de cobertura wi-� graças à  ligação
via satélite do Bombardier. Outros cinquenta mil euros a mais, sem contar
com os cinquenta euros por cada minuto de ligação. Outra despesa que não
discutiu. Carla tinha dito:

– Não vais querer perder uma chamada importante enquanto estás a voar.
Tendo em conta que só um punhado de  pessoas tem aquele número,

Ramón sabe que sempre que toca é importante. Por isso, desvia o olhar, com
grande pena sua, da vista da janela.



É uma chamada do FaceTime de áudio. A fotogra�a de Carla saúda-o no
ecrã. O  que é  raro nela, não só acordar tão cedo como telefonar àquelas
horas.

Atende.
– O que fazes já acordada?
A voz que lhe responde não é a de Carla.
– Bom dia, senhor Ortiz.
– Quem fala? Como tem este número?
Uma voz, grave, seca, explica-lhe todos os pormenores que o  levam a ter

aquele número e por que está a telefonar do FaceTime da �lha.
– Oiça, se você lhe faz algum mal…
O interlocutor interrompe-o:
–  Já lhe �z, senhor Ortiz. E  vou fazer-lhe mais. E  você não poderá

impedir-me. E agora, cale-se.
E Ramón Ortiz escuta-o. E quando o  sol nasce e bate em cheio na sua

cara, não presta atenção, porque dentro de  si está a  crescer a  escuridão.
E quando o homem que tem a �lha interrompe a chamada, Ramón Ortiz dá
por si, pela primeira vez na sua vida, sem saber o que fazer.

– Cinco dias – foi a última coisa que o outro lhe tinha dito.
Cinco dias.

Durante uns bons minutos, Ramón Ortiz �ca absorto. Nem está
consciente, tal é o seu estado de nervos, de que já aterraram e que o piloto
o informa de que já pode desembarcar.

Ramón toma uma decisão. Procura na agenda de contactos um número
de telefone. Um que, como o seu, está ao alcance de muito poucas pessoas.

Um número de telefone que pensou nunca ter de vir a utilizar…



Capítulo 16

Uma cama de hospital

A avó Scott está desiludida.
Mas Antonia não se importa.
– Estou desiludida, menina – diz a avó Scott.
– Tanto me faz – responde Antonia sem parar de limar as unhas.
Encontra-se no quarto 134 do Hospital de la Moncloa. O iPad está sobre

a mesa e Antonia tenta tratar das unhas o melhor que pode. As  escolhas
de iluminação no 134 são duas: penumbra do século ��� ou pupilas a arder.
Por sorte, Antonia pode contar com os  seus meios. Trouxe um candeeiro
de  casa. Na verdade, trouxe muitas mais coisas. Para começar, quase toda
a  roupa. Uma cómoda, um ferro de  engomar, uma máquina de  café
Nespresso e uma quantidade indeterminada de produtos de beleza e higiene
que ocupam quase todo o chão da casa de banho. Entrar nela é uma versão
do jogo Campo Minado, só que com cremes para a celulite.

Não é que Marcos vá utilizá-la num futuro próximo.
– Tens de sair daí.
– Dissemos uma noite.
–  Não ligo ao que dissemos  – mente a  avó Scott. –  Mas sabes que

continuares fechada sobre ti não te faz bem.
A parte boa de podermos fazer uma videochamada enquanto arranjamos

as unhas é que podemos esconder os olhos sem que a outra pessoa possa
fazer nada quanto a isso.

– Estou bem.
Era o  seu mantra desde pequenina. Para alguém como ela, que percebia

tudo à sua volta (a in�delidade do pai, a doença que a mãe lhe escondeu até



que só pôde chorá-la, o  incómodo que todos os  que rodeavam aquela
menina invulgar e  franzina sentiam), é  irónico o  pouco que se esforçou
sempre para transmitir coisa nenhuma.

Claro que estava a  falar com a  avó Scott. E  à avó poucas coisas lhe
escapam. É tão perspicaz que é capaz de deduzir que, na verdade, a neta vive
em permanência no quarto do hospital onde o marido se encontra em coma;
que não tem meios para ganhar a vida; que não fala com ninguém a não ser
com ela e  que isso é  o contrário de  estar bem. Disso deu-se ela conta,
sozinha, sem a ajuda de ninguém.

A sabedoria dos anciãos.
– Olha-me nos olhos quando falo contigo, menina.
–  As minhas  unhas estão um horror  – diz Antonia, que está prestes

a começar a limar o osso.
Por um momento, simpático e  efémero, Antonia acredita que a  avó vai

mudar de assunto. Errado: a pausa que faz deve-se ao facto de estar a beber
um gole do seu chá Darjeeling (com três torrões de açúcar) e a engolir uma
massa com manteiga. É diabética, mas segue as suas regras.

– Já se passou tempo su�ciente. Tenho estado a aguentar as tuas desculpas,
a  tua autocompaixão, as  tuas lágrimas. Mas não aguento mais. Tens um
emprego no qual és muito boa, um trabalho que te permite mudar as coisas.
Um trabalho que não te aborrece.

Se as coisas fossem assim tão fáceis, pensa Antonia.
A avó tem razão numa coisa. Aquilo que faz – aquilo que fazia – é uma

coisa que nunca pensou ser possível. Para ela, os  desa�os eram sempre
curtos, como tinha descoberto quando era adolescente. Qualquer disciplina
de conhecimento que estudasse tornava-se sensaborona em poucas semanas.
A  diferença em relação a  outros sobredotados, que quase sempre optam
pelas áreas da  física e  das matemáticas, nas quais o  raciocínio puro lhes
oferece recompensas intelectuais, é  que a Antonia não lhe agradava
os números. Não era porque não se desse bem com eles. Podia calcular uma
raiz quadrada de  nove dígitos sem usar o  lápis nem o  papel, em poucos
segundos.



Há muitas pessoas que, nessa idade complicada em que o corpo muda e o
mundo se torna muitíssimo grande, pensam que jamais poderão vir a  ser
amadas. Antonia também entrava nessa categoria, naturalmente. Mas, além
disso, acreditava que nunca poderia encontrar nada que de  facto
a  interessasse, que a  obrigasse a  pôr todo o  seu cérebro e  todos os  seus
sentidos ao serviço de uma tarefa.

O primeiro �cou invalidado quando conheceu Marcos.
O segundo, quando conheceu Mentor.
Com os  dois tinha conhecido o  amor, um amor diferente. O  primeiro

tinha-lhe dado amor, o  segundo tinha-lhe dado alguma coisa para amar.
Claro que, onde há amor, há consideráveis, intermináveis, quantidades
de sofrimento.

O que nós causamos e o que os outros nos causam.
Antonia, por �m, põe de parte a lima e a acetona e diz:
– Avó, juro-te que tentei. Mas é muito duro. Queima-nos por dentro.
– Dantes conseguias.
– Dantes era dantes e agora é agora.
– Quando aconteceu o que se passou com Marcos…
– Não foi por acaso, avó.
A avó endireita-se e acena o dedo em frente ao ecrã. Claro que não sabe

muito bem para onde olhar e o dedo acaba por apontar noutra direção e,
assim, o efeito perde-se um pouco. Mas diz:

– Aconteceu. Não foste tu quem disparou.
– Mas continuo a ser a responsável.
– Não, não és. Percebo que quando aquilo aconteceu ao Marcos tenhas

�cado magoada. Mas tens de seguir em frente. Não queres voltar? Então está
bem. Procura outro trabalho.

Antonia não se vê a  servir cafés atrás de um balcão nem a exercer com
o seu diploma de Filologia – que obteve apenas para se livrar da insistência
do pai – como professora de línguas num instituto.

O que nos deixa num dilema muito bonito.

Encruzilhada, con�ito, alternativa, dúvida, dilema, beco sem saída. Para
alguma coisa serve a  licenciatura em Filologia. Acabamos por saber um



montão de sinónimos para de�nir uma situação de merda. Antonia começa
a falar:

– Avó…
E  cala-se logo porque, na realidade, não tem grande coisa para dizer.

Porque a vida, por muito inútil que lhe pareça, tem de ser vivida. Quem lhe
dera saber como.

A avó termina:
– Já passou tempo su�ciente. Para de te esconderes.
Desliga a  chamada e  o seu rosto desaparece do  ecrã do  iPad, deixando

apenas o de Antonia, confuso e desorientado. A última coisa que Antonia
queria ver neste momento.

Desliga o  tablet. Nos últimos três anos não tem tido uma relação muito
boa com o seu rosto. Nunca se vê ao espelho depois de anoitecer, se puder
evitá-lo.

Já passou tempo su�ciente.
Antonia contempla o  homem estendido na cama. A  cara, antes com

feições tão a�adas que se podia cortar só de as olhar, é agora uma máscara
de cera, pálida e sem vida. O cabelo, que dantes era negro, forte e comprido,
está agora liso e  tão �no que poderia partir-se à passagem de uma brisa.
Os lábios, os lábios que só de roçá-los a faziam sentir Kilig (uma palavra que
em �lipino signi�ca «quando sentes borboletas no estômago por causa
da felicidade»), estão secos e gretados. Os músculos rijos e toni�cados não
são senão um simples testemunho, uma recordação dolorosa daquilo que já
não são.

Antonia pega-lhe na mão e encontra consolo.
As mãos não tinham mudado. Já não lidam com o  cinzel, já não lhe

afastam da cara a  franja rebelde, já não se estendem sobre os seus seios, já
não a aconchegam à noite quando se destapa, mas continuam a ser as suas
mãos. Mãos de homem, mãos de escultor.

Dele, do Marcos que ela ama e de quem tem tantas saudades, só  restam
essas mãos e um coração forte. Um coração que continua a bater 76 vezes
por minuto. Às  vezes, ela deixa-se �car a  olhar o  eletrocardiógrafo, com
o seu som monocórdico e o constante bip, bip, bip, até que o cansaço a vença



e adormeça no sofá das visitas que tem sido a sua única cama nas últimas
mil cento e dezasseis noites. Mais tarde, durante o dia, volta ao apartamento,
que esvaziou de  tudo o que lhe recorde o marido, para estar só e executar
o seu ritual. O ritual que a mantém sã. Os  três minutos por dia, os únicos
três minutos, em que se permite pensar em abandonar tudo, o sofrimento,
a culpa e a prisão que é a sua mente privilegiada.

Antonia Scott só se permite pensar em suicídio três minutos por dia.
Depois de  ter passado a  noite anterior acordada, não tem forças, nem
vontade, para voltar ao apartamento e  regressar para dormir com Marcos,
por isso decide tentar alcançar a sua parcela miserável de paz ali mesmo.

Descalça-se.
Coloca-se no chão em posição de lótus.
Fecha os olhos.
Esvazia os pulmões.
Batem à porta.



Capítulo 17

Uma sanduíche mista

– Estás com mau aspeto.
O inspetor Gutiérrez está à porta do quarto com um sorriso e um café na

mão tirado da máquina. O seu elegante fato leve de  lã está tão amarrotado
que parece ter acabado de  sair da ovelha. Tem o cabelo despenteado. Está
com o aspeto de quem dormiu no carro, porque dormiu no carro.

Antonia pergunta:
– Como me encontraste?
– Posso não ser o homem mais inteligente do mundo, mas continuo a ser

polícia.
– Só quero estar sozinha.
– E eu só quero falar contigo.
– Não podes entrar.
– Não fazia tenções disso. Detesto hospitais.
– Ninguém gosta de hospitais.
Antonia fecha-lhe a porta na cara.
Jon pensa em voltar a bater à porta, mas tem o bom senso su�ciente para

se sentar num banco junto ao bebedouro. Mata o  tempo a  ler um letreiro
escrito com letras elegantes estilo Comic Sans que avisa que as  infeções
contraídas nos hospitais são a terceira causa de morte em Espanha e convida
a  usar o  frasco de  gel antisséptico preso na parede. Jon aperta o  botão
do dispensador que está – era só isso que faltava – vazio.

Antonia sai passados uns minutos. Calçou-se, pôs ao ombro a mala e diz:
– Vamos à cafetaria.



Jon segue-a em silêncio até ao piso de  baixo. Um polícia tem os seus
truques. Um dos mais úteis é deixar que os outros falem quando nas últimas
três noites a nossa média de sono é de três horas e um quarto.

Antonia senta-se ao balcão. O empregado cumprimenta-a com um sorriso
deslavado, reservado para os clientes habituais e serve, sem perguntar, uma
lata de Coca-Cola Light e um copo com uma só pedra de gelo.

– E para si? – pergunta a Jon.
– O mesmo, mas num copo limpo, por favor.
O  empregado lança-lhe um olhar assassino e  escolhe com extremo

cuidado o copo que saiu mais turvo da máquina de lavar louça.
– São duas mistas com ovo, Fidel.
– Comes sempre aqui? – pergunta Jon.
– O jantar, sempre. O resto costumo comer em casa.
O inspetor lembra-se, com uma careta de desagrado, das caixas de plástico

com comida ressequida à  entrada. Quando as  sanduíches mistas chegam,
veri�ca que no hospital são apegados à  tradição. A  grelha onde fazem
as sanduíches não deve ter sido limpa desde a inauguração do hospital.

– Umas verduras faziam-te bem.
Em resposta, Antonia faz um passeio sarcástico com o olhar pelos cento

e dezanove quilos do polícia que estão a fazer ranger o banco. Fá-lo durante
algum tempo.

– Eu não estou gordo, o que estou é  forte. Embora te vá confessar uma
coisa – baixa a voz, como se fosse contar-lhe um segredo. – Gosto de comer.

– A mim tanto me faz. Tenho anosmia.
Jon levanta uma sobrancelha, a pedir desenvolvimento.
– Quer dizer que não consigo cheirar nada.
– Nada de nada? Como quando se está constipado?
– É  de nascença. Só consigo aperceber-me dos sabores muito intensos,

como o doce e o salgado. O resto sabe-me quase tudo a cartão.
– E quando cortas cebolas? Não choras?
–  Choro como toda a  gente. Não tem nada a  ver com o  cheiro, são

as  moléculas de  enxofre que existem na cebola que fazem uma reação
química com a humidade dos olhos e produzem ácido sulfúrico.



– Que chatice – diz o inspetor.
E di-lo a  sério. Sem se aperceber, porque é um coração mole e porque,

quando se enternece, o seu coração não pensa muito. Põe a grande mão no
antebraço de Antonia e aperta-o.

Jon não gosta muito dos vídeos com gatos, mas há um género deles ao
qual acha muita graça: é  aquele em que os malvados donos colocam um
pepino por detrás do animal, de maneira a que, quando o felino se volta, dá
um salto de um metro e meio com o corpo todo em tensão. O seu instinto
confunde o pepino com uma serpente.

A reação é bastante parecida com a que Antonia tem quando Jon lhe põe
a mão no braço. O banco cai ao chão com estrondo. A meia dúzia de pessoas
que está na cafetaria volta-se na direção do espetáculo.

– Sinto muito. – Jon tenta desculpar-se. Agacha-se para apanhar o banco
ao mesmo tempo que Antonia, e os dois chocam com a cabeça um no outro.

Idiota, idiota, idiota. Não te disseram para nunca lhe tocares?

Antonia segura a testa, onde se magoou, e diz:
–  Nunca me toques! Minha Nossa Senhora, és  maciço, parece que fui

contra uma parede.
– Cada qual usa a cabeça para alguma coisa. A minha serve para derrubar

portas.
– A quem o dizes.
Fidel aparece com alguns cubos de gelo envoltos numa toalha. Só para ela,

claro. Jon também tem dores, mas a vergonha de pedir mais cubos faz com
que desista.

O incidente não parece ter tirado a fome a Antonia. A segurar o gelo com
uma das mãos, acaba a sanduíche com a outra. E as batatas fritas de pacote
que puseram a acompanhar. E pede outra Coca-Cola.

Táticas de procrastinação. Está à espera que seja eu a falar, pensa Jon. Mas

eu só jogo para ver quem é mais teimoso, é muito difícil ganhar a  alguém

de Bilbau.

E  assim deixa-se �car em silêncio, acaba a  sanduíche gordurosa com
pequenas e delicadas trincadelas.

Antonia, quando se cansa de esperar que o outro fale, pergunta:



– Está bem, o que queres?
– Bem, miúda, sinceramente, quero voltar para casa e para a minha mãe,

que está insuportável, a enviar-me WhatsApps a perguntar quando regresso,
pois precisa de mim para deslocar a cómoda. Sempre que a vejo, no estado
em que está a escrever… sei que meia hora mais tarde vou ter problemas.

– Está doente, ou assim?
– Só de afetos. Quer que a leve ao Bingo Arizona. Tem vergonha de dizer

as linhas em voz alta.
– Como eu não vou continuar, em breve vai sentir menos a tua falta.
Jon diz que sim com a cabeça e com um sorriso cansado diz:
– O teu amigo conspirador já me libertou.
E  é verdade. Mentor tinha-lhe dito que não era obrigado a permanecer.

Claro que também lhe disse outra coisa. Uma coisa que muda tudo.
Antonia olha para ele, descon�ada, e pergunta:
– Então porque vieste? Foi para te despedires?
– Não. Vim saber aquilo que tu queres.
– Já te disse. Ficar aqui com o meu marido. E antes que digas mais alguma

coisa – adverte ao adivinhar a pergunta nos olhos de Jon –, aviso-te de que
esse não é um assunto do qual goste de falar.

– Compreendo. E o que se passa com Álvaro Trueba?
Ela pensa nisso durante aquilo que lhe pareceu ser uma semana e meia,

mais ou menos. Leva o copo à boca para acalmar a consciência. Claro que
é Coca-Cola Light e assim não se parece nada com uma cena de �lme. Por
�m diz:

– Não é problema meu. O rapaz está morto e nada pode alterar isso.
– E quem o fez continua à solta.
– Pode acontecer nunca virmos a saber quem é.
Jon funga e olha para o outro lado.
– Bem, já que o dizes…
Mete a mão no bolso do  casaco e  tira de  lá uma fotogra�a. Põe-na em

cima do balcão. Com o cabelo pintado de louro, olhos castanhos e grandes,
maçãs do  rosto salientes. Mais perto dos trinta anos do que dos quarenta.
De  aspeto vulgar, como qualquer universitária que tivesse iniciado



a atividade laboral e começado a prosperar. Não olha para a câmara e no seu
sorriso há uma timidez contida. Também um certo calor humano ainda
mais contido.

Antonia pensa já a  ter visto nalgum lugar. Depressa se lembra. Uma
revista de papel couché que encontrou e que tinha sido largada numa das
suas andanças pelo hospital. Uma mulher a  montar a  cavalo, com calças
claras e uma expressão concentrada.

– É quem eu penso que seja?
Jon, assegurando-se de que o empregado está no outro extremo do balcão,

concentrado no futebol que está a dar na televisão, con�rma:
– Carla Ortiz. A herdeira do homem mais rico do mundo.
Antonia pestaneja várias vezes enquanto assimila a informação. E depressa

deixa escapar um suspiro cansado como se quisesse afastar de si o inevitável,
mas sem o conseguir.

– Já…? Já a encontraram?
– Não. Sabemos que está desaparecida, bem como o seu motorista e a sua

égua favorita. Ontem à  tarde saiu da  Corunha de  carro com destino
a Madrid, mas nunca chegou lá.

– Pode ter tido um acidente.
– O pai recebeu uma chamada do raptor esta manhã bem cedo.
Por detrás dos olhos de  Antonia está em movimento uma maquinaria

pesada. Jon já a tinha visto antes. Deixa-a trabalhar.
– Pode ser o nosso homem.
Não é o mesmo homem, pensa Jon. Tinha dito o nosso homem. Aquele que

nos tinha calhado em sorte. Estaria já tão bem a caminho de Bilbau. Estrago

tudo em que toco.

Não precisa de fazer a pergunta, mas fá-la de qualquer maneira.
E Antonia Scott dá-lhe a única resposta que pode dar.



Segunda parte 

Carla



 

Enquanto eles ganham

julgamentos tão sumários que degradam

o vidro dos aquários

dos peixes da cidade.
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Capítulo 1

Um inconveniente

– Temos de pensar em como vamos abordar a situação – diz Mentor.
Convocou-os para a  Plaza de  Paris, nos jardins que existem junto ao

Supremo Tribunal. De  jardins só têm o nome porque, à parte quatro sebes
mal colocadas, a  única coisa que ali cresce são pedras. Mentor sentou-se
num banco junto a um candeeiro à sua espera. Já é noite cerrada e os únicos
visitantes do parque são um homem e o seu cão que cheira o chão.

Jon reclama:
–  O  que há para pensar? Subimos, falamos com ele e  pomo-nos

a trabalhar.
– Temo que haja inconvenientes.
– Veio mais alguém – diz Antonia. Não é uma pergunta.
Mentor faz um gesto exasperado.
– O senhor Ortiz ligou para a pessoa certa e essa pessoa ligou para nós.

Mas o  seu advogado �cou nervoso e  ainda o pôs mais nervoso. Portanto,
os da USE estão lá em cima e agora quem está nervoso sou eu.

A Unidade de Sequestros e Extorsões da Policía Nacional, pensa Jon, com
uma pontinha de inveja. Um corpo de elite. Tipos duros, pro�ssionais.

– Então, o quê? Deixamos tudo nas mãos deles e vamos para casa?
–  Vamos trabalhar como sempre �zemos desde o  início, inspetor

Gutiérrez. Vocês �cam sossegados, à margem, sem incomodar. E sem abrir
demasiado a boca.

– A que se está a referir? – pergunta Jon, incomodado.
–  Refere-se ao facto de  não sabermos nada acerca do  outro caso  –

esclarece Antonia.



O caso do rapaz assassinado em La Finca, simplesmente, não existe. Para ser

uma Unidade criada a �m de  evitar os  poderes e  o secretismo que existem

entre os  diferentes departamentos da Policía, não nos �ca nada mal copiar

os velhos vícios.

– Não há outro caso. Este é o único caso – reitera Mentor, dando uma
grande ênfase à letra «u» –, compreenderam?

Antonia faz um sinal de concordância e Jon imita-a de má vontade. Se se
con�rmar aquilo que suspeitam e for a mesma pessoa quem está por detrás
do desaparecimento de Carla Ortiz e do assassínio do rapaz, terão de jogar
segundo as suas regras. Jon pergunta a Mentor:

– Você não vem?
–  Tenho chamadas para fazer. Divirtam-se e  não façam barulho.

Ah, a propósito, Scott…
Antonia olha para ele.
– … �co contente por teres voltado.
Antonia vira-se sem lhe responder. Quando se afasta, Mentor dá a  Jon

uma minúscula caixinha de metal. Jon agita-a e pergunta:
– O que é isto? Soa como uma maraca.
– Guarde-a. São para ela.
– Comprimidos? Quando devo dar-lhos?
Mentor pisca-lhe o olho e responde:
– Quando ela os pedir.
 

 

O apartamento �ca a dois minutos a pé na Calle General Castaños. Uma
cobertura de  mil metros quadrados, com uma remodelação da  mais alta
qualidade feita pelo gabinete de arquitetura de Enrique Barrera. Tem uma
sala bonita e  acolhedora. E  tudo aquilo é  investigado por Jon sem ter
de  subir, apenas com dois cliques no navegador do  telemóvel, enquanto
esperam em baixo, junto ao intercomunicador, para que os deixem entrar.
Todas as fotogra�as estão numa famosa revista cor-de-rosa. O resto está no
Instagram de Carla Ortiz.



A vida desta gente é um escaparate permanente, pensa Jon. E uma porta

de entrada. Cada fotogra�a que publicam abre a porta aos tarados. Como não

se apercebem disso?

Na última fotogra�a de Carla Ortiz que tinha sido publicada, ela aparece
junto do �lho no terraço daquele apartamento, atrás do qual se vê o edifício
do  Supremo Tribunal. Qualquer um dos seus 228  000 seguidores, com
o  Google Maps e  dois dedos de  testa, levaria menos de  dez minutos
a localizar a morada correta.

Pelo menos o miúdo está de costas. Ao menos isso fez bem.

A porta de entrada abre-se. Jon e Antonia sobem até ao topo de elevador,
depois de passarem por um guarda-costas que os  cumprimenta com uma
seca inclinação de cabeça. Um outro está a vigiar a entrada do apartamento
– o único daquele piso – com a porta aberta.

Um pouco tarde de mais para tanta segurança.

Naquela casa não há um Rothko pendurado nas paredes, mas Jon, ao
entrar, �ca com a  impressão de  que poderia haver. O  chão é  de
microcimento cinzento e os móveis de madeira decapada, estilo industrial.
Nas paredes estão penduradas fotogra�as de  paisagens a  preto e  branco
e algumas de Carla e do �lho. Sem homens. O corredor dá para uma sala
muito grande com uma televisão de  82 polegadas. Do  outro lado, uma
lareira.

Entre uma e  a outra, um homem baixo, forte –  rechonchudo tinha sido
a primeira palavra a surgir na mente de Jon – e careca dá passadas inquietas.
Está vestido com a sempiterna camisa branca de mangas arregaçadas e que
agora estava tão empapada em suor nas axilas que as  manchas húmidas
quase se juntavam no peito. Não os  cumprimenta quando entram, apenas
olha para eles, já indiferente ao des�le de desconhecidos.

No sofá, com os portáteis e  os gravadores ativos, encontram-se os dois
agentes da USE que se identi�cam como sendo o capitão José Luis Parra e o
cabo Miguel Sanjuán. O  tal Parra – com a cabeça rapada, uma pera e um
aperto de mão musculado de macho alfa – parece ser o chefe. Com uma voz
pro�ssional, embora o seu olhar deixe transparecer que não lhe agrada ter
companhia, diz:



– Vocês são os observadores de que me falaram os meus superiores.
Jon, encostado à parede, diz:
– Não os vamos incomodar. Por favor, continuem.
– O senhor Ortiz já nos deu o seu depoimento e está esgotado.
A  intervenção é de um homem grisalho, engravatado e de voz melí�ua,

que está de  pé com os  braços cruzados, a meio da  sala. É  parecido com
o Michael Caine, só que sem uma única centelha de humanidade. Jon não
tem de se esforçar muito para deduzir que é o advogado.

Parra diz:
– Senhor Torres, sei que é  tarde e que estão esgotados depois de um dia

cheio de ansiedade, mas acredite em mim, não temos grande coisa por onde
começar. Se não nos ajudar a criar uma lista de suspeitos, pouco poderemos
fazer.

– Não importa – diz Ortiz.
– Ramón – adverte o  advogado, baixando a  voz. –  Já sabes o que disse

o médico.
Baixa a voz, mas só o  su�ciente para que todos nós possamos entender

o que diz.
– O meu cliente é um octogenário, não o pressionem muito ou rebenta.
– E eu disse que não importa. Já ouviste estes senhores. As primeiras horas

são cruciais.
Parra insiste:
– Precisamos de uma lista completa das pessoas com acesso à  sua �lha,

senhor Ortiz. E, sobretudo, uma lista de  pessoas que potencialmente lhe
quereriam fazer mal.

– Que informações existem sobre o ex-marido?
É  Sanjuán quem pergunta. É  um tipo com barba espessa e  óculos, que

morde a  extremidade da  esferográ�ca Bic e  que olha para o  chefe antes
de abrir a boca.

– Borja? Não foi ele – responde Ortiz.
O divórcio do tenista de meia tigela e da �lha do multimilionário, apenas

três anos depois do  casamento, fora noticiado nas revistas cor-de-rosa,



embora Jon se lembrasse de  ter lido que não tinha sido litigioso e  sim
por mútuo acordo.

– Como tem tanta certeza?
– Porque é um palerma sem coragem. Se não teve audácia para lutar pela

minha �lha durante o  casamento, ainda menos terá para fazer uma coisa
destas.

– Sei que assinou um acordo pré-matrimonial.
– Saiu-lhe lindamente. Cinco mil euros por mês até ao �m da vida para

desaparecer e calar a boca.
Que belo mútuo acordo!

–  Talvez essa quantidade de  dinheiro não lhe pareça su�ciente. A�nal,
a sua �lha é…

– A única coisa que tem de  fazer é estar dois �ns de semana disponível
para ver o  meu neto –  interrompe Ortiz, incomodado com a  lembrança
de  que a  �lha irá herdar oitenta mil milhões de  euros  –, de  quem, sem
dúvida, gosta muito. Além disso, ontem tinha um torneio marcado em Ibiza.
Não foi ele.

Parra e Sanjuán olham um para o outro pelo canto do olho. Jon apercebe-
se de que estão à  pesca. Sabiam que não tinha sido o ex-marido, mas
estavam a apertar Ramón Ortiz para obter informações. Parra sonda-o:

– Pode ter tido a colaboração de alguém.
– Oh, por amor de Deus! – diz Ortiz, apoiando-se na cadeira.
Dá a sensação de que o ar lhe falta por um instante.
O advogado acorre ao seu cliente, pondo-lhe a mão no ombro e diz:
– Senhores…
Ortiz afasta-lhe a  mão com suavidade, mas com �rmeza. Tem o  rosto

congestionado, mas não pensa em parar e a�rma:
– Não é ele! O homem que me telefonou era outra pessoa e, além disso,

a voz dele não parecia ser a de alguém que pudesse ser amigo de Borja.
Antonia fala pela primeira vez:
– Talvez fosse bom se nos contasse toda a conversa.
Todos se viram para ela.
Parra aponta para o computador e diz:



– Já �zemos isso. Amanhã entregar-lhes-emos um resumo do depoimento
do senhor Ortiz. Voltando à lista dos suspeitos…

Antonia intervém de novo:
– Seria bom se o escutassem ouvidos novos.
Parra protesta:
– Senhora… seja qual for o seu nome, temos muita coisa para fazer e está

mais do que visto que o senhor Ortiz se encontra exausto.
Jon, com o seu tom de voz mais inocente e ponderado, comenta:
– Compreendemos que seja um grande esforço para o senhor Ortiz repetir

a conversa que teve.
Parra fulmina-o com o olhar, mas é demasiado tarde.
Claro que Ortiz responde de imediato:
– Não é  esforço nenhum. Só estou cansado. Recebi a  chamada às 6h47

da manhã de hoje.
– Por telemóvel?
– Por FaceTime áudio. Carla usa-o muitas vezes, diz que é mais seguro. Eu

não percebo nada dessas coisas.
– O que lhe disse o raptor?
– Era um homem com uma voz grave que disse que tinha a minha �lha

Carla em seu poder. Pedi-lhe para não lhe fazer mal e ele disse-me que já
o tinha feito. E que lhe iria fazer ainda mais e que eu não o poderia impedir.

– Disse mais alguma coisa?
– Disse-me o nome dele. Disse-me que se chamava Ezequiel.



Carla

Aquilo que chega primeiro é a dor.
Uma pontada aguda, insuportável, que preenche tudo. Que a faz gritar.
Grita durante um tempo que lhe pareceu ser uma eternidade, com toda

a  força dos seus pulmões. É  um grito dilacerante, primitivo. Ainda sem
medo – esse virá depois –, apenas a necessidade imperiosa de que a dor pare
quanto antes.

Não para.
Abranda quando consegue endireitar-se um pouco. Estava deitada sobre

o  nariz partido, com os  braços estendidos, sem forças. Quando se mexe,
os ossos do nariz e da fronte roçam-se e sente isso no interior da cara, quase
os ouve, o estalido áspero, antinatural.

Não consegue ver nada. A escuridão é total.
O medo ainda não chegou. A dor perfurante retirou-se, mas deixou o seu

irmão mais novo, o martelar. Agora o rosto é como a pele de um tambor que
recebe uma percussão constante, sem piedade, e que faz irradiar essa dor até
aos olhos, ao couro cabeludo, às orelhas, à mandíbula, em ondas regulares.

Carla soluça agora, baixinho, enquanto o cérebro tenta assimilar de onde
vem aquela dor e  como lidar com ela. Tenta sentar-se, mas a  repentina
a�uência de sangue à cabeça faz aumentar a sua agonia.

Acalma-te. Acalma-te.

Volta a deitar-se, desta vez com o rosto virado para cima e, assim, o latejo
parece abrandar. Não muito, mas deixa espaço para outras sensações.

Carla sente a boca seca e amarga. O sangue, agora seco, colou os lábios um
ao outro e à parte exterior dos dentes.

Quando os descola, dói-lhe.



Uma dor pequena, controlável, que a  faz esquecer-se, durante um doce
momento, da outra dor. Como quando alguém deixa de olhar para o  tigre
no quarto porque um ratinho se atravessa entre ambos a correr e assim que
o  roedor desaparece por um orifício no rodapé, o  tigre procura o  seu
alimento, com um sorriso a�lado e voltamos ao princípio.

No entanto, não é sangue o que amarga a boca de Carla. É o sabor a ferro
e  fel que está ali, na ponta de uma língua inchada, pastosa e seca. O resto,
o  palato, o  interior da  boca está povoado por um sabor químico
e desagradável, estranho.

Tenho alguma coisa dentro de mim.

Os braços e  as pernas dão-lhe a  sensação de  não lhe pertencerem,
transformaram-se em províncias independentes e dormentes, às quais envia
ordens que são acatadas a  contragosto. O  estômago é  uma minúscula
e apertada bola de ácido onde algo luta para sair. Carla deixa escapar um
arroto, sonoro e  seco como um disparo, cheio dos mesmos e�úvios
estranhos que lhe enchem a boca. Depois do ar, abertas as comportas, vem
o conteúdo do estômago, que não é grande coisa. Carla vomita saliva e bílis,
sem se conseguir conter, duas, três vezes, até que as cólicas param.

Então, a  lembrança atinge-a. O desvio. O homem da  faca. A perseguição
no bosque. A picada no pescoço quando se rendeu.

Não.

Não.

A  sua situação real revela-se diante dela com uma espantosa clareza.
A pior situação.

E é então que chega o medo.



Capítulo 2

Uma evidência

– E foi tudo?
Ortiz não responde logo. Procura a ajuda do advogado, deitando-lhe uma

olhadela que dura uma fração de segundo, embora se contenha. O gesto não
passa despercebido a Jon, que sabe reconhecer um mentiroso quando o vê.

– Sim. Desligou logo.
– Não fez exigências, não disse que voltaria a ligar?
– Não – diz Ortiz, taxativo.
Demasiado taxativo.
– Vai voltar a ligar. Ligam sempre – disse Sanjuán.
Parra, decidido a puxar a brasa à sua sardinha, interrompe:
– Disse que não lhe parecia que fosse alguém que conhecesse o ex-marido

da sua �lha. O que queria dizer com isso?
–  Era um homem com uma voz dura. Parecia… implacável. Ou seja,

o contrário de Borja.
Eis um homem afeiçoado ao ex da �lha. Mas, além dele, quem mais estará?
– A sua �lha não conhece ninguém que se chama Ezequiel, não é verdade?
– Não, que eu saiba. E eu também não.
– Vamos trabalhar presumindo que seja um pseudónimo, não um nome

verdadeiro.
Nota-se mesmo que são um corpo de elite, pensa Jon.
Parra vira-se para Antonia e pergunta:
– Há mais alguma pergunta que queira fazer sobre a chamada ou podemos

continuar por onde estávamos a ir?



Ela murmura uma desculpa e diz algo sobre ter de  ir à  casa de  banho.
Ninguém lhe presta atenção.

–  Então, continuemos. A  sua �lha desapareceu ontem, entre as  dez
da noite e esta madrugada. A última vez que se soube alguma coisa dela é o
momento em que o seu motorista…

Ortiz, que tinha retomado o seu passeio nervoso pelo salão, interrompe-o:
– Carmelo. É como se fosse da família.
– Em que o motorista dela, Carmelo Novoa Iglesias, para para reabastecer

num posto de gasolina em Villanueva de  los Caballeros, em Valladolid. Há
um registo do  cartão de  crédito de  Carmelo de  setenta e  oito euros.
Gasolina, duas garrafas de água e uma embalagem de alcaçuz. Pedimos ao
posto de gasolina as imagens da câmara de segurança para veri�car se nesse
momento Carla estava com ele no carro.

– O que quer dizer com isso?
Parra inclina-se para a frente na cadeira e pergunta:
– Desde quando conhece Carmelo Novoa, senhor Ortiz?
O empresário diz:
– Agora estou a perceber. Como não conseguem deitar a mão ao meu ex-

genro, agora vão atrás do Carmelo? Quantas vezes vos terei de dizer que
o raptor é um desconhecido?

–  Senhor Ortiz… compreenderá que temos de  ir à  procura dentro
do  ambiente familiar. Quando se trata de  um caso de  desaparecimento,
setenta e oito por cento das vezes o responsável pertence ao círculo familiar.
Por isso começamos sempre pelos mais chegados e  a partir daí vamos
ampliando o círculo.

– Não é um caso de desaparecimento. É um caso de rapto.
Parra acrescenta:
– Um rapto sem exigências. Que saibamos.
Este percebe logo, pensa Jon. Tal como o gorducho, a�nal tem alguma coisa

dentro da cabeça calva.
Perante o silêncio de Ramón Ortiz, o advogado intervém:
– Vamos supor que as farão mais tarde. Os senhores a�rmaram-no.



–  Sim. Sim, é  verdade que o dissemos. Então o  senhor diria que
o motorista, o senhor Carmelo Novoa, é uma pessoa de con�ança?

Descon�a de alguma coisa e vai apertando com o velho, para ver se comete
um erro. Porque sabe que não está a contar-lhe tudo. É um velho truque.

– De toda a con�ança.
Parra mostra o ecrã aberto no WhatsApp do telemóvel e diz:
– Enviámos um agente à Corunha para saber mais coisas sobre o senhor

Novoa. Disse-me que é um cliente assíduo do Casino Atlántico.
Ortiz não responde.
– Sabe alguma coisa sobre isto?
– Meus senhores, o meu cliente não é obrigado a ter conhecimento de…
O empresário responde:
– Sim, sabia. Está sob controlo.
– Ao que parece, vai lá várias noites por semana. Blackjack, sobretudo.
– Também sei disso.
– E tem dívidas que ascendem a mais de cem mil euros.
O advogado Torres levanta a cabeça, surpreendido ao ouvir aquilo e olha

preocupado para Ortiz.
Ortiz para de andar e apoia-se na lareira, rói a unha do polegar e comenta:
– Não me sinto à vontade a falar disto.
Parra insiste:
– Compreendo-o, senhor Ortiz. Mas é importante.
Depois de  uma eternidade a  roer a  unha devagar, Ortiz acaba por

responder:
– Carmelo teve uma crise quando a mulher morreu. Trinta e  um anos

casados. Deu-lhe para as cartas.
– E pediu-lhe ajuda?
– Pediu há uns meses. Já lhe disse, ele é da família. Sou o padrinho do neto

mais velho dele, por amor de Deus!
– Deu-lhe dinheiro?
O empresário responde:
– Não, claro que não. Não teria sido uma boa ideia.
– Para si, essa quantidade de dinheiro não é grande coisa, pois não?



O advogado intervém:
– O património do meu cliente é irrelevante para este caso, capitão Parra.
– Exceto que não é, pois não?
Ortiz pega num dos bibelots que estão na prateleira da  lareira, uma bola

de cerâmica com tons delicados, castanho e laranja, vinda de uma das suas
lojas da  cadeia Hogar, e  espeta com ela no chão. O  barulho da  louça
a  fragmentar-se parte em duas metades o  silêncio incómodo que se tinha
feito depois da  observação de  Parra e  transforma-o num silêncio glacial
e físico.

Ortiz, com uma expressão abatida, diz:
– Sou rico. Tenho dinheiro, muitíssimo. Poderia ter feito que os problemas

de Carmelo se tivessem esfumado com um simples gesto, é verdade. E, em
vez disso, ofereci-lhe o meu apoio. Procurei ajuda para ele. Disse-lhe que
continuaria a  trabalhar connosco até ao �m da  sua vida. É o  que se faz
a alguém da família. Carmelo é da família.

–  A  sua recusa em dar-lhe dinheiro, uma quantidade que para si
é insigni�cante, teria sido humilhante para ele. E isso pode ter desencadeado
o  ressentimento. Numa viagem de mais de  seis horas pela autoestrada há
muitas oportunidades. Só teria de se afastar numa área de serviço com uma
desculpa qualquer, prender a sua �lha e depois pedir a um cúmplice que lhe
telefonasse.

A rejeição do que o polícia diz começa a ceder. Ortiz não é alguém dado
a  reconhecer erros. Não o  era quando não passava de um rapaz pobre
de vinte anos e  agora muito menos. O  empresário, numa última explosão
de raiva, diz:

–  É  o mesmo que dizer que a  culpa é minha. Está a  acusar-me de  ser
o causador da desgraça da minha �lha.

– Eu não disse isso, senhor Ortiz. Só queremos que abra os olhos para
a evidência.

E Ortiz abre os olhos e, de  forma evidente, deixa cair os ombros e o ar
escapa-se-lhe dos pulmões. Parece ter chegado ao ponto de quase começar
a  chorar e  não para de  esfregar o  braço esquerdo com o  direito. Diz
baixinho:



– Não me sinto muito bem.
O advogado aproxima-se dele, põe-lhe as mãos nos ombros e diz-lhe ao

ouvido:
– Aguenta-te. O médico está à espera.
E aos restantes:
– Senhores, esta reunião acabou.
Parra e  Sanjuán levantam-se de  má vontade. Não parecem muito

satisfeitos com o desenrolar dos acontecimentos.
– Precisamos de ter acesso ao computador de Carla, às palavras-passe.
Torres, interpondo-se entre eles e Ortiz, a�rma:
–  Não tenho essa informação, mas ajudaremos no que pudermos.

Encarregar-me-ei disso.
Antonia contorna a  barreira que representa o  advogado, aproxima-se

do empresário e pergunta:
– Só mais uma coisa, senhor. Onde está o seu neto?
Ortiz olha para ela como se tentasse perceber quem é aquela mulher e o

que está a  fazer na casa da �lha. Quando fala, a sua voz parece vir de um
milhão de quilómetros de distância.

– O meu neto foi levado para um lugar seguro. Fora de Espanha. Não
quero que esteja aqui se tudo isto acabar por sair nos jornais.

Parra diz:
– Por nós, não sairá, senhor Ortiz.
Por nós, nem te digo nem te conto, acrescenta Jon para si.



Carla

Uma pancada – metálica, ensurdecedora – interrompe os gritos. Perdeu
a  cabeça por algum tempo, não sabe quanto. Está vagamente consciente
de ter procurado às cegas uma saída, mas não há nenhuma. Dominada pela
ansiedade, pediu ajuda até �car rouca, até conseguir apenas extrair um
suspiro fraco dos pulmões. E  então, soou a  pancada, ecoando à  volta
de Carla com um eco abafado e impreciso.

Quando o eco emudece, alguém diz:
– Não gosto que grites.
É uma voz grave. Uma voz de homem.
Carla responde com um �o de voz:
– Senhor. Oiça, senhor. Preciso de ajuda.
Silêncio.
Carla insiste, forçando ao máximo a garganta. Soa como um fole no �m

da sua existência:
– Senhor… consegue ouvir-me?
– Ouvi-te. Não gosto que grites.
– Senhor, preciso de sair daqui. Tem de me deixar sair, por favor. Tenho

medo do escuro.
– Dá-me a palavra-passe do teu correio eletrónico.
Carla está enjoada. Faz muito, muito calor. Não consegue respirar bem,

mal há ali oxigénio. Tem de sair dali, seja como for.
– Deixe-me sair! Quero sair!
Lança-se para a  frente, a gatinhar, à procura de uma saída na escuridão

com as mãos estendidas. Os dedos encontram uma coisa sólida e metálica.
Ao apoiar-se nela, cede um pouco e depressa volta à mesma posição.

Uma porta. É uma porta.



De joelhos, apoiada na placa metálica, Carla começa a  bater com
insistência. As palmas das suas mãos arrancam apenas tímidos sussurros ao
metal.

– Abra! Abra, por favooooooor…!
A  última sílaba da  súplica quebra-se num soluço cada vez mais débil.

Carla deixa-se cair, de costas, contra a porta de metal, sem deixar de chorar.
Então vem a segunda pancada. Como Carla está apoiada na placa – com

os ombros, com as mãos e com a cabeça –, a pancada ecoa por todo o seu
corpo. Os  ouvidos zumbem, o  diafragma comprime-se, a  dor do  nariz
multiplica-se e morde a língua com o sobressalto.

– Não gosto que grites e também não gosto que chores.
Carla quer gritar outra vez, todo o seu corpo pede para gritar outra vez,

pedir-lhe, exigir àquele homem que a  liberte, imediatamente. Mas
o esgotamento, a dor e alguma coisa mais dizem-lhe para esperar.

E faz isso, em silêncio, cerrando os punhos para não gritar.
– Já estás mais calma?
– Sim – sussurra Carla.
– Dá-me a palavra-passe.
Carla abre a  boca para responder e  alguma coisa outra vez a  impede

de falar. É uma voz que já ouviu antes. No bosque.
 

Não digas nada.

 

Ele vai matar-me.

 

Não digas nada. Se lhe deres

a palavra-passe ele vai ter acesso a TUDO.

 

Se me �zer mal, vai tê-la de qualquer maneira.

 

Então, negoceia. Ele quer alguma coisa,

pede-lhe tu alguma coisa.

 



– A palavra-passe – repete o homem.
– Não.
– Dá-me a palavra-passe ou entro aí e mato-te.
A  ameaça faz que Carla se encolha outra vez. A  respiração �ca mais

acelerada.
É blu�.
– Você não vai matar-me. Se me matar, não terá a palavra-passe.
Silêncio.
– Posso entrar e fazer-te mal até que a digas.
 

Não consigo. Não consigo. Tenho de lhe dizer.

 

Não te rendas tão facilmente. Sempre te

rendeste com demasiada facilidade.

 

Carla cerra os punhos, abana a cabeça para trás e para a  frente tentando
pensar apesar da dor.

Está bem. Está bem.

– Como se chama? Eu chamo-me Carla. O meu nome é Carla – repete,
porque ouviu algures, ou leu, talvez, ou viu nalgum �lme, que tem
de conseguir que o
 

Diz. Raptor. Violador. Assassino.

Escolhe uma.

 

homem que lhe pode fazer mal a veja como uma pessoa. Que te humanize.
Que saiba que não somos só um corpo, que não somos um objeto.

– Já sei como te chamas.
– E você, como se chama?
Silêncio.
– Podes chamar-me Ezequiel.
–  Ezequiel… eu chamo-me Carla. Deixe-me sair e  dar-lhe-ei dinheiro.

Posso fazer uma transferência agora. Juro que não direi nada do  que se



passou.
– Não quero dinheiro. Quero a palavra-passe.
– Está bem. Então dê-me água.
Silêncio.
–  Se eu te der água, dizes-me qual é  a palavra-passe. –  Não é  uma

pergunta.
Um silêncio mais longo, ao �m do qual Carla ouve um barulho metálico

na porta.
– Aqui a tens.
– Onde está? Não consigo ver nada!
Ouve-se um clique. Um retângulo de  luz �ca recortado na escuridão, no

chão, na parte de baixo da porta.
No centro está uma garrafa de água de meio litro.
O brilho que se desprende dela é irreal, uma recordação de que à sua volta

não há mais nada a não ser trevas. Carla atira-se para ela. O plástico range
sob as mãos ansiosas quando tira a  tampa e a leva à boca. Em dois tragos
bebe metade. Caem sobre o estômago vazio e débil como dois murros. Volta
a  sentir cólicas e  vomita quase todo o  líquido no chão sem se conseguir
conter.

– Já tens a tua água. Agora, a palavra-passe.
Carla aproxima-se do retângulo de  luz. Não deve medir mais do que um

palmo de  altura e  dois de  largura. Tenta espreitar por ele, ajoelhada.
Consegue ver, do  outro lado, umas botas iluminadas por uma lanterna.
O  feixe de  luz faz-lhe doer os  olhos. Levanta uma das mãos e  tenta ver
alguma coisa através dos dedos.

– Espere um momento. Vamos falar, podemos… poderia…
O retângulo de  luz desaparece com um barulho metálico. Carla ouve um

estalido do outro lado. Um trinco, talvez.
Não. Não.

Batendo outra vez na porta, grita:
– Deixe-me sair!
– Pediste água em troca da palavra-passe. Diz-me qual é.
Carla, confusa, chora desesperada.



 

Não lhe digas. Se a dizes, não

vais ter mais nada com que negociar.

 

– Por favor…
Desta vez são três pancadas, em sucessão rápida, furiosas, as que atroam

o mundo de Carla. Os  tímpanos vibram, reverberam, a porta abana. Carla
�ca em posição fetal no chão, com os joelhos encolhidos, a tapar os ouvidos
com as mãos.

Entre lágrimas, começa a dizer a palavra-passe.



Capítulo 3

Uma massagem

Antonia e Jon tentam sair discretamente do elevador, mas quando chegam

à  porta de  saída do  edifício encontram um dos homens da Unidade

de Sequestros a bloqueá-la.

– Não nos vais deixar passar, pois não?

O polícia abana cabeça, aponta para trás deles, cruza os braços. Quando se

voltam para trás, veem Parra com uma expressão furiosa. Desceu as escadas

a correr. Enfrenta Jon e pergunta:

– Pode saber-se de onde saíram?

Jon tira o distintivo do bolso do casaco, coloca-o à altura dos olhos dele

e diz:

– Vamos lá ter calma, capitão, porque aqui somos todos amigos.

Parra nem se dá ao trabalho de o ver.

– Já sei quem és, inspetor Gutiérrez. Aquilo que não sei é porque está um

polícia de  terceira categoria a meter o nariz num caso de  primeiro nível.

O meu caso, na verdade. E esta, quem é?

Antonia encolhe-se um pouco perante a  agressividade do  capitão. Não

consegue mexer-se, o outro polícia deu um passo em frente e intimida-a por

detrás. Jon avisa:

– A esta nem lhe dirijas a palavra. E tu, chega-te para trás, senão também

levas um murro.

O outro retrocede um milímetro ou dois.

– Perguntei-te quem é.

– O que tens a ver com isso? Avisaram-te que vínhamos, não é verdade? –

responde Jon enquanto guarda a identi�cação.



– Disseram-me os superiores, sim. Que vinham dois observadores.

– Pois é isso que fazemos, observamos. Não gostas que te observem?

Jon imprime às últimas palavras um toque de felino com garras para que

o  outro, o  muito heterossexual capitão José Luis Parra, pai de  família

e  orgulhoso portador de um polo com o  escudo de Espanha bordado na

manga, reaja.

– Ouve-me, maricas…

Jon �ca com o corpo tenso, pronto para receber o murro que vê a chegar

aos olhos de Parra, mas este não chega a esmurrá-lo. Aquilo que chega é a

voz de Antonia.

– Capitão Parra, sou Antonia Scott. Trabalho com a Interpol na avaliação

de crimes de maior destaque.

Jon �ca petri�cado. Antonia untou a  voz com mel e o seu sorriso com

purpurina. A imagem viva da concórdia. Até estende a mão a Parra. Ela, que

foge do contacto físico como o empregado de uma inspeção do �sco, com

a mão estendida.

Por sorte para Antonia, Parra não parece disposto a  dar um aperto

de mão. Olha para baixo –  tem quase mais trinta centímetros de altura –,

incrédulo.

– Tu és mesmo da Interpol!

Antonia põe a mão dentro da mala e tira de lá uma identi�cação. Aquela

sim, o  capitão aceita-a e  observa-a, espantado. Diz, batendo com

a identi�cação dela na palma da mão:

– Está bem, e o que faz aqui a Interpol, beleza?

–  Faço parte de  um grande projeto que estamos a  preparar a  nível

mundial. Crimes que escapam às características comuns e novas maneiras

de  os abordar. Há já algum tempo pedi para trabalhar consigo e  com

os  especialistas da USE. Quando soubemos que estavam a  trabalhar num

desaparecimento tão importante, entrei no primeiro avião com destino

a Madrid.

Se há alguma coisa que um macho alfa como este adore é que lhe deem uma

massagem no ego, pensa Jon.

Antonia continua:



– Estudar os seus métodos irá dar-nos uma informação valiosíssima para

os corpos de polícia de todo o mundo. Nem todos os dias se pode trabalhar

com uma unidade que teve oitenta e sete por cento de e�cácia nos últimos

seis anos.

Que belos preliminares, miúda.

Parra mordisca o lábio inferior, cauteloso. Está tentado a acreditar naquilo.

– Oitenta e oito ponto três de e�cácia, na verdade.

Depois aponta para Jon e pergunta:

– E este?

– O inspetor Gutiérrez foi-me atribuído como elemento de ligação. Neste

momento está numa fase de transição pro�ssional.

– Na verdade, suspenso de  funções e  sem vencimento. Então a putinha,

Gutiérrez? Apanhou-te num bom ângulo.

Jon tem na ponta da língua várias respostas que incluem a mãe, a mulher

e a irmã – se existir – do capitão Parra. Mas é a altura de as engolir.

– Quero lá saber! Aqui me tens a fazer de ama-seca.

– Sei que a nossa presença é uma coisa pouco comum, mas acredite: só

queremos ver como trabalham. E, quem sabe, contribuir com qualquer

coisa.

Parra concorda com um aceno de cabeça, procurando voltar atrás sem que

se note o quão satisfeito se encontra.

– Que seja um pequeno contributo. Não atrapalhem o nosso caminho ou

põem-se a  andar daqui para fora, Interpol ou não. E  nada de  falar com

testemunhas sem que eu saiba e  sem que haja um dos meus homens

presente, entendido?

– Nunca faríamos isso – diz Antonia.

Parra vira-se para Jon, que faz olhos de carneiro mal morto e diz:

– O mesmo que ela disse.

O capitão, como se estivesse a mandar para a cama um menino da pré-

escolar, diz:

– Pois, vamos embora e dormir. Amanhã de manhã passem pela Che�a

e alguém vos porá ao corrente da situação.



Ezequiel

Sou, sobretudo, uma pessoa boa, escreve o  homem no caderno. Leva-o
sempre consigo. Não é nada de especial. É um bloco de apontamentos como
o que qualquer estudante tem, 3,95 euros em qualquer supermercado.

Cometi erros, como toda a gente. Não sou perfeito. Às vezes deixo-me levar
pelos impulsos. Pratico ações impuras, em  pensamento quase sempre e,
às vezes, em atos. Quando não o posso evitar, quando não há outra solução
porque a  carne é  fraca, por muito que a  queiramos dominar. Depois disso,
sinto-me sujo e envergonhado e, às vezes, perco as estribeiras. Sinto um peso
opressivo nas mãos e na cara e não consigo dormir bem. Fico irritadiço.

O homem arranca a página, coloca-a sobre o cinzeiro e deita fogo a uma
das pontas. O  papel começa a  arder, no início devagar e  depois mais
depressa, quando a chama alcança a borda superior. A língua voraz procura
os seus dedos. Nunca os consegue alcançar.

As chamas anseiam sempre pela carne, escreve o  homem numa página
nova. Mas há formas de as evitar. A con�ssão que limpa a nossa alma e nos
prepara para o  céu onde Jesus nos espera com os  braços abertos. Mas
a con�ssão, os sacramentos, não são tudo. É  imprescindível ter uma vontade
inabalável de  arrependimento e  fazer a  vontade de  Deus sobre a  Terra.
E sermos boas pessoas. E eu sou uma boa pessoa.

Para de escrever, porque não consegue concentrar-se. A sua letra é sempre
bonita, redonda e  legível, mas hoje sai-lhe irregular, �na, como se fossem
patas de  aranha. Não consegue sentir o  prazer, simples e  genuíno, que
resulta da possibilidade de  transcrever os seus pensamentos com uma boa
e  franca caligra�a. Nem, evidentemente, a paz de espírito. Quando era um
rapazinho, o pai ensinou-o a fazê-lo. Era um homem rude, era um homem
rígido, mas também era um homem sábio. Sabia como limpar a alma dos



atos que a  sujavam quando não havia nenhum sacerdote por perto. Era
necessário apenas escrevê-los na folha e enviá-los a Deus, como Abel tinha
oferecido o seu sacrifício. E o seu fumo ascendia ao céu.

O pai escrevia e queimava uma folha por noite. Às vezes até nu, com os nós
dos dedos ainda in�amados, recorda. E a serenidade que �cava no seu rosto,
quando o pecado se esfumava.

Quer escrever sobre essa memória, mas é impossível.
Carla Ortiz está a gritar outra vez.
E isso é um exemplo claro de egoísmo e de ingratidão. Deu-lhe a água que

pediu, apesar de não ter de o fazer. Podia ter conseguido que ela dissesse
a palavra-passe batendo-lhe. De pancadas percebe ele.

Detesta a violência, porque não é coisa de boas pessoas. Horroriza-o ter
de empregá-la e, quando o faz – quando não há outra solução –, tem, o mais
depressa possível, de  ir escrever uma folha de  con�ssão. Quis evitá-lo,
procurando uma solução pací�ca, e  ali está o  resultado. Não há uma boa
ação que �que sem castigo.

Levanta-se e dá pancadas na porta com uma chave de fendas. Duas vezes.
A prisioneira cala-se logo.

Volta para a mesa. Está satisfeito.
Desta vez não cometeu erros. O homem não é um criminoso. Nunca o foi.

Sempre teve um trabalho honrado. Não estaria a fazer aquilo se não tivesse
sido obrigado. Se lhe tivessem dado outra opção.

Por isso está satisfeito por não ter cometido erros.
O  ponto mais difícil é  sempre a  comunicação com os  familiares.

Os  telemóveis, o correio eletrónico, tudo isso é suscetível de ser rastreado.
Mas ele seguiu os passos que lhe tinham explicado antes de telefonar ao pai.
Utilizar um servidor VPN  anónimo que camu�ava o  seu endereço antes
de  se ligar à  internet, desligar o  computador imediatamente. O  resto
da operação foi canja. Matar a égua para que os relinchos não chamassem
a atenção foi a única coisa que lhe custou fazer. Não gosta de fazer mal a um
animal inocente. Por isso desviou os  olhos quando a  golpeou na coluna
vertebral. Depois escondeu o carro por entre as árvores e soltou o reboque.

É então que se apercebe do erro que cometeu. Um muito grave.



Um erro que tem de solucionar quanto antes, agora mesmo.



Capítulo 4

Um argumento

Antonia vai seis passos largos à  frente de  Jon, em direção ao carro que
tinha deixado estacionado em dupla �la na Calle Génova, quase a  chegar
à Plaza de Colón. Jon concede à sua companheira uns metros de vantagem.
A�nal é  ele quem tem a  chave do  carro. E  sabe reconhecer quando uma
mulher está aborrecida por pormenores subtis como, por exemplo, pisar
o chão como se fosse composto por crânios de inimigos.

Entram no carro, põem os  cintos de  segurança. Jon vai ao volante, com
as  mãos, uma de  cada lado, e  �ca a  olhar o  tráfego que desce desde
a Castellana até ao Paseo de Recoletos. São quase três horas da manhã e por
isso não passam muitos carros.

Outro dado importante que Jon conhece acerca das mulheres é  que,
quando estão muito caladas e muito irritadas, precisam que se lhes pergunte
porque estão tão caladas e irritadas.

– O que se passa?
Jon está à espera de um «nada», o top das respostas das mulheres àquela

pergunta mas, em vez disso, obtém uma resposta sincera.
– Este bando de machos é de mais.
Que bonita forma de me agradecer.

– Linda, o machão é ele, eu sou maricas.
–  Quanto ao ser-se machão, são os  dois. Todos os  homens são iguais,

gostem do que gostem.
Jon �ca em silêncio, pragueja para dentro, faz um exame de consciência

e coça a cabeça. Continua sem perceber onde se enganou.



–  Não percebes que tinha de  te defender? Queriam intimidar-nos. E  à
minha companheira nem Deus intimida.

– O Parra, se quiser, pode tornar-nos as coisas muito difíceis.
–  Já sei. E  se deixarmos que nos achincalhem, fazem de  nós moços

de  recados e  deixam-nos de  fora. E  bem pode vir o ministro do  Interior
dizer seja o  que for que tu não consegues pressionar um destes
superpolícias.

– Como viste, a solução era a mão esquerda.
– A solução…? Achas que ele acreditou? Sim, é verdade que �cou inchado

como um pavão com o teu número mas, mal volte ao normal, vai portar-se
como um imbecil. Não gosta que estejamos aqui.

– Estou habituada a trabalhar desta maneira.
– Pois eu não. É a minha primeira vez. E muito menos a ter de esconder

informações que são vitais para este caso.
–  E  também é  por isso que não podemos permitir que nos ponham

de lado.
–  E  porque é que não contamos tudo ao capitão Musculinhos? Que

suspeitamos que a pessoa que tem a Carla Ortiz sequestrada é a que matou
antes e que estão mais perdidos que um grão de pó numa garagem?

Meu Deus, isso seria fantástico, pensa Jon, regozijando-se por dentro ao
imaginar a cara do capitão Parra numa situação semelhante.

– Não sei se lhe vamos contar.
– Porquê?
– Porque Mentor nos pediu para não o fazermos.
– Mentor, aquele senhor que te arrastou contra a  tua vontade para este

lamaçal de mentiras, para que faças uma coisa que não queres fazer?
Antonia pestaneja espantada e  responde, com o  sarcasmo impermeável

de sempre:
– Sim, ele.
Jon bufa, exasperado.
– O que quero dizer é que não tens de fazer o jogo dele nesta questão.
– Ele tem os motivos dele.



– Esta porcaria do pistoleiro solitário e de que nós temos de fazer justiça
ao rapaz drenado até podia ter algum sentido antes, embora não muito,
porque aquilo que estava em jogo era a  intimidade dos pais e o escândalo.
Mas agora não. Agora há vidas em jogo. A de Carla Ortiz e também a do seu
motorista. Chiça! Até parece que só foi ela a desaparecer – diz Jon enquanto
dá uma palmada no volante.

É um bom argumento e Jon repara na forma como Antonia o absorve e o
processa lentamente. O  inspetor começa a contar os carros que passam em
ambas as direções. Pessoas com pressa, pessoas com vidas que se dirigem
a algum lado, lugares onde outras pessoas as esperam acordadas.

Meu Deus, estou tão cansado.

Onze carros em direção ao norte e  seis em direção ao sul. A  seguir,
Antonia responde.

–  Não podemos ainda dizer nada. Aquilo que Parra descobriu sobre
o motorista pode ser uma causa provável. O motorista tem motivo, meios
e  oportunidade. Era melhor que averiguássemos alguma coisa por nossa
conta antes de  lhes contarmos o  que for sobre o  assassínio de  La Finca.
Mesmo que o queiramos fazer.

– Tu não queres.
Antonia encolhe os ombros.
– Normalmente só me chamam quando as coisas estão tão difíceis que os

outros vão ter muitas probabilidades de estragar tudo.
Numa coisa tem razão, pensa Jon. Se há alguma coisa que possa

entusiasmar o capitão Musculinhos é uma fotogra�a sua na primeira página

dos jornais a  ajudar a  rica herdeira da  maior fortuna do  mundo a  sair

de onde quer que a tenham escondida. Uma chamada feita no momento certo.

Não está em questão que o  rapto de  Carla Ortiz venha ou não a  ser

do domínio público, a questão está no «quando» será. E se lhe for acrescentado

mais um caso…

– Certo, eu também não con�o no Parra, mas foste tu que disseste que
a  teoria dele sobre o  motorista tinha laivos de  credibilidade. Acreditas
mesmo que pode ter sido ele a raptar Carla Ortiz?



–  Temos de  o provar antes de  decidirmos o  que vamos fazer. Mas se
o motorista continuar vivo por esta altura, ofereço-te outra sanduíche mista
com ovo – diz Antonia com um sorriso sombrio.

Jon põe o carro a trabalhar e pergunta:
– Então, o que vamos fazer?
– Para já vamos comer qualquer coisa. Estou a morrer de fome.
– São quatro da manhã.
– Tu conduzes. Vamos.



Carla

Quando Ezequiel se vai embora, quando o  silêncio regressa, o  tempo
desaparece.

Estamos tão acostumados a ele, tão imersos na nossa realidade quotidiana
de  trabalho, comida, conversas, sono, que damos o  tempo por adquirido.
O normal correr dos dias, os pequenos desa�os, as alegrias, as  frustrações,
transformam-se em todo o nosso horizonte. O tempo em si é transformado
num sedativo que nos anestesia relativamente à única realidade indiscutível.
Em tudo o que somos, o que tocamos, o que mastigamos, o que possuímos
e  fodemos, naquilo que fazemos mal e naquilo que nos faz mal, existe um
aqui e  agora que se inicia na nossa pele e  que acaba nos nossos
pensamentos. Quando tiram o  tempo a Carla, essa crudelíssima realidade
é tudo o que lhe resta.

Isto é o que somos. Isto é o que há.
É tão difícil assimilar esta realidade que passamos a vida inteira a evitá-la.

A nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso cérebro. Os três pilares de uma
obra de  engenharia perfeita com um único propósito: esquivarmo-nos
da incontornável verdade da carne. Que é uma prisão que se desmorona.

Quando nos tiram o tempo, tiram-nos esse véu que está diante dos nossos
olhos.

É inaceitável.
Seria inaceitável para qualquer pessoa na sua situação. E para Carla Ortiz,

a menina que cresceu como uma princesa e a saber – por mais que os seus
pais tivessem querido protegê-la, há missões impossíveis – que seria rainha,
ainda o é mais.

Por isso Carla �ca em posição fetal, a  tapar os  ouvidos, quando essa
realidade se instala.



Ela é  Carla Ortiz, a  herdeira do  homem mais rico do  mundo. Dentro
de alguns anos – muitos, espera, não tem pressa, ama tanto o pai, mas é a lei
da vida – será por sua vez a mulher mais rica do mundo. A mulher mais rica
do mundo não pode ter �cado sem tempo, aos trinta e quatro anos.

Ela, apenas, não está ali. Aquilo não está a acontecer.
Encontra-se numa competição quase a  sair da  pista. Veri�ca as  rédeas

de Maggie, duas vezes, como sempre. O freio, as botas. Dá duas pancadas no
chão com o salto da bota, antes de montar. Para ter boa sorte.
 

Não, não estás aí. Onde estão

as tuas botas, o teu capacete, o teu chicote?

 

Não, está no escritório a  preparar o  relatório. O  relatório importante.
O relatório que demonstra aquilo que fez bem. Que mais uma vez este ano,
se empenhou em obter a aprovação do pai que acaba por nunca chegar.
 

Não, não estás aí. Onde está

o ponteiro a laser, o teu computador, o ecrã?

 

Não, está em casa com o �lho. É de noite e  ele quer ver outro episódio
d’O  Incrível Mundo de Gumball, do Bob Esponja ou do Rexcatadores. «Só
mais um e depois, cama.» «E depois uma história, mamã.» «Sim, e depois
uma história.»
 

Não, também não estás aí

 

É  então que chega a  ira. Porque não tem as  botas calçadas, nem está
à  frente de  uma apresentação em PowerPoint na mesa grande de mogno
da  sala de  reuniões do escritório, nem pode cheirar o  cabelo do �lho que
acabou de sair do banho – o melhor cheiro do mundo.

Sou Carla Ortiz! Isto não me pode estar a acontecer!

 

Abre os olhos. Está a acontecer.



 

Não é justo. Sou uma boa mãe, tomo conta do meu �lho. Sou uma boa �lha,

sou uma boa pro�ssional. Sou uma boa cavaleira. Sou uma boa pessoa. Desde

que nasci toda a minha vida dei o máximo, portei-me bem com as pessoas que

me rodeavam.

Não é justo.

 

A vida não é justa.

 

Tenho muitas coisas para fazer. Tenho de  dirigir uma empresa, tenho

de  criar um �lho. Tenho toda a  vida à minha frente. Este tipo de  coisas só

acontece a… outras pessoas.

 

A que pessoas?

 

Carla quer ignorar a voz que escuta – tão nítida, ao seu lado, estendida
pela escuridão. A voz que rebate cada um dos seus pensamentos. Mas àquela
pergunta, sim, responde.

– A outras pessoas que não eu – sussurra.
 

E, no entanto, estás aqui.

 

Isto devia estar a passar-se com outra pessoa.

 

Alguém velho?

Alguém pobre?

Alguém… descartável?

 

Carla está a chorar de raiva e de nojo por si. Porque a resposta é «sim».
Naquele momento trocaria qualquer pessoa por ela. Qualquer
desconhecido. O pensamento é  tão vívido, tão forte que, por um instante,
vê-se de  regresso à  Corunha, a  caminhar pelo Paseo Marítimo. Um rio
de  gente caminha em direção a  ela e  Carla abre caminho por entre



a multidão e escolhe quem. A quem fecharia na escuridão para poder seguir
com a vida dela, livre, feliz. Intacta. Todas as pessoas que com ela se cruzam
voltam a cabeça para si. Uma freira, uma mãe, um ciclista, um reformado
com o neto pela mão. Todos a olham, com as suas expressões vazias e as suas
vidas vazias e insigni�cantes, e a todos e a cada um deles ela os trocaria por
si, sem duvidar um segundo que fosse. Tenta agarrar o  braço de  um,
e depois do outro, para o  arrastar, para o  empurrar para a  escuridão que
avança, que vem em direção a  ela. Todos se esquivam e  ela continua
a caminhar e todos desaparecem e só �ca Carla nas trevas.

Ela e a voz.
 

Não és especial.

Apenas acreditas que és especial.

Mas ninguém o é.

 

Sim, ela sim, é especial. É Carla Ortiz. É a chefe de mil pessoas e, dentro
de alguns anos – muitos, espera, não tem pressa, ama tanto o seu pai, mas
é a lei da vida – será a chefe de centenas de milhar. Quando sai à  rua, há
paparazzi, na porta, à  sua espera. Cada gesto seu, cada palavra, cada
conjunto que veste gera notícias, fotogra�as, comentários. O  pai é  um
homem poderoso, com contactos importantes. Naquele momento, o  seu
desaparecimento está a  ser noticiado em todos os meios de  comunicação
social do planeta, é trending topic mundial.

#OndeestáCarla, ou talvez #BringBackCarla. Toda a Espanha está à espera
de  a encontrar, atenta à  mais pequena pista. Um país inteiro a  apoiar
o exército que o pai terá recrutado para a resgatar.

Por um instante, a  sua fantasia é uma verdade concreta. É uma questão
de horas, talvez de minutos e um montão de homens fardados irão irromper
por aquele sítio, irão arrancar a porta de metal e  virão trazer-lhe o �lho.
O pai estará à espera lá fora e também os jornalistas. Carla terá movimentos
cansados, mas um olhar sereno e a cabeça erguida. Cumprimentará com um
sorriso tímido, mas forte. Que �que muito claro que não se deixou quebrar.
A  fotogra�a dará a  volta ao mundo. E  dentro de  uns meses, quando for



conveniente, ela dará a sua primeira entrevista, uma entrevista muito bem
escolhida, com uma jornalista de  con�ança, a  quem fará o  relato do  seu
calvário. E isso vai ser uma excelente publicidade para as suas marcas usadas
pelas mulheres fortes de todo o mundo, e as vendas hão de subir muito e o
pai, por �m, vai gostar mais dela do que da sua meia-irmã.

É uma questão de horas. Talvez de minutos.



Capítulo 5

Uma palavra-passe

Antonia indica-lhe o  caminho até um bar perto da  Glorieta
de Embajadores. À porta, uma convenção de táxis. Lá dentro, um rebanho
de taxistas famintos. É um antro infeto, a apenas uma barata de ser fechado
pela Inspeção de Saúde. O Pesadelo na Cozinha recusaria gravar ali, pensa.
Mas depressa chega o pedido e oh!, os preconceitos. Ao inspetor Gutiérrez
servem uma garrafa de cerveja e um entrecosto com pimentos – tão grande
que tem o  seu código postal  – que o  fazem reconciliar-se com
a  humanidade. Antonia conforma-se com uma sanduíche de  lombo com
queijo e um bocado de tortilha velha e reaquecida no micro-ondas.

Por Deus, que mal come esta rapariga. Não sei como está tão elegante.

A cabeça deve consumir-lhe muita gasolina.

Quando acabam de comer, Jon diz:
– A propósito. E esse distintivo que mostraste há pouco?
– É verdadeiro. Ou tudo o que de verdade pode ter um bocado de plástico

que não signi�ca nada. Mentor arranjou-me vários.
– O teu amigo é uma caixinha de surpresas.
– É um �lho da puta.
Estou a pressentir um problema.

– … mas o que faz, o que temos feito… tem servido para alguma coisa.
Sempre. Com o seu preço – diz, e o seu rosto �ca por momentos sombrio.

O som da  televisão – Canal 24 horas em continuidade – ocupa o espaço
entre eles durante um bocado.

– Não é nada que me queiras contar.
Antonia responde:



– São coisas minhas.
E a seguir ri-se.
– A que achas tanta graça?
– Nada. Há bocado disseste que eu era a tua parceira. Já não sou um fardo

do qual te queres ver livre o mais depressa possível?
Jon cruza os  braços. Pergunta importante que merece uma resposta

cuidadosa. Sim, Antonia Scott é insuportável, reservada, mandona, tem um
péssimo gosto à hora das refeições, é  imprevisível e, o mais provável, que
esteja doida varrida ou muito perto de o �car.

Mas.
–  Sim, acredito nisso. Vimo-nos envolvidos nisto e  a minha parte,

relativamente a  ti, é que te ajude até ao �m. Não que tenha alguma coisa
à minha espera em Bilbau. Só a amatxo com o bingo e as caras de bacalhau.

– Não tinhas um parceiro na esquadra?
–  Reformou-se há três meses. Bom tipo. Muito divertido. O  Cristiano

Ronaldo do Scrabble. Tenho saudades dele.
– Namorado?
– Neste momento, não. E tu?
– Marido. E sabes onde está.
– Desde quando?
– Três anos.
– Pois. E tu tens trinta e quantos anos?
– Trinta e não tens nada a ver com isso – diz Antonia, atirando-lhe um

guardanapo amachucado e gordurento.
– Pois, isso. O corpo há de pedir-te ritmo da noite de vez em quando.
Antonia cora. O  efeito é  espantoso, as  bochechas �cam vermelhas num

segundo. Jon nunca tinha visto nada assim desde a Heidi e aquela miúda era
um desenho animado.

–  Não me lixes… lá se vai a  menina Scott… Então tiveste uma noite
de sexo. Ainda bem para ti – diz Jon, erguendo a sua cerveja e inclinando-se
para Antonia.

– Não é caso para comemorar. Não estou orgulhosa – frisa, com secura.
– Miúda, o corpo quer o que quer.



– O que o corpo agora tem de querer é trabalhar.
Jon observa-a, ressentido. Olha para o  relógio e  volta a  olhar para ela

ainda mais ressentido.
– Pensava que íamos repousar umas horas. O teu amigo Mentor reservou-

me um quarto num hotel de quatro estrelas. Pode ser um cabrão, mas é um
cabrão com estilo. E eu estou todo partido.

– Pensavas mal. Pega na cerveja e vamos para a mesa lá do fundo.
Jon segue-a, o mais distante possível dos outros clientes. Antonia esfrega

as mãos nos bolsos de trás das calças para limpar qualquer traço de gordura
que tenha �cado da sanduíche e pega no iPad que está na mala.

– Há mais uma coisa com a qual devemos ter cuidado, Jon. A  conversa
com Ramón Ortiz não me agradou nada. Vi medo nos olhos dele.

Jon, que queria saber aonde queria chegar, comenta:
– Teme pela �lha. É lógico.
– É lógico – repete Antonia e �ca em silêncio.
– O que viste?
– Não sou a melhor pessoa a interpretar emoções humanas.
– Lá isso é verdade. Mas…
–  Mas o  medo numa situação destas manifesta-se de  três maneiras:

ansiedade, dúvida e  trauma. A  terceira é  aquela que devia estar mais
presente. E, com ela, a necessidade de proteger.

–  Não estamos a  falar de  alguém normal. Estamos a  falar de  um
milionário que emprega centenas de milhar de pessoas.

– Eu sei. Mas continua a ser o pai daquela mulher.
Jon bebe um grande gole de cerveja.
– Tiraste isso tudo de um livro, não foi?
Antonia con�rma com um aceno de cabeça, muito devagar.
–  Pois eu não li muito e  o meu instinto diz-me o mesmo. Que aquele

homem nos mentiu.
–  Está a  esconder qualquer coisa. E  isso que está a  esconder é  o mais

importante.
– O que queres que façamos?



– Temos de nos adiantar um pouco em relação ao Parra e aos outros antes
de  tirar mais conclusões. O meu plano é utilizar o  serviço de  localização
do telemóvel de Carla e começar por aí.

– Olha-me esta…  – diz Jon, com a pronúncia basca. – Para isso não é
preciso um intelecto sobredotado. Aquilo que Parra terá feito em primeiro
lugar foi ligar para a Apple para que lhe deem essa informação.

– E a Apple vai demorar dias a dar-lha. Neste momento estará a utilizar
o computador do escritório de Carla para entrar na sua aplicação, mas vai
necessitar da palavra-passe da nuvem. Que não tem.

Jon acaba a cerveja e diz:
– Claro e tu vais descobri-la, não é?
– Posso tentar – responde Antonia.
Levanta a tampa do seu iPad e começa a teclar.
– É absurdo, Antonia. Deve haver milhões de combinações.
–  Seiscentos e  quarenta e  cinco mil milhões de  probabilidades. E  mais

algumas.
– Bom, como parece que isso ainda te vai levar algum tempo, vou beber

outra cerveja.
– Que seja sem álcool, porque ainda vais ter de conduzir um bocado.
Claro, pensa Jon, levantando-se e a dirigir-se ao balcão. A única coisa que

vou conduzir é este corpo serrano para a cama. Estou todo moído.

Pega na cerveja –  e  numas azeitonas secas ressequidas por cima
e  empapadas em líquido por baixo, naquele bar são muito generosos  –
e volta para a mesa. Antonia já não está a  teclar, encontra-se à espera dele
com os braços cruzados.

– Já desististe?
– Não. Já consegui.
O espanto de Jon é de tal ordem que quase larga a cerveja. Quase, porque

para que alguém de Bilbau largue a cerveja é preciso espantar-se muito.
– Não é verdade.
Antonia faz girar o  iPad e  mostra-lhe que conseguiu entrar na conta

de Carla Ortiz.
– Como o �zeste?



Antonia, muito séria, responde:
–  Um pouco de  psicologia básica. Estudas a  pessoa da  qual queres

a palavra-passe, pensas nas palavras-chave mais fáceis que poderia utilizar,
juntas a elas, ou antes ou depois, o ano de nascimento, o aniversário do �lho,
do pai, do animal de estimação, do ano em que acabou o curso… a partir daí
a combinação é básica. Umas quantas tentativas e está feito.

Jon, que já estava boquiaberto, tem agora a  sensação de  que terá
de  levantar o queixo do  chão com uma grua. E  assim teria �cado, se não
fosse Antonia que lhe diz:

– Tinha-a escrito num post-it colado na parte de baixo de uma gaveta no
escritório. Encontrei-a antes, quando pedi para ir à casa de banho. Vem daí,
vamos ver se localizamos o telemóvel dela.



Carla

O problema é que não vem ninguém.
Para Carla passam horas, minutos, meses. É  impossível saber ao certo

porque o tempo desapareceu.
Tudo é «agora» e «agora» é a escuridão.
E ninguém vem.
 

Ninguém virá.

 

– É só uma questão de  tempo. Vou deixar-me estar aqui quieta, sem me
mexer, mais cinco minutos – sussurra.

Carla deixa passar um século inteiro. Ou um minuto. Não é possível saber
ao certo. Depois começa a chorar. A tristeza chega de repente, tão poderosa,
tão intensa como a raiva e a negação. Carla sente muita pena da Carla, uma
pena inconsolável. Seja qual for o erro que tenha cometido, a culpa que a fez
merecer aquele castigo, tudo tinha acabado. O céu arde sem chamas, a  luz
desabou e partiu-se. A música, as carícias, a justiça, o riso, tudo foi devorado
e no seu lugar �caram as cinzas. Não há nada do outro lado daquela placa
de metal, o mundo desapareceu. Não há pessoas noutras cidades, noutros
países, a  trabalhar, a  jogar, a  comer, a  rir e  a fazer amor. Se as houvesse,
Carla teria de odiar essas pessoas. É preferível acreditar que tudo tenha sido
levado por uma onda do mar e deixar-se levar por ela.
 

Já chega, inútil, estúpida.

 

Deixa-me.

 



Levanta-te.

 

Não consigo.

 

Não consegues como não conseguiste

que Borja mantivesse a pila dentro das calças?

Não consegues como não conseguiste

chegar a casa a tempo de deitares o teu �lho?

Não consegues como não conseguiste

que o teu pai gostasse mais de ti

do que da tua meia-irmã?

 

Já chega, mamã!

Carla chora. Mas já não são lágrimas de  lamento, nem de  raiva, nem
de  negação. Não sabe do  que são aquelas lágrimas que nem chegam
a formar-se nos olhos e no corpo desidratado e suado.
 

Levanta-te.

 

Carla obedece. Pela primeira vez, desde que Ezequiel se foi embora, tenta
endireitar-se. Os músculos das pernas e dos braços não respondem, estão
muito tensos. Sente cãibras muito fortes e a dor do nariz regressa como se
não tivesse desaparecido por umas horas  – ou meses, ou minutos. Com
a dor, Carla volta a ter um pouco de consciência e de vontade. É o su�ciente
para tentar pôr-se de pé. Não chega a conseguir fazê-lo, os ombros batem no
teto.

É de pedra. Frio ao tato. Rugoso. Ameaçador.
Carla volta a deixar-se cair no chão. Sentir o teto tão próximo provocou-

lhe mais um ataque de pânico que leva alguns minutos a superar. Quando
recupera o  autodomínio sente uma humidade entre as  cuecas e  as coxas.
Urinou-se. É o menor dos seus problemas. O maior é:

Não consegue ver nada.



Se um amigo prudente de Carla lhe tivesse perguntado a semana passada
de que tinha medo, Carla teria feito uma lista adulta: de envelhecer, da falta
de amor, da  incompetência dos governos. Mas Carla nunca teria admitido
diante dele o que admitiu – por puro terror – perante Ezequiel há alguns
dias, horas ou meses.

Carla tem um medo visceral da escuridão.
 

 

Quando era uma criança de três anos e o candeeiro do quarto se apagava,
guinchava e guinchava até que a mãe voltasse a acendê-lo. Teve de dormir
com uma luz de  bebé até aos treze anos. Se a  apagavam, era incapaz
de dormir.

Aos treze anos, a meia-irmã entrou uma noite no seu quarto e arrancou
a luz azul da parede.

– Já não és um bebé – disse-lhe.
Rosa não é má, nunca foi. Mas também nunca sentiu um grande amor por

Carla. A  mãe da  Rosa morreu quando ela tinha oito anos. O  pai voltou
a casar e depois tiveram Carla. Rosa viveu os dois acontecimentos como se
tivessem sido uma traição à memória da mãe. Talvez tivesse sido por isso
que havia sempre uma sombra de crueldade no seu trato com Carla. Talvez
seja apenas uma antipatia mútua, física, que sempre sentiram uma pela
outra. Rosa, com o seu estrabismo e o seu corpo gordo, com o cabelo grosso
de aldeã, com o seu amor pelos livros e a estranha forma de andar, pesada,
que a Carla sempre lhe pareceu ser a de um animal ferido. Rosa, que olhava
sempre, como uma mosca para a sopa, para essa rapariga de pernas ligeiras
e de cabelos louros de quem todos gostavam e a quem todos se esforçavam
por agradar.

Evidentemente que havia frieza nos olhos dela quando lhe tirou a luz.
Talvez ódio.
De nada serviram os protestos de Carla, as suas súplicas. A mãe mostrara-

se compreensiva. O pai, não. Estava a  educar Carla para ser sua herdeira,
aquilo que Rosa não queria ser. Ela estava a  estudar para ser médica.



De  tecidos, não queria saber nada. Assim, tudo o que tornasse Carla mais
resistente parecia-lhe bem.

Carla não se tornou mais resistente, pelo menos nesse aspeto. Atirava com
coisas para o  chão do  quarto para poder justi�car-se se o  pai lá entrasse
e encontrasse as  luzes acesas. Assim, quando me levanto, não tropeço, dizia.
E depressa aprendeu a pôr uma toalha encostada à parte de baixo da porta
para que o brilho da  luz não se visse. Na escuridão espreitavam monstros.
Formas escorregadias, sedentas da  sua carne, da  substância gelatinosa no
interior dos seus ossos, que desejavam poder triturar por entre os dentes
a�ados. Pode até ser que nós não vejamos os monstros, mas eles veem-nos
com certeza.

Carla sempre o soube.
E acontece que tinha razão.
 

 

Agora tem de  enfrentar a  escuridão que tanto teme. Tem de  encontrar
uma maneira de a atravessar, de lidar com aquele ambiente. Mas a sua mente
não parece querer colaborar. As  formas escorregadias tinham voltado, só
que desta vez têm um aspeto diferente. O  homem do  colete re�etor,
o homem da faca. Imagina-o do lado de cá da porta metálica, a persegui-la
nas trevas, com a lâmina pronta, à espera que estenda o braço para a cravar
na palma da mão.
 

Começa por alguma coisa fácil.

Põe-te de joelhos.

 

Carla tenta dar ouvidos à voz, pois que outra coisa pode fazer?
Está a  tremer, mas consegue rodar o  corpo, fazendo-o tirar da  posição

fetal em que se encontra e colocar os joelhos no solo. Depois as palmas das
mãos. E, por �m, endireita-se.
 

Primeiro, em cima.

 



Levanta o  braço, tão devagar que mal o  sente a  mover-se. Quando
as pontas dos dedos alcançam o teto – apenas um leve roçar com as unhas –
retira a mão muito depressa, como se se tivesse queimado numa frigideira.
Volta a  tentar e, desta vez, chega a  tocar no teto com a ponta dos dedos.
Uma terceira vez. Toca-lhe. Está mais ou menos a  um palmo por cima
da cabeça, estando de joelhos. Um metro e vinte, talvez?

Agora vem o mais difícil.
Agora tem de se mexer.
Não espera que a voz lho diga. Já sabe. Precisa de saber onde está, de saber

se há alguma ferramenta à sua disposição. Leva um bom bocado até decidir
como o fazer. Por �m, opta por rastejar. Primeiro localiza a placa de metal
que serve como porta da sua prisão. Encosta as ancas e uma perna, pousa
uma das mãos no chão – tentando não pensar que pode correr, arrastar-se
pelo chão com as  pernas gelatinosas  – e  a outra mão, fá-la mover à  sua
frente. Os dedos estendidos. À procura. Tateando.

Então consegue encontrar os  contornos da  porta. Na parte superior há
uma espécie de respiradouro, um milhar de pequenos furos. Tenta espreitar,
mas não consegue ver nada. No entanto, uma corrente de ar fresco, pequena
mas percetível, é �ltrada por eles.

Carla calcula que a porta deve medir uns dois metros de altura.
Há que explorar o  resto. Carla está consciente disso, mas afastar-se

da porta de metal não é fácil, afastar-se da direção que, de alguma maneira,
identi�cou como a da fuga. Leva muito tempo a decidir-se.
 

Tens de continuar. Tens de

saber onde estás.

 

Quando o faz, segue o mesmo método. Encosta-se à parede contrária com
o ombro e  começa a gatinhar com o braço estendido. Não lhe leva muito
tempo. A  parede contrária à  placa de  metal está apenas a  metro e  meio
de  distância. Todo o  seu mundo está reduzido agora a  uma área de  três
metros quadrados.

Num canto, Carla encontra no chão uma espécie de buraco.



Acho que acabo de encontrar a casa de banho.

Há um milhão de anos, na lua de mel com Borja, gritou a mesma frase
do  extremo de  um bungalow de  mil e  quinhentos metros quadrados nas
ilhas Fiji, enquanto no extremo oposto o  seu brilhante marido dava uma
gorjeta excessiva ao bagageiro para que este se fosse embora o mais depressa
possível.

O desfasamento entre a memória e a sua realidade é tão grande que Carla
solta uma gargalhada. Histérica, irreprimível. Estrondosa. Ri até às lágrimas.

É então que ouve alguém a chamar por ela do outro lado da parede.



Capítulo 6

Uma localização

O inspetor Gutiérrez nunca se foi deitar tarde.
É mais do género de adormecer em pijama no sofá em frente a uma série

na televisão por volta da  meia-noite. Ressona três vezes e  vai logo para
o quarto a arrastar os pés, enquanto perde o episódio seguinte e o logótipo
da  Net�ix dá os  seus dois avisos sonoros. Infelizmente as  pessoas más
escolhem a  noite para fazerem coisas más. E  é assim que deitar-se tarde
é uma obrigação da pro�ssão que escolheu.

Também não a escolhi. Ela é que me escolheu.

Quando acabou o ensino secundário, quando teve de começar a vida, Jon
tinha medo. Essa parte que contara a  Mentor era verdade. Mas também
havia uma coisa dentro dele, um fogo que deixa mais do que simples brasas.
Dar nomes a esse fogo seria minimizá-lo. E assim pagou 874 pesetas para
a  candidatura ao concurso. Apresentou-se, passou as  provas físicas – não
que estivesse gordo, mas essa parte foi-lhe difícil – e deu por si na academia
de  Ávila e  em seguida com uma arma na mão e  um uniforme e  depois
a ajudar as pessoas na rua. Em Pamplona, um ano, e também em La Rioja,
outros dois. Até deixou de  fazer identi�cações, embora dissesse à  amatxo

que era isso que fazia e ela �ngia que acreditava. E acabou por voltar para
Bilbau e lá se fez inspetor e já tinha interiorizado tanto a pro�ssão que esta
nunca mais sairia de dentro dele. E o fogo, mesmo com toda a merda que já
tinha visto, continuava a  arder de  uma forma razoável, aos quarenta
e poucos anos, como se vê.

O  inspetor alimenta-se desse fogo depois de  três dias muito compridos,
quando regressa ao carro com Antonia e  o põe a  trabalhar. A  aplicação



«Procurar o Meu iPhone» da  conta de Carla Ortiz fez aparecer um ponto
num mapa e é para lá que eles se dirigem.

Antonia diz:
– O  telemóvel está desligado. Há uma coisa que me intriga. Uma pessoa

como Carla Ortiz deve ter um portátil.
– Que tipo de computador tinha em casa?
– Um iMac Pro. É o mais caro da Apple.
– É uma executiva que está sempre em movimento. O mais natural seria

ter um portátil da mesma marca.
– E que esse portátil tivesse o mesmo serviço de localização na nuvem que

tem o resto dos seus equipamentos.
Jon, que nunca tinha aderido à Apple, acabou por não perceber muito

bem como funcionava isso.
– Não estou a perceber como funciona isso.
–  Tu compras um equipamento e  vais associá-lo à  tua conta. Se  te

roubarem ou se o  perderes, fazes a  ligação à  tua conta de  outro
equipamento, usas a palavra-passe e podes ver onde está. Ou, como neste
caso, qual é a última localização. Se o equipamento voltar a ser ligado e se
estiver com a internet ativa, atualiza na nuvem essa informação.

– E o portátil não está?
–  Não. E  assim, ou não tem, o  que não acredito, ou alguém o  excluiu

da nuvem. E para isso é necessária a palavra-passe.
– Por isso, ou o fez Carla ou alguém a obrigou a dizer a palavra-passe.
– É isso. Logo, é provável que ainda esteja viva.
Uma boa notícia. Um pouco de combustível para o fogo.
– E já estamos a chegar – anuncia Jon.
 

 

Levou-lhes menos de vinte minutos a chegar. Ainda não são seis da manhã
e a M-30 está quase deserta quando Jon guia por ela depressa. Não muito,
não gosta de velocidades. Mas o tempo passa para Carla Ortiz e aquela é a
primeira pista sólida que têm.

– Não te assustes se formos a cento e quarenta – tinha dito a Antonia.



E Antonia não pestanejou e chegaram lá depressa.
Aquilo que não sabem bem é  onde tinham chegado. Jon para o  carro

quando o  GPS  indica que «chegou ao seu destino». Estão numa estrada
solitária.

– E agora o quê?
–  Estes sistemas nem sempre são precisos, sobretudo em zonas

despovoadas  – responde Antonia. –  Se numa cidade têm uma precisão
de cinquenta metros, aqui, no campo, o raio pode ser de duzentos, ou mais.

– E se o tal Ezequiel atirou o telefone pela janela do carro? Isso quer dizer
que estamos à  procura de  uma coisa de  dez centímetros numa área
de quanto? Sou péssimo a matemática.

– Numa área de  125  664 metros quadrados – responde Antonia depois
de piscar os olhos. – Em números redondos.

– Em números redondos… Temos de vir de dia. E com muita gente.
– Não entres em desespero tão rapidamente. Olha, há ali uma coisa.
Não é um edifício, parece ser antes um conjunto deles, rodeados por um

muro. À entrada há uma luz acesa. É um portão de entrada verde-garrafa
com uma portaria de  segurança. Jon para o  carro perto dela e  dá duas
pancadas no vidro da janela.

– Parece que não está ninguém – diz Antonia.
–  Felizmente a  porta está aberta  – comenta Jon, satisfeito, enquanto se

baixa perto da entrada da portaria e tira uma coisa do bolso.



Há sete ou oito anos, uma tarde

Jon estava a correr em perseguição de um ladrão do qual já estava farto.
Era a quarta vez que Luis Miguel Heredia lhe escapava por entre os dedos.
As pernas do  ladrão eram ligeiras, de  adolescente. As de Jon, mais débeis
e  mais lentas, não que estivesse gordo. O  rapaz cada vez crescia mais e
conseguir escapar-se dele, nessa altura subinspetor Gutiérrez, já era um
divertimento. Ficou tão feliz quando o  viu que deu a  volta, em plena
perseguição, para fazer uma dupla pirueta em direção a Jon. Com tão pouca
sorte – ou boa, depende de a quem perguntares – que ao virar-se «comeu»
num sinal de  cedência de  passagem quando deu nele com o  focinho.
O estrondo ouviu-se na outra margem.

Jon alcançou-o uns segundos, bastantes, depois. Luismi, o Rato, assim era
conhecido na rua, estava a começar a voltar a si. Tinha os lábios empapados
em sangue.

– Agora já não corres tanto, não é, Luismi?  – comentou Jon, apoiando
as mãos nos joelhos.

Ainda não tinha recuperado todo o fôlego. Sentiu-se tentado a dar-lhe um
par de  pontapés nos tintins para se assegurar de  que não se levantaria
e continuava a correr. Muito tentado, sentia um formigueiro de antecipação
na ponta do pé direito.

Mas, em vez disso, baixou-se e  ajudou-o a  apoiar-se no sinal que tinha
interrompido a sua correria.

Quando Jon o estava a ajudar a endireitar-se, o sangue tingiu de vermelho
o peito da T-shirt com publicidade, quase tapando o telefone de Andamios
Atxukarro, S. L.

– Merda, é a única que tenho limpa – disse o rapaz, enquanto espalhava
mais hemoglobina sobre as suas calças e as do polícia.



– Já não – disse Jon, tirando um lenço do bolso e comprimindo-o no nariz
do  rapaz para estancar a hemorragia. – Nem penses voltar a  correr outra
vez, racho-te ao meio.

– Nasci para correr – quis dizer o outro, embora debaixo do lenço e com
o nariz apertado tivesse soado a qualquer coisa como Bascibaporrer.

– Nasceste foi para ser imbecil. E porque é que te pões a forçar as portas
em Otxarkoaga? Não sabes que aqui só há pobres?

Claro que o rapaz vive em San Francisco, que é ainda pior.

– Então, aonde queres que roube?
–  Vai para Abandoibarra, assim livro-me de  ti. Além disso, lá não te

rebentam a cabeça se fores apanhado. Quando muito, prendem-te.
Luismi abanou a cabeça tanto quanto conseguiu por debaixo da mãozorra

de Jon.
– O Barik sai muito caro e as portas são mais rijas.
– Pois aqui há muito pouco para desencantares.
Jon retira o lenço, a hemorragia tinha parado, e diz-lhe:
– Anda, toca a andar para a esquadra.
Luismi �ca tenso e  está pronto para desatar a  correr, mas cada um dos

braços de  Jon pesa aproximadamente o mesmo que ele e  tem os dois em
cima dele.

– Não posso ir para a esquadra. Amanhã tenho exame e não estudei.
– Exame? Exame de quê?
– Estou a tirar um curso de formação pro�ssional.
– Vá, vamos.
– Eu juro!
Tirou da mochila um caderno de apontamentos. Estava debaixo de meia

dúzia de telemóveis que não pareciam ter sido comprados por ele.
– Vá lá, deixa-me ir embora. Vai na volta o juiz solta-me amanhã porque

sou menor.
Jon coçou a cabeça durante um bocado e acabou por soltar Luismi. Este

prometeu-lhe que em troca o iria ensinar a arrombar portas.
– É muito fácil, até um velho cão como tu pode aprender.



Jon não esperava nada, nem que o exame do puto fosse a sério, vai-se a ver
até tinha roubado o  caderno, sabe-se lá. Mas Luismi apareceu dois meses
depois na esquadra de Gordóniz a  perguntar por ele. Trazia um diploma
do  curso de  formação pro�ssional de nível médio debaixo do braço e um
estojo de viagem para ele.

– Já não roubo – disse ele. – Anda, vamos para tua casa.
– À minha casa não vais tu porque está lá a minha mãe.
Então, levou-o para um edifício abandonado em Artxanda e, ali, Luismi

ensinou-o a usar as  ferramentas do minúsculo estojo de viagem em todas
as fechaduras que encontraram.

–  Está tudo no tato, na ponta dos dedos. Tens de  sentir as  pequenas
vibrações e depois, zás.

– Ai, ladrão, um dia vais fazer uma mulher muito feliz – a�rmou Jon, sem
parar de mexer com a gazua na fechadura.

– Pois claro. Tu sabes quanto ganha um serralheiro?



Capítulo 7

Um centro hípico

–  Já está  – anuncia Jon, quando consegue alinhar as  peças da  lâmpada
e  esta roda com um estalido. Não consegue evitar sentir uma ligeira
amargura ao recordar a idade que tinha Luismi quando se estampou contra
o  sinal. Não devia ser muito mais velho do  que o  miúdo que tinham
encontrado esvaído em sangue em La Finca. Vidas muito diferentes.

Põe-se de pé e deixa passar Antonia para que entre.
Da portaria até ao  interior da propriedade há uma porta que só tem um

trinco interno. Do  outro lado, um grande pátio e  muito silêncio. Diante
deles, um edifício de um só piso. À direita, junto ao muro, outro. Daí em
diante, a escuridão.

– Aqui guardam cavalos – diz Jon.
– Como sabes?
– Não sentes o cheiro?
– Não.
–  Ah! Claro. Desculpa  – diz Jon, quando se lembra do  problema

de Antonia.
De repente, uma lanterna ilumina-lhes a cara. Instintivamente, Jon coloca-

se à frente da sua parceira.
– Quietos! Mãos no ar!
– Vá lá, não te passes – diz Jon, levantando as mãos cauteloso. – Somos

da polícia.
O segurança baixa a  lanterna e aponta-a para o chão. Não deve ter vinte

anos. Nem uma pistola. Tinha-lhes ordenado que levantassem as  mãos
armado só com uma potente luz e muita força de vontade.



– Como entraram?
– A porta da portaria estava aberta. Porque estava assim?
– É a minha primeira semana. Não deviam ter entrado.
– Chamámos mas ninguém respondeu.
– Fui à casa de banho.
–  Tens palha no ombro  – intervém Antonia, apontando para a  camisa

do segurança.
– Bom, está bem, fui dormir um bocado para as traseiras do estábulo, nos

molhos de feno. Esta hora é muito má, no �m do turno. Custa a aguentar.
–  Pois assim não vais conservar o  teu trabalho por mais uma semana.

E como sabes que somos da polícia se não nos pediste nem a identi�cação?
O jovem �ca a pensar por um momento.
– Porque me diriam que são polícias se não o fossem?
Um argumento incontestável.

O segurança continua:
– Pensei que se tinham esquecido de qualquer coisa. Os  vossos colegas

estiveram aqui toda a  tarde. Foram-se embora quando cheguei. Estavam
à  procura de  uma égua roubada ou qualquer coisa assim. O  meu chefe
mostrou-lhes o recinto todo, mas não encontraram nada.

Antonia e Jon entreolham-se. Antonia pergunta:
– E de quem era a égua?
– E  eu é que sei? A nós ninguém nos diz nada. Eu sou só o  segurança

durante a noite. Só sei que era uma égua que devia ter chegado à noite e que
não chegou.

–  Desculpa-nos um segundo  – diz-lhe Jon, levando Antonia para
conversarem a sós.

–  Este deve ser o  sítio para onde Carla devia trazer a  égua para
a competição de amanhã – diz ele. – É um sítio novo, nem está no mapa
do Google.

Jon acende a  lanterna do  telemóvel e  ilumina um cartaz. Anuncia
a  ������ ����������� ��  ������ ������ �������� ����� ����
��� ���. Mesmo no dia seguinte. Na lista de participantes está Carla Ortiz
com a sua égua Maggie.



– Aí a tens. À vista de toda a gente.
– Vamos dar uma volta – pede Antonia.
– Os da USE terão feito uma veri�cação muito aprofundada.
– Eu sei. Mas o telemóvel dela está num raio de duzentos metros. E onde

poderia estar senão no sítio em que se supõe que…
Antonia para a meio da frase. Vira-se e corre em direção ao vigilante.
– Preciso de uma escada.
– De uma escada? Talvez na sala de manutenção…
– Não me interessa.
Perto da entrada há dois contentores do  lixo verde-garrafa, quase pretos

na escuridão. Antonia aproxima-se de um e puxa a tampa para cima. Depois
tenta subir para cima do muro, mas é demasiado alto para ela.

– Então, não me vais ajudar?
Jon, que tinha estado a  contemplar, perplexo, a  operação, aproxima-se

do contentor. Não sabe o que está lá dentro, mas à partida não é nada que
queira averiguar. Claro que Antonia não tem de  se preocupar com esse
problema.

– Se pensas que vou subir para esse caixote do  lixo, estás louca. Este fato
é um Tom Ford.

– Esse fato não é um Tom Ford. Com o que ganhas não podes pagá-lo.
– Bem, mas é uma imitação quase perfeita. E tu sabes quanto ganho?
– Cala-te e sobe para aqui. Eu compro-te um Tom Ford, um verdadeiro.
– Mas se não tens um chavo. São os vizinhos que te alimentam.
–  Sobe e  dir-te-ei o  ordenado que Mentor te vai pagar enquanto estás

a ajudar-me.
Jon tenta seguir o mesmo caminho que ela, mas não consegue subir para a

tampa. Não é que esteja gordo.
– Vem cá, dá-me uma ajuda – diz, chamando o segurança.
Ele aproxima-se e cruza as mãos à altura dos joelhos para dar um impulso

a Jon.
– Quem me dera saber que raio querem vocês.
– Quem me dera também a mim saber, puto.



Pode ser que não seja o mais esperto das redondezas, mas o rapaz é forte
e consegue aguentar o peso do  inspetor Gutiérrez para que este suba para
o  contentor gordurento. Com pouco brio e  ainda com menos dignidade,
desajeitado como um suicida sem vocação. Mas sobe.

– Quanto disseste que vai ser o meu ordenado?
– Depois digo-te. Ajuda-me.
Jon repete a  operação que o  vigilante tinha feito com ele e  Antonia

consegue subir para cima do  muro. Primeiro senta-se como se estivesse
a  cavalgar, depois põe-se de pé sobre a parte superior que, por sorte, não
tem vidros colados. Jon supõe que os gatos não chegam até ali. Não dá mais
espaço para esse pensamento. Tem mesmo de tentar que a sua companheira
não caia sem chegar a tocá-la e sem perder o pé sobre a tampa do contentor
que se está a deformar perigosamente por debaixo dos seus cento e dezanove
quilos de peso.

Pelo amor de Deus, rapariga, despacha-te.



Capítulo 8

Um muro

De pé, em cima do  muro, Antonia observa a  escuridão que começou

a diluir-se na luz azul-índigo que precede o dia. Faz frio, ainda falta meia

hora para amanhecer, mas as  copas dos pinheiros já estão recortadas,

indistintas ainda, contra o céu que muda do preto para o cinzento. O vento

arranca murmúrios do pinhal e a canção das cigarras quebra o  tempo em

intervalos desagradáveis. Ao fundo da paisagem intui-se, mais do que se vê,

a estrada principal. A seus pés termina a rua secundária que é pouco mais

do que um caminho, que ainda não está asfaltado.

Antonia não pega no iPad para veri�car onde está. O seu ecrã iria ofuscá-

la e precisa que os olhos se habituem à penumbra.

Tem um método melhor.

Chama à  sua memória o mapa da  zona que esteve a  estudar enquanto

vinham a  caminho. Sobrepõe-no mentalmente à paisagem que se estende

à  sua frente. O  Centro Hípico �ca no alto de  uma colina, um desnível

de  cerca de  vinte metros, rodeado por dois pinhais que, juntos, formam

as traseiras do complexo.

Alguém roubou à natureza muitos hectares para que os ricos possam montar

a cavalo, pensa e, de  seguida, tenta afastar todas as distrações, tudo o que

não seja a missão.

Aqui. Agora.

No seu mapa mental começa a con�gurar-se a posição do  lugar, até que

lhe acrescenta o  sítio em que o  serviço de  localização tinha dado sinal

da última conexão com o telefone de Carla. Traça um círculo em seu redor

e calcula a posição em relação ao lugar em que está.



Encontra-se quase na interseção oposta.

O que quer que andemos à procura, não está no Centro Hípico, pensa.

Agora visualiza sobre esse mapa mental o  carro de  Carla Ortiz e  fá-lo

percorrer o  trajeto desde a estrada principal até ao Centro Hípico. A  linha

é interrompida no ponto em que tinha traçado a interseção mental.

Em direção à  sua esquerda, o  desnível do  terreno é mais pronunciado,

o pinhal, em patamares, transforma-se num monte. Não é um sítio que um

carro pudesse aceder. Na outra direção, à  sua direita, a  inclinação é mais

suave.

Embora não o veja, Antonia sabe que, por entre aquelas árvores, existe um

caminho.

– Tem de estar por ali.



Carla

Ao início, Carla acredita que aquilo que ouviu é  a voz que tem estado
a ressoar dentro da sua cabeça. A voz que não existe. A voz que soa como
a da sua mãe, mas não pode ser a sua mãe porque morreu há onze meses.
Então escuta:

– Olá? Está aí alguém?
O som é muito apagado do outro lado do muro.
Já chegaram! Já me vêm buscar!

O coração de Carla começa a bombear sangue, a adrenalina dispara. Até
que en�m. Sabia que tinha de  aguentar. Sabia que era uma questão
de tempo. Rasteja até à parede e começa a bater nela.

– Sim! Estou aqui! Ajuda-me, ajuda-me, por favor!
Do outro lado só há silêncio. Pesado.
– Olá! Consegues ouvir-me? – insiste Carla.
– Também te apanhou – responde a outra pessoa.
É  uma voz de mulher, doce e  com um sotaque madrileno por debaixo

de desencanto.
A emoção de Carla transforma-se em deceção. Não está a  falar com um

dos seus resgatadores, está a falar com outra vítima. O pranto regressa, �ca
preso na garganta, manda-o de volta, com muito esforço, para o estômago.

– Como te chamas? – pergunta.
– Não… não sei se posso dizer.
– Porquê?
– Porque não sei quem és.
A  outra mulher parece muito, muito assustada. Esse facto, de  alguma

forma, em vez de lhe aumentar o medo, dá coragem a Carla.
– Eu chamo-me Carla. – Quando vai a dizer o seu apelido, para a tempo.



– Eu sou a Sandra – responde a outra, ao �m de muito tempo.
– Sabes onde estamos, Sandra?
– Não. – Parece estar quase a chorar.
– Sabes quem nos raptou?
– Um homem alto. Entrou para o meu carro. Tinha uma faca.
– Disse-te o nome dele?
– Ezequiel. Disse-me que se chamava Ezequiel.
– Fez-te mal, Sandra?
É então que ela desaba. Durante muitos minutos só se ouve o seu soluçar,

contínuo e  desesperado. O  som é  amortecido pela parede que está entre
as duas.

A angústia, não.
A angústia é �ltrada através do muro de  tijolos como uma névoa, ténue

e venenosa que se introduz nos pulmões de Carla. Porque sabe, pressente,
que o destino de Sandra é também o seu.

– Fez-te mal – diz Carla, quando ela se acalma um pouco.
– Não quero falar disso.
Carla só quer falar disso, de  facto, não crê que tenha havido jamais um

tema que lhe tenha interessado tanto na vida como o  de saber o  que fez
a Sandra.

Engole em seco. Tenta fazer um esforço para não a obrigar. Não quer que
se feche. Vem à  sua mente –  a  mente, que coisa tão estranha  – a  sua
professora de negócios em Brompton. Nunca mostres ansiedade se quiseres

obter uma informação, nunca te deixes levar pelas emoções. Menina Rathe.
Que �lha da puta, como a  pressionava. Pode chegar um dia em que estes

conhecimentos te salvem a vida, dizia. Claro, se conseguisse lembrar-se deles.
Desvia a atenção. Muda de assunto. Dá uma volta para chegar ao mesmo

lugar.
– O que fazes?
– Sou taxista. Foi assim que me apanhou. – diz Sandra – E tu?
– Trabalho para uma marca de roupa. Sou gestora.
– Qual?
Carla diz-lhe o nome.



– Eu tenho coisas vossas – diz a  taxista –, compro sobretudo em saldos.
Embora nem sempre haja do meu tamanho.

Claro que não, porque a chave do seu negócio é que tudo o que comprem
se esgote muito rapidamente para as obrigar a visitar as lojas a cada dez dias.
Foi assim que o  seu pai projetou, a  ideia genial que o  fez ganhar rios
de dinheiro.

– Estive lá a semana passada – diz Sandra. – Havia um top azul com �ores
brancas de que gostei. Mas era muito caro, mesmo em saldo.

Carla conhece-o. É  um dos êxitos da  estação. E  é isso que acaba por
convencê-la.

– Sandra, quando sairmos daqui, eu irei contigo a uma loja e vais levar
tudo o que quiseres.

– Farias isso por mim?
– Claro.
– Se sairmos.
Ficam as duas em silêncio.
– Como…?
– Era de noite e já estava a sair do trabalho. Parou com uma carrinha ao

meu lado e atirou-se para cima de mim. Senti uma picada no pescoço. Penso
que me drogou. Acordei aqui. Desde então não estou bem.

– O que tens?
– Tenho muito sono o tempo todo. Penso que põe alguma coisa na minha

água. Tem um sabor estranho, amargo. Custa-me muito manter-me
acordada – diz, e é verdade que a sua voz soa cada vez mais apagada.

De súbito alarmada, Carla toca na garrafa de água com apenas um terço
do líquido. Desenrosca a tampa, e dá um pequeno gole. Não tem sabor, nem
cheiro.

Seja o que for que Ezequiel queira, não a está a tratar da mesma maneira.
– Não bebas nada.
– Está muito calor e tenho muita sede. Ele disse-me, antes de se ir embora,

para acabar a água senão…
– Ir-se embora? Como assim?



Para onde teria ido? Deixou-as ali sozinhas? O pensamento era pavoroso,
ambíguo. Por um lado, sentia alívio; por outro, um terror inde�nido. E se lhe
acontecer alguma coisa? E se tem um acidente e depois nunca mais ninguém
conseguir encontrá-las? Ocorrem-lhe muito poucos destinos mais atrozes
que o de morrer de fome e de sede naquela escuridão. Precisam de Ezequiel
para as manter vivas. E Carla tem de saber como Sandra sabe que ele se foi
embora.

Sandra não responde.
– Sandra, ouve-me. Tens de te manter acordada. Sandra.
– Não consigo. – A sua voz é quase inaudível.
– Como sabes que ele se foi embora? Como sabes, Sandra?
O silêncio dura uma eternidade.
E é interrompido por um momento…
– Há… um buraco.
E depois, nada.



Capítulo 9

Um caminho

Antonia, onze segundos depois de ter subido para cima do muro, a�rma:
– Tem de estar por aqui.
– O quê?
– Um caminho por entre as árvores.
– Consegues vê-lo nesta escuridão?
– Consigo vê-lo na minha cabeça. Ajuda-me a descer, tenho medo de me

virar.
– O quê? Queres que pegue em ti?
– Penso que podes comigo.
– Linda, posso com quatro como tu.
Quem sabe, cinco, conclui Jon enquanto agarra Antonia pela cintura e a faz

descer do  muro. Com o  seu recorde como harrijasotzaile com quase
trezentos quilos, aquela mulher, que é tão magra que tem de ter pedras nos
bolsos para que o vento não a leve, parece-lhe uma pluma.

– Pensei que não gostavas que te tocassem.
– E não gosto. Mas se estiver prevenida é mais fácil.
Voltam para o carro depois de se despedirem do segurança, que a única

coisa que lhes pede ao irem-se embora é  que não digam a  ninguém que
tinha deixado a porta da portaria aberta.

–  Não te preocupes, porque nós vamos �car calados como túmulos  –
assegura-lhe Jon.

–  Desce por esse caminho. E  vai muito devagar, o  mais devagar que
consigas. E  acende os  máximos  – indica Antonia quando Jon se põe
ao volante.



Os faróis de xénon do Audi A8 – tão potentes que se fossem apontados ao
céu poderiam chamar justiceiros mascarados – transformam o amanhecer
em pleno dia à medida que Antonia vai andando à frente do carro, a descer
o  caminho. Com os  olhos �xos no lado direito, a  mala cingida, o  passo
muito curto, tão curto que Jon tem de ir todo o tempo a controlar os travões.
Para não a atropelar, porque isso era feio. O Audi, que não está feito para
andar como uma velha ociosa, protesta, quer ir em frente, há que o  ir
controlando.

Jon põe a cabeça de fora da janela e pergunta:
– Pode saber-se de que estamos à procura?
Antonia, sem se voltar, manda-o calar-se, abanando a mão.
Passados dois minutos, o GPS volta a avisá-lo que:
– Chegámos ao lugar que marcaste no navegador – diz, pondo outra vez

a cabeça de fora.
Dez metros mais adiante, Antonia dá um salto e baixa-se ao pé de uns

arbustos e o bosque que delimita o caminho, desaparecendo de vista por um
segundo. Quando volta a endireitar-se, arrasta uma coisa consigo.

Jon endireita-se e consegue ver que está a puxar os arbustos, que não estão
presos pela raiz como é normal, mas sim colocados para disfarçar e  com
as piores intenções.

Antonia gesticula para que ele faça uma manobra com o  carro. Jon
con�rma em seguida que os arbustos estavam a tapar um caminho de terra
por entre as  árvores, nada mais do  que um trilho poeirento. Um re�exo
à sua direita chama-lhe a atenção e ele sai do carro para investigar.

A sua parceira diz-lhe:
– Penso que vi uma coisa.
Oculto entre o matagal encontram um objeto brilhante. Jon puxa por ele,

está preso. Quando por �m cede e �ca iluminado pelos faróis, Jon solta um
assobio.

– Penso que já estou a perceber o que se passou aqui.
Antonia põe de pé o sinal e afasta algumas folhas secas que tinham �cado

coladas por cima do letreiro ������ ������ � �����.
– É quase novo.



– Foi roubado, de certeza.
–  Não necessariamente. Podem comprar-se pela internet. Não chega

a vinte euros.
Jon, espantado, olha para ela de soslaio:
– Como sabes essas coisas?
– Como todas as pessoas: tenho curiosidade.
– Mas estás a dizer que qualquer pessoa pode comprar sinalização o�cial

e cortar um caminho por menos do que custa um bife com batatas.
– E até podes personalizá-la com o nome de um município, se quiseres –

diz Antonia, apontando então para o  letreiro onde se pode ver
������������ �� ��� �����.

– E não pedem documentação?
– Não. Fazem como o nosso amigo, o segurança do Centro Hípico. Porque

é que irias dizer que trabalhas numa câmara se não trabalhasses?
Pois, se fosses um psicopata que quer desviar o caminho de uma pessoa para

a poder raptar, por exemplo, pensa Jon. Foi nisto que deu a  internet. Não só

revela a  nossa morada, o  nosso telefone, os  nossos hábitos, à  disposição

de qualquer desgraçado louco, como também lhe dá as ferramentas para que

nos faça mal.

– Avancemos para ver até onde isto nos leva.
Jon regressa ao Audi e  leva-o pelo caminho enquanto Antonia volta

a  caminhar à  frente dele, atenta ao percurso. Não faltam descidas nem
curvas e, desta vez, Jon agradece por ir ao ritmo que ela vai a  marcar.
Quarenta e cinco metros mais à frente, o caminho �ca mais largo. As árvores
dão lugar a uma clareira com uns vinte metros de diâmetro.

Antonia para. Alguma coisa no chão lhe chamou a atenção.
Jon sai do carro e aproxima-se dela. No chão pedregoso está uma mancha,

grande e escura, quase negra à luz do lento amanhecer. O inspetor Gutiérrez
não precisa que Antonia se baixe, tira um punhado de  terra manchada
e  seca e  aproxima-a do  nariz. O  cheiro metálico é  distinguível com
facilidade, mesmo de pé.

Mas ela, de qualquer forma, baixa-se.
– Cheira.



Jon afasta a cara.
– Não é preciso. É sangue, Antonia.
Ela diz:
– Muito sangue. Seja quem for, não vai sair vivo disto.
–  Decerto uma facada no pescoço  – adianta Jon, que já viu muitas

manchas parecidas. Uma vez, dois drogados pegaram-se à  pancada por
causa de uma dívida de cinco euros. Aquele que ganhou, levou com ele um
bilhete de  ida para Basauri com tudo pago. O que perdeu deixou na terra,
junto ao lago dos patos, uma poça escura que não era muito diferente desta.

Antonia, apontando um pouco mais para a frente, pede:
– Ilumina por aqui.
Jon acende a  lanterna do  telemóvel e  vê que no chão há um rasto

de  sangue. É  pouco, apenas umas marcas onde as  pedras do  terreno
abandonam a sua con�guração irregular e formam uma linha pouco visível.

Uns passos mais à  frente, o  rasto desaparece por entre os  arbustos,
afastando-se da clareira e do caminho.

O  inspetor Gutiérrez desabotoa o  casaco e deixa a pistola à  vista. Passa
o telemóvel a Antonia e diz-lhe:

– Vai atrás de mim. É melhor que sejas tu a iluminar.
– És um exagerado. Quem fez isto, há muitas horas que se foi embora.
Jon teve sempre o  instinto de  proteger os  outros, desde que era um

rapazinho. Tiveram in�uência nisso o  tamanho do  seu corpo e  o do  seu
coração. E porque sim, bolas! Porque há coisas que são como são. E assim,
com uma das mãos, agita o  telemóvel para ela pegar nele e,  com a outra,
muito subtilmente, coloca-a atrás dele.

– Con�a em mim.
– Devíamos ter pedido uma lanterna ao segurança.
Ou ter trazido uma Mag-lite em condições, pensa Jon, que tem sempre uma

consigo. No seu carro pessoal, o  que �cou em Bilbau, estacionado a dois
quarteirões da esquadra. Ali pode estar.

Quando se metem por entre as  árvores, a  seguir o  rasto, as  agulhas
de pinheiro estalam por baixo dos seus pés, a denunciar a sua intromissão.

O resto é silêncio.



Jon sente um estranho formigueiro no couro cabeludo. Um formigueiro
que já sentiu antes, muito poucas vezes. Nas alturas em que as coisas nunca
acabaram bem. Nunca, em toda a  sua vida, teve de disparar a arma. Mas,
uma vez, teve de pegar nela. E aquela eletricidade, uma centena de  insetos
a andarem depressa entre o seu crânio e o cabelo – esteve sempre presente.

Leva a mão à pistola e destrava-a.
– Vai com cuidado.
Antonia, a apontar a luz para a sua esquerda, responde:
– Já te disse que não há nada para ter medo e muito menos disto.
No círculo brilhante de luz está uma mão.
A pele, pálida e acinzentada, irradia um brilho fantasmático.
Quando se aproximam, veri�cam que a mão está unida ao resto do corpo

de  Carmelo Novoa Iglesias. Encontra-se de  barriga para cima sobre um
matagal de  estevas que ainda conserva algumas das suas �ores. Os  olhos
vazios do motorista parecem procurar uma resposta, por entre as copas das
árvores, para o sentido da sua morte. Não o encontra. As gotas de orvalho
cintilantes nas pestanas parecem lamentar isso mesmo.

Carmelo oferece um sorriso duplo desconcertante. O  rito da  morte
e  aquilo que a  causou: uma boca cruel, aberta na parte lateral do  seu
pescoço.

– Penso que me estás a dever uma sanduíche mista – diz Antonia.
Jon, que já tem muitos anos de  polícia, continua a  sentir vómitos com

o  fedor característico da morte. Cerra os dentes para conseguir manter lá
dentro a única comida decente que ingeriu em dois dias.

– Temo que as suspeitas de Parra sobre a culpabilidade do motorista sejam
infundadas – diz, quando se sente um pouco melhor.

– A não ser que tenha sido um cúmplice e  que o  tal Ezequiel quisesse
apagar as  pistas. Mas não me parece provável. Enganei-me, Jon. Tinhas
razão. Devíamos ter contado logo ao Parra o crime de La Finca.

– Ena, ena, Antonia Scott enganou-se. Parem tudo!
– Não sejas infantil. Além disso, comprová-lo era o mais…
Jon interrompe-a, levantando a mão.
– Ouviste isto?



Um som áspero e  um arrulhar. É  o som inconfundível de  um carro
a  arrancar. E  depois, o  rugido ameaçador de  um motor a  acelerar
ao  máximo, uma vez, duas vezes. No silêncio incorpóreo do  bosque ao
amanhecer, o som parece vir de todos os lugares e de nenhum.

Olham ambos confusos à sua volta.
– O que…?
Então, acendem-se os faróis de um Porsche e três coisas se passam.
O  condutor solta o  travão e o carro, impulsionado pela força do motor

de quinhentos cavalos, sai disparado na direção de Antonia Scott como um
gigantesco predador.

Antonia, ofuscada, �ca paralisada. Os seus pés estão ancorados no chão,
não consegue mexer-se. No tempo – um segundo e meio, talvez dois – que
levam as  toneladas de  carro a  percorrer a  distância até ao seu corpo
paralisado, compreende um conceito que sempre a tinha fascinado. Porque é
que os  veados e  os coelhos não fogem do  carro que os  vai atropelar?
A  resposta é-lhe dada pelo seu sistema nervoso: o  mecanismo natural
do corpo de um mamífero à hora do crepúsculo quando é ameaçado e �ca
cego, é  permanecer no mesmo sítio. Como último pensamento antes
de morrer, não está mal.

E  três: sem valorizar, por pouco que seja, a  sua integridade física e com
uma coragem maior do  que o  dever, o  inspetor Gutiérrez lança-se sobre
Antonia Scott, atirando-a ao chão mesmo antes que o  para-choques
do  grande todo-o-terreno de  luxo embata contra o  seu peito a  cinquenta
quilómetros por hora, o equivalente a cair de um quinto andar.

Sou um grandessíssimo idiota, estou feito, pensa Jon ainda em cima
de Antonia.

–  Sai, sai! – diz-lhe ela, a esgueirar-se como uma lagartixa por debaixo
do seu corpo.

Jon põe-se em pé e  saca da pistola a  tempo de ver as  luzes de presença
do Porsche a ziguezaguear por entre as árvores que abalroa pelo caminho.
Adota a posição «isósceles» – pés separados, joelhos �etidos, mão esquerda
a segurar a direita – e dispara.



O  tiro, destinado ao para-brisas traseiro, afunda-se no porta-bagagens.
Tem pouca prática. E também tem in�uência o facto de o maldito Porsche ir
a saltar pelo terreno irregular como um berlinde num cilindro.

Não chega a dar o segundo tiro porque Antonia se colocou na sua mira.
– Onde vais, ó inteligência? Sai da frente!
Antonia não responde e, para onde vai, é direitinha ao carro.
Esta tipa vai matar-me, pensa Jon, correndo atrás dela. E  se não o �zer,

mato-a eu.



Capítulo 10

Uma autoestrada

Jon Gutiérrez não gosta de perseguições a grande velocidade.
Não é uma questão estética. Quando as vemos no cinema, é tudo magia.

A montagem acelerada, as mudanças de plano, a música, o som que sai dos
altifalantes à  nossa frente e  atrás de  nós para que se tenha a  sensação
de movimento.

Aquilo de que Jon não gosta nas perseguições a grande velocidade é  ter
de ir como copiloto.

Chegou ao carro já pelos cabelos, quando Antonia já arrancara e  estava
a dar a volta no descampado. A inércia tinha deixado o carro parado por um
instante e  Jon aproveitou para abrir a porta e meter-se lá dentro, quando
Antonia estava a meter as mudanças para enveredar pelo caminho.

Jon, a pôr o cinto de segurança, pergunta:
– Pode saber-se que raio te deu? Podia ter-te atingido!
Antonia não responde. Conduz o carro quase a noventa quilómetros por

hora através de um espaço tão estreito que a velocidade recomendável devia
ser andar a pé e  com um cesto de piquenique. As  extremidades do para-
choques arrancam os arbustos ao passar. Antonia não hesita.

Tem aquela expressão que Jon já tinha visto antes e aprendeu a reconhecer.
Os  olhos vidrados, o  maxilar tenso. É  a expressão que indica que o  seu
cérebro está a  trabalhar a  uma velocidade maior do  que o  normal, mais
do  que aquilo que pode processar. A  sua mente tem de  lidar com dois
problemas complexos ao mesmo tempo e  está empenhada em fazê-lo
de uma só vez.

Velocidade máxima do Audi A8 (225 km/h).



A posição do cadáver.
Distância entre as árvores.
Velocidade máxima do Porsche Cayenne Turbo (não sabe qual é e pragueja

para dentro por não ter feito essa consulta, senão sabia qual era).
A  punhalada

do pescoçosemmarcasdedefesanasmãosnãoconsigotudoaomesmotempo.

Outra vez o sufoco. Não é boa ideia conduzir àquela velocidade. Quando
Antonia fala, por �m, com o seu parceiro, é uma rendição. Mais uma.

Só esta vez. Vai ser a última.

Estende-lhe a mão e pergunta:
– O Mentor deu-te alguma coisa para mim?
Jon, no início, não compreende a que se está ela a referir, está demasiado

atento ao trajeto. Aponta para a frente e diz:
– Cuidado!
O  caminho tem mais uma curva. Estão quase a  sair da  estrada de  terra

batida que faz a ligação do Centro Hípico com a autoestrada.
Antonia luta para controlar a parte traseira do carro no terreno pedregoso,

girando o  volante na direção contrária. O  Audi consegue voltar para
a  estrada, mas com uma porta traseira amolgada por uma árvore que
os ajudou a terminar a travagem.

Do Porsche não há rasto. É um todo-o-terreno, embora seja daqueles de se
perder a cabeça. E neste terreno leva vantagem.

Ela bate no ombro de Jon e insiste:
– O Mentor deu-te alguma coisa para mim?
Por �m, Jon compreende o que está a pedir. Procura nos bolsos, pedindo

a Deus para não ter perdido a  caixinha de metal. Até que a  encontra no
bolso do colete, no lugar para o relógio que devia ali estar e que o seu pai
nunca lhe ofereceu.

Abre a caixinha. Está dividida em duas zonas.
– Qual?
– A vermelha – responde ela, estendendo a palma da mão. – Agora.
Jon dá-lhe o comprimido.



Ela põe-no na boca. Ouve-a a  trincar e  vê a  língua a  mover-se, com
a  mestria precisa da  experiência. Jon já vira aquela mestria gestual em
pessoas magras, com dentes castanhos e veias �nas. Ela dá-lhe uma ordem:

– Segura no volante.
E fecha os olhos. Fecha os olhos sem tirar o pé do acelerador.
Jon, tirando o cinto de segurança e agarrando no volante, berra:
– Tu vais matar-nos!
Embora a  estrada seja reta, àquela velocidade podia acontecer qualquer

coisa.
A  sua assistência à  condução dura dez segundos exatos. Jon sabe isso

porque Antonia os contou em voz baixa, quase a  sussurrar ao seu ouvido,
inclinado, como estava, sobre ela.

Não chega ao zero (senão seriam onze). Diz apenas:
– Agora.
E agarra outra vez no volante.
Jon volta para o  seu lugar e  procura como um condenado o  cinto

de segurança. Só quando o põe é que se atreve a pregar-lhe o sermão. Mas
não chega a fazê-lo porque repara que alguma coisa mudou nela. Parece ter-
se sentado mais direita, com os ombros mais para cima. E os olhos já não
estão vidrados, transformaram-se em raios laser.

– Inteligência. Estás doida varrida – a�rma Jon.
–  Espero que não te incomode se acelerar para duzentos  – diz ela,

mudando de assunto e batendo na alavanca das mudanças para as pôr em
modo sequencial e  tocando ao de  leve na embraiagem para fazer marcha
atrás. Por enquanto só vai a cem, o dobro daquilo que é permitido. As rodas
do Audi não foram feitas para a terra.

Porra, quando lhe perguntei se gostava de carros não imaginava isto.

A  estrada de  terra batida acaba a  duzentos metros mais à  frente.
E, dirigindo-se para a autoestrada, calculem, o suspeito. Ou isso ou há mais
alguém dentro de um Porsche Cayenne Turbo negro a grande velocidade por
esta estrada solitária.

Antonia carrega no acelerador a  fundo, agora que o  seu objetivo está
à vista. E com uma voz muito tranquila diz a Jon:



– Preciso que vejas na internet qual é  a velocidade máxima que aquele
carro pode atingir.

– Agora queres que me ponha a escrever no telemóvel? – pergunta Jon,
que se tinha agarrado ao manípulo do teto.

– E tu, o que queres? Viver cem anos?
– Pois é, tinha pensado nisso.
Antonia, ao mesmo tempo que reduz a  velocidade de maneira a  poder

entrar na curva de aceleração para a autoestrada sem capotar, diz:
– Pergunta à Siri.
– Siri, qual é a velocidade máxima de um Porsche Cayenne?
Depois de ter pensado muito depressa, Siri responde solícita:
– Isto foi o que encontrei na internet sobre «Quando corres pões-me a cem.»

Jon conclui que Siri não percebe a  pronúncia de  Bilbau e  limita-se
a procurar à mão.

– A mais de 286 quilómetros por hora – diz Jon.
Antonia aperta os  lábios. Lixada com a  notícia de  que o  outro carro

é capaz de lhes levar sessenta quilómetros de avanço em grande velocidade.
Lixada, mas concentrada na condução. Naquele momento todos os  seus
sentidos e todas as suas capacidades estão ao serviço de fazer mover aquela
máquina enorme. Quando os pneus pisam o asfalto, abandona os cuidados.
Se até àquele momento teve algum. Diz a Jon:

– Segura-te bem.
Jon, que já tem os nós dos dedos brancos por causa do esforço, pergunta:
– Mais?
Ainda bem que as pegas estão soldadas à estrutura do carro.

Antonia pede-lhe:
– Liga ao Mentor. Diz-lhe que o suspeito está na A-6 em direção ao norte.
O  trânsito na autoestrada ainda está intermitente. Ainda não são sete

da manhã e  já amanheceu. Por isso Antonia pode acelerar até aos cento
e sessenta e começa a ultrapassar carros, pela esquerda, pela direita, como se
as leis da física e o bom senso não lhe dissessem nada. Dois minutos depois,
Antonia consegue ver o  Porsche ao longe. Nem um segundo demasiado
tarde.



– Já se está a desviar! – grita Jon.
– A saída da M-50.
Mais um segundo e  tinham-no perdido de  vista. Antonia carrega ainda

mais no acelerador. Conhece aquela estrada. Tem muito menos trânsito
e  está cheia de  desvios. Se não for capaz de  encurtar a  distância, voltam
a perdê-lo de vista, desaparecerá.

Durante uns intermináveis cinco segundos têm de deixar passar os carros
que apanharam a  saída antes dela. Não há espaço por onde possa passar
o  enorme Audi. Só quando o  último toma o  lugar na �la –  a  passo
de  tartaruga – é que Antonia se adianta pela direita. Ouve o  som de uma
buzina lá atrás, imagina as maldições, mas ignora-as.

– Vamos, vamos.
À sua frente encontra-se uma grande reta. Passa para a faixa da esquerda

e acelera o carro para os duzentos quilómetros por hora. O acelerador está
colado ao chão e o motor está a dar o máximo da  sua capacidade. Pouco
a pouco, consegue acelerar mais um bocado e o Porsche vai �cando cada vez
mais perto. Cem metros, oitenta, setenta metros.

– Tem cuidado!
Um outro carro, um Volkswagen Passat, está a  ultrapassar um Fiat.

Antonia deixa-o terminar a manobra e depois introduz o carro no espaço
que �cou entre o  Passat e  o Fiat. O  para-choques traseiro do  Audi �ca
a menos de trinta centímetros do do Fiat, que abana, arrastado pelo ar que
se desloca à passagem do carro de Antonia e trava. Sem hesitar um segundo,
Antonia atravessa-se em frente ao carro que vai à  frente do Passat e  que
também trava.

Jon diz uma palavra entredentes.
– O que disseste?
–  A  ti não disse nada. Estou a  rezar a  São Cristóvão, padroeiro dos

condutores, para que me deixe voltar ao Bingo Arizona.
– Bem, nenhuma ajuda é de mais.
Uma nova ultrapassagem. A última.
O Porsche está mais à  frente, a menos de  quarenta metros, e  a estrada

encontra-se desimpedida.



– Já nos deve ter visto.
– Raios, claro que já nos viu. Vamos a duzentos e tal e não abranda.
O motor do Audi mal consegue aguentar, mas o movimento do  ar que

o  todo-o-terreno provoca é uma ajuda para que Antonia possa alcançá-lo.
Os dois carros estão quase juntos.

Se trava agora, morremos, pensa Jon. O coração salta-lhe do peito como
um bailarino de �amenco no aniversário de um narcotra�cante.

– Diz-me que não há ninguém do teu lado – pede Antonia.
– Livre!
Com uma viragem do  volante seca e  precisa, Antonia sai de  trás

do Porsche e  começa a  colocar-se ao seu lado. A  rajada de  vento é  agora
brutal, torna o Audi mais lento e Antonia luta por alinhar os dois veículos
mesmo perante a potência superior do todo-o-terreno.

Uns centímetros mais. Carrega até que o osso do calcanhar �que colado ao
acelerador. A  perna está tão tensa que já está a  formar um garrote
no músculo, de tão apertada.

– O telemóvel, Jon! Tira uma fotogra�a quando estivermos ao lado dele.
Jon trava uma luta com o  desbloqueio do  telemóvel e  com a  aplicação

da câmara.
Mais um esforço.
As janelas �cam alinhadas. E  ali está Ezequiel. Alto, ou talvez seja

do veículo. Braços fortes. Olhos intensos que refulgem com ódio por detrás
de um capuz negro. Um terceiro olho. O de uma pistola que olha de frente
para Antonia, quase a disparar.

É o grito de Jon que lhes salva a vida.
– Trava! Trava!
O disparo desfaz a janela do Porsche em pedaços, mas a bala perde-se, ao

longe. Porque na sua faixa está um camião de  quatro eixos, a  menos
de duzentos metros. Antonia levanta o pé do  acelerador mesmo a  tempo
e altera o peso que está a  fazer no travão, muito devagar, o su�ciente para
voltar a �car por detrás do Porsche. Mas Ezequiel, desta vez, não vai deixar
que ela utilize a deslocação de ar que o seu carro provoca para avançar e faz
guinar o  volante. Bloqueia a  passagem a  Antonia e  ela vê-se obrigada



a reduzir bastante a velocidade para não chocar com o Porsche. Quando se
apercebe, o camião está quase em cima deles.

Antonia tem de  decidir entre chocar com a  barreira de  proteção ou
estampar-se contra trinta toneladas.

Escolhe bem.
Àquela velocidade, o Audi atravessa a  liga de aço e  zinco como se fosse

uma folha de papel. A segunda coisa que lhes salva a vida é que o  terreno
naquele lugar faz um declive suave que – capricho de um deus benévolo –
quase coincide com a  trajetória que o  veículo faz pelo ar. Os  pneus não
estoiram ao tocar no  chão e  a inércia respeita-os por uns bons cinquenta
metros antes de acordar para a sua existência e se aperceberem que devem
ter dado várias voltas como um sino. Para quando o  pneu dianteiro
esquerdo rebenta, a  fricção e  a gravidade encarregaram-se de  retardar
o impulso para que o carro se limite a capotar sobre a porta do condutor e a
percorrer os últimos metros de lado, até parar no meio de um campo ermo.

Jon – num ângulo de 90 graus em relação ao chão – apalpa o corpo para
veri�car que está bem, além de  estar encarcerado no meio de um monte
de airbags. O da frente, o do centro, o de cima e o das pernas. Meio minuto
depois, quando se esvaziam o  su�ciente, consegue libertar-se deles e,
a seguir, do cinto de segurança. Chama por Antonia, mas ela não responde.
Mexe no airbag central que os separa – o carro vale bem os cem mil euros
que custa  – até conseguir ver a  cara dela. A  sua parceira tem os  olhos
fechados e tem sangue a escorrer pelo nariz e a descer pela face.

Não. Não.

Jon apressa-se a veri�car a pulsação no pescoço dela. Com os nervos, leva
tempo a  encontrá-la. Mas quando dá com ela, respira de  alívio. É  forte
e regular. Talvez esteja só atordoada pela bofetada do airbag na cara.

– Já te disse para não me tocares – murmura Antonia.
Pulso normal, modo cabra ligado. Sim, está bem.

– E eu já disse para não nos matares ao volante.
– Não, nunca me disseste isso – admira-se ela, sempre muito literal.
– É uma regra básica de convivência.



Jon trepa para sair do carro – o mundo parece tão lento agora, tão imóvel,
o terreno seco tão estável e seguro – e ajuda Antonia a sair também.

– Então, perdemo-lo.
– Pois, parece que sim – diz Antonia, dando um pontapé numa pedra que

estava perto dela.
Ainda um pouco atordoada, falha o pontapé.



Ezequiel

Quando regressa ao esconderijo, traz fogo nos pulmões e ácido de bateria
no estômago.

Estúpido, estúpido, estúpido.

É o segundo erro que comete num muito curto espaço de tempo. Podia ter
estragado tudo num segundo. Tudo. E devido a um descuido.

Tudo porque não se lembrou daquilo que era mais óbvio.
Não conseguia manejar a faca com as luvas. E por isso, tirou-as. E quando

a mulher fugiu, ele perdeu o equilíbrio e, por uns momentos, apoiou-se na
janela. Tinha dito para consigo que teria de passar com um pano ali, limpar
aquelas impressões digitais, mas o  apontamento mental acabou por se
desvanecer no meio dos nervos e da excitação da perseguição. Conseguir
caçá-la no bosque fora mais difícil do que estava à espera e  isso havia-lhe
dado uma satisfação animal, primitiva e pecaminosa, embora não lhe tivesse
feito mal nenhum. Ela era muito valiosa viva, o mais valioso de tudo.

Por isso tinha arriscado tanto para a capturar.
Estúpido, estúpido. Demasiado perto.

Teria preferido fazê-lo mais à frente. Sobretudo tendo passado tão pouco
tempo desde o  seu primeiro trabalho. O  primeiro capítulo da  sua obra.
O primeiro rapto não tinha sido difícil.

Tinha-o imobilizado sem lhe fazer mal, tratara-o com humanidade.
Gritara mais do  que a mulher e  teve de  o amordaçar, é  verdade, mas só
porque estava muito mais assustado. Quando acabou o  prazo que tinha
dado à mãe e  o inevitável �m chegou, Ezequiel falara-lhe com suavidade
e  utilizara medicamentos. Não tinha sofrido senão o  estritamente
necessário.

Sou, essencialmente, uma boa pessoa.



Haviam sido meses e  meses de  trabalho árduo. E  a conclusão, quando
colocou a  sua obra à disposição dos pais, foi o mais difícil de  fazer. Teria
preferido descansar um pouco antes de  abordar o  capítulo seguinte. Mas
a  oportunidade de  raptar a mulher tinha-se-lhe apresentado e  não podia
deixá-la escapar. Ela estava no topo da sua lista.

E o erro, o estúpido erro esteve quase a deitar tudo por água abaixo.
Tenta sentar-se a escrever para se acalmar. Abre o caderno e começa:
O pai dizia sempre que por um cravo se perde uma ferradura, perde-se um

cavalo, perde-se o cavaleiro, perde-se uma batalha, perde-se a gue…

Não consegue. Não consegue concentrar-se. Arranca a  folha e,
ao contrário do que é costume, atira-a contra a parede húmida e arenosa,
sem a queimar. Deixa na mesa o caderno e a caneta, com cuidado. Depois
a ira rebenta como uma onda, e com o braço atira ao chão tudo o que está
na mesa. O cinzeiro desfaz-se em pedaços contra o chão.

Precisa de um escape. E precisa dele agora. O caderno, só por si, não pode
ajudá-lo. Fá-lo-á depois, quando tiver o que quer.

Só uma coisa o pode ajudar agora.
Levanta-se e caminha pelo corredor, pisando os  resíduos que se oxidam

no chão e para diante do nicho onde guarda a mulher.
Consegue ouvir a  respiração agitada dela do  outro lado da  porta.

Aproxima a mão da  corda que levanta a  pesada placa de metal. Acaricia
o  chicote que cortou com cuidado e  atou com tanto zelo. Se desse um
pequeno puxão, a corda subiria. Seria tão fácil.

Não. Não com ela, não.

Continua a  andar até ao �m do  corredor para fazer aquilo de  que
necessita.



Carla

Do outro lado do muro chegam sons difusos. Sons espantosos.

Sons que a sua imaginação transforma em atos concretos e identi�cáveis.

Carla sabe que deveria gritar, protestar, defender Sandra. Tentar fazer

alguma coisa, mesmo que fosse fazer barulho. Sabe-o de  uma forma tão

evidente como sabe que existem vinte e  quatro nomes para as  pelagens

de um cavalo. Mas ambos os conhecimentos são inúteis na sua situação.

O barulho não para. Continua a atravessar a parede e  infetar a sua alma

de medo e de vergonha.

Carla decide fazer alguma coisa em relação a isso.

Tapa os ouvidos com as mãos e começa a enumerar em voz baixa.

– Alazão. Pintado. Baio. Ruano. Zaino…

Nas pausas o barulho ainda se in�ltra. O horrível barulho.

Carla enumera mais depressa.



Capítulo 11

Um osso

Mentor chega meia hora depois e  não está de  muito bom humor.
Encontra-os sentados no interior da carrinha da Guardia Civil.

– Ena, Scott. Desde aquilo de Valência que não davas cabo de um destes –
 diz, apontando para o Audi capotado. – Está pronto para a sucata.

– Devias ver como �cou o outro – responde ela.
–  Pois ora aí está uma coisa de  que gostava. De  ter visto o  outro  –

responde Mentor, exasperado. – Se era para fazeres um escândalo como este,
podias, ao menos, ter tido a delicadeza de deter o suspeito.

Antonia encolhe os ombros e responde:
– O carro dele era melhor. Podemos ter um Cayenne?
– Eu �cava satisfeito se nos tirassem as algemas – comenta Jon, indicando

os braços atrás de si.
De nada serviram as credenciais de Antonia e de Jon. Assim que a Guardia

Civil apareceu no lugar do  acidente – devagar, pois vinham num Prius –,
algemaram-nos, �zeram-lhes o teste de alcoolemia, o das drogas e estavam
prestes a  chamar um psiquiatra quando os  dois testes deram negativo.
Insistiram muito em que fora um milagre que não se tivessem magoado.

Antonia aponta para o nariz, que estava inchado e com um algodão em
cada narina e pergunta:

– Já viu o meu nariz?
– Nem está partido. O mais normal é que estivessem mortos.
Mentor ter-se-ia aborrecido menos, se calhar.
 

 



– Sabem quanto me vai custar encobrir esta borrada? – pergunta ele.
Antonia olha para o outro lado. Jon, que tem o corpo dorido, está cansado

e  faminto e morto de  sono, não sabe se deve estrangulá-la ou defendê-la.
Escolhe a segunda opção.

– A Antonia, pelo menos, localizou o cadáver do motorista.
– Oh, sim, o  seu amigo capitão Parra está agora no local do  crime que

encontraram. E contaminaram irremediavelmente.
– O Parra não deve estar muito satisfeito – comenta Jon, tentando não

sorrir.
– E  você, inspetor, o  que acha? Não só atiraram por terra a  sua teoria,

contaminaram o  local do  crime, atuaram por vossa conta sem avisar
ninguém, deixaram escapar o  suspeito, como também o deixaram a  fazer
�gura de parvo.

– Não tivemos de nos esforçar muito.
Mentor abana a cabeça.
– E uma perseguição a duzentos e tal à hora na autoestrada com centenas

de civis a assistir. E a imprensa que, de certeza, está aí fora. Fizemos passar
a versão de que «foi uma corrida ilegal que, por sorte, terminou sem danos
pessoais».

Antonia aponta para o nariz e pergunta:
– Já viste o meu nariz?
– Nem está partido. Inspetor, gostaria de falar um pouco consigo a sós.
Jon vira-se para que Mentor lhe tire as algemas e caminham os dois em

direção ao que resta do carro.
Quando já estavam afastados o su�ciente de Antonia, Mentor diz:
– Sinceramente, esperava muito mais de si.
– Se eu ganhasse um euro por cada vez que já me disseram isso…
– Devia proteger a Scott.
– Até dela?
– Em especial dela.
Jon baixa a cabeça. Aquilo era verdade. Havia um montão de «mas» e um

montão de desculpas, mas a verdade é que poderia ter lidado muito melhor
com a situação.



– Não é fácil.
– Eu sei.
Mentor tira do casaco um maço de Marlboro. Tira um cigarro e dá umas

pancadinhas com o  �ltro em cima da  fotogra�a dissuasora. O  retratado
parece um �gurante do �e Walking Dead.

– Não tinha deixado de fumar?
– Não me lixe, inspetor. Que já tenho bastante para me chatear.
O carro tombado, como um animal moribundo, oferece a barriga ao sol

da manhã. Jon dá uma palmada numa das rodas.
– Nunca tive tanto medo na minha vida.
– Pois então devia-a ter impedido de conduzir.
– O problema é que a �lha da puta conduz como o caraças.
– Sim. Sei que sim – con�rma Mentor. – Se Ezequiel estivesse a conduzir

um carro menos potente, a  esta hora estaria algemado na esquadra,
a «cantar» o paradeiro de Carla Ortiz.

– Pois, mas não foi assim. E agora?
Mentor acende o cigarro com um Zippo dos Iron Maden. Jon franze uma

sobrancelha. Não está a ver Mentor a ser fã de Bruce Dickinson.
O seu estilo é mais o de um quarteto de música de câmara com paus metidos

no cu.

– Agora. Agora acabou o caso de Carla Ortiz.
– Desculpe?
–  É  a única solução que posso dar-lhe. A  vossa situação como

observadores era uma cortesia de Parra. Ainda há menos de dez minutos me
disse que se alguma vez vos voltar a ver corta-vos os tomates.

– Que obsessão têm os heterossexuais com isso.
– A verdade é que vos queria denunciar aos Assuntos Internos.
Jon �ca branco. Nenhum camarada, nunca, jamais, ameaça outro de  o

denunciar aos Assuntos Internos. O  edifício sem identi�cação nem
localização conhecido como Cea Bermúdez, onde vivem os  que caçam
os maus que usam um crachá, é  o último lugar que um polícia quereria
visitar. Os  que aí trabalham são desprezados e  odiados pelos restantes
setenta mil funcionários do  Corpo de  Polícia de  toda a  Espanha. Se há



alguém que possa ser mais desprezado é  um polícia que denuncie um
camarada.

Em todos aqueles anos, e olhem que já tinha visto muitas coisas, nunca
ouvira uma ameaça semelhante. Era o cúmulo.

– Não pode estar a falar a sério.
–  Muito a  sério. Parra é  um agarrado ao poder e  ao reconhecimento.

O rapto de Carla Ortiz nas mãos dele é uma bomba-relógio.
– Quem o vê parece ser tão humilde.
– Preferia que tivessem sido vocês a encontrar a Ortiz, mas agora já não

pode ser. A essência do projeto Rainha Vermelha é que não existe. Agora ela
está nas mãos do Parra e da USE.

– Não creio que ela aceite isso bem – diz Jon, apontando para Antonia
com a cabeça. Sentada na carrinha, não tira os olhos de cima deles.

–  Porque pensa que quis falar consigo a  sós? Ela sabe o  que lhe estou
a  explicar agora. – Mentor esmaga o  cigarro e  vira as  costas a Antonia. –
  De  certeza que também sabe ler os  lábios. Não sei se estamos longe
o su�ciente, penso que sim, mas por precaução, pode virar-se?

Jon obedece.
– O meu pai tinha um cão – continua Mentor. – Chamava-se Sam, um

boxer adorável. Bom e meigo. Uns amigos deram-lhe um presunto de porco
ibérico de bolota e o meu pai pediu-me que o levasse ao talho para o fatiar
e desossar. Esqueci-me e deixei os ossos em cima da bancada da cozinha.
O cão apanhou-os.

Acende mais um cigarro, com o  mesmo e  parcimonioso ritual antes
de continuar.

– Estivemos quase três horas sem poder entrar na cozinha. Ficou doido,
muito possessivo e  territorial, não queria largar o  osso e  ameaçava todos
aqueles que se aproximavam. Só parou quando comeu tudo. Ninguém se
mete com um bicho que tem duzentos quilos de  pressão por centímetro
quadrado nas mandíbulas.

– O seu pai sacri�cou-o?
– No dia seguinte. Obrigou-me a levá-lo ao veterinário. Foste tu que �zeste

a borrada, agora lidas com ela, disse-me ele. Não era um homem letrado. Fui



o caminho todo até ao veterinário a chorar. O cão estava muito feliz. Com
uma diarreia enorme, mas muito feliz.

Jon con�rma com um sinal de cabeça, devagar. Já percebeu aonde Mentor

quer chegar e diz:
– Vou manter Antonia longe do caso de Carla Ortiz.
– Não, não o  fará. Não o  vai fazer porque não pode, tal como eu não

consegui convencer o Sam a largar o osso de presunto.
– Mas depois, para o sacrifício, é você que a leva.
– Não vai largar o  osso, mas podemos fazer com que roa outro. Nada

de Ortiz, mas vocês os dois podem continuar com o caso de Álvaro Trueba.
Os  dois caminhos conduzem ao mesmo objetivo. Limite-se a  mantê-la
afastada de Parra e dos homens dele, de acordo?



Bruno

Já lá vai o tempo em que ser jornalista signi�cava alguma coisa.

Bruno Lejarreta gosta de dizer frases destas de vez em quando. Quando há
por perto um estagiário idiota para sentir respeito por um velho repórter
de setenta e três anos, autoproclamado lenda viva da redação do El Correo

de Bilbao. Com os seus coletes e as T-shirts pretas, os seus anéis (tendo um
no polegar), as  calças de  ganga e  as botas, com as  rugas e o cabelo preto
(pinta-o porque não lhe apetece reconhecer que envelheceu) entrançado,
Bruno foi sempre um guru do velho mundo para os  imberbes jovenzinhos
que no primeiro dia entravam deslumbrados na redação.

Já não há estagiários desses, claro. Hoje só sentem respeito pelos
youtubers, pelo número de  seguidores no Twitter e  no Instagram, pelo
número de visualizações que conseguiram com um artigo. «Dez coisas que

necessitas de saber sobre [Insere o nome de um morto famoso].» Com as suas
dez páginas correspondentes, pelas quais vais clicando e clicando para que
o jornal aumente o número de visualizações e possa continuar a vender aos
anunciantes a velha mentira. Somos relevantes. Ainda querem saber de nós.
Deem-nos uma esmola!

Nem sempre foi assim, lembra-se, pondo os pés sobre a mesa. Pode fazê-lo
porque não está ninguém na redação, ninguém chega tão cedo assim. Se
vierem, porque hoje estão todos loucos com o facto de poderem trabalhar a
partir de casa. Só ele, que não tem nada melhor para fazer a não ser matar
o  tempo. Às dez da manhã. Àquela hora, quando era novo, os redatores já
estavam a  teclar como doidos, os  dos arquivos à  procura de  fotogra�as,
os  fotógrafos a  entrar e  a sair da  redação e  a meter os  rolos nos tubos
pneumáticos. A  época do  papel. Os  anos de  1980, os  de 1990. A melhor
época. A época dos melhores.



Naquela altura, ser jornalista era espetacular. Os  polícias, os  políticos,
chamavam-te e tu estavas nos locais onde aconteciam coisas. Nos anos duros
do  con�ito não se tinha mãos a medir. Imagina que agora essas notícias
tinham de ser dadas ao estilo da  geração dos  millennials. «Queres saber

quantas pessoas morreram com a  última bomba da  ETA? A  resposta vai

surpreender-te!»

Hoje em dia já ninguém quer saber dos jornais. E dentro dos jornais já
ninguém quer saber dos acontecimentos, que é onde o deixaram parado, tão
inútil como um jarrão chinês ou um ex-presidente do  governo. Não, já
ninguém quer saber do que se passa. A única coisa que importa é a última
humilhação que Pérez-Reverte fez a um político. Se, por acaso, a vítima for
uma mulher assassinada por causa da violência de género, conseguem um
pouco de atenção.

Mas só porque está na moda indignarem-se com estes crimes. Dantes, nem

na página vinte e sete apareciam. E havia os mesmos ou mais do que agora.

O  jornal gostaria que Bruno Lejarreta se fosse embora do  jornal. Bruno
Lejarreta não está de acordo e fê-lo saber ao jornal.

«Não tenho nada melhor para fazer», disse-lhes ele.
«De certeza que preferirias aproveitar o  teu tempo livre, da  reforma»,

disseram com muita educação (Bruno tem um contrato anterior ao tempo
da escravatura).

«Se me for embora agora, �co com uma reforma miserável», disse ele.
«Por isso, deem-me a indemnização.»

O  jornal não pagou, pois acumulou muitas diuturnidades e  são seis
algarismos. Desta forma, ele continua a  ganhar o  seu salário de  três mil
euros por mês, o mais alto do jornal a seguir ao do diretor por, falando mal
e porcamente, coçar os tomates. À espera de ver qual dos dois dinossáurios
morre primeiro, se o jornal impresso ou Bruno Lejarreta. Bruno não só não
bebe como não fuma, e mulheres da vida ainda menos – gosta e  respeita
demasiado a mulher para isso. Também não tem �lhos que lhe provoquem
úlceras ou enfartes. Por isso, as apostas estão em cinquenta por cento.

Bruno, no entanto, gostaria de  ter alguma coisa para fazer. Uma última
grande cavalgada em direção ao horizonte, diria, se gostasse dos �lmes



de  cowboys, o  que não é  o caso. Do  que ele gosta é  do cheiro da  tinta
impressa do  primeiro exemplar que sai das rotativas à  uma da  manhã,
aquele jornal que deixa as mãos pretas e que, na primeira página, traz uma
chatice para alguém. Alguém que não irá gostar do que ele escreveu. O resto,
são relações públicas.

Mas, de facto, jamais irá ter esta última oportunidade.
Era isso que pensava até há trinta e quatro segundos atrás.
Até ao momento em que �xou, distraído, os  olhos na televisão, Bruno

Lejarreta era um velho acabado que enfrentava mais um dia de  tédio.
E então viu a notícia no telejornal da manhã.

– «… uma corrida ilegal que acabou sem danos pessoais. Um espetacular
acidente nos subúrbios de Madrid…»

Pouco importa a Bruno aquilo que a apresentadora está a dizer. O que lhe
interessa é aquilo que está a ver. Nem mais nem menos do que o  inspetor
Gutiérrez ao pé do  carro. A  câmara captou as  imagens a partir de  uma
grande distância e o zoom no seu máximo faz que a imagem trema como um
construtor civil numa ação de inspeção. Mas é ele. Com o seu fato elegante
e a sua silhueta robusta. Não é que esteja gordo.

O faro de Bruno Lejarreta aguça-se, �ca com uma expressão alerta.
A última notícia que tinham tido do inspetor Gutiérrez foi a de que estava

a  ser investigado por comportamento impróprio. O  vídeo em que ele era
visto a colocar a heroína no porta-bagagens do chulo tinha-se tornado viral
– Santo Deus, como odeia aquela palavra – da noite para o dia e a seguir,
puf, a notícia tinha-se esfumado. Como por artes mágicas.

Bruno conhece Gutiérrez, para desgraça dos dois. Não se suportam desde
que trocaram umas palavras sobre uma notícia que um queria dar e o outro,
não. Cão fascista, mas não é  só isso. Há mais qualquer coisa, é  visceral.
Tinha-o tomado de  ponta. E, por isso, �cou satisfeito, e  muito, quando
o inspetor Gutiérrez fez borrada da grande. Foi o Bruno a redigir a notícia
sobre o porta-bagagens com a alegria louca que se tem ao cravar os pregos
num caixão alheio.

O  máximo a  que poderia ambicionar, aquilo que Gutiérrez poderia
ambicionar, era �car atrás de  uma secretária para o  resto da  sua vida



de trabalho. Como ele.
Passa-se aqui qualquer coisa.

Há trinta e  quatro segundos, Bruno Lejarreta era um velho cansado
e aborrecido. Mas agora tinha farejado qualquer coisa no ar. Não sabe o que
está a  fazer o  inspetor Gutiérrez em Madrid num acidente de  carro, mas
sente curiosidade em investigar.

Telefona à  mulher –  nada dessa chungaria do  WhatsApp, os  homens
de  verdade telefonam  – para dizer que vai ausentar-se, apalpa o  bolso
do  blusão para se assegurar de  que tem as  chaves do  carro e  olha para
o relógio. Com um bom ritmo, à hora do almoço já está em Madrid.

Não sem uma paragem em Santutxu, claro. Uma paragem importante,
pensa. E sorri. Sorriso matreiro.

Não se despede de ninguém ao sair porque ainda não chegou ninguém.
Também não pede autorização. Duvida muito que reparem na sua ausência.



Capítulo 12

Um subterfúgio

Ao �m da  tarde, depois de  terem dormido – por �m – umas horas, Jon
e Antonia encontram-se em Bocablo, a cafetaria do Hotel de las Letras onde
Mentor alojou o  inspetor Gutiérrez. Um sítio curioso que faz esquina com
a Gran Vía, com muitas montras. Repleto de  livros. As  pessoas não lhes
tocam, mas tornam o espaço bonito.

– Estamos fora do  caso da Ortiz – diz Jon. Em seguida faz-lhe o  relato
da situação.

Antonia não aceita isso bem.
– Neste momento há uma mulher en�ada num buraco de merda. Pode

estar num sótão, num armazém ou num apartamento forrado com caixas
de ovos.

– Julgava que as caixas de ovos não serviam para nada.
– Mas os loucos viram-nas nos �lmes. Deve estar sozinha. Sem a família,

sem os amigos. Sem poder abraçar o �lho pela última vez. Se calhar, ataram-
na e �zeram-lhe mal, ou pior. E esse… esse homem… esse Parra…

E  para de  falar porque volta a  descobrir uma verdade universal que
esquece todos os  dias quando se deita. O  mundo é  conduzido por
medíocres, egoístas e  idiotas. Sobretudo estes últimos. E  o capitão Parra
parece ser uma interessante mistura dos três.

Jon dá por si a defendê-lo:
– Só está a fazer o trabalho dele.
Odeia-se por isso, mas Antonia tem de compreender que o jogo mudou.
– O  trabalho dele �zemo-lo nós. Eles são oito polícias na unidade. Oito.

Têm bases de dados, têm carros com sirenes, têm armas, têm uma equipa



de apoio. Mas não sabem pensar.
Volta a �car em silêncio. Sem conseguir sentir-se aliviada porque não há

alívio perante a estupidez. Para lidar com a estupidez, a única coisa que vale
é aceitar ou suicidar-se. E naquela manhã não teve tempo para pensar. Por
estar a perseguir um suspeito.

– Não interessa – diz, e a sua voz regressa à serenidade gelada habitual. –
 Vamos encontrar Carla Ortiz. Não por ser milionária. Mas porque é uma
mulher que quer abraçar o �lho e não pode.

Jon sorri perante a inocente e incontestável a�rmação. Não é por ser naïf

que é menos verdadeira e  vice-versa. A  determinação irradia de Antonia
como o calor de um forno.

Ah, o fogo!

–  Vamos fazê-lo. Mas vamos fazê-lo de  uma maneira inteligente. Não
como um elefante numa loja de porcelana.

E, embora não seja isso que lhe queira responder, o  que lhe responde
de uma forma resignada é:

– Está bem.
Porque, ao �m e ao cabo, a natureza do seu trabalho é o subterfúgio. Não

podes ir dizendo aos outros que és mais inteligente do que eles.
– A propósito, o que são esses comprimidos que tu tomas? – pergunta Jon,

como quem não quer a coisa. Porque é um assunto que o preocupa muito.
– O que eles têm, não sei – mente Antonia.
– Bem, podes dizer qual é o efeito?
– Ajudam-me a �ltrar o  excesso de  estímulos nos momentos-chave. Na

verdade, tornam-me mais lenta.
– Precisas deles? Estás viciada?
Antonia ignora o insulto. Porque a pergunta é demasiado importante. Na

verdade, é tudo.
– Quero acreditar que não. Nem sempre tenho razão.
Jon não faz qualquer comentário. Não é  ninguém para julgar alguém.

Também ele tem os seus vícios, aos quais, assiduamente, promete renunciar.
Como apaixonar-se, por exemplo. Cada um foge para a  frente conforme
pode. Basta-lhe saber que isso não vai ser um problema.



– A mim basta-me saber que isso não vai ser um problema – a�rma. –
 Que não vai bloquear o teu trabalho nem afetar o teu raciocínio.

– Rancoroso de merda – diz ela, ao reconhecer as suas palavras.
– Perguntei-te a sério.
– Vamos ver.
Vai ter mesmo que bastar.
– No outro dia, em La Finca, quando saíste da carrinha…
Não acrescenta: a chorar e com os nervos em franja.
– Sim. Já os tinha tomado. E não, não quero falar disso.
– Não é isso. Disseste que o assassino não tinha pensado em tudo.
Jon está a tentar encontrar um ponto de partida. O que não é fácil. Uma

investigação costuma levar semanas e ter uma dezena de pessoas. Pode ser
que Carla Ortiz tenha essa dezena de pessoas, mas não tem tempo. E Álvaro
Trueba já só os tem a eles.

– Penso que temos duas pontas por onde pegar. Uma é o «como» e a outra
é o «porquê».

– Explica-te.
Antonia pede outro chá com leite (hábito da sua metade inglesa e que não

pensa abandonar jamais), e explica-se:
– Neste caso, nada é normal.
– Já tinha percebido.
–  Vamos imaginar. Imagina que és  um raptor e  que consegues raptar

o �lho pequeno da presidente do maior banco europeu. O que fazes?
– Peço dinheiro. Uma enorme quantidade de dinheiro. Tudo o que puder.
–  Exato. E nem raptaste um familiar de  um empresário famoso, como

Revilla, há uns anos. Mil milhões de pesetas. Como te vão pagar?
– Tanto dinheiro tem de pesar muito – pensa Jon, que se lembra do caso,

embora em 88 fosse ainda um menino de doze anos. Mas foi um dos casos
que acabou por estudar na Academia de la Policía em Ávila.

– Uma boa tonelada. Por isso se chamava quilo a um milhão de pesetas,
embora na realidade fossem mais uns bons cem mil e  cem gramas por
milhão.



Jon, que já o  sabia, diz educadamente que sim com a  cabeça para não
a interromper. Por vezes, com Antonia, tem de se fazer de parvo e deixar que
a coisa �ua.

– Se pertencesses a uma organização terrorista e se estivesse a pedir um
resgate a um fabricante de salsichas, a cobrança seria complicada – continua
ela. –  Num rapto há sempre dois pontos críticos: a  comunicação com
a  família e  a cobrança do  resgate. Hoje em dia o  primeiro está quase
resolvido.

– Qualquer idiota pode utilizar a internet para camu�ar a sua identidade.
– E cobrar o resgate. Se o pedes a uma banqueira em que a entidade que

representa tem um lucro de  milhões, é  canja. Bastava que transferissem
o  dinheiro para uma conta no Barém ou para as  Ilhas Marshall ou para
qualquer outro paraíso �scal.

– Para alguém como Laura Trueba isso seria facílimo.
–  A  mesma coisa para a  quantidade. Dez milhões de  euros, cem, mil

milhões. Movimentar o dinheiro levar-lhe-ia cinco minutos. E depressa se
encarregaria de o repor.

Jon coça a  cabeça como sempre faz quando está prestes a  acabar um
pensamento:

– Penso que sei aonde queres chegar. Neste rapto, nada devia correr mal.
–  Exato. A  mãe tem uma considerável quantidade de  fundos à  sua

disposição. Não há qualquer hipótese de  virem a  capturar Ezequiel na
entrega do resgate.

– Nada podia correr mal.
– E, no entanto, correu mal.
– Pensas que ele lhe viu a cara e que por isso decidiu matá-lo?
– Não, não penso. Ezequiel parece ser cuidadoso e, como já viste, usava

uma máscara de esqui quando o encontrámos. Por falar nisso, conseguiste
tirar fotogra�as com o telemóvel?

Jon pega no telemóvel e mostra as únicas imagens que conseguiu apanhar.
São uma série de fotogra�as em sequência porque deixou o dedo no botão
da câmara.



– Já as passei ao Mentor para que ele as passe ao Parra. Isto não podia �car
só connosco.

– Fizeste bem.
Antonia abre a série de fotogra�as e passa as  imagens que Jon conseguiu

captar, uma a  uma. Das setenta e  três, dois terços só conseguem captar
a  janela e  a lateral do  Porsche. O  resto são captações parciais ou estão
demasiado tremidas. Apenas duas são medianamente aceitáveis, sem ser
dignas do Pulitzer. São as duas muito parecidas. A maior diferença entre elas
é que numa Ezequiel tem as duas mãos sobre o volante e está a olhar em
frente, enquanto na outra tinha-se virado para eles e  começara a  tirar
a pistola.

Em nenhuma se vê a cara dele.
Antonia envia-as para o iPad para as poder ver melhor.
– Mentor já as enviou à Aguado.
– Boa. Quem sabe se ela pode descobrir mais alguma coisa. Espera um

momento…
Antonia amplia ao máximo a fotogra�a. Há alguma coisa no braço direito

que lhe chama a atenção. Ezequiel veste uma camisola preta e luvas. Mas na
fotogra�a em que começa a pegar na arma alguma coisa está levantada.

Por baixo há alguma coisa.
– Parece uma tatuagem – diz Jon, que se inclinou para ver melhor.
Mal se vê aquilo que deve ter três centímetros de comprimento.
– Liga à Aguado e diz-lhe que se foque nisto, embora já o esteja a  fazer

de certeza. Eles têm ferramentas de análise forense. Talvez nos possam dar
mais qualquer coisa.

Uma tatuagem não é  muito, mas já é  alguma coisa. E  neste momento
é algo que pode ser a única esperança para Carla Ortiz.

Falsas esperanças.
Quando Jon desliga, depois de  ter falado com a doutora Aguado, estão

os dois a pensar no mesmo.
No tempo que passou entre o  rapto de Álvaro Trueba e o momento em

que encontraram o seu cadáver.
Uma semana.



–  Se não se saiu nada mal, se Ezequiel não tinha motivos para matar
o rapaz, porque o fez?

– Não é por dinheiro, isso já �cou claro. E também não acredito que tenha
sido por prazer. Não é um psicopata, pelo menos um vulgar.

– Disseste que é uma coisa que nunca tinhas visto antes.
– Nem eu, nem ninguém. Penso que Ezequiel rapta e mata por alguma

coisa muito concreta. Que tem a ver com o poder.
– E também com o medo – comenta Jon. – Viste que Ramón Ortiz estava

muito assustado.
– E que nos mentiu. Não nos contou tudo o que Ezequiel lhe disse. Qual

o motivo que levaria um pai a esconder uma informação que poderia salvar
a vida da �lha?

Por mais voltas que deem à cabeça, não encontram lógica nenhuma para
o comportamento do empresário.

– Penso que a coisa mais importante que temos de fazer é tentar descobrir
essa informação que nos falta.

– Não vamos conseguir chegar ao Ortiz.
–  Eu sei. Mas a  primeira chave para este caso é  um porquê. Se

descobrirmos porque Ezequiel mata, estaremos mais perto de o apanhar.



Parra

O capitão Parra é um homem de ação.
Mal recebe o  telefonema, mobiliza todos os  meios que estão ao seu

alcance. A Policía Cientí�ca, os forenses, o juiz de instrução para a remoção
do cadáver.

– Com total discrição, está claro?
Por volta das nove começam a  chegar à  periferia do  Centro Hípico.

Às  onze já o  circo completo está montado, só faltam as  pipocas e  os
elefantes. O caminho para o Centro Hípico �ca bloqueado com três carros-
patrulha, vários carros à  paisana, um transporte com duas unidades
de  cavalaria  – há que ter em conta o  terreno. Até está lá o  LAE,
o  Laboratório de  Ação Especial. Um camião parecido com o  laboratório
móvel dirigido pela doutora Aguado no projeto Rainha Vermelha. Mas
menos equipado. E maior. Branco e azul, com a bandeira de Espanha a todo
o comprimento e a palavra ������� em letras com meio metro de altura.

Pura discrição.
Ao meio-dia começam a  chegar os  participantes para a competição

da  tarde. Pessoas, digamos, de  elevado per�l. Pessoas com telemóveis
e Instagram. Pessoas que abrem caminho para o Grande Carnaval e que vão
tirando fotogra�as sem sair do carro.

Quem podia ter previsto uma coisa destas?
O capitão Parra podia.
E fê-lo, claro. José Luis Parra é um grande pro�ssional. Muito bom no seu

trabalho. Está há seis anos à  frente da USE  com resultados espetaculares.
Durante esse tempo foi responsável por mais de duzentos raptos e  88,3%
foram concluídos com êxito.



Quando Parra �cou responsável pela organização da unidade, concentrou
as  suas ações de  maneira a  que os  subordinados tivessem um per�l
de  negociadores. Mandou-os estudar –  ele, em primeiro lugar  – com
os melhores. Em Nova Iorque e em Quantico, na sede do FBI. E dão o litro
pelo seu trabalho. Uma vez, o capitão Parra teve de estar sete horas debaixo
de chuva num terraço a tentar convencer um homem a largar a espingarda.
A  sua mulher e o �lho estavam no chão, ajoelhados diante dele, na outra
extremidade do  cano da  arma. O  homem queria matá-los e  em seguida
estoirar os miolos. Encharcado até aos ossos, em pleno inverno, Parra só
queria inverter a  ordem dos fatores. Primeiro mata-te e  depois matá-los

a eles, cabrão. Não o disse. Os negociadores nunca dizem essas coisas. Falam
com muita suavidade.

Há seis anos que o  capitão Parra soma êxito atrás de êxito. O problema
é que o  faz tão bem que ninguém o quer promover. E Parra acredita que
merece. Quer ser comissário porque está farto de  se sentar durante horas
a  falar com malucos. E porque se ganha mais quatrocentos euros por mês.
E isso, quando se é pai de uma família numerosa, é a diferença entre jantar
massa todas as noites a partir de dia 20 de cada mês ou poder alimentar-se
como deve ser. O  capitão Parra é um maníaco da proteína, tem bastantes
quilos em cada braço. E  também algumas picadas no rabo, há que dizer
tudo. Mas para se poder parecer com Dwayne Johnson tem de se sofrer.

Para ser promovido também, claro está. Para ser promovido alguém vai ter
de sofrer, de qualquer maneira. Foi assim que Parra fez os seus cálculos. Se
conseguir resgatar Carla Ortiz a  tempo, a  sua glória está assegurada. Mas
também se não conseguir não é  nenhuma tragédia. O  importante é  que
a história seja relevante. Se os seus chefes sentirem a  tentação de o afastar
do caso por causa da «pressão do público», eufemismos onde os deve haver,
teriam de  lhe dar um pontapé um pouco mais acima. Com o seu historial
de 88,3% de êxitos, se Carla Ortiz calha a �car dentro do um por cento –
 percentagem em que esteve toda a sua vida, de certeza – dos casos falhados,
o que se há de fazer?

E isso podia acontecer, claro que podia acontecer. Porque a teoria de Parra
que dizia ser Carmelo o  principal suspeito do  rapto, tinha ido pelo cano



abaixo em menos de doze horas.
Parra chegou ao cenário do  crime –  dizendo «O  que temos?», como

os  polícias da  televisão  – e  pôde veri�car que o  seu principal suspeito
aparecia agora como uma vítima secundária. Com o pescoço cortado e tudo.

A  verdade é  que Gutiérrez e  a outra idiota da  Interpol lhe �zeram um
favor. Não sabe como o conseguiram localizar tão depressa, mas pouparam-
no a  muitas horas e  a explicações embaraçosas. Mas mesmo assim está
muito aborrecido. Porque se não tivessem atuado por conta própria agora
tinham um dos raptores sob custódia e daí até ao resgate da vítima faltariam
apenas umas poucas horas num quarto fechado e  uma lista telefónica –
  nunca deixa marcas  – aplicada com mestria nas costelas. Tudo porque
os  grandessíssimos imbecis quiseram atuar por sua conta. De  qualquer
maneira, já tinham sido afastados e até foi bom. Dois bodes expiatórios, por
via das dúvidas. E estão muito perto disso.

Agora sabem que o rapto de Carla Ortiz tem uma motivação económica
e  assim é  só uma questão de  se agarrarem ao pai como lapas e  de se
assegurarem de que estão lá quando ele receber a  próxima chamada dos
raptores. E quando for entregue o resgate. Porque o pai vai pagar, claro que
sim. Dinheiro não lhe falta.

De qualquer maneira, o  capitão Parra sabe que, enquanto isto estiver
exposto ao público, irão observar cada passo que dê à  lupa e  tem de  se
proteger.

É  por isso que faz todo aquele aparato. Ainda não se sabe nada sobre
quem é  a vítima, mas sabe que as  fotogra�as vão acabar nos meios
de comunicação social antes ou depois e quer certi�car-se de que, quando
isso acontecer, �que muito claro que não se furtaram a esforços. E enquanto
os BMW e os Mercedes vão passando pelo caminho que vai ter ao Centro
Hípico, com os seus ocupantes a tirarem fotogra�as, Parra, no pinhal, sorri.

Para dentro, claro.
Por fora, dá ordens, gesticula, como homem de ação que é.



Capítulo 13

Um óleo

Mentor deixou-lhes na receção as chaves de um outro Audi A8, quase igual
ao primeiro, exceto na cor, o novo é azul-marinho, em vez de preto. Teve até
o cuidado de deixar uma nota manuscrita no tablier.
 

Queiram ter a gentileza de não dar cabo deste.
M.

 

Lê Jon em voz alta e passa a nota à sua parceira. Antonia faz uma careta
e atira-a para o assento de trás.

– Tens de me deixar conduzir – diz ela.
– Não, muito obrigado.
– Agora estás do lado dele?
– Estou do lado da minha saúde. Aonde vamos?
– Voltamos para La Finca.
– Tenho as minhas suspeitas de que é  lá que está a primeira ponta que

queres pegar.
–  Diz-me, porque é que achas que deixou lá o  cadáver? Podia ter

abandonado Álvaro Trueba num descampado. Mas não, deixou-o numa das
casas da  família e  não numa qualquer. Têm mais de  uma dezena delas.
Ezequiel tinha por onde escolher. Deixou-o na casa que tem a urbanização
supostamente mais segura de Espanha.

Jon concorda com um sinal de  cabeça, devagar, enquanto desfruta
a maravilha que é  conduzir pela Gran Vía. Sempre em obras. Sempre em



hora de ponta. Calcula que, àquela velocidade, irão chegar à Plaza de Cibeles
dentro de quinze dias.

– E não o deixou de qualquer maneira. Teve muito trabalho a preparar
o  corpo e  o resto dos elementos do  cenário. Queria enviar-nos uma
mensagem.

– Não, a nós não. Nós não temos importância para ele.
– Então para quem?
–  Não sei  – confessa Antonia, frustrada, depois de  pensar na resposta

durante um bom bocado. – É isso que me confunde. Se fosse um assassino
em série sentiria prazer com o que faz e também que toda a gente soubesse
o  que faz. Se fosse um raptor, quereria dinheiro, não deixaria uma
mensagem. Se o assunto fosse contra a família Trueba…

– Não teria deixado um cenário do crime tão bem elaborado – completa
Jon. – Nem teria levado Carla Ortiz.

– E depois as conotações religiosas. Todo o cenário do crime fazia lembrar
o Salmo 23.

Jon dá um salto no assento ao ouvir aquilo.
–  Pois claro… «ungiste com óleo a  minha cabeça; a  minha taça

transbordou». Porque não me disseste isso antes?
– Não te fazia muito religioso, inspetor – diz Antonia, surpreendida.
–  São muito anos de  catequese, linda. Ficam em ti coisas, além do Eu

tenho um amigo que me ama.
Aquilo do  amigo e  aquilo do  amor era verdade. Jon tinha-se metido na

catequese no instituto pelo mesmo motivo que outros escolhem o teatro na
universidade. Mas, uma vez lá dentro, descobriu que havia muita paz em
tudo o que estudava e aprendia. Não deixava de acreditar numa Igreja que
não podia acreditar nele, mas, para ele, tanto fazia porque estava convencido
de que Jesus não acreditava na Igreja.

Antonia, evidentemente, era uma �rme crente no ateísmo, que é  outra
forma de religião, mas mais barata.

– Enquanto estávamos a dormir, a doutora Aguado enviou-me um email
com a composição química do óleo que estava na cabeça de Álvaro Trueba –
diz Antonia, abrindo o correio do  iPad. – É azeite puro, aromatizado com



mirra. Estive a  investigar e, ao que parece, é  algo com o  nome de  Óleo
da Santa Unção.

– Extrema-unção. Os sacerdotes põem um pouco na testa e nas mãos dos
moribundos.

– E para que serve isso?
– Prepará-los para o encontro com Deus. É como untar o camelo para que

entre pelo buraco da agulha.
Tentam os dois não pensar nos últimos momentos de Álvaro e naquilo por

que teve de passar. Sem êxito.
– Esse óleo, se é difícil de encontrar, pelo menos talvez nos possa servir

para encontrar Ezequiel – observa Jon, otimista.
– Não, já andei à procura dele. Custa cinco euros em qualquer sítio online.

Até o vendem no Corte Inglés. Já para não falar de todas as lojas esotéricas
de Madrid.

– Há mercado para óleo de mortos?
– É utilizado nas tretas da aromaterapia e outros disparates.
Jon não deixa de  se espantar com a  natureza humana, sobretudo com

a sua. Sempre que se apercebe de que lá fora há um universo inteiro que ele
nunca tinha imaginado que existisse, �ca surpreendido. Tantos tarados,
pensa. Há gente para tudo. E depois �ca surpreendido com a sua surpresa.

– Então pensas que estamos perante um fanático religioso?
– Sinceramente, espero que não. Assim seria muito mais difícil para mim

compreendê-lo.
O peso do mundo cai sobre os ombros de Antonia Scott. O seu rosto está

sombrio, dos olhos fendas violáceas. Tornou-se uma coisa pessoal apanhar
Ezequiel e resgatar Carla Ortiz. O que costuma ser sempre uma receita para
o  desastre. Mas alertá-la para esse facto não tem utilidade nenhuma.
Portanto, em vez disso, diz-lhe:

– Não estás sozinha nisto, sabes isso?
Jon reprime a  tentação de  lhe dar duas palmadinhas no ombro e dá-as

antes no assento, muito próximas do ombro, para que a  sua intenção seja
compreendida.

E, quem havia de imaginar, Antonia sorri.



– Obrigada.
Uma palavra amável. Os milagres nunca mais se acabam?
Vai calada durante alguns minutos –  muitos  –, pois tardam em sair

do centro da cidade e em alcançar a M-40. A meio caminho de La Finca.
– Não, não creio que seja um fanático religioso. Neste caso, os elementos

religiosos são um adereço. Um retoque de última hora.
– E assim continuamos sem ter um porquê.
– Não é por causa disso que estamos a voltar à cena do crime. Vamos lá

por causa do «como». Como conseguiu o Ezequiel entrar?
– Certo. É esta a  tua primeira ponta. E qual é a segunda? Como vamos

chegar ao «porquê»?
– Vais achar que é uma loucura.
– Surpreende-me.
E Antonia diz-lhe.
E, sim, é uma loucura.



Carla

Sandra não responde.
Carla insiste e  chama por ela em variadas ocasiões  – só quando tem

a certeza de que o perigo passou. Mas Sandra não responde. Está só.
 

Esquece essa mulher.

Preocupa-te em sobreviveres tu.

 

A voz fala com ela, mas perdeu parte da sua força, do seu tom imperioso.
De alguma forma, saber que não está só, que há mais alguém do outro lado
daquela parede, mudou as coisas.

Mas Sandra não responde.
 

 

Passam horas, talvez anos.
Carla dorme, acorda. Volta a dormir. Entra e sai do sonho como uma traça

à volta de uma vela. Sempre que cede ao peso das pálpebras e se deixa levar
pela corrente é uma bênção envenenada. Porque a seguir, meses ou minutos
depois, Carla acorda. E  à breve sensação de  paz sucede a  lucidez da  sua
situação. A pior situação.

Num desses intervalos, Carla acredita ouvir a  portinhola a  abrir-se.
Quando tateia perto da porta, encontra outra garrafa de água e uma barra
de  chocolate. Bebe um pouco, urina no canto do  buraco, mas não quer
comer. Não tem fome, o seu estômago continua invadido por uma sensação
ácida, e a boca continua povoada pelo sabor amargo a ferro.

Mas há mais uma coisa.
Tem medo de que lhe tenham posto alguma coisa no chocolate.



 

Tens de comer.

 

Pode estar envenenado.
 

Ele tem-te à sua mercê. Pode

matar-te quando quiser. Se não

comes, se não manténs as tuas forças,

não vais ter nenhuma oportunidade.

 

A voz voltou a ganhar o seu poder e a sua presença, ocupando o vazio que
tinha �cado com o  silêncio de Sandra. Agora consegue ouvi-la mais forte
do que antes, não só no interior da  sua cabeça como no ar rançoso à  sua
volta.

Carla arranca o  papel do  chocolate e  pega num bocado, procurando
satisfazer a voz. Agora já não soa com o timbre da sua mãe. É diferente. Mais
jovem. Mais nítida.

Mais implacável.
– Quem és? – sussurra à voz.
 

Já sabes.

 

– Não, não sei.
A voz não lhe responde mais nada.
Carla come um pouco mais. A glicose e os frutos secos equilibram os seus

níveis de insulina, devolvem ao seu corpo esgotado alguma da sua energia.
 

Tens de encontrar alguma coisa para

fazer. Se não �cas louca.

 

E isto é dito por uma voz dentro da minha cabeça, pensa Carla.
Mas a voz tem razão. E assim dedica-se a explorar o seu espaço. Desta vez

com mais cuidado. Estuda os pormenores da sua cela, tocando com atenção



no chão e nas paredes.
Nos espaços ao seu lado não encontra grande coisa. Só cimento.
A parede contrária à porta de metal, no entanto, está coberta de pequenos

azulejos quadrados com uns dez centímetros de  lado. No canto do buraco,
o  último desses azulejos está ligeiramente solto. Sobe uns quantos
milímetros e cede um pouco, com um rangido suave e arenoso, quando lhe
toca.

Se pudesse introduzir os  dedos entre o  azulejo e  a argamassa, talvez
o pudesse soltar.
 

E para que te serviria?

 

Para nada, pensa Carla, sentindo outra vez o  esticão sem misericórdia
do desespero.



Capítulo 14

Um saco de papel

A receção em La Finca não é muito calorosa.
Não há bailarinas, nem confetes, nem passadeira vermelha.
Jon Gutiérrez nunca tinha sido partidário de  fomentar a  tradicional

rivalidade entre seguranças e polícias. O �lme da sua vida é viver cem anos
e, por isso, vive e deixa viver. Eles no seu trabalho e ele no seu. Claro que
é dos poucos. Quando és polícia e deixas a pele, o fôlego e a alma feitos num
oito por pouco dinheiro, aquilo de olhar por cima do ombro passa-te. Está
na natureza humana desprezar o que está em baixo e odiar o que está em
cima, até ao dia em que sobes de escalão e recomeças.

O mesmo se passa com os  seguranças, ressabiados e pouco informados
sobre o  facto de o inspetor Gutiérrez ser de natureza terna e  recetiva, por
muito que o  seu aspeto robusto e o seu porte ameaçador o desminta, não
vão colaborar nesta noite.

Jon estaciona o Audi ao lado da portaria. Saem. Os seguranças estão junto
à barreira. Fumam com uma das mãos enquanto a outra está na presilha
do cinto. Posição clássica número 1, ensinam-na no primeiro dia de aulas, se
forem às aulas.

– Em que posso ajudá-los?
Tradução: Que raio querem daqui?

– Boa noite. Sou o inspetor Gutiérrez, da Policía Nacional. Esta é a minha
parceira. Estivemos aqui há duas noites, não sei se se lembram de mim.

– Há duas noites estava na minha folga.
Mentira, porque Jon tinha reconhecido os dois, apesar da escuridão. Em

especial aquele que estava a  falar. Barba de  três dias, um brinco que deve



tirar para trabalhar, quase com cinquenta anos. Mente como mentiu
anteontem à noite, quando lhe disse que não estava a trabalhar na noite em
que encontraram Álvaro Trueba.

– Precisamos de  ter acesso às gravações das câmaras de segurança de há
três noites.

O  segurança cruza os braços e  abre a ponta dos pés para fora (Posição
Clássica número 2) e dá uma resposta inesperada.

– Com certeza, inspetor, é um prazer atender ao seu pedido.
Jon sorri.
–  Assim que faça chegar ao gerente da  empresa o  pedido por escrito,

identi�cando o  nome do  funcionário que faz o  pedido, especi�cando
as  gravações que são solicitadas e  deixando claro que está no âmbito
da investigação de um delito. É a Lei da Proteção de Dados, como sabe.

Claro que sim, pensa Jon. Exceto que Carla Ortiz não tem tempo para

esperar por um pedido por escrito de  um delito que supostamente nunca

existiu.

– Ouça, temos pressa. Talvez pudéssemos evitar os papéis, uma cortesia
entre pro�ssionais.

– E de quanta cortesia estamos a falar?
Jon coça a cabeça e a seguir mexe no bolso. Tudo o que tem na carteira são

cinquenta euros.
– Cinquenta euros é tudo o que tenho.
– Pois então regresse quando tiver cinco mil – diz o segurança, que sabe

muito bem que um polícia nunca viu cinco mil euros juntos na sua maldita
vida.

O  inspetor Gutiérrez avalia as  consequências de  lhe dar dois pares
de estalos. Depois diz:

– Não faz mal. Nós já estávamos de saída. Muito obrigado.
– De nada, amores.
 

 

De regresso, no carro, Jon conduz aborrecido e fala enfadado.



– … e não é que o imbecil me disse «de nada, amores»? Que foi aquilo que
eu lhes disse no outro dia quando não paravam de  nos ofuscar com
a lanterna na cara. Como se tivesse sido para deixar claro que era ele que lá
estava no outro dia, a fazer-se de espertinho. Imbecil. Não sei porque é que
Mentor não pediu as  gravações das câmaras de  segurança e porque é que
temos de ser nós a fazê-lo, e… pode saber-se o que estás a fazer?

Antonia não presta atenção, está a programar o GPS do carro. Aparece
uma morada. Dezanove minutos.

– Aonde vamos?
–  Não me chateies  – diz Antonia. Tinha aberto o  iPad e  procurado

informação. Abre uma página da web e põe-se a  ler. – Só tenho dezanove
minutos para aprender.
 

 

Quando param à  porta do  destino que Antonia tinha programado no
GPS, Jon não quer acreditar.

– Agora queres entrar aqui?
– Preciso dos teus cinquenta euros.
– São os meus últimos cinquenta euros. Lembro-te de que estou suspenso

do trabalho e sem vencimento.
– Já tos devolvo.
Jon estende-lhe a nota. Antonia pega nela, tira a identi�cação da mala que

traz ao ombro e deixa-a no assento do copiloto.
– Espera aqui. E  tranca o  carro. Não quero que te assaltem se estiveres

a passar pelas brasas.
 

 

Até àquele dia, Jon pensava que era impossível passar noventa e quatro
minutos seguidos a  praguejar, mas foi a  isso que se dedicou quase todo
o tempo que Antonia demorou a sair.

Quando o faz, traz um humilde saco de papel numa das mãos e uma nota
de cinquenta euros na outra.

– Vamos voltar a La Finca.



 

 

Jon estaciona junto da portaria, e já vão duas.
Temperatura da receção abaixo de zero.
– Inspetor, se veio trazer o pedido das imagens por escrito, devo dizer-lhe

que o  meu supervisor se encontra de  férias. Teremos muito gosto em
atendê-lo na semana que vem.

Antonia entrega o  saco de papel a  Jon e  este, por sua vez, estende-o ao
segurança. Um humilde saco de  papel com um logótipo preto da  deusa
Cibeles. Em baixo, em letras muito pequenas, tem escrito: Casino Gran
Madrid. O  segurança olha para o  saco sem abandonar a Posição Clássica
número 2.

– O que é isto?
Franze o nariz como se o saco tivesse fraldas usadas.
– Cortesia entre pro�ssionais.
A curiosidade vence a arrogância. O segurança estende a mão e pega no

saco. Toma-lhe o peso. Olha lá para dentro. Pega na lanterna. Volta a olhar lá
para dentro. Olha para Jon. Olha para o companheiro.

– Não sabia se os cinco mil euros eram o  total ou eram por cabeça, por
isso, trouxemos dez mil, por via das dúvidas – explica Jon.

Enquanto o  segurança e  o companheiro conferenciam afastados –  sem
deixar de olhar para o saco a cada três segundos –, Jon e Antonia sussurram
entredentes sem deixar de olhar para eles e de sorrir.

– Como raio te lembraste disto?
– Foi por ter ouvido aquilo sobre o motorista de Ramón Ortiz no outro

dia.
– E aprendeste a jogar blackjack em dezanove minutos?
– Não, a jogar aprendi num minuto. Nos outros dezoito aprendi a contar

as cartas.



Capítulo 15

Uma portaria

Dez mil euros depois, Tomás e Gabriel, assim se chamam os seguranças,
tornam-se encantadores. Tomás, o  cinquentão com barba de  três dias,
condu-los até ao interior da portaria enquanto Gabriel �ca lá fora, a tomar
conta da barreira. A portaria é muito maior do que é costume e revela ser
apenas a  antecâmara do  lugar ao qual Jon e Antonia necessitavam de  ter
acesso.

– Venham por aqui, por favor  – diz, abrindo uma porta que �cava ao
fundo. Umas escadas conduzem a um piso inferior abaixo da entrada. Ali há
cacifos, uma zona de descanso, duche, um pequeno ginásio.

– Querem um café?
Jon diz que sim e  agradece. Antonia, um chá, se houver. Há. Tomás

prepara as  infusões numa máquina parecida com as que se encontram na
zona de pequenos-almoços de um hotel de cinco estrelas.

–  Na verdade, não nos podemos queixar. Puseram-nos aqui todas
as comodidades. Dantes trabalhava num hipermercado. Todos os dias havia
desavenças com os  ciganos que punham as  coisas debaixo das  camisolas.
Não é que tenha alguma coisa contra os ciganos, alguns dos meus melhores
amigos são ciganos, mas…

Jon interrompe-o antes que acabe de se enforcar.
– Tem aqui um bom posto de trabalho.
– O melhor que podia encontrar. Ainda por cima com a minha idade.
– Compreendo que não queira arriscar-se a perdê-lo.
Tomás dá-lhes as canecas fumegantes. Serve-se de outro café.



– Sou muito velho para encontrar outro trabalho. E  tenho dois �lhos na
universidade.

– Sabe o que aconteceu no outro dia no chalé de Los Lagos?
Tomás afasta o olhar.
– O acordo foi que lhes mostraria as imagens. Nada mais.
– Precisamos da sua ajuda, Tomás – diz Antonia.
Em vinte anos de polícia, Jon tinha interrogado muitas pessoas. Vira-as

de todas as cores, formas e tamanhos. As que, por medo, não querem falar,
as que se fecham em copas e fazem do silêncio um orgulho, as que mentem
para se livrar de  alguma coisa… e  as que estão mortas por falar. Estas
últimas dizem coisas como:

– Não sei se posso con�ar em vocês.
E tu tens de lhes dar con�ança, entregar-lhes alguma coisa em troca.
Por isso, Jon olha para Antonia. Pede permissão. Antonia diz que sim com

a cabeça.
– Tomás, nós não somos polícias normais.
–  Não percebo  – replica o  homem, desconcertado. –  Já vi a  vossa

identi�cação e é verdadeira.
– É verdadeira. Mas nós não somos como os outros.
–  Já me tinha apercebido disso. Os verdadeiros não andam a dar maços

de notas de cem.
–  Aquilo que nos disser não vai ser utilizado em nenhum julgamento.

Nem �cará registado. Há uma pessoa que está a  precisar da nossa ajuda.
E há alguém a quem tem de ser feita justiça. Você sabe o que se passou aqui,
Tomás.

O  segurança baixa a  cabeça e, a�nal, quando abandona as  Posições
Clássicas número 1 e número 2, Tomás é um homem decente. Um daqueles
que se envergonha daquilo que os chefes o mandam fazer e que é calar-se
e olhar para o  lado, «se vi, não me lembro» e «aqui não se passou nada».
Muito fácil de dizer, um pouco menos de  fazer. É  impossível que isso não
tenha um preço.

– Sim. Eu sei.
– Quantas pessoas mais sabem?



– Gabriel e  eu. O  supervisor. E  a governanta dos Trueba. Foi ela quem
entrou no salão e viu o menino.

– E chamou-o logo a si. E você chamou o supervisor.
Tomás con�rma com um aceno de cabeça.
– Estava no �m do meu turno.
– Isso é normal? – pergunta Jon – É normal que uma empregada o chame

em vez de chamar a polícia?
O homem não diz nada, envergonhado. O  seu rosto está congestionado,

as mãos agarram a caneca como se fosse a última tábua de um naufrágio.
– Tomás – diz Jon, com suavidade, incentivando-o a continuar.
– Nesta urbanização as coisas são feitas de outra maneira. Não é um lugar

perigoso, os promotores imobiliários tiveram muito cuidado para que não
viesse para aqui qualquer pessoa. Tem de �car muito claro de onde provém
o dinheiro. Já houve russos e colombianos que quiseram vir. Disseram-lhes
que não. Mas os  que aqui estão são pessoas especiais. Com necessidades
especiais.

– Já tinha havido incidentes antes?
– Nunca tão graves como este. Nem por sombras. Mas o  lema tem sido

sempre «cala-te e não faças perguntas».
– E desta vez fez o mesmo.
– Não me pagam para me encarregar destas coisas.
Não, pensa Jon, a quem pagam para isso é a mim. Tu e todos os espanhóis.

Não diz nada. Nem isso iria servir para alguma coisa. Não é  ele quem
pode pavonear-se com a Constituição, artigo 24.

Estou a  tornar-me num cínico, pensa. E não importa, claro. É nisso que
consiste.

Aquilo que é mais importante é encontrar Ezequiel.
– Nessa noite estava alguém no chalé de Los Lagos?
– Não. A casa estava quase sempre fechada desde que a  terminaram, faz

seis ou sete meses. Apenas vieram de passagem. Ouvi dizer que vivem na
cidade.

– Sabe se tencionavam mudar-se?
Tomás abana a cabeça.



– Por norma os residentes dão uma grande festa de  inauguração quando
abrem a casa. Nós sabemos sempre disso, claro. Se convidam cem pessoas,
temos de  ter com antecedência os  cem nomes e  matrículas que são
necessárias. Caso contrário, não passam.

– E não viu a família por aqui?
– Eu, no meu turno, nunca os vi. Mas eu entro às oito da noite e acabo

às  oito da  manhã. Uma vez vi uma assistente com o  decorador, tinham
de  trocar o  chão da  cozinha porque não gostavam da  cor, penso. Vieram
muito cedo, por isso lembro-me.

Ter uma casa de vinte milhões de euros e não pôr lá os pés. Isso é ter poder.

– E o serviço de limpeza? Vem frequentemente?
– Todos os dias – a�rma Tomás. – A casa tem de estar impecável, mesmo

que ninguém lá viva. Entram às sete da manhã, a hora a que se vão embora
não sei. Talvez às três, é o horário habitual aqui.

–  Muito bem. Vamos falar dessa noite. Houve alguma coisa que lhe
chamasse a atenção? Qualquer coisa fora do normal?

– Não, receio que não.
– Está bem – diz Jon. – Suponho que tenha a lista das entradas e das saídas

durante o seu turno. Preciso de a ver e também as gravações.
 

 

O  sistema de  vigilância revelou ser uma maravilha. Uma autêntica obra
de arte de alta tecnologia. À volta do perímetro de La Finca existem sensores
de movimento.

– Evidentemente que os  temos desligados – diz Tomás. – Senão estavam
a tocar todo o tempo. Por causa dos coelhos.

Além da  área de  descanso e  das restantes áreas do  pessoal, no andar
subterrâneo, existe uma divisão só para a  vigilância monitorizada
da  urbanização. Dez monitores que vão fazendo circular as  imagens das
quarenta câmaras de segurança. Há mais dois em cima da mesa, um deles
fornece informação sobre os sensores de movimento (também apagado).

– Há muitos coelhos?
– Muitíssimos. Dantes toda esta área era campo.



– Isto não nos ajuda muito.
– É um sistema redundante. Não precisamos dos sensores de movimento.

Temos os infravermelhos. E com eles o alerta é visual, senão �cávamos com
os tímpanos furados. Além disso, está regulado de maneira a que nada com
menos de vinte quilos os possa fazer disparar.

– Mas não houve nenhum alarme dos infravermelhos naquela noite.
–  Receio que não. No que respeita ao sistema, não houve nenhuma

intrusão naquela noite.
– As câmaras estão todas apontadas para o lado exterior, não é verdade? –

pergunta Antonia que, desde que chegaram, ainda não tinha dito nada.
– Claro. Todas as  ruas do  interior da urbanização são privadas. Não se

pode �lmar lá dentro.
– Então, só precisamos da gravação da porta de acesso.
– Ponha essa aí, por gentileza, Tomás – diz Jon, e enquanto o segurança

procura o disco rígido no arquivo correspondente, vira-se para Antonia. –
 Porque não as outras?

–  Se Ezequiel entrou saltando por cima das vedações com o  cadáver
de Álvaro, teve de fazer disparar o alarme dos infravermelhos.

– E se o sistema falhou?
Antonia encolhe os ombros.
–  Quarenta câmaras no perímetro, com uma margem de  tempo entre

cinco e  seis horas cada. Levaríamos dez dias seguidos sem dormir nem
comer, nem fazer outra coisa que não fosse olhar para o ecrã.

– Não temos tanto tempo assim – conclui Jon.
Carla não tem tanto tempo.
–  Por isso vamos arriscar. Segundo a  Aguado, a  vítima morreu entre

as oito da tarde e as dez da noite.
– Sabemos que teve de trasladar o cadáver. Assim, as oito da noite são um

bom começo.
Antonia pede a  Tomás que ponha a  gravação nos dez monitores, mas

a horas diferentes. Aquele mais acima começa às oito da noite, o  seguinte
às nove e assim sucessivamente. O último começa às cinco da manhã.

De maneira que:
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–  Sempre que aparecer um carro nalgum dos monitores paramos
a gravação e comparamos com o registo de entrada – explica aos outros.

– É muito boa ideia – concorda Tomás. – Em vez de �carmos dez horas
a ver a gravação, vamos �car só uma.

Ficam muito mais, porque cada uma das entradas obriga a uma paragem
e  a uma veri�cação no registo de  entrada e  isso leva o  seu tempo. E  há
dezenas, sobretudo entre as oito e as onze da noite.

Estão à  procura de  uma irregularidade. De  algo pouco comum. Não
encontram nada. Com exceção de dois táxis e  alguns Uber, todos os  que
entram são carros de  residentes, ou amigos dos residentes que estes já
tinham autorizado a entrar. Teria de se con�rmar cada um dos nomes dos
autorizados a entrar, mas isso levaria dias e muito pessoal.

É por isso que os assassínios são tão difíceis de investigar.
Três horas mais tarde, a cronologia está no �m. E eles estão esgotados. Nos

monitores de  cima continuam a  entrar pessoas, chegando às  suas casas
depois de  um dia duro de  trabalho ou do  jantar com a  família. Nos
monitores de baixo quase não há movimentações.

De repente, Antonia endireita-se. Aponta para o monitor central da linha
de baixo:

– Ali. Aquele táxi
É um Skoda Octavia, o táxi mais comum da cidade de Madrid. Chega com

o número zero na luz do  tejadilho. O que é normal quando se vai buscar
alguém a uma longa distância.

Tal como se vê o  táxi a aproximar-se, também se vê na imagem Gabriel
a deixá-lo passar sem fazer perguntas.

O tempo do monitor marca 3.52.
– O que tem de especial?
– Já vimos este táxi antes – diz Antonia. – 9344 FSY. Chegou às dez e meia

da noite. E vinha deixar alguém.



E assim é. Uma rápida veri�cação mostra a chegada do táxi com a tarifa 2.
E aí vê-se a forma como Tomás se debruça para perguntar ao taxista alguma
coisa e, em seguida, a deixá-lo passar. As imagens são captadas de cima e o
ângulo não deixa ver o número da matrícula na parte lateral do carro.

– Lembra-se deste táxi, Tomás?
O vigilante olha para eles, confuso.
– Não… Não me lembro de nada. Se calhar debrucei-me para falar com

ele e perguntar-lhe para onde ia, deu-me uma morada ou um nome e  foi
tudo. É o que fazemos sempre com os táxis. E ainda mais àquela hora, a hora
com maior trânsito.

É verdade. As imagens mostram como o táxi é apenas mais um entre uma
dezena de  carros que esperam para entrar em La Finca, enquanto Gabriel
e Tomás, sem mãos a medir, fazem o que podem. Os  ricos nunca �caram
conhecidos por serem pacientes.

Aquilo que as imagens que têm não mostram é o passageiro e o condutor.
–  Há outra pergunta importante. Quem conduzia o  táxi?  – diz Jon

a Antonia. – Tem um cúmplice ou é só alguém que por ali passava?
Nem Tomás nem Gabriel se lembravam do condutor. Era apenas mais um

táxi anónimo, despercebido. A  passar impunemente pela barreira, como
tantos, todos os  dias. Pode ser que tenham encontrado o  modo como
Ezequiel entrou. Ou pode ser apenas uma coincidência.

Por outras palavras, não têm nada.
E o tempo continua a passar para Carla Ortiz.



Capítulo 16

Uma noite má

Jon deixa Antonia no hospital.
O resto da noite passa muito devagar.
É demasiado tarde para telefonar à  avó Scott e  está demasiado excitada

para dormir. Não é capaz de se desligar do caso de Ezequiel, nem quer fazê-
lo. Revê, uma e outra vez, todas as perspetivas, todas as informações. Não há
nada que possa fazer. Já deram a matrícula do  táxi a Mentor para que faça
chegar a informação a Parra – vai usar, como sempre, um truque de maneira
a  que pareça que tenha sido um terceiro a  enviar-lha, como a  UCO  ou
o  CNI  – mas Antonia sabe que é  um beco sem saída. Assim, aproxima
o  cadeirão da  cama e  segura na mão direita de Marcos, como nas noites
piores, e limita-se a  contemplar a  parede e  a concentrar-se no som
do eletrocardiógrafo.

Às três da manhã recebe um email da doutora Aguado.
 

Para: AntoniaSco�84@gmail.com
De: r.aguado@europa.eu
 

Sco�,
Devido à distância entre o pulso e o cotovelo, e à proporção em relação à altura do interior

do Porsche Cayenne, calculo que Ezequiel é um homem com uma altura entre 1,75 e 1,85. Olhos
castanhos, idade indeterminada. Ligue-me quando puder. Gostaria de falar consigo sobre isto.

Também consegui realçar o su�ciente a fotogra�a �rada pelo inspetor Gu�érrez e consegui
isolar a tatuagem. Vai em anexo. É uma parte de uma espécie de escudo ou ícone que não
consigo iden��car.

Cumprimentos,

Dr.a Aguado.



 

Antonia telefona imediatamente à médica.
– Não esperava uma chamada sua a esta hora.
– Não tinha mais nada para fazer.
Aguado diz-lhe que enviou a  fotogra�a da  tatuagem a  uma centena

de estabelecimentos em Espanha que se dedicam àquele negócio.
–  É  uma possibilidade muito remota. Pedi-lhes que me ajudem

a identi�cá-lo, com a desculpa de que se trata de um caso de violação. Isso
terá como consequência que muitos não liguem, mas há um bom número
de artistas que são mulheres. Talvez alguma nos possa ajudar.

A manobra é tão desesperada que nem é considerada uma falsa esperança.
Mas é tudo o que têm, mais nada.

– Há uma outra coisa que lhe queria dizer – acrescenta Aguado. – Não me
atrevi a enviá-la por escrito, pareceu-me pouco pro�ssional. Baseando-nos
apenas numa evidência, não consegui tirar grande coisa da  fotogra�a, por
isso escrevi «idade indeterminada». Mas quanto mais olho para a  imagem
mais convencida �co de que aquele homem anda pelos cinquenta anos.

– Em que se baseia?
– Em nada de cientí�co. A posição, a compleição física… por isso queria

explicar-lhe. A  intuição nunca serviu como prova. Mas há coisas que uma
pessoa sabe. E  se não estou enganada, se for alguém com essa idade, isso
é muito estranho.

Antonia pensa durante um momento na intuição da doutora Aguado.
A maioria dos assassinos em série começa a  sua macabra carreira ainda

antes dos trinta anos. É  uma consequência natural da  escalada secreta
de violência que se irá desenrolar ao longo das suas vidas. Já se escreveram
inúmeras páginas sobre eles e  �zeram-se dezenas de  �lmes e  séries
de  televisão, até que acabaram por ser transformados em vilões
característicos, conferindo-lhes uma mística particular que o público acabou
por considerar viável: a infância traumática, a tortura de animais, o fascínio
por incêndios, a necessidade de  satisfação sexual. Todos esses pormenores
existem, por vezes, nos assassinos em série e  muitas outras vezes não.
A simpli�cação é o fruto da sociedade a reagir a algo que não compreende



e desenha uma caricatura sobre a realidade quotidiana. Só em Espanha há
mais de um milhão de psicopatas. Muito poucos chegarão a matar, muitos
levam uma vida aparentemente normal. Felizes nos seus lugares de diretores
de recursos humanos, de ministros, de proprietários de um bar. E o mal que
causarão nunca irá ser transposto para um �lme.

De muitos outros nunca saberemos nada. Ou saberemos quando já for
muito tarde. Luis Alfredo Garavito tinha quarenta e  dois anos quando
o prenderam. Um mendigo tinha-o afastado à pedrada de um menor que ele
estava a agarrar. Já tinha matado outros cento e setenta meninos em apenas
seis anos.

A triste realidade é que a ciência está apenas a começar a entrar no limiar
da mente humana. Uma mansão com quilómetros de profundidade.

A triste realidade é que não os compreendemos.
– Ainda aí está, Scott?
– Sim, ainda. Estava a pensar que é uma idade muito tardia para se iniciar

este tipo de comportamento.
– Eu sei. Isso torna a coisa mais estranha. A não ser que tenha tido um

crescimento muito lento ou oculto à vista das pessoas, pois tendo chegado
a esta idade devia ter dado manifestações anteriores de violência extrema.

–  Não é  a primeira vez que uma pessoa exemplar comete um crime
inimaginável. Pense no caso dos pais daquela menina em Santiago
de Compostela.

–  É  verdade. Mas estou mais inclinada a  pensar que Ezequiel não se
enquadra em nenhuma tipologia já descrita.

– Pensa que tem traços de psicopatia na sua forma de atuar?
–  Sem dúvida que há indícios de  sociopatia. Narcisismo. Sadismo. Mas

continuo a  tentar perceber porque é que todos os meios de  comunicação
social não estão a falar de Ezequiel.

Essa é  a parte que mais desconcerta Antonia. Que Ezequiel não tenha
tornado públicas as  suas ações. Seria isso que desejaria um raptor. Um
assassino em série, narcisista por de�nição, iria adorar ouvir o seu nome em
todas as rádios e  televisões. Se tinha acesso à atenção do país e do mundo



inteiro com um simples clique, a  um tweet de  distância, porque não
reclamava o seu prémio?

– Há alguma coisa em tudo isto que nos está a escapar. Uma peça-chave.
– Talvez a  tatuagem nos possa ajudar – diz Aguado. – Lamento não ter

ainda encontrado mais nada. Prometo-lhe que vou continuar a  trabalhar
sem parar.

– Obrigada, doutora.
No mesmo momento em que desligam, liga Mentor.
– Vais acordar o meu marido – diz Antonia.
– Muito engraçada. Já veri�quei a matrícula 9344 FSY. Não existe nenhum

táxi com essa matrícula. Pertence a um Renault Megane com cerca de dois
anos. Segundo o registo automóvel, a dona tem vinte e três anos.

– Matrículas falsas.
Um carro que não se usa muito. Uma chave de  fendas com a  cabeça

achatada. Um rebite (3 euros uma caixa de cinquenta). Um martelo. Cinco
minutos para trocar de matrículas. E a vítima pode levar dias a dar conta,
porque quem olha para a matrícula do carro antes de entrar?

– Parece ser isso. Vamos procurar o carro para ver se assim encontramos
o táxi.

–  O  que quer dizer que quem conduzia o  carro sabia o  que estava
a acontecer. O que quer dizer que Ezequiel não está a trabalhar sozinho.

Num assassino psicopata, aquilo era uma característica ainda mais
estranha.

Antonia desliga. Volta a  olhar para a  parede. Revê na sua memória
imensas dezenas de  casos que conhece de  assassinos em série, as  suas
motivações, o  seu modus operandi, à procura de um paralelismo que não
encontra.

Dentro dela há tudo menos silêncio.



Bruno

Jon Gutiérrez não gosta de jornalistas.

É  isso que intui Bruno Lejarreta mal se aproxima dele na cafetaria
do Hotel de las Letras. São sete menos um quarto da manhã, mas o inspetor
Gutiérrez já está todo aperaltado, com o  duche tomado, perfumado e  a
tomar o pequeno-almoço. Ovos estrelados com bacon, sumo de laranja, seis
torradas e aquilo que parece ser uma piscina de café.

A grande besta encheu de café a taça dos cereais.

Fica claro que o  inspetor Gutiérrez não gosta de  jornalistas e de Bruno
Lejarreta em particular: quando Bruno aparece, põe uma cara de quem está
prestes a  dar-lhe um murro. Até cerra o  punho e  tudo. Bruno Lejarreta,
autodenominada lenda do  jornalismo basco, aprecia aquela cara de repulsa
como outros apreciariam a Gioconda ou a Capela Sistina.

– Que raio estás a fazer aqui?
– Bom dia também para si, inspetor.
Lejarreta senta-se diante do  inspetor Gutiérrez. Tem de  afastar um dos

pratos a transbordar a �m de arranjar espaço para o caderno, para a caneta
e  o gravador. Jon olha para os utensílios da  pro�ssão como se ele tivesse
posto uma seringa usada com seis gramas de heroína em cima da mesa.

– Guarda isso.
– Estou a trabalhar.
– E eu também.
Bruno faz um gesto em direção ao prato com ovos estrelados ao qual,

de repente, o inspetor não faz as honras.
– Pequeno-almoço à conta dos contribuintes, inspetor?
– Pequeno-almoço à conta da puta da tua mãe.



Os subsídios de deslocação melhoraram muito na Policía Nacional. Dantes

eram de cem euros por dia. O quarto mais barato ali custava trezentos euros,
pensa Bruno.

– Por falar em mães, inspetor. A sua manda-lhe cumprimentos.
 

 

Na verdade, encontrá-la foi canja.
Begoña Iriondo, a mãe do  inspetor Gutiérrez, é  uma mulher tranquila.

Con�ante. É o que tem de bom ser mãe de um inspetor da polícia. No seu
tempo, aquando do con�ito, nos Anos de Chumbo, tinha de se ter cuidado.
Uma palavra a mais no talho e  �cava-se logo metido em sarilhos. Havia
delatores por todo o  lado. Hoje é  ao contrário. Hoje é  intocável. Às  onze
da noite sai do metropolitano em Santuxtu e caminha tranquila até casa. Se
um bando a vê, afasta-se logo, com os olhos �xos no bolso dela e se outro
bandido, em seguida, a agarra pelo cotovelo, um outro dá-lhe uma palmada
na nuca e põe-no no lugar. É a mãe de um txakurra, idiota. Faz-lhe alguma
e vais ver o que te ris quando chegarem quatro e  te derem um tratamento
a pontapés por detrás de um contentor. E era bem merecido.

Assim, toda a gente sabe agora onde mora Begoña Iriondo e a ninguém
ocorre fazer gracinhas. Essa é a parte boa. A parte má é que toda a gente sabe

onde mora Begoña Iriondo, pelo que custa a Bruno Lejarreta apenas meia
hora, dez euros e um maço de LM – quase inteiro, porra – e uma chamada
telefónica.

Begoña é uma mulher cândida e con�ante e diz-lhe que não, que não sabe
onde está o �lho, que anda por Madrid a  trabalhar num caso importante
qualquer; não me diga, minha senhora; é como lhe digo. E eu aqui sozinha,
bem vê, estes jovens não têm respeito por nada; e, por  acaso, não saberá
onde se encontra alojado; para que quer saber; para fazer uma reportagem,
senhora; pois isso vem em boa hora porque ultimamente tem tido muito má
publicidade e você parece ser de con�ança.

E, assim, Bruno Lejarreta instala-se no Hotel de  las Letras, ganha
a  con�ança do paquete, dá-lhe o  seu número de  telefone –  envia-me um



WhatsApp, a que hora for –, larga cinquenta euros – na capital, já se sabe,
os preços são altos – e já tem sob controlo o inspetor Gutiérrez.
 

 

O qual não acha nenhuma graça à referência à mãe.
– Se te aproximares da minha mãe, vou encher-te de porrada.
Como são os homossexuais com as suas amatxos.

–  Você é  um insensível. Veja como a  deixa sozinha lá em casa. Mas
adiante, ela disse que está com um caso importante.

– Estou em Madrid de férias.
– Digamos que sim, toda a  gente tem de descansar de  vez em quando.

Oiça, o que estava a fazer na M-50 naquele acidente?
O inspetor Gutiérrez não reage. Nem um bocadinho.
– Penso que está confuso.
–  Não estou confuso. Vi-o na televisão com o  seu fato de  lã cinzento.

Estava um pouco amarrotado. Não como esse. Você sempre teve estilo.
O inspetor Gutiérrez não responde. Mas tem os punhos cerrados.
Bruno �caria muito satisfeito se ele lhe batesse porque isso, só por si, já

seria notícia. Quer dizer, �caria satisfeito, porque se aquela mão, que tem
o  tamanho de  uma paelheira, nos chega à  cara vamos parar à  próxima
quinta-feira. E os braços fazem conjunto. Porque o inspetor levanta pedras.
Em Bilbau diz-se: do  mais pequeno ao  mais velho, braços
de Schwarzenegger, braços de jogador de bola, braços de harrijasotzaile.

Pensando bem, é melhor que ele não deixe escapar a mão.
– Vejamos, inspetor. É que me chamou a atenção a sua mãe dizer que você

está aqui a  trabalhar num caso importante enquanto na esquadra
de  Gordóniz me disseram que se encontra suspenso e  sem vencimento.
Suspensão com a  qual, segundo a  Lei de… espere, tenho aqui –  diz,
consultando os  apontamentos  –, segundo a  Lei de  Bases do  Emprego
Público, você «�ca privado do  exercício das suas funções e  de todos
os direitos inerentes à sua condição».

– Felizmente estou de férias.



– Sim, felizmente. Porque, estando suspenso das funções e do vencimento,
o exercício de inspetor da polícia seria um delito grave.

O  inspetor Gutiérrez é bom. Muito bom. Aguenta a marrada como um
carvalho. Ou quase. Porque o seu rosto muda um pouco de cor. Dois tons.
Da habitual cor saudável para um rosa a atirar para a cor da pastilha elástica.
E Bruno sabe que ele mente. E também sabe que fez bem em vir a Madrid.

–  Não faz mal, inspetor, deixo-o a  desfrutar do  pequeno-almoço. –
 Gutiérrez já tinha pousado o guardanapo sobre a mesa, parece ter perdido
o apetite. – Vemo-nos por aí. Eu também estou de férias.

– Espero que não.
Oh, sim. E vai ser antes do que imaginas, pensa Bruno.



Capítulo 17

Um bisonte

– Não vai ser nada fácil – diz Jon.
– Nada é – responde Antonia.
Acaba de  desligar. Antonia demorou quase uma hora para convencer

Mentor para que lhes conseguisse aquele encontro, uma hora ao telefone em
que houve gritos, sussurros, ameaças veladas, a  recordação do pagamento
de velhas dívidas, uma chamada muito desagradável, no geral.

– Não sabes o que estás a pedir – tinha-lhe dito Mentor.
Acabou por aceitar.
O  inspetor e a sua parceira estão no Audi à porta do edifício do banco,

à espera que Mentor os chame e lhes diga que podem subir. Antonia não tem
dúvidas de que conseguirá. Tem as ferramentas ao seu alcance. Aquilo que
acontecer depois, lá em cima, isso será outra história.

Antonia baixa o vidro e  espreita. Nem mesmo se torcer o pescoço todo
consegue ver o edifício.

Cem mil toneladas de aço, cimento e vidro que cobrem metade do Paseo
de La Castellana.

Custa a acreditar que tudo aquilo tinha começado com um bisonte.
 

 

O tetra-tetravô de Álvaro Trueba tinha uma rotina minuciosa. Levantava-
se bastante tarde, ao pequeno-almoço bebia um chocolate com pão frito na
varanda da  sua herdade soalheira em Puente de San Miguel e  lia o  jornal
enquanto fumava. La Voz de  Cantabria, um charuto. El Adelantado

de  Santander, um charuto. El Imparcial e  La Correspondencia de  España,



meio charuto entre os  dois, porque aos diários liberais há que os  ler
rapidamente e com a sobrancelha franzida não vá alguma coisa pegar-se.

À tarde, depois do almoço e da sesta obrigatória, Don Marcelino Trueba
dava ordens aos criados para prepararem a pequena carruagem e percorria,
diligente, as  suas terras. Tinha de  se certi�car de  que os camponeses
cumpriam a sua obrigação e o percurso que durava hora e meia, ainda que
fosse um dever pesado, era algo que assumia como necessário. O  assento
da carruagem tinha um acolchoado mal feito e, por vezes, o traseiro de Don
Marcelino chegava um pouco magoado, mas o que fazer a não ser veri�car
que os trabalhadores cumpriam as tarefas?

Depois do passeio e do banho quente, o mordomo ajudava-o a vestir-se
para o  jantar. Sempre formal, como se espera de um cavalheiro. Ele �cava
à  cabeceira da  mesa, a  mulher em frente a  seis metros de  distância.
A menina ao centro, porque já tinha idade para utilizar bem os talheres sem
confundir a colher das ostras com o garfo das caracoletas. Depois de jantar,
Don Marcelino retirava-se para o  seu escritório, onde se entregava aos
estudos de  botânica e  geologia, matérias das quais tinha alguns
conhecimentos. Um cavalheiro deve ser instruído, dizia sempre o  seu pai,
mas sem exagerar.

A rotina minuciosa ajusta-se bem ao �dalgo, distingue-o do brutamontes
suado. Por conseguinte, quando numa manhã entrou no alpendre Modesto
Cubillas, o rendeiro das suas quintas, Don Marcelino sentiu-se incomodado.
Não eram horas para isso.

Modesto, fazendo honras ao seu nome, tirou o  chapéu e,  retorcendo-o
entre as mãos, morenas e ásperas, disse:

– Encontrei uma coisa que pode ser do seu interesse, patrão.
Marcelino hesitou. A intromissão era inaceitável, mas as notícias nesse dia

foram aborrecidas e decidiu viver uma aventura com o  seu rendeiro, à  la

manière daquelas novelas francesas que a mulher estava sempre a ler – e que
Marcelino devorava às escondidas. A última, recém-publicada, Le Tour du

monde en quatre-vingts jours, relatava as façanhas de um cavalheiro e do seu
criado. Sentindo-se um pouco como Phileas Fogg, lançou-se pelos campos
atrás de Modesto Cubillas.



O  rendeiro conduziu-o até uma gruta a uma hora de caminho e o resto
é  história. Marcelino �cou fascinado com as  belíssimas pinturas
policromáticas que encontrou nas paredes e publicou as suas conclusões no
ano seguinte. Don Marcelino não foi muito apoiado, infelizmente. Quase
ninguém da  comunidade acreditou que as  pinturas de  Altamira fossem
vestígios pré-históricos, e até houve um que o acusou de ter sido ele a pintá-
las.

O  alvoroço foi tão grande que Isabel  II, durante uma viagem para ir
a  banhos em Puente Viesgo, manifestou o  seu interesse pela
supramencionada gruta. Foi assim que um grupo de �dalgos santanderinos
se apresentou na herdade soalheira e  interrompeu o  pequeno-almoço
de  Don Marcelino. Este nem pestanejou porque eram �dalgos e  porque
tinha negócios com eles.

– A rainha deseja ver a gruta das tuas terras, Marce – disse um.
–  Ficarei muito honrado por receber Sua Majestade  – respondeu

Marcelino, mostrando a sua disponibilidade.
– A questão é – disse outro –, já que vem, poderias falar-lhe do assunto

do banco.
O  banco. Assunto menor, insigni�cante. Empalideceu com a  perspetiva

da possibilidade de se ver solicitado. Don Marcelino acedeu apressado.
A rainha chegou duas semanas mais tarde. E foi aí que as más-línguas se

puseram a  trabalhar. De  Isabel  II nunca puderam admirar muitas virtudes
exceto a castidade, que também era duvidosa. A questão é que contam que,
ao ver Don Marcelino com as suas patilhas unidas pelo bigode e a sua �gura
bonita, a rainha exigiu uma visita privada às grutas. Ao que parece a visita
demorou algum tempo e, enquanto durou, a rainha exigiu às criadas em voz
alta, à  entrada, que lhe �zessem chegar vinho e  biscoitos para recuperar
as forças.

Don Marcelino saiu horas mais tarde, com o colarinho menos engomado
e com a promessa – arrancada à última hora, quase de passagem – de que
o  ministro da  Economia daria carta-branca para que os  comerciantes de
Santander pudessem constituir uma entidade bancária.



A  rainha, no coche, atirou-lhe dois beijos –  um para cada bochecha  –
e perdeu-se por entre o pó do caminho. Um mês mais tarde, era constituído
o  banco, com cinco milhões de  reais de  prata como capital e  tendo
as  exportações de  trigo através do  porto de  Santander como objetivo
principal.

Relativamente à  descoberta arqueológica, Don Marcelino morreu
desacreditado – que ironia –, mas mais rico. E desde então a família Trueba
foi fazendo crescer o banco. Só tinha duas orientações. A primeira era que,
com o governante no ativo – rei, presidente ou general – nunca se discute,
uma vez que, a�nal, ele é  provisório. A  segunda, o  banco tem de  crescer
pouco a pouco.

Cento e trinta anos mais tarde, sob a direção astuta dos Trueba e mais uns
quantos poucos, construiu-se este edifício de cem mil toneladas e com ativos
de  um milhar de  milhões e  meio de  euros. O  maior banco da  Europa,
estando entre os vinte primeiros do mundo.
 

 

Toca o telemóvel em modo mãos livres do Audi.
– Podem subir  – diz Mentor. –  Só quero lembrar-lhes uma coisa. A  ti,

Scott, que tive de  pedir muitos favores para isto. E  a você, inspetor
Gutiérrez, que o torno responsável.

Desliga.
Claro, porque é muito fácil controlar Antonia Scott, pensa Jon, enquanto

tranca o carro com o comando à distância e começa a  trotar pela enésima
vez atrás da sua parceira, que já se dirige para a porta envidraçada.

Nenhum dos dois repara na �gura – casaco de cabedal, calças de ganga,
cabeça escondida por um capacete – que os fotografa no passeio em frente.



Carla

A voz de Sandra acorda-a do sono.

Repete o seu nome.

– Estou aqui – diz Carla. – Estás bem?

– Tenho muito sono.

– Fez-te mal?

Desta vez Sandra não soluça. Desta vez responde à primeira.

– Não quero falar disso.

– Eu ouvi-o.

– Não ouviste nada.

Carla não responde. Ela também já viveu há pouco – meses, talvez horas –

o seu episódio de negação.

– Não ouviste nada porque não se passou nada. E se ouviste alguma coisa,

porque é que não falaste? Porque não gritaste para me ajudar?

Porque tinha medo.

Porque não queria partilhar o teu destino.

Porque me limitei a  tapar os  ouvidos e  a recitar nomes de  pelagens

de  cavalos, tal como fazia quando a minha irmã me tirava a  luz do quarto

e �cava sozinha na escuridão.

– Tens razão – admite Carla. – Não se passou nada.

Sandra fecha-se num longo mutismo. Carla quer perguntar-lhe  pelo

orifício pelo qual espia Ezequiel e por onde talvez possa fazer alguma coisa

de  mais útil como dar algum sinal para a  rua, ou talvez conseguir

informação. Mas agora não se atreve a tomar a iniciativa.

– Havia um rapaz – diz Sandra ao �m de algum tempo.

Carla endireita-se um pouco.

– Que rapaz?



– Um rapaz. Onde estás agora tu.

Carla sente um vazio no estômago e  no peito, como se o  seu corpo se

tivesse dividido em duas metades. A  primeira, as  pernas e  a cabeça,

continuam a  ter uma consciência física, mais pesada do  que o  habitual.

A  segunda metade, o  espaço que existe entre as pernas inúteis e  a cabeça

atordoada, que pertence a outro território. Ao território do pesadelo. Com

aquela segunda metade, Carla compreende, Carla sabe o  que Sandra está

a dizer.

Mesmo assim, pergunta:

– O que se passou com ele?

– Berrava muito. Tinha medo. E depois deixou de berrar.

A cela, com as paredes próximas, com os seus con�ns impraticáveis, tinha-

se transformado para Carla em algo, se não familiar, pelo menos

compreensível. Estava ali. Tinha sido capturada. Não podia escapar, não

podia comunicar com ninguém. Só podia esperar, esperar, esperar. E, por

isso, havia �xado as  fronteiras da  cela como os  novos limites do  seu

universo. O  corpo tinha aprendido, nas horas –  meses, talvez  – em que

estava ali dentro, a viver naquela nova e minúscula região.

Os olhos habituaram-se a  não ver e  já não lhe sugeriam imagens

fantasmagóricas. Os  dedos eram capazes de  encontrar diferenças

impercetíveis no chão que lhe indicavam onde se encontrava. Os ouvidos

tinham-se acostumado ao facto de que a cada roçar da pele, do tecido, todos

os sons que o  corpo produzia se ampliavam, se multiplicavam. Naquele

momento a  cela era um castelo onde tinha estabelecido o  seu feudo,

a  fronteira onde organizava a última defesa da sua vida, da sua dignidade.

A esperança, se é que existia, estava cingida àquele lugar. Enquanto Ezequiel

a deixasse sozinha, enquanto não ultrapassasse aquelas fronteiras, a espera

transformava-se em algo que podia aceitar, no preço que tinha de pagar até

ser resgatada e libertada.

As palavras de  Sandra tinham destruído essa quimera com a  mesma

e�cácia brutal com que um elefante seca um charco com uma única

e despreocupada pisadela.

– O que se passou com o rapaz, Sandra? Quem era? Sabes se o resgataram?



– Cala-te. Ele voltou e não quer que nós falemos.

Silêncio. Lá fora, talvez uns passos. Carla não tem a  certeza, porque

naquele momento a  única coisa que ouve é  o galope desenfreado do  seu

coração.

– Vá, tens de me contar – diz, desesperada. – Preciso de saber.

Sandra, a sua voz é só um sussurro, repete:

– Berrava muito.

E, depois, silêncio.



Capítulo 18

Um escritório

O poder é estranho, pensa Jon.
Tem os  seus símbolos. Um escritório enorme no último andar de  um

edifício, com uma vista de cortar a respiração. Vários compartimentos, cada
um com as  suas secretárias, para que estejamos conscientes de que vamos
atravessando barreiras. Carpetes no chão. Elevador com chave. Um
segurança à porta.

Mas todas estas indicações exteriores são apenas os  adereços.
Os aperitivos. Quando se chega ao prato principal, tem de se estar à altura
do que nos espera.

Laura Trueba não está à altura, está a contemplá-la de muito alto, como
um falcão.

É alta, muito mais do que parece nas fotogra�as. Magra, pele bronzeada,
cabelo preto, olhos de aço, vestida com um saia-casaco vermelho, como nas
fotogra�as que aparecem quase todos os dias nas revistas.

Por muito empresarial que seja… vermelho, depois de  perder um �lho?,
estranha Jon.

Com um lenço no pescoço, uma só volta. Uma concessão elegante
à vaidade, tapa as rugas do pescoço que revelam a sua idade. É o único sinal
de  debilidade numa aparência estudada ao milímetro e  ensaiada até
à exaustão.

–  Bom dia. Peço-lhes, por favor, que se sentem  – diz, saindo de  trás
da mesa e  conduzindo-os até uma zona com sofás e uma mesinha baixa,
presidida por um retrato dela e do marido. Para se chegar lá, quase que é
preciso fazer um transbordo.



– Os senhores tomam café, um chá? – pergunta, educada, a secretária.
– Os senhores vão-se já embora – responde a chefe, cortando com secura

o pedido de um duplo que Jon já tinha começado a formular.
Ainda lamenta o facto de Bruno Lejarreta lhe ter dado cabo da manhã no

hotel. Uma presença tóxica. Uma presença da qual ainda não tinha falado
a Antonia. Mas não sabe como abordar o assunto e, assim, decide esperar.

Talvez não seja nada.

Famosas últimas palavras.
A secretária captou na perfeição o tom de voz da chefe e deixa-os a sós.
Mas não acredito, todo este numerozinho do  café estava preparado, pensa

Jon. Mas porquê?

– Quero que saibam – começa Laura Trueba, quando a porta se fecha atrás
da  secretária e �cam os  três sozinhos – que fui forçada a  ter esta reunião.
Nesta altura gostaria de estar só.

– Nós temos isso em atenção, senhora Trueba. Sabemos que está a passar
por um momento difícil. Mas penso que também quererá que se faça justiça
pelo seu �lho.

– Não vejo como isto possa ajudar agora – responde ela, cortante. – Sei
que é o vosso trabalho e a vossa obrigação. Mas também saberão que a vossa
che�a e eu chegámos a certos… acordos.

–  Para bem do  banco, faz-se qualquer coisa  – diz Antonia. –  Não
é verdade?

Jon, sentado ao lado de Antonia, não pode dar-lhe o pontapé obrigatório
por debaixo da mesa. Mas naquele momento gostaria de o  fazer. E Laura
Trueba também. Aguentou o  golpe muito rígida, mas a  sua expressão
mostrou que tinha �cado registado.

– É mãe, senhora Scott?
Antonia leva o seu tempo a responder.
– Sim, sou.
– Então a senhora poderá dar mais valor do que ninguém ao sacrifício que

tenho de fazer. Tudo isto… – diz, indicando à sua volta – e isto aqui…
Pisa com força o chão. O salto ressoa sobre o pavimento como um disparo

e continua:



– Tudo isto, aparentemente tão sólido, não é nada. Se amanhã fechássemos
todas as dependências e demolíssemos as sedes, o banco continuaria intacto.
Porque o banco, senhores, é uma ideia.

– Uma ideia que se deve proteger a qualquer custo – insiste Antonia.
–  Não espero que me compreendam, nem muito menos que não me

julguem. Vocês já o �zeram quando entraram no escritório. Estão a  julgar
uma mãe, mas uma mulher na minha posição é muitas coisas. Perdi o �lho.
Neste momento, a  presidente do  banco encarrega-se de  controlar
os prejuízos.

– A senhora não é a única que perdeu o �lho, senhora Trueba. Carla Ortiz
desapareceu há duas noites – diz Jon.

A notícia cai sobre Laura Trueba como uma pedra no meio de um lago.
Expande-se pelo seu rosto e  termina na mão esquerda, que treme por um
momento, de  forma visível, enquanto a  leva à  boca para abafar uma
exclamação.

– Não pode ser.
– Temo que sim.
– A mesma… pessoa?
– É para isso que necessitamos da sua ajuda, para investigar. Sabemos que,

acima de tudo, tenciona evitar o escândalo, mas agora há outra vida em jogo.
Uma vida que estamos a tempo de salvar.

Laura Trueba levanta-se e  afasta-se deles, dirigindo-se à  janela.
Envidraçada do chão ao teto, doze metros de  largura, tem muito por onde
escolher. Fica ali parada durante uns longos minutos, com os  braços
cruzados. A vista, incrível, vai de  telhado em telhado até se ver, ao longe,
o Palácio Real e o Parque do Oeste. Mas a banqueira está perdida na sua
paisagem interior, muito mais fechada. Semeada de espinhos e recantos.

Quando se volta para o  lado, tem os olhos vermelhos, mas secos. Querer
chorar e podê-lo fazer são coisas diferentes.

– Aquilo que vos vou contar é estritamente con�dencial. Não vão poder
repeti-lo nem utilizá-lo publicamente, está claro?

– Sim, minha senhora – diz Jon.



Trueba vira-se para Antonia. Esta con�rma com um aceno de  cabeça,
devagar.

– Não sei se sabe, mas nós nem sequer existimos.
– Se não cumprirem este acordo, irão lamentar esse facto – assegura, com

uma voz tão gelada que se poderia patinar em cima dela.
Jon não tem a mínima dúvida de que ter aquela mulher como inimiga é a

pior ideia possível.
– O menino desapareceu à tarde. Nós não sabíamos, �cámos a saber com

o  telefonema do raptor. Outra pessoa atendeu o  telefone. Quando eu falei,
ele… esse homem identi�cou-se como sendo Ezequiel.

Jon e Antonia endireitam-se no assento ao mesmo tempo. Olham um para
o  outro. Laura Trueba fecha os  olhos e  aperta os  lábios. Decifrou
o signi�cado daqueles olhares.

– Disse-me que tinha o menino e depois fez-me uma exigência impossível.
O  inspetor Gutiérrez reprime a  tentação de voltar a olhar para Antonia.

Têm os dois a pergunta na ponta da  língua e estão à espera que um deles
a faça. Por �m, é Jon quem dá o primeiro passo.

–  Com todo o  respeito, minha senhora, mas o  que lhe pediu ele que
a senhora não lhe pudesse dar?

Laura Trueba, a mulher mais poderosa de Espanha, presidente do maior
banco da Europa, respira fundo, desvia o olhar e permanece em silêncio. Um
silêncio que exala tanta culpa que é quase visível.

– Precisamos de conhecer as motivações do assassino, senhora.
– Então, perguntem a Ramón Ortiz. Ele, por acaso, disse-vos o que lhe

tinha pedido Ezequiel?
Agora são Antonia e Jon que se calam.
– Era o que eu supunha.
Jon ouve vários sentimentos a  tocar à  porta: confusão, raiva, tristeza.

Fecha-a com a  chave, duas voltas e  guarda-a no bolso. Tem de  continuar.
Tem de haver qualquer coisa, o que quer que seja.

– Deve haver mais qualquer coisa que nos possa contar.
– Pouca coisa. Depois de  fazer a  sua exigência impossível, disse-me que

tinha cinco dias para a cumprir. A seguir acrescentou: os �lhos não devem



pagar pelos pecados dos pais. E desligou.
– E depois? Não voltou a entrar em contacto convosco?
A mulher olha para o chão.
– O que soubemos a seguir foi que o cadáver tinha sido encontrado.
Jon e Antonia trocam olhares. Não são boas notícias. O  contacto entre

o  raptor e  a família da  vítima é  essencial. Esse elo invisível é  uma das
melhores armas para que a polícia encontre os maus.

– Durante esse período, nada?
Laura ri-se. Uma gargalhada seca, amarga, indigna de tal nome.
– Noites sem dormir, a  olhar para o  relógio, a  olhar para o  telemóvel.

Angústia total, culpa e dor. Que não param e nunca irão parar. Para mim
não tem nome. Posso chamar-lhe inferno, se quiser.

– Lamento muito.
– Há decisões que não se podem tomar. Escolhas que ninguém deveria

ver-se obrigado a fazer. Agora saiam, por favor.
Jon levanta-se. Antonia não. Jon toca-lhe suavemente no ombro e, por �m,

ela reage. Laura Trueba continua no mesmo lugar, imóvel, com o  olhar
perdido, quando os dois se encaminham para a porta.

– Inspetor – chama Laura.
– Senhora?
– Está armado?
– Sim, senhora.
– Se meter uma bala na cabeça desse �lho de uma grande puta, nem a si,

nem à sua família, nunca lhes faltará nada.
Espera que tenham saído para poder chorar.
Mas não consegue.



Parra

O capitão Parra está esgotado.
A  operação no cenário do  crime no Centro Hípico foi esgotante. Além

disso, chegaram pedidos para entrevistas de vários meios de comunicação.
Jornalistas que reconheceram o  líder heroico da  Unidade de  Sequestros
e Extorsões da Policía Nacional nas fotogra�as que algumas personalidades
do mundo dos famosos e da equitação colocaram no Instagram e no Twitter.

Parra, evidentemente, não respondeu. É  um homem ocupado, a  sua
atenção está focada como um laser de alta potência no caso de Carla Ortiz.
E está mesmo, mas, como a mulher de César, não é preciso apenas ser bom,
também há que o parecer.

E  há  de chegar a  altura em que �carão a  saber aquilo que se passa.

De maneira adequada, pensa. Orgulha-se de  ser um estratega, um mestre
de teatro de marionetas.

O capitão não dormiu quase nada. Chegou a casa tarde, dormiu ao lado
de  uma mulher esgotada que mal se mexeu. São quase dez anos
de casamento, dormindo milhares de vezes e o seu corpo já não ondula no
colchão. Levantou-se antes de a  família acordar, assegurou-se de  que
as  crianças dormiam em paz  – bendito silêncio da  madrugada. Ao
amanhecer já está no escritório no segundo piso da  Che�a Superior da
Policía. Um sítio pintado com tinta cor de salmão tristonho.

Faz um levantamento. Não são muitos, mas há indícios.
Tenho as vedações da obra, pensa.
Mal a empresa de Múrcia que as fabricou abra ao público, dentro de uns

minutos, vai pedir-lhes o nome do cliente. Parra já tinha telefonado várias
vezes, mas não estava ninguém.



Tenho a  fotogra�a do  suspeito em fuga tirada pelo maricas e  pela outra

idiota da Interpol.

Nela não se vê nada, a não ser um homem que poderia ser qualquer um
e  ter uma idade qualquer e que não se pode tornar pública por causa das
circunstâncias especiais que o caso tem.

Tenho a autópsia do motorista.

Que o deixou sem o principal suspeito e cujo relatório preliminar a única
coisa que refere é que o assassino é destro e que a arma do crime é uma faca
com uma lâmina de uns doze centímetros extremamente a�ada.

Não tenho merda nenhuma, pensa Parra.
Mas o raptor de Carla Ortiz vai voltar a comunicar.
Aquela mulher vale uma pipa de massa.

Na verdade, pergunta a  si mesmo quanto valerá. O  resgate mais caro
da história de Espanha é o de Revilla, mil milhões de pesetas, uns catorze
milhões nos euros de  hoje. Nem se aproxima do  resgate mais elevado
da  história moderna, os  sessenta milhões de  dólares que o  pai de  Jorge
e Juan Born pagou pela libertação deles em 1974.

Parra mordisca a tampa da caneta – deixou de fumar há pouco tempo, um
vício caro  – e  estica-se para trás no cadeirão, enquanto recorda
os  pormenores daquele rapto. Um grupo terrorista, os  Montoneros,
cortaram a rua principal de Buenos Aires, a Avenida Libertador, fazendo-se
passar por operários que estavam a reparar as canalizações do gás. Quando
o  carro dos Born passou, os  terroristas crivaram-no de  balas e  levaram
os dois irmãos. O pai – o homem mais rico do país, comerciante de cereais –
recusou-se a  pagar durante nove meses até que Jorge Born o  convenceu
a abrir os cordões à bolsa. O dinheiro nunca foi recuperado.

Aqueles sessenta milhões de  dólares seriam hoje duzentos e  cinquenta
milhões de euros. Mas o pai de Carla Ortiz pode pagar isso e muito mais.
Pode pagar mil milhões, dois mil milhões. O que quer que peçam. Vai ser

o  rapto mais sonante da  História, pensa Parra. E  será grande, porque
os raptores vão pedir muito e o pai pode pagar, mas é necessário tempo para
reunir todo esse dinheiro em numerário.

Vão voltar a ligar. E, então, apanhamo-los.



Tenho os  telefones de  Ortiz sob escuta, as  suas comunicações estão sob

escuta. Antes ou depois…

Satisfeito, Parra fecha os  olhos. Só tem de  esperar que liguem. Porque,
a�nal, todos ligam.

Quem não aproveitaria a oportunidade para pôr as mãos em tanta massa?



Capítulo 19

Uma vedação

Nenhum dos dois fala. Quando chegam ao carro, Antonia limita-se
a programar uma morada no GPS e depois olha pela janela. Jon sabe que ela
está prestes a chorar, porque ele também está.

Não pergunta para onde vão. Limita-se a conduzir.
Estão perto. Oito minutos mais tarde, chegam à  porta de  uma escola.

À entrada está uma bandeira britânica.
Antonia sai do carro. Depois bate na janela.
– Vens?
A porta está fechada mas, mal se aproximam, um zumbido facilita-lhes

a  entrada. Na receção uma pessoa cumprimenta Antonia. O  sorriso
é cauteloso.

– Estão no pátio – diz-lhe em inglês. – Acabaram agora de sair.
–  Obrigada, Megan  – responde Antonia na mesma língua. –  Vou para

o sítio do costume.
Antonia conduz Jon pelos corredores até ao segundo piso. Uma janela

abre-se sobre o  pátio. Antonia abre as  duas vidraças e  debruça-se sobre
o  parapeito. A  seu lado há um espaço vazio que Jon não sabe se há  de
preencher.

Por �m, aproxima-se. Pensa, e com razão, que se ela não tivesse pedido
para ir tinha �cado no carro.

Há mais ou menos um milhão de monstros com casacos verdes, polos
brancos e calças cinzentas.

– É aquele ali – diz ela, apontando para um dos miúdos que tem uma bola
na mão. Deve ter uns quatro anos. Cabelo preto, sorriso de dez mil watts.



Inconfundível.
– Como se chama?
– Jorge. Jorge Losada Scott – diz, orgulhosa.
– É parecido contigo.
– É mais parecido com o pai.
– O sorriso é teu.
– Isso é o que diz a minha avó.
– As avós costumam ser sábias.
– A minha é. Gostava que a conhecesses. Ias gostar dela.
– Eu gosto de todas as avós, linda. A questão é se ela gostaria de mim.
Antonia pensa por um momento.
– Penso que sim. Ama a vida com paixão e  é muito teimosa. Como tu.

E vocês os dois gostam de vinho e de lã inglesa. Penso que se dariam muito
bem.

A pergunta seguinte é tão intrusiva que não há forma de fazê-la bem. Jon
faz o melhor que pode.

– Não vive contigo, pois não?
Os minutos seguintes vêm calçados com botas de metal. Jon não sabe se

a ofendeu, logo agora que estava a começar a abrir-se. Sabe o privilégio que
constitui para ele que alguém tão reservado como Antonia lhe tenha
mostrado o  �lho, mesmo que fosse à  distância. Tem vontade de  se
esbofetear. E depois ela responde:

–  Quando aconteceu aquilo ao Marcos, Jorge tinha um ano. Eu… não
reagi bem. Tive uma perturbação de  ansiedade. Deixei o  projeto Rainha
Vermelha. Não me afastava da cama de Marcos.

Um das professoras toca a  campainha, o  recreio termina. Os  meninos
correm e  fazem �la, cada um na sua. No chão há riscos pintados
encabeçados por animais. Jorge coloca-se na �la que tem desenhado um
leão.

– A minha avó e o meu pai tentaram fazer que eu reagisse, mas eu fechei-
me.

As crianças começaram a desaparecer para dentro da  escola. Fila a �la,
o edifício ia-os absorvendo. A de Jorge é a penúltima a  ser engolida pelas



portas cor-de-rosa.
– O meu pai tirou-me a custódia do menino. Eu nem me defendi. Creio

que na altura me pareceu ser um alívio. Só queria embrenhar-me na minha
dor e no meu sentimento de culpa. Ainda hoje, três anos depois, me parece
mais fácil isso do que qualquer outra coisa.

Antonia �ca a olhar para o pátio vazio. Como todos os pátios das escolas,
assim que as crianças saem transforma-se num lugar cinzento e deprimente.

– Não posso estar com ele mais do que uma vez por mês e nunca a sós.
O  meu pai exige que me submeta a  um tratamento psicológico antes
de  con�ar em mim. Não o  culpo. Por sorte, no colégio, permitem que eu
venha vê-lo a  brincar, desta sala, com a  condição de  que o meu pai não
saiba.

– Pois é, eles têm medo. O que lhes iria ele fazer?
– Para começar, retirar-lhes a licença.
Jon solta uma gargalhada.
– Como assim, o teu pai é o ministro da Educação?
– Pior. É  o embaixador do Reino Unido em Madrid. Isto é um colégio

britânico…
– Pelo menos podes vê-lo.
– Durante algum tempo, isso foi o su�ciente.
– O que mudou? – pergunta Jon, embora na realidade se re�ra a:
O que mudou para me estares a contar isto.

O que mudou para me trazeres aqui.

O que mudou para que, de repente, pareças humana.
Antonia abana a cabeça. Aquele lugar é sagrado.
– Não quero falar disso aqui.



Capítulo 20

Uma tortilha

Jon Gutiérrez gosta de cozinhar.
Estavam os dois mortos de  fome e Antonia sugeriu ir a um restaurante

para almoçarem mais cedo. Jon perguntou onde se comia bem àquelas
horas, uma vez que estavam em Madrid; Antonia disse, ver para crer; Jon, tu
nem sabes o  que é  cozinhar; Antonia, aqui come-se melhor do  que em
qualquer outro lugar; Jon, que sabes tu se tudo te sabe a cartão. E acabaram
em casa de Antonia depois de não aguentarem mais. Uma passagem prévia
no supermercado em baixo: um saco com batatas, uma cebola, uma garrafa
de azeite, meia dúzia de ovos biológicos (que não havia).

Portanto, Jon despe o casaco, arregaça as mangas, lava as mãos. Descasca
as batatas, corta-as em rodelas muito �nas, secando-as um pouco. Põe azeite
a  aquecer, muito, vigiando para ver se não está demasiado quente. Deita
as  batatas no azeite durante vinte minutos. Enquanto isso, pica a  cebola
e  refoga-a numa outra frigideira até �car transparente. Tira as  batatas.
Escorre-as. Reserva-as até que arrefeçam um pouco. Depois põe o  azeite
quente, como os poços do  inferno, e  deita lá dentro as  batatas. A  dupla
fritura é  a chave. A  partir daí, custa menos. Bate os  ovos, para �carem
homogéneos mas não de mais. Tira as batatas. Estão estaladiças e fritas no
ponto. Escorre-as, seca-as um pouco com papel de cozinha. Reserva-as um
pouco para que os ovos não solidi�quem. Mistura-as com os ovos e aperta-
as um pouco para que se empapem. Deixa a fritar. Quando as bordas estão
cozinhadas, dá-lhe a volta com a ajuda de um prato. Momento delicado. Sai-
se bem. Serve.

Antonia corta a tortilha, que derrama um pouco de ouro líquido. Prova-a.



– Sabe-me a cartão – diz com a boca cheia.
– Quero lá saber, Scott.
Acontece que é a melhor tortilha que Antonia comeu em toda a sua vida,

claro. Embora ela não o saiba por causa da sua anosmia. Mas Jon sabe pelos
dois e, por isso, come três quartos, molhando o  pão. De  pé, na cozinha,
comendo à vez do prato, porque não há outro sítio. Depois duas cápsulas
de Nespresso.

Acabam sentados no salão, no chão. A  primeira luz da  tarde in�ltra-se
pela janela. Um milhão de partículas de pó dançam no raio que �cou entre
os dois.

– Tens uma casa muito acolhedora – diz Jon, apontando para as paredes
nuas, para a ausência de móveis.

–  Quando aconteceu aquilo ao Marcos, des�z-me de  tudo  – explica
Antonia num �o de voz. – Só �cou o imprescindível.

Parece mais frágil e vulnerável do que de costume.
– Eram muito unidos.
– Somos. Marcos é especial. É escultor, sabes? É doce, carinhoso…
– Como se conheceram?
–  Na universidade. Estava a  acabar Filologia. Ele, Belas-Artes.

Encontrámo-nos numa festa de  anos de  uma amiga. Pusemo-nos
a  conversar e  nunca mais deixámos de  o fazer. Fui viver com ele uma
semana depois.

– Disseste-me que este edifício era dele, não foi?
– Uma herança familiar. Permitia que se concentrasse na carreira como

escultor. Tinha conseguido fazer duas exposições em galerias de arte. Estava
a começar a voar quando aconteceu…

Não acaba. Jon aponta em volta.
– Porquê a redecoração?
Antonia encolhe os ombros.
– O meu cérebro… não é normal. Consigo fazer coisas que os outros não

conseguem.
–  Já me tinha apercebido disso – diz Jon, sorvendo o café. – Como por

exemplo?



– Posso dizer-te em que dia da semana nasceste…
– Catorze de abril de 1974.
– Domingo. Se leio alguma coisa, nunca mais esqueço.
–  Vamos ver  – desa�a Jon, tirando um pacote de  pastilhas elásticas

de dentro do bolso e atirando-as para o colo dela.
Antonia olha para ele, franzindo uma sobrancelha.
– Não sou um macaco de circo.
– Vá lá, faz-me o favor. Estamos sozinhos.
Antonia vira o pacote, lê os ingredientes e volta a atirá-lo, devolvendo-o.
– Adoçantes (sorbitol, isomalte, xarope de maltitol, maltitol, aspartame,

acessulfame K), goma base, agente de  volume (E170), aromas, hidratante
(E422), espessante (E414), emulsionantes (E472a, lecitina de  girassol),
corantes (E171, E133), agente de revestimento (E903), antioxidante (E321).

– E-n-a. Se �zeres uma tournée por Soria, enches os bolsos.
– Ah, e não te esqueças de que o consumo excessivo pode produzir efeitos

laxantes.
– Quem me dera…
– Comes demasiada carne vermelha.
– Como se houvesse outra. Mas não percebo o que tem isso a  ver com

o facto de não teres móveis.
– A maioria das pessoas esquece tudo. O tempo acaba por atenuar as suas

emoções. A minha memória é quase perfeita. Se uma recordação me afeta,
pode fazer-me muito mal. Por isso, não tenho nada que me faça recordar
o Marcos.

– Exceto o Marcos – diz Jon, como quem não quer a coisa.
– Passo todas as noites no quarto dele. Isso torna as coisas mais toleráveis.

Mas durante o dia tento afastar-me. Venho para aqui, trabalho num… num
projeto pessoal. E aguento como posso.

– Sempre foste assim? Com isso das tuas memórias?
– Não – responde Antonia, depois de uma pausa. – Sempre, não.
Naquela pausa de  três segundos há oceanos de  tempo. Repletos

de furacões e de marés vivas, de remoinhos profundos e agitados.
– O que te �zeram, menina?



Antonia suspira. Menina. Não lhe disse que a  avó Scott a  chama assim.
Não lhe disse quantas vezes lhe fez a mesma pergunta. Desvia os olhos.

– Não posso contar-te.



O que �zeram primeiro

A sala é negra e está toda iluminada. Paredes e teto encontram-se forrados
com material isolante, tão grosso que não deixa passar o  som. Quando
Mentor fala pelos altifalantes, a  sua voz parece vir de  todos os  lugares ao
mesmo tempo.

Antonia está sentada no centro, na posição de  lótus, vestida apenas com
uma T-shirt branca e calças pretas. Está descalça. O ar daquela divisão é frio,
mas isso pode mudar a qualquer momento. Mentor controla a temperatura
à sua vontade, para que as coisas sejam ainda mais complicadas.

–  1997. Um sérvio chamado Dejan Milkiavich desvia um avião com
destino a  Barcelona. Exige às  autoridades uma mochila com um milhão
de dólares para libertar os  cento e  catorze passageiros, e dois paraquedas.
O avião aterra e o homem liberta todos os passageiros. Depois dá ordens ao
piloto para que descole em direção ao deserto de Monegros.

Quando sobrevoam o deserto, o homem salta do  avião com apenas um
paraquedas. Porquê?

Antonia responde logo:
–  Se tivesse pedido um só, as  autoridades saberiam que estava só

e poderiam fazer-lhe mal. Ao pedir dois, não poderiam arriscar que o piloto
morresse.

– Fácil. Olha para o ecrã.
Antonia olha para o  grande monitor que está à  sua frente. O  ecrã

às escuras dá lugar a uma fotogra�a de um grupo de pessoas nuas, olhando
de frente para a objetiva.

– Onde estás?
Os olhos de  Antonia percorrem a  imagem a  toda a  velocidade e  logo

encontram a discrepância.



– No céu.
– Porquê?
– Há um homem e uma mulher sem umbigo.
– Demasiado fácil e demasiado lento.
Abaixo do  monitor há um cronómetro com os  números a  vermelho.

Conta o  tempo com uma precisão de milésimos de segundo. Agora marca
02.437. Dois segundos e quatrocentos e trinta e sete milésimos.

– Todas as noites me dizes o que fazer e todas as manhãs faço o que me
dizes, e no entanto aborreces-te comigo.

Antonia está cansada. Mal dormiu naquela noite. Mentor exigira que
�zesse exercícios de memória, quase seis horas seguidas a debitar números
primos. Hesita.

– O despertador.
Os números param aos 01.055.
– Demasiado lento. Não estás a fazer progressos rápidos o su�ciente.
– Só preciso de respirar um bocado.
Antonia sente os olhos pesados, a cabeça fraca. Mentor está a jogar outra

vez com a quantidade de oxigénio da sala. Pensa se já chegou o momento
de o deixar, de abandonar aquilo. Passar mais tempo com Marcos. Embora
ele seja muito compreensivo com as suas ausências, sabe que ela quer aquilo,
necessita daquilo.

Ou acredita nisso. Às vezes, quando está muito cansada, nem sabe porque
está ali.

Mentor fala-lhe todos os dias acerca de alcançar o seu pleno potencial.
 

 

– Podes ir mais longe. Podes ir aonde nunca estiveste antes – disse-lhe ele.
– Queres?

Antonia quer.
– Há uma maneira, mas é dolorosa. Muito dolorosa. E serás única.
Antonia aceita, sem pensar demasiado nisso. Assina uns papéis que lhe

dão, compromete-se a passar uns meses longe da família. Sente entusiasmo



quando o  faz. Pressente que vai passar por uma porta que a  levará a um
lugar que, pela primeira vez, não é capaz de prever.
 

 

Passou dias naquilo.
Agora já não tem a certeza.
Antonia sempre foi diferente. Desde que era pequenina.
Nos últimos dias, um pensamento enche-lhe a cabeça, como uma

in�ltração horrível no teto.
Se calhar ser diferente não é o que ela quer. Talvez o que deseja, o que

deseja verdadeiramente, é ser menos diferente.
Menos diferente é ser mais feliz.
– Mentor, eu… – começa a dizer.
Não tem tempo para continuar, não tem tempo para se arrepender.

A porta abre-se e entram três pessoas com macacos azuis. Antonia volta-se,
intrigada, mas não tem tempo para protestar. Um deles imobiliza-lhe
os  ombros, rodeando-a com os  braços e  derruba-a, o  outro aperta-lhe
a cabeça contra o chão.

A terceira é uma mulher e tem uma seringa na mão.
Quando entra no campo de  visão de  Antonia, esta contém um soluço

de  terror. Tem um medo visceral de agulhas. A dor aterroriza-a em todas
as  suas formas, mas as  agulhas estão no seu mais alto lugar olímpico
do terror.

Chama-se a isso tripanofobia. Não que interesse.
As incríveis capacidades da  mente de  Antonia dissolvem-se perante

a perspetiva da dor.
A pele é o maior órgão do  corpo, embora não pensemos habitualmente

nela como tal, apenas como uma simples capa que protege os  órgãos
importantes. São dois metros quadrados de  terminais nervosos. Cem
milhões, recetor sensitivo para cima, recetor sensitivo para baixo.

Se se põem todos a  gritar ao mesmo tempo, estimulados pelo stress

da situação, podem fazer muito, muito barulho.
 



 

Na cabina de  observação –  já não estão na Universidade Complutense,
mas sim num lugar muito mais pequeno e secreto –, Mentor conversa com
um octogenário pequeno, trémulo, calvo e  meio cego, vestido com um
casaco de xadrez. O velho não tem muito bom aspeto. Ou melhor, tem um
pé na cova e o outro numa casca de banana.

Mas não nos detemos na sua idade. Talvez seja o  maior génio
neuroquímico da  sua geração. O  seu nome estaria entre os  candidatos ao
Nobel, se não estivesse um pouco desequilibrado.

– Não acredite que �quei confortável com isto, doutor Nuno.
O  médico apoia sobre o  vidro uma mão-cheia de  veias varicosas que

parecem uma tempestade de  raios púrpura. Tamborila com os  dedos –
  as  unhas, compridas e  duras, produzem um barulho repetitivo
desagradável  – e  observa a  mulher a  introduzir a  seringa no braço
de Antonia antes de falar.

– Ela assinou os papéis, não foi? Além disso, tem de ser assim. O medo e a
ansiedade do sujeito fazem disparar a produção de norepinefrina na medula
suprarrenal. Isso vai ajudar a que a substância seja mais e�caz.

Através do  intercomunicador ouvem-se os  gritos de  Antonia e Mentor

desliga-o.
– Evidentemente que estamos a matar moscas com tiros de canhão, uma

só gota da substância injetada no hipotálamo seria su�ciente. Mas dado que
o  sujeito teria de  estar desperto e  que o  mais ligeiro erro na introdução
da agulha o mataria, não contemplámos isso como opção. Sobretudo com
um sujeito tão pouco cooperante.

Diante deles, Antonia continua a retorcer-se, a sacudir as pernas, a tentar
libertar-se. A mulher acabou a primeira injeção e pega numa segunda.

O espernear intensi�ca-se.
– Tem a certeza absoluta de que este método é seguro? – pergunta Mentor,

afastando o olhar.
Dir-se-ia que depois de ter feito intervenção numa dezena de países e de

ter dado uma centena de esclarecimentos, Nuno já estaria farto. Muito pelo
contrário, inspira e expira e ganha balanço.



– A  substância inventada por mim é o culminar de uma vida dedicada
à neuroquímica.

Aqui está um homem apaixonado pela sua voz, pensa Mentor que, em
seguida, reconhece – e detesta – que é um da sua espécie.

– O sujeito não �cará mais inteligente – continua o doutor Nuno. – Nada
pode fazer isso. Mas pode modi�car o  comportamento do  hipotálamo,
de maneira a que este gira uma maior quantidade de histamina. De forma,
digamos, permanente.

– E de maneira a que eu possa entender?
Mentor já sabe o  que faz a  substância do  doutor Nuno porque leu

o  relatório de quase trezentas páginas, mas a única coisa que deseja é que
o velho continue a falar para que o distraia do que se está a passar atrás de si.

–  A  histamina adicional permite ao sujeito estar num estado de  alerta
permanente. As suas capacidades cognitivas são potenciadas. A sua atenção,
a sua perceção, a sua capacidade de resolução de problemas e a sua memória
estarão sempre no máximo. Pura e simplesmente.

– Pura e simplesmente – repete Mentor, sombrio.
Vira-se. Na sala, a  mulher já acabou com as  agulhas. Os  dois homens

soltam Antonia e  retiram-se. Antonia não está consciente do  que se está
a passar. De  facto, não se recordará do abuso que cometeram sobre o  seu
corpo e sobre a sua liberdade. Talvez no futuro tenha vislumbres, imagens.
Por agora, limita-se a  permanecer no chão, com os  braços encolhidos,
os olhos perdidos e uma perna a sacudir-se e aos espasmos.

–  Mas tendo em conta a  inteligência única do  sujeito e  a enorme
quantidade de norepinefrina que parece ter produzido perante este stress,
os resultados poderiam ser diferentes – diz o médico, tamborilando de novo
sobre o vidro com as unhas. – Serão, sem dúvida… interessantes.

– Já acabámos? – pergunta Mentor, ansioso por regressar a casa.
Nuno ajusta os óculos na ponta do nariz e esboça um sorriso misterioso.

Da sua maleta tira um envelope pardo que estende a Mentor.
– Eu, sim. Você, querido senhor, acaba de começar.
Mentor abre o  envelope. No seu interior está um dossiê de  argolas.

À  medida que vai folheando a  informação que contém, o  seu rosto vai



mudando de cor.
– Isto… é necessário?
O doutor Nuno volta a sorrir.
Mentor desejaria que o deixasse de fazer.
– Se quer ter êxito, é o único caminho.



Capítulo 21

Uma resposta clara

Jon olha Antonia �xamente.

– Não podes contar-me ou não queres contar-me?

Antonia desvia o olhar.

Não vai falar-lhe dos vislumbres de memória.

Das imagens que ainda vêm ao anoitecer.

– Não posso. E não quero.



O que �zeram depois

A sala de testes tinha mudado.
Agora era maior. A  cadeira está presa ao chão com parafusos de  doze

centímetros. No teto estão penduradas cinco �tas de nylon preto. A mais
larga está destinada à cintura. As outras quatro aos pulsos e aos tornozelos.
Cada uma tem incorporado no seu extremo um elétrodo, na ponta dos
velcros de �xação. Esse elétrodo pode libertar descargas de trinta volts.

Hoje é a vez das �tas.
Antonia não se importa com os elétrodos. E  também não se recorda de

grande coisa das sessões de treino. Quando começam, senta-se à mesa. Há
um copo com água e dois comprimidos à sua frente. O vermelho toma-o ao
princípio, com metade do que está contido no copo. O azul, toma-o no �m.
É aquele que a faz esquecer.

A  memória, por exemplo, de  que, um minuto depois de  tomar
o comprimido, dois homens com fatos-macaco azuis a penduram nas �tas,
de cabeça para baixo.

A voz de Mentor ressoa pelos altifalantes.
– Como era o teu rosto antes de nasceres?
Antonia respira fundo e fecha os olhos. Tenta esvaziar a mente do ruído,

silenciar os macacos que saltam de um lado para o outro. Pouco a pouco,
à  medida que a  droga vai fazendo efeito, consegue algo parecido com
o silêncio.

Nessa crescente obscuridade, concentra-se no Koan. A  pergunta
irresolúvel que os mestres zen fazem aos seus discípulos há séculos, e que
Mentor lhe faz agora antes de cada sessão.

E no silêncio encontra o seu rosto como era antes de nascer.
Abre os olhos.



A sessão começa.
Uma imagem aparece diante dela no ecrã. Seis pessoas alinhadas, a olhar

para a câmara. A imagem �ca menos de um segundo no monitor.
– Quem tinha o lenço no pescoço?
– O número três.
– Quem era a mulher mais alta?
– A número seis.
– De que cor era o lenço do número dois?
– Vermelho.
Antonia cai na armadilha antes de perceber que o número dois não tinha

lenço. A descarga atinge-lhe as mãos e os pés e transforma o seu diafragma
numa pandeireta.

As �tas sobem até que as costas e os calcanhares de Antonia quase toquem
o teto.

Uma nova imagem aparece no ecrã. Desta vez são números. Seis linhas
de onze números cada.

O cronómetro ativa-se abaixo do ecrã, ao mesmo tempo que os números
desaparecem. Antonia começa a  repetir os números, o mais depressa que
consegue.

O cronómetro para.
06.157.
– Não falhaste nem um. Muito bem.
As �tas descem vinte centímetros.
As regras são claras, uma resposta correta, vinte centímetros. Se tocares no

chão, o treino acaba. Se falhares, se não responderes depressa, recebes uma
descarga elétrica e sobes até ao teto, perdendo tudo o que já ganhaste.

– Quanto mais dás, mais deixas para trás.
– Passos.
Antonia sorri. O suor que lhe cai da testa tolda-lhe a vista.
Já só faltam dois metros e meio para o chão.

Não é um sorriso feliz.



Capítulo 22

Um profeta

Jon sente muita pena, quer oferecer consolo pelas noites eternas, pelo frio
e pela solidão e pela dor que vê existir dentro dela. Quer estender-lhe a mão,
quer abraçá-la.

Mas não faz nada disso porque sente que, de alguma maneira, isso seria
pior.

– Vamos trabalhar – decide Antonia.
– Só mais uma coisa. Disseste-me que alguma coisa tinha mudado. Que já

não era su�ciente ver de uma janela o teu �lho uma vez por mês. Porquê?
– Laura Trueba.
Jon compreende. A  escrupulosa e  assética declaração da  presidente

do  banco fora uma marretada para os  dois. Não estranhara nada que
Antonia quisesse, logo a seguir, ir ver o �lho.

– Uma cabra fria e sem coração.
–  Não sei se é. Talvez. Sei que não percebo o  que fez. Não sei o  que

Ezequiel lhe pediu que ela não foi capaz de  lhe dar. Mas é  importante que
tentemos aproximar-nos.

O inspetor Gutiérrez �ca pensativo por um momento.
– Aquela frase que disse… os �lhos não devem pagar pelos pecados dos

pais. Procura-a no teu iPad. É da Bíblia.
Antonia tecla por uns instantes e mostra o resultado.
 

«Aquele que pecou é  que morrerá; o  �lho não carregará com a  falta
de  seu pai, nem o  pai com a  falta de  seu �lho: ao justo será imputada
a justiça e ao pecador a sua maldade.»



 

– Ezequiel, 18.20 – diz Antonia. – Tinhas razão.
– Como diria o  capitão Musculinhos, «vamos supor que Ezequiel é  um

pseudónimo». O nosso assassino adotou o nome de um profeta.
Antonia põe-se de pé e encosta-se à parede.
– Vamos ver, catequista, para que uma ateia te compreenda. Quem era esse

senhor com barba? Suponho que tinha barba.
– Todos tinham barba, linda. Ezequiel era um sacerdote judeu da época

em que os judeus estavam aprisionados na Babilónia. O povo estava sob um
poder opressor e  tirânico. E  Jeremias falou de  justiça em tempos difíceis.
Que cada um pague pelas suas culpas, é isso que signi�ca.

– Não sou teóloga, mas penso que o nosso homem está a perceber tudo ao
contrário.

– Temos um �lho raptado, um pedido impossível e a frase «o �lho não
carregará com a falta de seu pai».

– Pergunto-me que tipo de pecados pode ter cometido a presidente de um
banco – comenta Antonia.

– Pois não me ocorre nenhum.
Antonia olha para ele, intrigada, e diz:
– Estava a utilizar o sarcasmo.
– A  ti não te interessa a  teologia – diz Jon, a conter a vontade que tinha

de se rir.
–  Então o  rapto é  motivado pela chantagem  – continua Antonia. –

 Ezequiel raptou Álvaro Trueba e disse à mãe que para o  libertar ela teria
de  fazer alguma coisa. Ela recusou. Não houve mais negociações, nem
pressões, nem telefonemas.

– E agora pediu algo parecido a Ramón Ortiz. Uma coisa que não apela
à sua condição de pai, mas sim de empresário.

– E que Ortiz se recusou a revelar-nos. Porquê?
– Talvez para não o julgarmos.
– Viste que à Laura Trueba não lhe interessou o que pensávamos. Não. Se

não há um local de entrega, se não vão existir mais telefonemas… como vai
Ezequiel receber o pagamento do resgate?



–  Tem de  ser alguma coisa que ele saiba que Ortiz tenha feito. Uma
declaração pública.

É a única coisa que bate certo, pensa Jon.
–  Por isso é que Ortiz insistiu tanto no segredo absoluto. E  Trueba

também. Porque se isto viesse à luz do dia…
Jon coça a cabeça.
– Antonia, tinhas razão. Na noite em que estivemos com Ortiz. Disseste

que o comportamento dele não era normal. Que tinha medo, um medo que
não compreendias, um medo que não era por causa da  �lha. Agora já
sabemos de que tinha medo.

Antonia con�rma com um aceno de cabeça, devagar.
– Tinha medo de nós.
Jon olha para o relógio.
– A Carla Ortiz não tem muito tempo.
– Quarenta horas e meia – responde Antonia.
Dois mil e quatrocentos e trinta e seis minutos. Tempo su�ciente para que

o seu coração bata cento e setenta mil vezes mais, antes que Ezequiel o faça
parar, como castigo pelos pecados do pai.

– Então, vamos embora – diz Jon, pondo-se de pé.
Não têm outro remédio e os dois sabem-no bem.
Sem pistas, com todos os  caminhos esgotados, o  único lugar de  onde

podem extrair alguma informação é o único lugar onde lhes é proibido ir.



Capítulo 23

Um pai

Há dois guarda-costas à porta de Ramón Ortiz.
O multimilionário não tinha regressado à Corunha, havia cancelado todos

os  seus planos de  trabalho e  �cara na capital, no apartamento da Calle
Serrano. Não tinham a  morada, mas Antonia demorou menos de  dois
minutos a  consegui-la, utilizando as  fotogra�as dos blogues e das revistas
cor-de-rosa. O  último andar de  um edifício majestoso, a  menos
de cinquenta metros do El Corte Inglés.

O  inspetor Gutiérrez deixa o  carro estacionado muito ilegalmente na
praça de táxis em frente à casa, sem se aperceber de que uma mota estaciona
um pouco mais atrás.

Jon espera dois minutos e depois sai do carro. Dirige-se para um encontro
que aparenta ser breve e  desagradável. Jon supõe que tenham dito aos
guarda-costas que são persona non grata próximo de Ortiz.

E  supôs bem. Os  guarda-costas retesam-se, um de  cada vez, quando
o  veem aproximar-se. Dois bonecos de molas com um fato preto, gravata
e cara de quem pisou alguma coisa nauseabunda. Só que essa qualquer coisa
não a levam colada aos sapatos, caminha para eles com um sorriso radioso.

– Olá, boa tarde – diz o inspetor Gutiérrez.
 

 

Antonia também fez suposições. Supôs que a  cafetaria –  com freguesia
famosa, com um nome francês horrível, quando dispunham de  língua tão
bonita como o castelhano – que existe junto à entrada do edifício teria uma
porta nas traseiras. Portanto, saiu um pouco antes, do carro e deu a volta ao



quarteirão. Entra na cafetaria e  atravessa-a, passando para trás do  balcão
sem pedir licença. Passa quase a roçar a empregada, que atende os clientes
carregando sacos de papel de  lojas muito caras. A empregada vira-se para
ela, diz-lhe qualquer coisa, mas Antonia não para para a  ouvir nem para
discutir, pelo contrário, continua a andar até passar a porta giratória – com
o respetivo óculo – e entra na cozinha.

Cheira a amêndoas torradas e a pão acabado de cozer, embora o cheiro
venha dos bolos feitos por uma máquina e  que empregados mal pagos
voltam a aquecer num forno vertical cheio de bandejas. Dois jovens olham
para Antonia, intrigados, mas ela não para. Passa por uma segunda porta
giratória e  pelo gerente que está debruçado sobre o  seu computador,
a estudar uma folha de cálculo; tão concentrado está que, ao início, nem dá
pela presença de Antonia. Do outro lado do escritório há um corredor.

Antonia ainda não começou a  percorrê-lo quando o  gerente se levanta
e grita.

Ela ignora-o porque tem uma coisa a  seu favor. Quase ninguém reage
de  uma maneira instintiva a  uma invasão como aquela de  uma forma
imediata. É  necessário um período de  reajustamento, de  reinterpretação
da  realidade quotidiana para se poder atuar de  acordo com aquilo que
a outra pessoa está a fazer e que supostamente não deveria estar a fazer.

– Ouça? Ouça, senhora!
Decidida, Antonia entra pelo corredor. Há várias portas e Antonia não

tem tempo para as  abrir todas, por isso, na sua cabeça, traça um mapa
mental –  a  posição da  rua, a  primeira curva no balcão da  cafetaria,
a segunda na cozinha – e o resultado diz-lhe para escolher a porta do fundo.
Quando lá chega, apercebe-se que escolheu bem, é a única com um ferrolho
deslizante. Luta com o ferrolho, que está perro.

–  Não pode estar aqui  – ouve a  voz do  gerente nas suas costas. Está
pertíssimo dela.

– Estou atrasada. Estou atrasada – responde Antonia, sem se voltar, na sua
melhor imitação do coelho branco da Alice do País das Maravilhas. – Estou
atrasada para o dentista.



A porta abre-se, mesmo a  tempo, quando as mãos do  gerente já roçam
o seu ombro. Antonia desliza por entre a porta entreaberta, sai e dá-lhe um
puxão para a fechar atrás de si.

–  Louca de um raio  – ouve do  outro lado da  porta, o  som abafado,
inofensivo. Prepara-se para correr caso o  gerente decida persegui-la, mas
parece que a sua imitação do coelho teve efeito. O som do ferrolho a fechar
a  porta outra vez atrás de  si diz-lhe que o  gerente deu o  problema por
resolvido.

Antonia tem à sua espera alguns problemas. À porta, inclina-se e vê Jon
a discutir com os guarda-costas. Não consegue ouvir nada, mas o  inspetor
Gutiérrez gesticula como um vendedor de  feira. Mau sinal: se as  coisas
aquecerem muito, Parra ou algum dos seus lacaios não tardarão a aparecer.
Correção. Não «se» aquecerem. «Quando» aquecerem.

Antonia calcula que, na melhor das hipóteses, tem entre dez e  quinze
minutos.

Complicação: o  elevador começou a  andar. Um daqueles elevadores
abertos de há cem anos. Tipo Stiegler, caixa de mogno que desce meio metro
por segundo. Instalado pelo Schneider, com uma grade de ferro forjado e a
data, 1919.

Outra complicação: os  guarda-costas da  porta abriram-na e  um deles
empurra Jon para o seu interior.

Ainda não viram Antonia, mas as probabilidades dela �cam reduzidas.
Antonia escolhe continuar a subir, não vá ter-se dado o caso de os guarda-

costas terem pedido reforços e que, inevitavelmente, já estejam lá em cima
à espera. A sua intuição prova que estava certa quando se cruza com a caixa
do  elevador no segundo piso. O homem de  fato preto e gravata completa
a  indumentária com um �o em espiral que termina na orelha. Antonia
encosta-se à  parede, tentando �car invisível, mas Jacobo Schneider, uma
lenda da  instalação, teve o mau gosto de forrar o  interior do elevador com
espelhos. A toda a volta.

Os olhares do guarda-costas número 3 e de Antonia cruzam-se. Antonia
começa a  subir as  escadas a  correr. Os  seus dez minutos de  vantagem
�caram bastante reduzidos.



Chega ao quinto piso sem fôlego –  Antonia não está em boa forma  –
e toca à porta. Às vezes só podemos esperar o melhor.

Quem a abre é Ramón Ortiz. Num dia bom, o octogenário aparenta ter
setenta anos. Hoje não é  um desses dias. Tem os  olhos mirrados, a  pele
acinzentada e baça.

– Quem…? – Mas depois reconhece Antonia.
Deixa a porta entreaberta como se fosse um escudo.
– Não tenho muito tempo, senhor Ortiz. E a sua �lha também não.
Nas escadas –  toda de mármore e  com frisos majestosos  – os  passos

do guarda-costas número 3 ressoam cada vez mais perto.
– Não devo falar consigo – diz Ortiz, hesitando.
Se lhe fechar a porta na cara, o que agora é a sua opção preferida, o jogo

acaba. Antonia faz a sua jogada.
– O senhor devia ter dito a verdade à polícia sobre aquilo que Ezequiel lhe

pediu.
Ramón Ortiz �ca paralisado. O  único movimento do  seu corpo é  o

da pele, que muda de cinzento para um branco-sujo.
– Por favor. Esta pode ser a nossa última oportunidade – suplica Antonia.
Só tem seis segundos até que o guarda-costas número 3 a alcance.
Para outras pessoas, seis segundos pode ser uma quantidade minúscula

de tempo.
Não para Ramón Ortiz.
Em seis segundos, Ramón Ortiz vê passar diante dos olhos

as  consequências das duas possibilidades: deixar entrar Antonia e  admitir
que mentiu à polícia, transformando-se em culpado de obstrução à  justiça
e abrindo caminho para que toda a verdade veja a luz do dia; ou mantê-la lá
fora, preservando a primeira versão. Nesses seis segundos o  rosto da �lha
Carla – de menina, a deixar cair um gelado no tapete persa, de adolescente,
na primeira vez que voltou tarde a  casa a  chorar porque o  primeiro
namorado tinha acabado com ela – aparece também.
 

 



O guarda-costas número 3 alcança Antonia e imobiliza-a. Não lhe é muito
difícil colocar-lhe o  braço nas costas e  retorcê-lo. Antonia não oferece
resistência – mesmo que o �zesse, pesa menos trinta quilos do que ele – e o
seu olhar não se desvia de Ortiz em todo aquele processo.

–  Por favor  – repete Antonia, com o  pescoço torcido, para não
interromper o contacto visual.

Com um só gesto, o  senhor pode parar com esta loucura, dizem os  seus
olhos. Com uma só palavra, pode mudar as coisas.

O multimilionário afasta o olhar e fecha a porta devagar.
Nem Coppola a teria fechado melhor.



Bruno

É assim que se faz bom jornalismo, pensa Bruno Lejarreta. Nunca ninguém
se amou tanto e tão intensamente como Bruno se ama agora.

Vamos retroceder um pouco.
 

 

A  Peugeot Citystar que alugou na tarde anterior custou-lhe os  olhos
da cara, cento e vinte e nove euros por dia, mas acabou por ser um ótimo
investimento. Cinzenta, discreta, com porta-bagagens e tudo. Logo que põe
o capacete, o  jornalista basco transforma-se num dos mais de mil estafetas
que circulam por Madrid. Torna-o invisível. Pelo menos para o  retrovisor
do  inspetor Gutiérrez, que não se apercebeu que ele o  seguiu todo o dia.
Tomou o pequeno-almoço a correr e  subiu para o carro e  lá estava Bruno
à  espera na rua. O  caminho percorrido tinha sido muito interessante.
Primeiro, uma casa particular em Lavapiés, um bairro a  que agora
os  politicamente corretos chamariam de multiétnico e  que Bruno apelida
com carinho de gueto dos mouros. Ruas estreitas com um só sentido, onde
Bruno se esforçou muito para que não vissem que os seguia, raios os partam.
Foi nesse sítio que foi buscar uma rapariga que Bruno não viu bem e que
entrou para o carro.

A partir daí e até à Castellana, a sede daquele banco, não me lixes. Bruno
tirou muitas fotogra�as do outro lado da rua. Depois um colégio, imaginem.
Bruno está mais perdido do  que o  �o da  embalagem do  Pão Bimbo.
De regresso à casa de Lavapiés, onde �cam um bom bocado. Bruno não se
atreve a  ir a  um snack-bar comer qualquer coisa, em parte para não
os  perder e  também para não gastar dinheiro. Faz das tripas coração
e compra um palmier num chinês, daqueles que vêm embalados da fábrica.



O pecado conduz à penitência e a azia perante aquele veneno industrial não
tarda a aparecer.

Bruno Lejarreta, autodenominada lenda do  jornalismo basco, cujo faro
originou manchetes memoráveis nos anos de  1980 e  1990, que fez uma
viagem de  quatrocentos quilómetros até à  capital e  que gastou o  que lhe
restava do  cartão de  crédito Visa no aluguer de  uma mota por pura
intuição…

E por pura aversão, raios. Há que dizer tudo.
… agora está muito farto da  vigilância, com o  rabo dorido e  as tripas

reviradas, ansiando que o  inspetor Gutiérrez faça alguma coisa, ou tomar
um Almax. Seja qual for a opção, é válida.

Que fracasso. Sou um velho inútil.
Por �m, o inspetor e a parceira acabam por sair outra vez. Bruno acelera.

Quinze minutos depois, estão na Calle Serrano e então uma coisa acontece.
Acontece que a  miúda pequena sai do  carro numa esquina e  começa
a  correr. E  que Gutiérrez continua a  andar uns metros e  estaciona numa
zona proibida. Uma paragem de  táxis em frente à  porta majestosa.
Estacionar mal é  o que faz todo o  dia, tal como Bruno tem registado.
O  inspetor Gutiérrez não tem autorização da  polícia para fazer aquilo
porque está suspenso do trabalho e sem vencimento, mas falando depressa
e bem, para um artigo aquilo não chega.

Faz alguma coisa, Gutiérrez.
Como se o tivesse ouvido, Gutiérrez sai do carro e dirige-se à porta, como

uma boneca da Revista Famosa, pensa Bruno, que é um dos antigos.
Ser guarda-costas em Bilbau já teve os seus dias de glória, mas não há mal

que não venha por bem, e os políticos de direita bem mergulharam nesse
molho. Portanto, Bruno já viu uns quantos e sabe reconhecê-los a léguas.

Os dois que estão em frente à porta �cam tensos, jogam à defesa, uma das
mãos no peito, não me toques, o  que está a  fazer aqui. Gutiérrez mexe
as  mãos como se estivesse a  dirigir a  Filarmónica de  Viena, o  que nas
fotogra�as que Bruno lhe continua a tirar �ca muito bem. Os guarda-costas
despacham-no para o  interior do  edifício –  não sem antes falarem pelos



auriculares  –  pressionam o  botão para falar e  soltam-no para ouvir  –,
pedindo instruções ou reforços.

Bruno deixa-se �car onde está. Continua sem ter nada. Mas lembra-se que
é por isso mesmo que é uma autodenominada lenda do  jornalismo basco
e que, por isso, também poderia ver quem mora naquela casa. Deitar uma
olhadela à caixa do correio está fora de questão porque hoje em dia está tudo
na internet. Bruno Lejarreta, que já tem sessenta e  três anos, demora uns
bons quinze minutos a  saber quem é o proprietário da  cobertura daquele
edifício.

Que chatice.
Começa a �car nervoso, como todos os jornalistas quando pressentem que

podem ter um scoop. Diz-se scoop, homem, não um exclusivo, nem um furo.
Scoop, pensa Bruno – já dissemos que era um dos antigos. Mas grande até
que ponto, isso ainda se vai saber.

Bruno espera que o inspetor saia.
Gutiérrez não sai, é outro que chega. Sai de um carro das secretas, mas

entre o colete à prova de bala e o ar de chui, vamos pôr de parte a hipótese
de  ser da  secreta. Forte, cabeça rapada, barbicha. Bruno Lejarreta já o viu
nalgum lugar, tem a  certeza absoluta disso. Se ao menos se conseguisse
lembrar…

De repente a sua memória faz um clique, e tudo se encaixa na perfeição.
Como quando tens as peças do Tetris em linha e a linha reta cai.

José Luis Parra, capitão da Unidade de Sequestros e Extorsões da Policía
Nacional. À porta de Ramón Ortiz, o homem mais rico do mundo.

Ping, ping, ping, ping, a sorte grande.
 

 

É assim que se faz o bom jornalismo, pensa Bruno Lejarreta, sem deixar
de continuar a fotografar. Nunca ninguém se amou tanto e tão intensamente
como Bruno naquele momento.

Aguarda dois minutos, na esperança de que Parra ou alguém saia pela
porta, mas ninguém sai.



Desce da mota e vai direito ao cerne da questão. Não tem nenhum plano,
apenas quer saber, precisa de saber.

Então eles saem. Um de cada vez. Primeiro o inspetor, depois a rapariga,
e Parra por último.

– Tu caíste com toda a tua equipa, Gutiérrez – diz o capitão.
– Se pudesses tirar as orelhas do rabo e ouvir-me… Tens de revistar o táxi.

Ao menos olha para isso, sim?
– Não tenho nada que te ouvir. Avisei-te para não te aproximares, não

disse? Fui camarada, até com um desajeitado como tu.
– Muito camarada, sim. – Gutiérrez vira-se e aponta-lhe o dedo. – Com

os dos Assuntos Internos. É preciso ser sacana e má pessoa, Parra. Sacana
e má pessoa.

– Usufrua da suspensão permanente, inspetor.
Gutiérrez vira-se e  dá-lhe um tabefe, um tabefe com pinta, de  ganhar

o  campeonato. Com a mão aberta, soa como um petardo dentro de uma
panela.

Parra nem a vê.
Bruno Lejarreta sim e, dentro de pouco tempo, muito mais pessoas irão

ver, porque está a  gravar tudo no telemóvel de  alta de�nição por detrás
de um moopie. Sendo a publicidade da concorrência de Ortiz, que ironia.

Perante tal bofetão, qualquer outro homem mais fraco teria caído de rabo.
Outro homem, menos calmo, teria retribuído a agressão.

Parra, com meia cara vermelha como um carabineiro na chapa, limita-se
a olhar para ele e a sorrir, porque sabe que ganhou.

Gutiérrez também o sabe. E vai-se embora, humilhado.
Bruno hesita se deve segui-lo, mas decide não o  fazer. Gutiérrez está

acabado, mesmo tendo reagido. Isso agora é o menos importante. Porque ele
tem um scoop, o  scoop ao alcance da  mão. A  mesma mão com a  qual
cumprimenta o  inspetor quando passa por si no carro. Gutiérrez �nge que
não o vê.

O  jornalista dá uns instantes a  Parra para se acalmar –  não quer que
o  capitão lhe dê a  ele o  que não deu sem hesitar ao inspetor  – e  depois
aborda-o quando já se dirige de novo ao carro, com o telemóvel na mão.



– Desculpe, capitão. Queira ter a gentileza.
Parra vira-se de repente, tem os olhos em chamas. A fúria ainda não lhe

passou toda e o jornalista dá um passo atrás. Ou dois. Levantando os braços
num gesto conciliador.

– Quem raio é você?
– Chamo-me Bruno Lejarreta, capitão. Parece que temos muito para falar.



Capítulo 24

Um email

No seu documento de  identi�cação está escrito o nome Laura Martinez,
mas não responde quando chamam por ela assim.

Desde que era uma miuda de dezassete anos que não usa aquele nome, e já
lá vão três anos. Agora é  uma mulher madura, uma mulher com ideias
claras. Pode escolher como se chamar a si mesma e assim o fez.

Ladybug.
Tatuou-se no antebraço direito, com grande mestria. Necessitou de  um

pouco da  ajuda do  Espectro para segurar o modelo, mas depois foi fácil.
A  joaninha a  suster o �lactério no qual inscreveu o nome é um dos seus
melhores trabalhos e  está orgulhosa dele. Uma artista das tatuagens tem
de levar na pele a publicidade do seu negócio.

Hoje está cansada, já atendeu não um, nem dois, mas sim três
TIB  (Turistas Idiotas Bêbedos) naquela tarde no estúdio. Vieram os  três
juntos – a campainha da porta da entrada fez uma escandaleira – e queriam
uma tatuagem em chinês. Escolheram uma do mostruário.

– O que signi�ca?
–  Liberdade  – disse Ladybug, com uma expressão séria, e  pediu-lhes

dinheiro adiantado.
Os idiotas uivaram como cães maltratados quando a  agulha lhes tocou

na  pele, mas aguentaram graças à  mistura estupenda que se consegue
quando se empapa um macho latino em álcool diante dos seus amigos.
Os  três foram-se embora com a palavra que signi�cava «tapete molhado»
tatuada no ombro. O verdadeiro caracter que signi�ca «liberdade» é muito



mais feio, claro. Simples e estilizado, parece uma cómoda e uma janela. Por
isso não o incluiu no mostruário.

Depois dos TIB, não entrou mais ninguém. Se não contarmos com
o Espectro, que aparece para ver se tem sorte e consegue meter-se nas suas
cuecas.

Ladybug cavalga-o por detrás de um biombo durante algum tempo, por
tédio. Uns poucos beijos e lá vai ele, direitinho às suas mamas. Baixa-lhe um
pouco a T-shirt e brinca com o mamilo esquerdo por cima do  sutiã. Fica
duro como uma pedra e faz conjunto com a ereção que tem por debaixo das
calças. Ela está a cem, morde mais um pouco a boca e apalpa-o por cima
do tecido, mas arrepende-se logo. É sempre assim quando o fazem na loja.
Ali não podem fazer nada, pelo menos nada que a satisfaça. Não com o pai
nas traseiras da loja. Fica excitada e acaba sempre por �car a meio, portanto
interrompe a excitação de Espectro.

– Está bom assim.
– Mulher, não me podes deixar assim – diz ele, a encostar o volume entre

as pernas dela.
– Posso, sim.
– Faz com a mão, ao menos.
– Passo. Faz tu. Amanhã vou para tua casa e fodemos.
Espectro �ca um pouco chateado, mas afasta-se.
– Então vai lá logo – diz ele, afastando-lhe uma madeixa verde dos olhos.
– Vamos ver – responde ela, dizendo-lhe adeus com a mão quando ele se

vai embora. Mas sabe que não irá porque está feita em cacos e  lhe dói
a  barriga. Está quase a  vir-lhe o  período e  nesses dias �ca sempre mais
excitada, mas também mais irritadiça. Se for a casa do Espectro, vai acabar
por cair assim que se deitarem.

E então será Mordor.

Na verdade, Espectro chama-se Raúl, mas quando ela decidiu mudar
de nome, ele também mudou. No início pareceu-lhe uma coisa romântica,
mas depois percebeu que Raúl não sente o  gótico de  verdade. Veste-se
de  preto e  ouve os  45 Grave, �e Wake e Diva Destruction, mas apenas
porque ela o faz. E Ladybug aborrece-se um pouco.



Apercebe-se – a maturidade tem destas coisas – que se está a transformar
num cliché ambulante e de que vai acabar por deixar o Espectro, por ser um
palerma. Ou pior, viver o  seu maior medo: casar-se com um liberal
engravatado, com um MBA  que vota no partido Ciudadanos. O  mal
absoluto.

Antes morta.

Além disso, tem de  cuidar do pai. Desde que teve a  embolia, não pode
cuidar do negócio e passa as horas mortas nas traseiras da loja, a ver �lmes
antigos na televisão. Só consegue mover bem o  braço esquerdo, mas é  o
su�ciente para mudar de canal. Para tudo o resto, está dependente da �lha.
Ladybug faz-lhe as  refeições, deita-o, dá-lhe banho e dá-lhe a comida sem
uma única queixa, nem por dentro nem por fora. Sempre foi um bom pai.
Os  dois contra o  mundo. Se o  mundo quiser lixá-los, vai ter uma boa
surpresa.

Além disso, está a recuperar, pensa Ladybug com um sorriso.
De certeza. Vai melhorando, disse o médico. Se não tiver outro ataque nos

próximos meses, talvez até possa vir a  falar. Caminhar vai ser mais difícil,
mas talvez falar. É novo, só tem quarenta e nove anos.

Talvez, é tudo aquilo de que necessita Laura, perdão, Ladybug, para todos
os dias se levantar a sorrir.

– É o meu pai. Cala-te ou levas uma facada – ameaça, quando Espectro

pergunta se não se cansa de ter de cuidar dele todos os dias. Depois aperta-
lhe os tomates para que compreenda que está a falar a sério, que com o pai
não se brinca. E depois dá-lhe um beijo, para que não se zangue.

Outro «além disso»: gosta muito do seu trabalho. Hoje em dia quem lhe
dá o dinheiro são os TIB – é o que dá ter a loja na Calle Huertas –, que não
apreciam o  talento, mas de vez em quando aparece um cliente verdadeiro.
Alguém que acredita na Arte. E então é bonito e o mundo parece um pouco
melhor quando a pele nua se transforma numa tela para algo de belo.

Vamos andando. Faz clique no comando para desligar o equipamento. Se
se apressar, talvez ainda possa passar por casa do Espectro, apesar de tudo.

Está a guardar as coisas no saco, mas o computador não se desliga. Um

email não está a permitir que o equipamento se desligue. Vamos lá ver o que



se passa.
Um email que tinha �cado a meio caminho. Sim. Era um que ainda não

tinha sido carregado, nos últimos tempos isso é  frequente. De  repente,
Ladybug abre-o. É  um email pesado e  está quase a  enviá-lo para o lixo
quando alguma coisa a impede.

Tem um pedido estranho.
Identi�car a tatuagem de um violador.
Admite a possibilidade de poder ser um invent, mas a origem parece ser

verdadeira e  quem faz o  pedido é  uma mulher. Assim, faz clique na
fotogra�a. Porque todas as mulheres que conhece sofreram, em maior ou
menor grau, violência sexual dos homens. Mas as  coisas já não são como

dantes. Agora, nós, as  irmãs, estamos aqui umas para as  outras, diz para
consigo Ladybug, que ainda não entrara no mercado de trabalho por conta
de outrem.

A  imagem não é  muito clara e  só se vê uma parte da  tatuagem, uma
pequena parte, mas tem alguns traços identi�cativos. É  a parte inferior
de um escudo, sem dúvida. E num dos lados, enroscada por debaixo, o que
parece uma serpente…

Não. É outra coisa.
Tens jeito para as  formas, dizia-lhe o pai quando ela era pequena e  fazia

as  primeiras pinturas. Punha nas personagens de  Os Vingadores �guras
geométricas. Um quadrado verde, um círculo azul, um triângulo vermelho,
era tudo o  que necessitava para representar os  seus super-heróis, numa
idade em que os  outros meninos pintavam mãos com oito dedos que
pareciam aranhas aprisionadas. O  pai tinha razão. Lia as  formas como
os outros leem um livro. Uma capacidade que permaneceu.

Não é uma serpente aquilo que se está a arrastar por debaixo do escudo.
É a cauda de um rato.
E acredita já ter visto antes aquela cauda de rato.
O coração acelera-se porque se lembra de repente de onde a  tinha visto.

E sente alegria quando responde à mensagem, mas também um certo mal-
estar, embora por outro motivo.

Merda, acaba de me vir o período.



Parra

O capitão Parra é um homem precavido.

Até se pode alegrar pelo facto de Gutiérrez ter posto a si mesmo a corda

ao pescoço. Com a ajuda inesperada do seu novo amigo, o jornalista basco.

Tem cara de velho acabado, mas vê como �lma bem. O vídeo que fez – mas

que grande sorte, inspetor, primeiro a puta e agora isto – acabava de colocar

a  corda no pescoço de  Gutiérrez, mas também o  deixou a  ele com um

escriba às costas.

Por outro lado… Tanto melhor.

A  informação tem de sair, antes ou depois e é melhor que alguém tenha

um exclusivo e  acrescente um pouco de  cor à  história. Um pouco

de heroísmo. O ângulo adequado, o ângulo correto. Depois, todos os outros

meios de comunicação hão de ir atrás. Hoje em dia já não pensam, limitam-

se a repetir o que lhes disse o primeiro.

E por falar em informação.

Parra vai no carro, de regresso à esquadra, ao telemóvel com Sanjuán.

– Que raio vem a ser isso do táxi, de que não fui informado?

– Não pensei que fosse importante…

– Isso sou eu quem tem de decidir, não é?

Sanjuán engole em seco. Parra quase consegue vê-lo do  outro lado

da  linha, encolhido como um cachorrinho assustado. Sempre com medo

que lhe digam «�zeste mal».

– Chegou correio do CNI.

Parra entra na Glorieta de Cuatro Caminos. Deixa passar o carro que vai

atrás dele e, embora tenha o  pisca ligado, deixa-se �car no interior

da rotunda – mesmo não sendo obrigatório – porque é um condutor bem-

educado.



– Merda, caraças! O CNI?

–  Não sei mesmo como nem quando �caram a  saber o  que andamos

a  fazer  – continua Sanjuán. –  Dizia para investigarmos a possibilidade

de um táxi roubado, com matrícula falsa, ter participado no rapto.

– Chegou uma mensagem do CNI e pensaste que não era importante.

– Foi esta manhã, e já sabes que eu…

– Sanjuán, juro pela minha sogra, que descanse em paz, que te rebento

a cabeça.

Enquanto Sanjuán tira uns instantes para lamber as  feridas e olhar para

o  telemóvel com uma cara triste, Parra tenta juntar as  peças. Já se tinha

cruzado antes com os do CNI, uns cabrões sem escrúpulos que chafurdam

na sujidade. Mas se encontram um bocado de comida em cima da mesa, que

não vão comer, costumam deixar cair migalhas para que os  cães se

alimentem.

– Tem de se investigar isso do táxi. Mas com cuidado e precaução. Temo

os gregos, mesmo quando oferecem presentes aos deuses e toda essa merda.

– Teme o quê?

– Sanjuán, idiota. Não me envergonhes.

 

 

Quando chega à esquadra, Sanjuán está à porta do escritório à espera dele

com um monte de papéis e cara de beagle arrependido.

–  Foi feita uma chamada anónima hoje, ao meio-dia, para a  esquadra

de  Canillas a  avisar que estava um táxi num descampado em frente ao

Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza. Está meio queimado. Devem ter-

lhe pegado fogo de madrugada porque já não estava a arder. Os colegas não

lhe deram muita importância. A  grua já estava a  recolhê-lo quando lhes

disseram que era coisa para nós.

Parra suspira. Se não tivesse sido ele a mandá-lo ir à procura, o carro já

estaria na sucateira.

– Mandaste a Policía Cientí�ca para lá?

–  Vão a  caminho. Mas olha para a  fotogra�a que me enviou um dos

agentes que estava com o táxi.



Parra olha para a fotogra�a. Depois para o seu adjunto.

– Mostraste-a ao pai?

– Reconheceu-o.

– Muito bem, Sanjuán.

A Sanjuán só lhe falta abanar a cauda.



Capítulo 25

Um sapo

A vontade de chorar já quase passou a Jon Gutiérrez.
A tarde passou, comprida e triste, numa cafetaria próxima das Cortes, na

Calle Cedaceros. Nenhum dos dois prova a bebida. Nem se olham.
Antonia quase não falou, apenas lhe contou o que tinha acontecido à porta

de  Ortiz. Explicou-lhe num tom assético. Sem in�exões na voz. Sem
emoção.

Os factos falam por si mesmos.
a) Ramón Ortiz não colabora.
b) Das quarenta horas que restavam a Carla Ortiz, já tinha gasto cinco. Em

quê? Em:
c) concluir a tarefa de arruinar a carreira do inspetor Gutiérrez.
 

 

Antonia está furiosa com ele. Uma fúria gélida. Branca.
– Não devias ter-lhe batido. Deixaste-o ganhar.
Jon não responde. Se há coisa que sabe é que ela tem razão. Pelo menos

Antonia não se tinha apercebido da presença de Lejarreta. Jon, sim, viu-o,
a  dizer-lhe adeus com a  mão no passeio quando foi buscar o  carro
à paragem de táxis e se meteu pelo trânsito da Serrano.

O �lho da puta deve ter estado a seguir-me todo o dia.
São muito, muito más notícias. Notícias que ela deveria saber.
Antonia continua a olhar pela janela. Vá-se lá saber o que se está a passar

na sua cabeça.



Jon quer pedir-lhe desculpa e  contar-lhe sobre o  jornalista, livrar-se
daquele peso quanto antes. É um sapo verde e venenoso, que lhe sobe pela
garganta e  espreita pela boca, a  querer sair, mas o  orgulho fá-lo apertar
os  dentes com muita força e  guardá-lo lá dentro. Que vá de  volta, pela
traqueia abaixo e que continue a revolver-lhe as tripas.

É o mínimo que mereço.
Um castigo pequeno em comparação com aquele que espera Carla Ortiz.
A empregada aproxima-se com um bloco e uma caneta na mão, pergunta-

lhes se querem mais alguma coisa, naquele tom que signi�ca preciso
da mesa, e por isso, façam o  favor de consumir ou então de se irem embora.
Jon levanta os olhos para lhe dizer que não e aquilo que vê é Carla Ortiz.
Também a viu na mesa do lado e, antes de entrar, a atravessar a rua. Agora
vê-a em todos os lugares para onde olha. Tem até de reprimir a vontade de
sair para a rua, de procurá-la em todo o lado. Sabe que não é outra coisa
senão o desespero que lhe sai do  corpo e  lhe engana a vista. O desespero
daquele que tenta segurar alguma coisa, mas os seus dedos não encontram
nada a não ser o ar.

– Mais nada, obrigada – diz, a olhar para a empregada que não é Carla
Ortiz, mas sim uma mulher gorda a caminho dos cinquenta.

Alguma coisa ela vê nos olhos dele e, por isso, não insiste. Dá umas
pancadinhas com a  caneta no bloco  – clac-clic, ponta fora, cli-clac, ponta
dentro – e diz:

– Fiquem o tempo que quiserem.
Num mundo desolado e  as�xiante, o  pequeno gesto amável da mulher

parece a  Jon uma lufada de ar puro. Agradece-lhe tanto que lhe deixa dez
euros de gorjeta sobre a mesa. Fazendo as contas, agora a empregada tem
mais dinheiro do que ele.

Aquela pequena inspiração que o universo lhe concedeu dá forças a  Jon
para lhe contar acerca do cabrão do Lejarreta.

– Scott, há uma coisa que eu… – começa a dizer.
Antonia levanta uma das mãos para o  interromper. A  outra leva-a ao

bolso. O telemóvel está a tocar.
– Espero que sejam boas notícias.



A expressão da sua cara muda quando ouve o que Aguado lhe conta. Não
é alegria, mas sem dúvida a sombra �ca mais leve.

Explica a Jon.
– Vou buscar o carro – oferece-se Jon.
– Não é preciso. Estamos a dez minutos a pé.



Capítulo 26

Uma rapariga de calças de ganga

O néon do estúdio brilha à esquina. �����, letras enormes, cor de laranja.
Ladybug decidiu deixar a  loja aberta, já que a  senhora do email, doutora
nãoseiquantos, lhe pediu para esperar pelos colegas da  polícia. Deixar
o  estabelecimento aberto àquela hora signi�ca mais TIB  e mais letras
chinesas. Está um holandês, ruivo e quarentão, estendido na marquesa – este
quer a palavra fortaleza no pescoço – quando os polícias chegam.

Ladybug espreita por detrás do biombo.
–  Sentem-se  – diz-lhes, apontando a  agulha para as  cadeiras na zona

de espera. – Estou a acabar.
 

 

O holandês emerge do  biombo cheirando a  desinfetante e  seguido pela
jovem gótica. Ela tem vestido um top e umas calças de ganga pretas. Ele tem
o  pescoço avermelhado, com dois novíssimos caracteres tatuados por
debaixo da  orelha. A  jovem tira um penso de  uma caixa por debaixo
da  montra –  a  tatuagem é  pequena, não vale a  pena uma ligadura
aparatosa – e coloca-o no holandês sobre a área avermelhada.

–  Porquê carraça?  – pergunta Antonia, apontando para o  pescoço
do holandês.

Este olha para a tatuadora, confuso.
– What does she said?

–  She said that you are strong – diz Ladybug, fazendo o  gesto universal
de levantar pesos.



– Ah, ah. Garapata, strong – diz o holandês, satisfeito, acreditando que fez
a relação correta. Pega nos cinquenta euros da  tatuagem e acrescenta mais
cinco de gorjeta.

Vai-se embora. Enquanto o  barulho das campainhas da  porta se
desvanece, a jovem vira-se para Antonia.

– Quase me deu cabo do negócio.
Antonia sorri, pela primeira vez em todo o dia. Jon sorri ao vê-la sorrir.
–  Espero que não vá a  um restaurante chinês nos próximos dias  – diz

Antonia, fazendo um gesto em direção à  porta por onde acaba de  sair
o holandês.

–  Não se preocupe com isso. Os  chineses adoram ver os  laowai com
palavras divertidas em mandarim. Nunca revelariam o  segredo. Sou
Ladybug  – diz, estendendo uma mão cheia de  anéis. Jon e  Antonia
identi�cam-se por sua vez. – Queiram desculpar-me…

Vira o  cartão que diz ������� – e que agora diz ������ para dentro,
é um pouco confuso se nos pomos a pensar – e fecha o trinco.

– Também falas mandarim? – sussurra Jon.
– Leio melhor do que aquilo que falo – responde Antonia, humilde.
Ladybug regressa para junto deles.
– Vieram muito depressa.
–  Estávamos perto  – explica Jon. –  Disse à  nossa colega que tinha

informações acerca da tatuagem de que andamos à procura?
– É verdade. Esperem um momento.
Desaparece por detrás da cortina de bolas que conduz às traseiras da loja

e  volta com um volumoso dossiê de  argolas com uma capa preta. Na
lombada tem um autocolante de cor amarela: 1997-1998.

Ladybug coloca-o sobre a mesa e abre-o. Está cheio de fotogra�as Polaroid

�xadas sobre cartolina e cobertas com um plástico transparente.
– Está por aqui… – diz, passando as folhas de trás para a frente.
Para a  três quartos do  �m e  vira o  dossiê. A  página tem apenas uma

fotogra�a.
Quatro braços direitos, iluminados pelo �ash. Os donos desaparecem na

penumbra turva que o relâmpago provocou. Os quatro braços têm tatuagens



idênticas. A pele em volta, vermelha, com pontos de sangue, cobre músculos
grandes e com veias.

O desenho da tatuagem é elegante, com um estilo mais próximo da banda
desenhada do que do realismo. Um rato com os dentes a�ados segura um
escudo com o qual cobre o corpo. O escudo tem gravada uma inscrição com
caracteres germânicos ilegíveis. A  fotogra�a é  de má qualidade e  mal se
conseguem ver as letras. A pulsação de Jon lança-se numa corrida e ele tenta
acalmar-se. Um daqueles homens pode ser Ezequiel. Um daqueles braços
é aquele que matou Álvaro Trueba, aquele que tem presa Carla Ortiz, aquele
que disparou contra eles de dentro de um Porsche Cayenne.

– Precisamos das faturas. Livros de  contabilidade. Alguma coisa. Temos
de identi�car estas pessoas, menina – diz Jon.

– Senhora, inspetor. Isso de «menina» é machista. E receio que não possa
ajudá-los com isso. Não nos resta nada dessa altura. Eu ainda não tinha
nascido e o meu pai sempre foi um desastre.

Que se fodam os millennials, pensa Jon. Como se alguém se atrevesse a

chamar senhora à minha mãe, e ela já vai a caminho dos setenta…

– Foi o seu pai quem fez estas tatuagens? – intervém Antonia.
– Sim, estava a começar, mas já era muito bom naquela altura.
– Gostaríamos de falar com ele.
Ladybug suspira com um certo abandono gótico. Ela acredita que parece

a Mina Harker de Wynona, mas soa mais como o ar que se escapa quando
nos sentamos numa almofada grossa.

– Eu também, acredite. Sigam-me, por favor.
Leva-os para lá da cortina de bolas e por um corredor até um quarto nas

traseiras com cheiro a  suor e  a na�alina. Contém: um homem pálido
e abatido, uma cadeira de rodas, uma televisão de trinta polegadas, um �lme
de  cowboys. A  única luz vem do  ecrã e  o tiroteio no OK  Corral recorta
sombras pronunciadas no rosto do homem.

– Papá. Vieram ver-te.
O homem da cadeira não afasta os olhos da televisão onde Kirk Douglas

está a dizer a Burt Lancaster que não vai a casamentos, só a funerais.



—  Papá  – insiste Ladybug. Ajoelha-se junto dele e  pega-lhe na mão
esquerda. Acaricia-a devagar, carinhosamente.

O homem aperta a mão da �lha.
– Isto é  tudo o que eu consigo dele por estes dias – diz Ladybug. – Teve

a  embolia há um ano e  meio e  desde então tem estado a  recuperar
devagarinho. Muito devagarinho.

Os rostos de  Antonia e  Jon re�etem o  desespero que sentem. Não
é possível que tivessem encontrado a pista mais sólida até ao momento sobre
a identidade de Ezequiel… e quem a tem seja quase um vegetal.

Deus tem um sentido de humor muito cruel, pensa Jon.
– Podemos tentar perguntar-lhe? – pergunta Antonia.
Ladybug pensa, mordiscando os  lábios pintados de  preto. O  piercing

do nariz agita-se indignado durante aquele processo.
–  Suponho que não se perde nada se tentarmos. Mas é  melhor ser eu

a fazer as vossas perguntas.
Antonia pede-lhe para lhe mostrar a fotogra�a.
Sem resposta.
– Lembra-se de ter feito esta tatuagem?
Sem resposta.
– Lembra-se destas pessoas?
Sem resposta.
Nem a essas nem a nenhuma das sete perguntas seguintes.
– É  inútil – diz Ladybug. – Mesmo nos dias bons não faz grande coisa

a não ser apontar. Não fazem ideia do que é isto.
Jon imagina que Antonia sabe.
Imagina que sabe o  que é  viver com alguém que era forte, que era

carinhoso, que era cortês. Que falava, que sonhava, que brincava. Que comia
e  que ria e  que cantava. Que estava vivo e  feliz e  que era uma presença
permanente, um motivo de alegria para os que o rodeavam. E que depois,
num instante, se transforma noutra coisa. Numa lembrança, numa sombra
que requer atenção constante, sem oferecer nada em troca a não ser dor,
frustração e obrigações. Sem ser mais do que um buraco negro que absorve,
com a  sua gravidade in�nita, todas as memórias, o  calor e  a alegria, sem



deixar nada no seu lugar a não ser uma satisfação – vaga, intelectual – de ter
cumprido o dever.
 

 

Antonia não diz nada.
Antonia continua a  pensar. À  procura de  uma forma de  contornar

o obstáculo impossível. Há um Koan que, por vezes, Mentor lhe repetia antes
das suas sessões de

(tortura)

treino.
O  que acontece quando uma força imparável choca contra um objeto

inamovível?

Como todos os Koan, não tem resposta.
Mas isso não signi�ca que desistamos de a procurar, pensa Antonia.
 

 

– Disse que conseguia apontar? – pergunta a Ladybug.
– Penso que é melhor deixá-lo agora – diz a jovem, pondo-se de pé.
Quer que se vão embora.
–  Por favor. É  muito importante, ouça-a –  intervém Jon e  acrescenta

logo –, senhora.
A jovem gótica olha para ele descon�ada, mas vira-se para Antonia e diz:
– Sim, às vezes consegue.
– Precisamos de saber o que pôs no escudo. Isso já poderia ser uma ajuda.
Ladybug medita durante alguns instantes. Depois vai buscar o mostruário

na entrada. Apoia-o no chão e retira dele duas páginas.
Contém um alfabeto, recarregado. Emerge com di�culdade entre

trepadeiras, punhais, runas e caveiras.
–  Papá, lembras-te do  que puseste nas tatuagens destas pessoas?  –

pergunta, com suavidade. Volta a  mostrar-lhe a  fotogra�a. Onde
os caracteres germânicos são apenas um borrão escuro.

Sem resposta.



A �lha segura as duas folhas diante dos seus olhos. Não chega a tapar-lhe
a visão da televisão. Não quer perturbá-lo.

No ecrã, Kirk Douglas tosse sangue, leva um lenço à boca. Limpa o queixo
com a famosa covinha.

Sobre a cadeira de rodas, o homem move a mão esquerda, muito devagar.
O silêncio é absoluto. Antonia e Jon, do outro lado do papel, não podem

ver as  letras que toca, e os minutos que demora a marcá-las passam numa
lentidão insuportável.

– Ene. Bê. Qê. Foi isso que puseste, papá? NBQ?
A mão do homem aperta a da �lha.
Antonia e Jon olham um para o outro.
Só três letras.
Que mudam tudo.
Esperam os dois até estarem fora da loja, depois de agradecerem à jovem

e ao pai o enorme esforço que �zeram.
Então ela diz em voz alta:
– É um polícia.



Capítulo 27

Três letras

A Jon Gutiérrez ainda lhe restam amigos.
Não muitos, mas alguns. Aquele que lhe atende o  telefone é um colega

navarro, Txema Barandiarán, que está em Madrid sabe-se lá há quanto
tempo. Pelo menos vinte anos. Andaram juntos na Academia de  Ávila
e  viram-se de  vez em quando desde então. Por ocasião das promoções,
juntam-se outra vez em Ávila, êxodo de andorinhas obscuras. Txema. Um
tipo porreiro. Não achou muita piada quando Jon saiu do armário, porque
até já tinham tomado duche juntos e essas coisas contam-se aos amigos. Mas
passou-lhe.

Acontece que Txema é uma enciclopédia. Um estudioso, digamos assim.
Dos que queimam as pestanas nos livros. Mas não gosta de romances, nem
de poesia nem dessas baboseiras. Do que ele gosta é da História da Polícia.
Trabalha em Recursos Humanos na che�a. Sabe coisas.

Txema conta-lhe.
Poderíamos dizer que começou em Lisboa em 1937. Numa manhã em que

o primeiro-ministro e ditador português ia à missa na capela privada de um

amigo. Os terroristas, não me consigo lembrar quais, puseram uma bomba no

sistema de captação dos esgotos e ativaram-na.

Não correu bem. A  força da  explosão perdeu-se nos túneis por baixo

do  asfalto, limitando-se a  amolgar o  carro e  a lançar uns poucos destroços.

Mas abriu um precedente.

A primeira unidade da Policía do Subsolo foi criada em Madrid em 1958.

Trinta e  sete efetivos destacados do  exército. O  seu papel o�cial era evitar

os  crimes cometidos por debaixo da  terra. A  espoliação dos cabos de  alta



tensão, de  material de  tratamento das águas, dos roubos a  bancos e  a

joalharias abrindo buracos. Mas na realidade àquilo a que dedicavam mais

tempo era a vigiar o  Generalíssimo, não fossem pôr-lhe uma bomba, como ao

Salazar.

Os ditadores tendem a ter em atenção estes pormenores.

Seria uma questão de tempo até que alguém tentasse colocar uma bomba no

subsolo à  passagem alegre da  paz. Como se viu anos mais tarde. A  20

de  dezembro de  1973, quando os  três terroristas –  que a�nal eram três

membros de  um dos bandos de  assassinos mais sanguinários da  história

recente  – enviaram Carreno Blanco para o  espaço sideral, assassinando ao

mesmo tempo o motorista e o inspetor da polícia que viajava com ele no carro

e ferindo gravemente uma menina de quatro anos que �cou com sequelas para

toda a vida. Aqueles três �lhos da puta colocaram a bomba no túnel debaixo

do carro do então presidente do Governo. Estes estavam mais bem preparados.

Tinham estudado muito bem o  atentado falhado a  Salazar  – os  terroristas

também tendem a prestar atenção aos pormenores – e puseram sacos de areia

para que a  onda de expansão fosse na direção certa, abrindo uma cratera

de oito metros de diâmetro na Calle Claudio Coello.

O carro foi aterrar num terraço de um colégio de  jesuítas onde estudavam

duzentas e cinquenta crianças que àquela hora costumavam estar no mesmo

espaço onde caíram mil e oitocentos quilos de sucata. Por acaso, tinham dado

mais dois dias de  férias aos rapazes antes do  que era suposto, coisa que

os terroristas – a esses pormenores estão menos atentos – não tinham tido em

consideração. Ah, ah, ah, porque se riem das anedotas sobre o  atentado

de Carrero Blanco, hem?

A  unidade de  Policía do  Subsolo não tinha estado muito bem naquela

manhã de 1973, mas a unidade cresceu e ganhou raízes. Quando Espanha se

transformou numa democracia, as  ameaças aos políticos e  a outras

personalidades continuaram. Madrid era uma cidade cada vez maior

e necessitava de alguém que vigiasse o que se passava por baixo da cota zero,

como lhe chamam os polícias do subsolo. Com o passar do tempo, os desa�os

à segurança tornaram-se mais complexos. Em 1996, a Policía Nacional criou

uma nova unidade dentro da Policía do Subsolo. A Unidade NBQ. Peritos em



explosivos, mas também em ameaças nucleares, biológicas e  químicas. Essa

unidade começou com quatro homens.

– Quatro máquinas – conclui Txema. – Do melhor que já tivemos.
Aposto que �zeram aquela tatuagem quando formaram a unidade, pensa

Jon.
–  Sabes o  que lhes aconteceu? Aos quatro homens dessa primeira

unidade?
Txema �ca um tempo a  pensar na resposta. Jon julga ouvi-lo também

a  teclar, talvez à  procura de  informação no computador, mas não tem
a certeza. O facto é que lhe diz:

– Dois deles continuam no ativo. Um outro saiu de Espanha e penso que
agora vive no México, não sei bem.

Uma pausa.
– E o outro?
– O outro morreu, Jon. A versão o�cial é que foi uma explosão num túnel.

Dizem que foi um suicídio, porque o  tipo era muito bom. Andava muito
perturbado desde que a �lha morreu num acidente de carro, seis semanas
antes.

Menos um. Restam três.

 

 

Txema acrescenta uma outra coisa antes de desligar.
– Gordo. – A  alcunha incompreensível que puseram a  Jon em Ávila. –

 Aqui na che�a toda a gente comenta. Amanhã de manhã, os abutres vão
buscar-te.

Os abutres. Os dos Assuntos Internos. Portanto, Parra acabou mesmo por
o denunciar. Não o surpreende.

Se vão detê-lo amanhã de  manhã, se o  levam para o  edifício Cea
Bermúdez e  lhe apontam uma luz à  cara, então acabou. Até por causa da
droga no porta-bagagens do chulo podem apertar com ele. Por aí podem
fazer-lhe muito mal. Mas quando se puserem a examinar à  lupa o que tem
estado a  fazer nos últimos três dias, Jon vai ter de dar muitas explicações.
Explicações que não pode dar sem trair Antonia.



Vou ter de escolher entre ela e a prisão.

– Obrigado, Txemita.
– Cuida-te.
Jon regressa para junto de Antonia, que espera por ele sentada num banco

na Calle Huertas. Conta-lhe só a parte boa. Aquela que con�rma as  suas
suspeitas.

O sapo verde no seu interior transformou-se no Incrível Hulk.
 

 

Antonia não o vê a apertar os dentes para manter o sapo lá dentro. Está
concentrada na primeira pista verdadeira que têm desde que aquela loucura
começou. Um daqueles quatro homens tem de ser Ezequiel. O que explicaria
a  sua capacidade para não deixar pistas no cenário do  crime de  Álvaro
Trueba, incluindo a forma insana como havia conduzido pela M-50. Aquela
maneira de  conduzir que Antonia continua a  recordar com ressentimento
(sim, é humana).

Pede a Mentor o  número de  telemóvel de Parra. Mentor passa-lho com
relutância. Não está satisfeito.

– Não estou satisfeito – diz.
Antonia ignora-o. Não há tempo para egos absurdos ou discussões.

A única coisa que importa é que faltam trinta e duas horas para que o plano
do assassino se cumpra. Ainda podem salvar Carla Ortiz.

Marca o número e diz ao Parra:
– Capitão, tenho informações sobre Ezequiel que deveria conhecer.



Parra

– Quem fala? – pergunta Parra, antes de perceber que é  ela. – Ah, sim.
És o porta-chaves que Gutiérrez leva para todo o lado. A Interpol, o caraças.
Se tivesse tempo dedicava-me a  averiguar o  que andam a  fazer, a  «tua
amiga» e tu.

– Capitão, sei que não nos tem em grande consideração, mas isto é muito
mais importante do que nós ou você.

– Que não vos tenho… – O capitão solta uma gargalhada seca, é mais um
latido do que vontade de rir. – Por atuarem por vossa conta estiveram quase
a lixar esta investigação.

– Talvez devêssemos ter falado consigo antes de irmos ao Centro Hípico,
mas em troca…

–  Talvez, talvez, talvez  – escarnece Parra, com a  sua melhor imitação
da voz de Sara Montiel. – Não me diga que em troca descobriu uma coisa
fundamental para a investigação.

– A  verdade é que sim. Temos indícios muito fortes para suspeitar que
Ezequiel é um…

Outra vez um latido. Mas este, sim, tem alegria. Doentia.
– Um polícia? Você está muito atrasada, Interpol. O nome de Ezequiel

é Nicolás Fajardo. Um polícia da Unidade de Subsolo. Foi dado como morto
há já dois anos. Mas cometeu um erro. Retirámos a  sua impressão digital
do  volante de um táxi que tinham roubado na semana passada. Passou-o
por lixívia e  limpou-o a  fundo antes de o queimar, mas aquela impressão
digital escapou-lhe… Quando deslocámos o carro encontrámos por debaixo
do porta-bagagens um sapato que pertence a Carla Ortiz. Tem as impressões
digitais dela e também as de Ezequiel.

Faz-se um silêncio do outro lado. Soa a frustração.



– Recorde-me de quem lhe disse para ir buscar o táxi.
Como sabe esta do CNI? No fundo da cabeça de Parra soa um alarme, mas

está demasiado ocupado com aquilo que tem entre mãos para lhe dar
demasiada atenção.

–  Não sei do  que me está a  falar. Aquilo que sei é  que estamos quase
a  entrar na casa de  Fajardo. Que, apesar de  estar morto há dois anos,
continua a pagar a  luz, a  água e o gás. E vive numa cave. Deixo-a. Dê os
meus cumprimentos ao inspetor Gutiérrez.

Parra desliga. Logo a  seguir a  desligar ocorre-lhe que podia ter
acrescentado algo como «Diga-lhe que vá já dormir porque amanhã lhe
espera um dia difícil», para rematar. Há que se estar nas tintas, as melhores
respostas ocorrem-nos sempre depois. Nas escadas, quando estamos a  sair
de um sítio. Ou pior: estamos a dormir, levantamo-nos a meio da noite para
mijar, tipo zombie, e  estamos com o  coiso nas mãos diante da  sanita
e  ocorre-nos a  resposta perfeita, a  resposta que devíamos ter dado a  um
idiota qualquer e, então, acordamos de  vez e, se bem que voltemos para
a cama, já não conseguimos dormir, só a dar voltas àquilo que não dissemos.

En�m.
A carrinha, branca, sem logótipos, está estacionada na esquina. A Unidade

de Sequestros e Extorsões está toda lá dentro. Parra trouxe-os a todos.
Está Cleo, a mais bruta da equipa, porque é a única mulher e tenta sempre

demonstrar que se pode ser mãe e uma tipa dura.
Está Ocaña, o mais inteligente de todos, com uma lábia que Parra gostaria

de ter. O seu melhor negociador.
Está Giráldez, o  avô, a  caminho dos cinquenta e  que, sem dúvida, tem

mais genica do que todos juntos. Um Miguel Ríos com pistola.
Está Pozuelo, o  novato, recém-saído da  Academia, verde como uma

azeitona mas com tomates de titânio.
Está Cervera, o mais ru�a, muito suscetível. Levou um tiro antes de entrar

e a Parra isso parece-lhe mal, muito mal. Ser polícia é uma coisa séria. Tem
dúvidas se há de ter uma conversa com ele para lhe dizer que se vá embora,
mas isso seria mau para o moral dos restantes. Fica para depois, mais tarde
há de arranjar maneira de o meter em sarilhos. Há que fazer as coisas bem.



E, claro, está o  cabo Sanjuán, o  seu número dois, a  sua mão direita.
Sempre a pisar a sua sombra. O seu lambe-botas.

Insultam, riem, mastigam pastilhas elásticas, dão pontapés no chão.
Voltam a insultar-se. É o seu idioma secreto. Um código que camu�a o amor
que sentem uns pelos outros.

Gosta imenso deles. Todos. São a sua malta, porra. A sua família. Carne
da sua carne, sangue do seu sangue. Daria a vida por eles, e eles por ele.

Todos o olham na expectativa. À espera de que ele dê a ordem.
Ainda é cedo. Quer ter a certeza de que não há nada com que se tenha

de  preocupar. Tem o  Sixto, o  oitavo que está noutra atividade, a  dar um
passeio em volta do  quarteirão. Até trouxe o  cão. É  um homem normal
a  passear o  seu labrador, ao �m de  um dia de  trabalho. Vestido
normalmente. Calções, ténis, T-shirt. Em sintonia com um bairro
de operários como é o Lucero.

Sixto leva uns dez ou quinze minutos a  dar a  volta ao quarteirão, San
Fulgencio acima, meia-volta, San Canuto abaixo, e outra vez para a carrinha.
Assim que ele lhes con�rmar que está tudo bem, inicia a operação.

Tenta pensar numa frase gloriosa, inspiradora, para lhes dizer antes
de saírem da carrinha.

Não lhe ocorre nenhuma.
E  estou mesmo a ver como me há  de vir à  cabeça esta noite, pensa

resignado. É o que eu digo, as melhores frases…



Carla

Em intervalos curtos de tempo, Carla chama por Sandra. No início apenas
sussurra. Diz o nome dela, conta até trinta, volta a chamá-la.

Pouco a pouco vai subindo o tom, conduzida pela angústia até que, para
o �m, já está a chamar em voz alta, a gritar, a bater na parede. Mas a única
resposta que tem são três pancadas na porta de metal que lhe estalam nos
tímpanos e  a empurram, transformada num novelo de  muco, medo
e lágrimas, até ao outro lado da cela.

Não passaram mais do que uns segundos ou, talvez, umas horas, quando
Sandra responde.

– Já te disse que ele não quer que falemos. Conseguiste aborrecê-lo.
Agora é  Carla que não responde. Continua a  soluçar, com as  pernas

encolhidas e as mãos a cobrirem-lhe o rosto.
As novas fronteiras do castelo: a distância entre os braços e o peito. Nesses

poucos centímetros encontra consolo.
–  Agora foi-se embora –  informa Sandra  –, mas quando te disser que

voltou, tens de te calar. São as regras.
Carla limpa os olhos com as pontas dos dedos e engole o muco.
– Não quero saber. Que me mate agora e acabamos com isto de uma vez.
– Estava à espera que dissesses isso.
Carla estica o vestido, que estava feito num oito, e endireita a alça do sutiã.
– O que queres dizer com isso?
Sandra hesita por um momento.
– Bem, porque és tu.
– Como assim, eu? Quem sou eu? – responde Carla, agressiva.
Do outro lado da parede faz-se um silêncio incómodo.
– Sandra?



–  Se me vais responder dessa maneira é melhor não falarmos. Já  tenho
problemas que cheguem.

Não posso acreditar. Estamos nas mãos de um sacana psicopata e a tipa está

preocupada com o meu tom de voz, pensa Carla.
Mas não o diz. Porque não quer desentender-se com Sandra. Não quer

estar só. Naquele momento percebe que esse é o seu maior terror. Morrer
sozinha, na escuridão.

Pode ser que Sandra não seja muito inteligente e  pode estar
sobrecarregada com o que se está a passar.

Chiça, eu também estou.

Mas naquele momento é a única coisa que tem.
– Peço desculpa se o meu tom de voz te incomodou.
–  Está bem  – responde Sandra, ao �m de  algum tempo. –  Acho que

é normal.
– O que queres dizer com isso?
– Alguém como tu não está acostumada a pedir desculpas. Por seres rica

e isso.
Carla respira fundo.
– Foi ele que te disse?
São boas notícias. Se Ezequiel sabe quem ela é, isso é porque quer alguma

coisa. Alguma coisa que não tem a ver com o seu corpo.
– Comparou-me contigo. Disse-me que tu, sim, eras importante. Talvez

seja por isso que ainda não entrou aí. Para isso tem-me a mim.
Carla engole em seco, devagar, escolhendo as palavras com muito cuidado.
– Sandra, eu…
Para. Não se pode responder ao que Sandra acabou de  lhe dizer.

É simplesmente impossível.
Porque é o que ela pensa.
Porque é verdade.
Carla é herdeira do homem mais rico do mundo.
Sandra conduz um táxi.
Talvez no Twitter algum indignado possa defender com um mínimo

de critério que as vidas das duas valem o mesmo, mas ali, na toca de um



assassino, fechadas na escuridão, essa a�rmação é insustentável.
– Vamos sair daqui as duas, prometo-te – a�rma Carla.
Agora compreende a  hostilidade passivo-agressiva de  Sandra. Quando

Carla era apenas uma empregada normal e comum, eram as duas vítimas.
Mas até no covil de um assassino há vítimas e vítimas.

– Não prometas coisas que não podes cumprir. Acho que a mim só me
quer usar – diz Sandra. – Quanto a ti… pensou noutra coisa.

Carla espera que ela continue a frase, mas ela não o faz.
Naquele silêncio, naquele território suspeito, vivem dragões.
– O que pensou, Sandra? Se sabes, tens de me dizer. Diz-me, Sandra –

suplica Carla.
–  Chiu. Cala-te. Voltou e  está aborrecido. Acho que está a passar-se

alguma coisa – diz a taxista.



Capítulo 28

Uma recordação

Antonia fecha os olhos.
Não lhe custa muito encontrar na sua coleção de  palavras aquela que

melhor descreve aquilo que sente. Ajunsuaqq. Em inuit quer dizer «morder
o peixe e só encontrar lá dentro cinzas».

Depois de tantos esforços, não lhe resta nada com que se alegrar nem com
que se sentir orgulhosa. Mas isso pouco interessa se, dessa maneira,
conseguirem resgatar Carla Ortiz.

Jon está ao seu lado num banco da rua. Excecionalmente calado. Contou-
lhe o que Parra lhe tinha dito e  limitou-se a dizer que sim com a cabeça.
Diante dos olhos deles passam pessoas, mas Antonia não lhes presta
atenção. Procura nas hemerotecas online a  informação de  que necessita.
É  difícil encontrar alguma coisa, a  notícia é  um caso menor. Sem
importância.

Uma explosão de gás no subsolo por debaixo da Calle Narvaéz. Uma única

vítima mortal. O o�cial da polícia, Nicolás Fajardo. Uma inspeção de rotina,

Fajardo não deixa família conhecida.

Nem uma só menção a suicídio.
Quem era a outra pessoa de quem Jon tinha falado? Uma �lha.
Essa é  mais fácil de  encontrar. Seis meses antes da  morte de  Nicolás

Fajardo.
Acidente mortal na M-30. Um carro choca contra os  pilares do  viaduto

da M-30. Não há marcas de  pneus. A  polícia acredita que se trata de  um

suicídio. A vítima é uma mulher de vinte anos cujas iniciais do seu nome são

S. F.



Amplia as  fotogra�as. Os bombeiros estão atarefados de volta do veículo
acidentado. Não há muito para fazer. Metade do  carro desapareceu,
comprimido e  amachucado como uma garrafa vazia. Devia ir muito
depressa, para o choque ser tão grande.

O telemóvel toca.
– Diga.
– Minha senhora, sou o Tomás.
Antonia pestaneja, está tão dentro do seu cérebro naquele momento que

tem de o  atravessar com força para se reajustar à  realidade do  mundo
exterior. Então, lembra-se. Tomás. O segurança de La Finca.

– Deixaram-nos os  vossos telemóveis no outro dia para o  caso de  nos
lembrarmos de alguma coisa. Já liguei para o seu parceiro mas não atendeu
e por isso decidi tentar ligar-lhe.

Ela faz um murmúrio de assentimento, um ah ou um hum-hum, porque
continua concentrada na fotogra�a do acidente. Nalguma coisa que não se
encaixa no todo. Algo que deveria estar a ver e não é capaz de ver.

– O que se passa é que, hoje, quando iniciei o turno – continua Tomás –
eu e o Gabriel estávamos a falar e, de  repente, veio um táxi buscar uma
pessoa. Desta vez tomámos mais atenção, já sabe, desde que aquilo
aconteceu olhamos com muita atenção para dentro dos táxis, não
os deixamos passar assim sem mais nem menos.

Outro hum-hum.
– E veja como são as coisas, a taxista era uma mulher, o que hoje em dia

é muito normal, é uma coisa a que damos menos atenção, há cinco anos era
impensável, parece ser um trabalho só para homens porque há que ir a sítios
e  recolher pessoas a  meio da  noite… o  que se passa é  que Gabriel e  eu
tomámos mais atenção e  lembrámo-nos ao mesmo tempo. Não acha
maravilhosa a maneira como a tola funciona? Não nos lembramos de nada,
o  nosso colega também não e  de repente, pum, aí os  temos, os  dois ao
mesmo tempo a  lembrarmo-nos da  mesma coisa. Deve ser uma dessas
associações de  ideias. O vermelho é  sangue. O púrpura é  fruta. Estava eu
a dizer ao Gabriel que…

Antonia consegue interrompê-lo.



– De que se lembraram, Tomás?
O segurança aclara a voz.
– Então, o taxista era uma mulher.



Carla

Tenta dormir outra vez. Mas está cada vez mais fraca e mais esgotada. Tem

um sonho, um sonho em que a escuridão se desvanece e é substituída por

uma grande parede de luz, branca e bonita, que enche tudo.

Então, lá fora, ouve vozes.

Vozes de homens adultos que gritam: «Polícia!»

Que gritam o seu nome.

Sabia que viriam. Sabia que era uma questão de  horas. Quem sabe,

de minutos. E já estão aqui. Encontraram-na, por �m.

O coração salta-lhe no peito, tenta endireitar-se e, esquecendo-se da altura

do  teto, bate com a  cabeça, o  que lhe provoca uma ferida que sangra

profusamente, mas ignora-a. Nem sente a dor. Consegue gatinhar até à porta

de metal, bate nela, tenta fazer-se ouvir pelo respiradouro.

– Aqui! Aqui! Estou aqui!



Capítulo 29

Uma palavra aborígene

Antonia para.
O mundo também.
– O que disse?
– Era uma mulher – repete Tomás. – Agora que estou a pensar, é raro que

uma mulher faça serviços tão tarde ou tão cedo, como eu sempre digo, nós
nunca…

Antonia já não ouve mais nada.
Murr-ma.

Uma expressão em wagiman, um idioma aborígene australiano que só
é falado por dez pessoas em todo o mundo e que a faz ver melhor aquilo que
andaram a fazer até àquele momento.

Murr-ma.

Caminhar dentro de água à procura de alguma coisa com os pés.
O  que é  muito difícil, uma vez que todos os  outros sentidos estão

empenhados em colaborar, quando apenas di�cultam.
– Está?
Antonia desliga, precisa das duas mãos.
Amplia ao máximo a fotogra�a do acidente.
É um Megane amarelo.
Não se consegue ver bem a  matrícula. Antonia faz a  transferência

da  fotogra�a e envia-a para a App Photoshop Express, onde aplica o �ltro
da focagem.

Então aparece.
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Murr-ma. Uma procura às cegas. Mas quando roçamos algo com o dedo
grande –  e  não antes  –, podemos mergulhar para apanhar. Juntamos
as peças do puzzle, fazemos a soma.

Em décimas de segundo, Antonia coloca à sua frente todos os elementos
que têm disponíveis.
 

– A �lha de Fajardo matou-se num acidente de carro na M-30.
– A sua matrícula volta a aparecer dois anos depois, no táxi que Ezequiel

utiliza para deixar o cadáver de Álvaro Trueba.
–  O  táxi aparece queimado e  encharcado em desinfetante num

descampado a um quilómetro da esquadra.
– Uma chamada anónima dá a sua localização.
– O homem que nunca deixou nenhuma impressão digital, deixa duas:

a) uma no sapato de Carla Ortiz,
b) outra no volante.

– O volante no qual Ezequiel nunca tocou. Porque a condutora era uma
mulher.

 

A conclusão aparece-lhe nítida, um instante depois.
Antonia agarra na manga do  casaco de  Jon, puxando-o para que se

levante.
– O que se passa? – diz Jon, regressando de onde quer que estivesse.
– Temos de os avisar. Temos de os avisar JÁ.
– Avisá-los do quê?
– Onde estão, Jon?
Não sabem.
Antonia marca o número de Parra.
Um toque.
Dois toques.
Gravador de voz. «Ligou para…»

Antonia não deixa uma mensagem. Grita-a.



– Parra, ouça-me. Não entre, repito, não entre. É uma armadilha!



Parra

Posicionaram-se em frente à  porta do  andar. A  entrada está no andar
abaixo da  porta principal do  prédio, apenas um andar. É  a única cave
do edifício.

Os homens da Unidade de Sequestros e Extorsões ocupam o patamar e a
escada, armados com metralhadoras MP-5. As  janelas da  cave dão para
a Calle San Canuto, mas estão gradeadas e são pequenas. Ninguém consegue
sair por ali. Por precaução, deixaram Sixto na carrinha com o jornalista.

Irá fazer falta alguém que possa contar o resgate heroico. E o tipo ganhou
o exclusivo.

Isto está pronto, pensa Parra, depois de rever mentalmente o plano. A sua
principal preocupação é a de que Fajardo faça mal à refém quando se sentir
encurralado, mas para isso está ali Cervera, o  «bico de  ouro». Capaz
de vender areia aos beduínos.

Também o  preocupa que ao tipo lhe dê para disparar. Ao �m ao cabo,
é  um polícia, ainda que tenha perdido a  cabeça. Parra não pensa em
subestimá-lo e  veio preparado. Todos estão armados com metralhadoras
MP-5 e  protegidos com coletes à  prova de  bala. Cleo, que é  quem vai
à frente, tem um escudo para as balas por detrás do qual se podem proteger,
se as coisas derem para o torto. Um metro de aço e kevlar, impenetrável.

Alguma coisa vibra na perna de Parra. Apercebe-se de que não desligou
o  telemóvel. Um esquecimento que não perdoaria a  nenhum dos seus
homens. Aperta o botão para desligar através do tecido das calças – e conta
que eles não se apercebam – até que o telefone se desliga.

Vamos lá embora.

Está quase a dar a ordem, mas falta um pormenor importante. Mexe no
pescoço para tirar, aos puxões, um �o. Nele está pendurada uma medalha.



Um anjo estende as  suas asas sobre uma menina que está a  entrar num
bosque. É o Anjo Custódio, o santo padroeiro dos polícias. Dá-lhe um beijo.
Não tem pudor nenhum ao fazê-lo. Pozuelo, que está ao seu lado, benze-se.
Aquilo é ser um jovem millennial, a única referência que tem de Deus é a
de Morgan Freeman naquele �lme. O movimento espalha-se por toda a �la.

Agora, sim.

O capitão faz sinal a Sanjuán que está a manejar o aríete. Catorze quilos
e meio densos de chumbo e ferro que, mesmo nas mãos de um magricelas
como Sanjuán, são capazes de  deitar abaixo uma porta com uma só
pancada.
 

BLAM!
 

Bem, talvez duas.

 

BLAM!
 

Ao segundo embate, a fechadura parte-se e Cleo entra à frente, escudo ao
alto, gritando a plenos pulmões:

– Polícia! Saiam com as mãos no ar! Vimos por causa de Carla Ortiz!
Os outros seguem-na, de rompante.
Há uma sala, toda suja, logo à entrada. Os móveis estão empilhados contra

a parede. Sofá, mesas. No chão há restos de papéis, ferros e cabos. As luzes
do teto estão acesas, embora só uma das lâmpadas funcione.

– Capitão – diz Cleo, batendo com o pé numa coisa que está no chão.
É um sapato de mulher. O par do sapato do pé esquerdo que encontraram

no descampado da Hortaleza.
Parra faz sinal a Cleo para que avance em direção ao corredor escuro que

�ca ao fundo. Os outros seguem-na, em �la, dois a dois. Cobrem as costas
uns dos outros. Como deve ser.

A polícia entra no corredor, escudo na mão.
 

 



O  bidão do  corredor, astutamente camu�ado dentro da  cómoda, é  o
primeiro. Tem quarenta litros de uma mistura de hipoclorito de sódio, ácido
clorídrico e acetona. Lixívia, desentupidor de canos e removedor de verniz.
Na proporção correta, estas três substâncias só precisam de um pequeno
empurrão. O sinal, transmitido pela internet através de um cartão SIM, ativa
o  detonador elétrico que, por sua vez, faz explodir um cartucho cheio
de pólvora – daquela que se pode encontrar em qualquer petardo –, mas
misturada com magnésio –  que se pode encontrar em qualquer pequeno
foguete que se usa nas festas –, para desencadear uma explosão como deve
ser.

A  bomba que Fajardo preparou não é  como a dinamite ou o  explosivo
de plástico. Os gases libertados por uma explosão destes elementos podem
expandir-se a  mais de  dez mil metros por segundo. A  bomba de  cloro
fabrica-se com ingredientes que valem menos de  trinta euros em qualquer
Leroy Merlin, mas tem de se conformar com uma velocidade de detonação
de  uns humildes quatro mil e quinhentos metros por segundo. São
su�cientes, no entanto, para transformar o ar em fogo, embora este vá atrás
da onda expansiva, seguindo-a como a cauda segue o cão.

A  onda expansiva, sem outra saída no corredor minúsculo onde se
encontram os polícias, atinge primeiro Cleo. Empurra a extremidade de aço
do  escudo balístico contra a  sua cara, afundando-se nas maçãs do  rosto
e sobrancelhas, partindo-lhe o nariz e atirando-a ao chão como se soprasse
um papelinho. Sanjuán, que ia ao seu lado, não tem tanta sorte. O seu corpo
levanta-se no ar mais de  um metro, a  cabeça estatela-se contra o  teto,
a coluna parte-se contra a moldura da porta do corredor. A pressão do ar
é  tão forte que entra em competição com a da gravidade e com a corrente
secundária de  convecção através do  corpo de  Sanjuán. As  três forças
encarregam-se de partir a clavícula, separar as vértebras do pescoço umas
das outras e de partir-lhe o braço esquerdo em dois à  altura do  cotovelo,
como se fosse um ramo seco, pois os  tendões não estão desenhados para
suportar semelhante esforço.

Com oxigénio a arder chegam os estilhaços.



Fajardo tinha colado uma camada grossa de  parafusos no interior
do  bidão. De  aço zincado e  cabeça de  borboleta, de maneira que, àquela
distância tão curta, a aerodinâmica do parafuso faça com que estes estejam
a girar quando alcançam os corpos que encontram no seu caminho. Cleo,
que ainda está a viajar em direção ao chão atirada pela explosão – contar isto
leva tempo  – salva-se da maior parte dos estilhaços que embatem contra
o escudo. Um dos parafusos atravessa o tecido das calças camu�adas e a pele
suave da barriga das pernas e acaba por �car alojado no interior do fémur,
deixando atrás de  si uma ferida de  entrada do  tamanho de  uma moeda
de cinquenta cêntimos. Outro passa a roçar o indicador da sua mão direita
e  limita-se, caprichoso, a  fazer com que um pouco do  verniz da  unha
esquerda salte. Um terceiro afunda-se na órbita do  olho esquerdo,
rebentando o  globo ocular, embora, por sorte, uma das asas da borboleta
�que encravada na apó�se frontal antes de alcançar o cérebro.

Sanjuán �ca desfeito. Àquela velocidade, nem o  colete à  prova de  bala,
nem a mãe que o pariu. Os seus órgãos internos transformam-se em geleia
antes mesmo de tocarem o chão.

Os que ainda não tinham entrado no corredor são atirados ao chão pela
onda expansiva, embora o escudo de Cleo desvie parte da força da explosão
e  muitos dos estilhaços, ao ressaltarem no aço, acabem por se incrustar,
inofensivos, no teto.

Os seis homens que �caram na sala não chegam a ouvir a segunda bomba.
A primeira era um único bidão de quarenta litros.
Debaixo dos sofás e dos móveis empilhados num dos lados da sala há mais

duzentos. Claro que é um espaço maior.
Os homens estão a  levantar-se, com diferentes estados de atordoamento,

quando o  temporizador –  posto em andamento a  seguir à  primeira
explosão – faz rebentar a segunda bomba. Isso faz com que os seus corpos
ofereçam muito menos resistência à  onda expansiva e  aos objetos que
a explosão atira na sua direção.

Nesta segunda bomba, Fajardo não colocou estilhaços, mas não fazem
falta. A mesa baixa de  café é  impelida a  quatro mil metros por segundo
contra a  cabeça de  Cervera –  que é  decapitado no ato pela borda



de melamina  –, antes de  rodar sobre si e  embater nas costas de  Pozuelo
como uma raquete embateria numa bola de  pingue-pongue. As  costelas
do novato fundem-se como se fossem feitas de açúcar e os ossos dilaceram-
lhe o pulmão. O sofá, partido em três partes pela força da explosão, voa por
toda a sala em diferentes direções. O bocado maior, o lugar onde Fajardo se
sentava a ver televisão ao pé da �lha, voa direito a Giráldez, que se tinha
levantado, e alcança-lhe as costas, partindo-lhe a coluna vertebral enquanto
arrasta o  corpo contra a  parede contrária, onde acaba esmagado com
o crânio partido.

O candeeiro de pé Hektar, comprado no IKEA num sábado, sai disparado
para a frente. A base de ferro pesada, girando sem controlo, atinge Ocaña na
perna direita quando se apoia nela para se levantar. Não só a parte à altura
do joelho, como a arranca, deixando o osso exposto, de um branco perfeito,
onde dantes havia carne, pele e uma perna que chegava ao chão.

A  Parra, as  coisas correm-lhe melhor. O  corpo de  Cervera protegeu-o
da primeira explosão e o de Pozuelo da  segunda. Tem lascas cravadas no
pescoço, uma delas grande, que atravessou a  pele e mergulhou na carne,
saindo pelo outro lado, mas viverá.

Pelo menos durante algum tempo.
O capitão grita. De dor, de pânico, de  fúria. Não consegue ouvir os seus

gritos pois tem os  tímpanos destruídos. E  também não ouve os  dos seus
homens. Vê Ocaña agarrado à  perna –  agora cinquenta por cento mais
curta – com incredulidade e corre para o tentar ajudar. Cleo também grita,
lembra-se de todos os santos do altar, não para de os amaldiçoar, mas Parra
também não consegue ouvi-la. Os  outros estão mais ou menos calados,
Sanjuán porque não tem pulmões, Cervera porque não tem cabeça e  os
restantes porque estão inconscientes.

O problema das bombas de  cloro é  que não é  só a  explosão que mata.
Também o gás amarelo-alaranjado e muitíssimo venenoso que vem depois,
produzido pela combustão.

O  gás, espesso, alcança primeiro Cleo. Tenta suster a  respiração, mas
o pânico atinge-a e não consegue evitar engolir o ar. É como respirar fogo



líquido que desce pela sua traqueia e  assenta nos pulmões, incendiando
o seu interior.

Parra, de costas para ela e surdo, não vê a parceira a sufocar, a �car sem ar,
lutando para respirar, tentando sair do  corredor cheio de  fumo. Não vê
como agora consegue virar-se, apesar de  estar ferida, não vê como agarra
a porta com os dedos, tentando tirar a cara do fumo, tentando respirar. Não
vê como os seus dedos se agitam, se crispam, até perder a força.

Não vê o  fumo que se dirige para ele, vindo de duas direções diferentes,
que estará nele dentro de um segundo, porque está a tentar salvar a  vida
de Ocaña. O seu melhor negociador, um bico de ouro, que estará morto em
menos de um minuto devido à perda de sangue, se não conseguir fazer-lhe
um garrote. Se conseguir tirar o cinto.

Também não se pode exigir muito ao capitão Parra, dadas
as  circunstâncias. O  seu ouvido interno, onde órgãos sensoriais que nos
ajudam a manter o  equilíbrio e  a estabilidade, foi �agelado pela explosão.
Por isso, só descobre que está quase a morrer envenenado quando a nuvem
o envolve e inspira a primeira golfada de gás.

O gás reage com a humidade das suas vias respiratórias, transformando-se
instantaneamente em ácido. Parra percebe o que se está a passar, mas não só
é  um homem forte como também um homem corajoso. Não cede aos
pulmões que lhe pedem ar, ar puro, porque não o há. Resistindo a uma dor
insuportável, cambaleando, aos tropeções, começa a arrastar-se para o sítio
onde pensa que está a porta, puxando o braço de Ocaña, arrastando-o. Sente
duas necessidades imperiosas antagónicas. Vomitar, respirar. O  enorme
esforço de arrastar os oitenta quilos de Ocaña (menos o que pesaria a perna)
faz que os seus músculos consumam o oxigénio que já não está a receber.

Com a vista turva pelo gás – que também reage com a humidade dos seus
olhos, transformando-se num milhar de punhais ácidos – é um milagre que
encontre a porta. Mas os milagres acontecem. Talvez tenha sido a medalha.

No patamar, Parra consegue um segundo, apenas um instante de ar puro.
O  fumo seguiu-o, resistindo a  abandonar a  sua presa. Mas a  lufada que
consegue absorver e introduzir nos pulmões proporciona uma escassa ajuda
ou alívio. Os brônquios in�amados e  irritados protestam, os  espasmos no



ventre agudizam-se. O  capitão cai de  joelhos – por um instante pensa no
�lho pequeno, Lucas, às suas cavalitas, há menos de uma semana –, cedendo
ao arranque dos vómitos, a  segurar o  estômago com as  mãos. Consegue
vomitar umas gotas de  baba amarelada, mas esse processo saiu-lhe caro.
O  fumo venenoso rodeia-o agora, não sabe onde está a  escada e, o  que
é pior, perdeu Ocaña.

Não te vou deixar aqui. Não te vou deixar aqui.

Às apalpadelas, procura o  parceiro no chão. A  mão esquerda encontra
a  cara dele, a  direita agarra-o pelo ombro, pelo colete à  prova de  bala
e começa a puxar. Para onde? Não sabe. Procura, de joelhos e cego, alguma
referência.

Não encontra nada.
De repente, a mão direita consegue agarrar o corrimão da escada. Agarra-

o com força como um náufrago ao salva-vidas. Puxa o seu corpo para cima,
sobe de  joelhos, puxa o  corpo de Ocaña que �ca bloqueado nos degraus
e não quer subir. Cada degrau, cada vinte centímetros é um Evereste.

Parra sobe onze, antes de  alcançar o  ponto em que o  gás, mais pesado
do que o ar, tem de abandonar a sua perseguição.

Continua a puxar, com as últimas forças, até colocar a cara de Ocaña junto
à sua. O capitão está quase a desmaiar.

Ainda se agarra, com uma das mãos, ao corrimão da escada e com a outra
o seu parceiro quando ouve as sirenes a aproximarem-se.

O  seu último pensamento consciente é para a  frase que não disse antes
de sair da carrinha.

A um sinal meu, ira e fogo.

As melhores frases ocorrem-nos sempre depois.



Ezequiel

Nicolás afasta-se do  ecrã com um ar perturbado. Não quer continuar
a olhar. Tudo terminou.

À sua frente, o computador portátil continua aberto, mas as câmaras web

estão desligadas. Os  altifalantes por onde se ouviam os  gritos agora só
emitem estática. A  explosão cortou a  comunicação entre o  seu antigo
apartamento e o seu refúgio. Mas durou o su�ciente para poder acabar com
os intrusos.

Ela tinha razão. Acabariam por encontrar o  seu rasto, mas fomos mais

inteligentes do que eles.

Não me devo gabar, pensa. Morreram polícias.

Deita a mão ao caderno e começa uma folha nova de con�ssão.
Pequei contra o quinto mandamento, escreve. Não queria fazê-lo, mas fui

obrigado a  isso. A missão é demasiado importante. Humilhar os poderosos,

ensinar-lhes que a  sua força não é  nada em  comparação com o  poder

da justiça. O poder de Deus alcança todos e eu estou a fazer a Sua vontade.

Arranca a folha e pega-lhe fogo. O papel arde, mas Nicolás não sente que
os seus pecados se desvaneçam em fumo, como das outras vezes. Desta vez,
só é capaz de pensar nos homens que morreram. Que não eram poderosos,
nem ricos. Eram seus pares.

Mas serviam o  Maligno. Serviam Mamon, o  demónio das riquezas e  da

avareza. Ninguém pode servir a  dois senhores, pensa Nicolás, que não
compreende que a sua alma continua suja e pesada, como um lençol cheio
de lama.

Quando fez explodir a primeira bomba, que tinha preparado com tanto
esmero, com atenção aos pormenores, sentiu-se orgulhoso. Eram muitos
os componentes que podiam falhar, mas ele tinha dado solução a todos.



Pouco depois vieram os gritos através dos altifalantes. Gritos de dor, gritos
de desespero, de incredulidade. Gritos de morte. E apercebeu-se de que fora
ele quem tinha feito aquilo. Hesitou antes de  carregar no segundo botão,
aquele que ativava a  bomba que iria pôr termo à  armadilha e  os mataria
a todos. Depois afastou a mão.

Foi Sandra quem se adiantou, se inclinou por cima dele e carregou na tecla
do computador. Sem hesitações, sem remorsos.

Nicolás manteve a  cabeça baixa. Não queria encontrar o  olhar
desaprovador dela. Sandra virou-lhe as costas e foi-se embora, pelo corredor.
E  ele �cou sozinho, com o  ecrã negro, com a  estática e  com uma alma
contaminada que o fogo não consegue limpar.

Ao fundo, Carla Ortiz continua a  gritar e  a bater na porta, mas Sandra
disse-lhe para a  deixar berrar. Aquele barulho aborrece Nicolás, o  que
aumenta o  seu sofrimento e  lhe lembra a  sua iniquidade, mas não a quer
contrariar.

Começa a escrever numa folha nova do caderno.
Sou, essencialmente, uma boa pessoa, escreve.
Para, lê as  palavras com atenção. As  letras confundem-se no caderno,

dançam na linha, mudam de ordem, perdem o signi�cado.
Arranca a folha, atira-a ao chão, volta a começar.
Não sou uma boa pessoa, escreve.
Desta vez as letras �cam no seu lugar.



Capítulo 30

Sete instantâneos

Nem Jon nem Antonia se recordam com clareza das horas seguintes
da sua vida, apenas de uma coleção de instantâneos, momentos congelados
no tempo, sem solução de continuidade entre eles.
 

1. Antonia está a gritar com  Mentor pelo telefone do  carro. Jon está
a  passar um semáforo vermelho na colina de  San Vicente com
a  esquina da  Arriaza. Desvia-se de  um homem com cerca de trinta
anos, vestido com um fato barato. Leva uma garrafa na mão esquerda.
Um pouco de cidra cai no para-brisas. A  luz do semáforo transforma
as gotas cor de âmbar em sangue �uorescente.

2. Jon mostra a  identi�cação a um agente da Policía Municipal que está
a  cortar o  trânsito à  entrada da  Calle San Canuto. O  polícia diz
qualquer coisa e  aponta com a mão para o  exterior enquanto com
a  outra tenta agarrar Antonia, que desliza por debaixo da  �ta
limitadora. As  costas tocam no plástico no ponto exato entre
as  palavras NÃO  e PASSAR, transformando a  reta num triângulo
escaleno. Este era o tipo de coisas em que Antonia se �xaria, mas desta
vez não o faz.

3. Dois paramédicos do  SAMUR  estão debruçados sobre uma maca.
Os  braços de  um deles estão apertados contra o  peito do  ferido,
as  mãos do  outro estão a  colocar-lhe uma máscara sobre a  cara.
As  luzes da  ambulância que está de  partida para o  hospital com



Cervera lá dentro iluminam os rostos dos paramédicos com um brilho
sobrenatural.

4. Um bombeiro, a  cara coberta por uma máscara de  oxigénio, arrasta
outro cadáver, que se irá reunir aos outros três que estão cá fora,
alinhados sobre a  berma, tapados com coberturas isotérmicas
prateadas. Em vez de  re�etirem os  re�exos das luzes estroboscópicas
dos carros da  polícia ou do  camião dos bombeiros, as  partes das
coberturas de alumínio parecem absorvê-las. Como se os  corpos que
estivessem por debaixo delas tentassem extrair um último sopro
de vida do ar que os rodeia.

5. Antonia baixa-se para pegar numa medalha que está caída no chão.
Os  dedos estão a  roçar nela. Os  paramédicos arrancaram-na sem
querer ao capitão durante a  reanimação cardiopulmonar. Um agente
fala com Jon sobre a  atuação do  capitão. Jon tem uma expressão
abatida. O  agente tem um trejeito nos lábios  – como se se estivesse
a  preparar para lhe dar um beijo. Estão a  formar a  quarta letra
da palavra herói.

6. Antonia chora, um antebraço apoiado na janela do  carro, a  mão
esquerda a  afastar o braço de  Jon, que foi consolá-la, ainda que sem
olhar para ela. Jon continua com os olhos cravados no sítio por onde
a  ambulância do  SAMUR  levou o  capitão Parra. Está a  começar
a  chover, uma chuva ténue e  �na que não irá limpar as  manchas
de sangue do chão, apenas as manterá frescas por mais tempo.

7. Antonia põe um pé no passeio em frente ao Hospital de la Moncloa. Sai
do Audi sem se despedir, com os  olhos ainda molhados. Atrás dela,
o  olhar de  Jon re�ete tristeza, medo, dúvidas e  uma enorme
e inimaginável angústia. Também uma súplica para que não o deixe só
naquela noite, talvez a primeira desde que se conheceram, em que ele
precisa dela mais do que ela precisa dele. Antonia não percebe, porque
está de costas.



Carla

Não vem ninguém.
A  porta metálica continua exatamente no mesmo sítio. A  escuridão

continua densa, as  paredes continuam a  destilar humidade e  a garganta
de Carla está em carne viva.

Carla chora, sem lágrimas. Apenas emite pequenos suspiros ásperos, que
acabam por se transformar em tosse. Deixa-se cair no chão. A  ferida na
cabeça que continua a  sangrar encharca a  cavidade entre o nariz e o saco
lacrimal. Sente o  sangue a  entrar-lhe pelos olhos, irritando-os, mas não
é capaz de fazer nada para o evitar.

A sua pequena explosão de esperança e de energia teve um preço muito
alto e agora está a pagar a fatura com juros. Tem o corpo tão esgotado como
a aragem.

Decide deixar-se morrer. A morte é uma forma de  escapar. Deixar que
o seu corpo pare de respirar, parar o coração, impedir que o �uxo de sangue
chegue ao cérebro. E, depois, �utuar. Dizem que, quando morremos, o nosso
corpo �ca em terra, como uma âncora, enquanto a nossa alma sobe. Como
nos desenhos animados. Como naquele �lme do Coppola, quando Mickey
Rourke era bonito. Se toda a gente o diz, tem de ser verdade.

Por um instante, Carla sente como aquilo acontece. Como o seu espírito
sobe, atravessa as paredes, voa por cima dos edifícios, mas não ao encontro
com Deus, apenas com o  pai, que aguarda, em vigília, que espera por
notícias dela. E ela irá beijá-lo na testa, e ele dar-se-á conta da presença dela
e  depois continuará a  sua ascensão, até ao calor e  à luz. Até ao imenso
campo verde, estendido diante de um fugaz amanhecer.

No entanto, não morre.
A escuridão continua.



– Ouviste?
Sandra chama por ela, devolvendo-a à realidade da sua situação – a pior

situação –, mas Carla não responde. Responder supõe regressar, admitir que
a  luz se afasta, que continua acorrentada àquele pedaço de carne que sofre
e que sangra e que treme de medo.

– Ouviste, Carla? – repete Sandra.
Carla rende-se.
Precisa de saber.
– O que se passou?
– Tentaram encontrar-te. Mas falharam. E agora estão todos mortos.
– O meu pai vai pagar – a�rma Carla. – Tem de o fazer.
– Talvez. Ainda tem tempo.
A voz dela está diferente, pensa Carla.
 

Não fales mais com ela.

Disse-te para não falares com ela.

 

– Tempo? Há tempo?
– Não te preocupes, eu vou ajudar-te – diz Sandra.
Carla, mesmo fraca, confusa e  tonta por causa do  sangue que perdeu,

endireita-se um pouco. Agora compreende porque é que Sandra lhe parece
diferente. Não lhe fala do outro lado da parede. Está a  falar do  lado de  lá
da porta de metal.

– Sandra! Saíste! Tens de abrir a porta, rápido!
– É para já – responde Sandra.
Carla ouve Sandra a caminhar para o  lado esquerdo da porta. Ouve um

puxão e  o som de  um mecanismo a  abrir-se, elevando a  pesada porta.
A parte inferior levanta-se um centímetro, depois quatro, oito.

Depois volta a cair, com uma pancada metálica que ecoa por toda a cela.
– Outra vez, Sandra. Tu consegues fazê-lo.
Sandra diz qualquer coisa que Carla não compreende. E depois percebe

que não está a falar. Está a rir-se.
Um riso agudo e cortante como a lâmina de uma faca.



Porque é que se está a rir?

Não.

Não, não, não.

– Estás com o Ezequiel – diz Carla, com o estômago às voltas por causa
do medo.

Sandra ainda continua a rir-se um pouco mais, como se não conseguisse
controlar o riso. O tipo de riso que vem de um lugar muito longínquo e que
pode conduzir à loucura.

– Ai, as  coisas que tu dizes, mulher. Ainda não compreendeste? Eu não
estou com Ezequiel. Eu sou Ezequiel.

Carla sente um punho de gelo a  remexer no seu interior, a arranhar-lhe
as tripas, a �car preso no seu esófago.

– O que queres, Sandra?
– De ti? Nada. Que �ques quieta e calma.
– Quanto pediste ao meu pai? Tenho a certeza de que…
– Carla Ortiz, sempre a negociar. A princesa herdeira. Desta vez não se

trata de dinheiro.
– Então o que lhe pediste?
– Pedi-lhe para dizer umas palavras na televisão.
– Não compreendo…
–  Pedi-lhe para falar das vossas fábricas do  Brasil. Da  Argentina.

De Marrocos e da Turquia, e do Bangladesh.
Carla vira-se, aproxima-se da porta, tenta espreitar pelo respiradouro.
–  Posso dizer-te o  que se passa em todos e  em cada um desses locais,

Sandra. Não é como a imprensa diz…
Sandra volta a rir-se.
–  Poupa-me o  discurso, Carla. Seria mais credível se eu não tivesse

a palavra-passe do  teu computador. As  coisas que lá encontrei. É verdade
que os dedos mais pequenos são melhores para remover os alinhavos?

–  Nós ajudamos muito nesses países. Essas crianças trabalham com
o consentimento de…

Três pancadas, numa sucessão rápida, furiosas, silenciam-na. Tão perto
da porta está que a vibração lhe atinge os ouvidos como se fossem unhas de



aço.
–  Cala-te, cabra. Quanto vale a  tua casa? Cinco milhões? Quanto vale

o teu carro? Quanto custou o teu vestido para o Baile de Debutantes? Vinte
mil �lhos da puta de euros, cabra. O salário de mil crianças durante um mês
para que brilhes num trapo de Zuhair Murad durante umas horas…

A  voz de  Sandra acelera-se, as  palavras que diz em seguida tornam-se
incompreensíveis. Continua a falar algum tempo e a rir-se sozinha, embora
Carla não consiga perceber nada.

Quer responder, quer falar-lhe das cambiantes, das complicações
do mercado internacional. De como está a interpretar tudo mal.

Limita-se a esperar, com os lábios apertados.
Qualquer coisa é melhor do que ouvir aquelas pancadas outra vez.

–  Desculpa, desculpa  – diz Sandra, quando consegue recompor-se. –
 Às vezes deixo-me levar. Dizem que há alguma coisa aqui em cima que não
está nada bem, mas como hão de os cabrões dos psiquiatras saber, não é?
Não sabem nada. Num mundo saudável, serias tu que estarias atrás das
grades. Por isso penso que, na realidade, não estou assim tão louca, não é?

Sandra baixa-se até �car com o rosto colado ao respiradouro e  fala mais
baixo. É uma velha amiga a contar-lhe um segredo ao ouvido.

– Olha, foi muito bom estar contigo. Deste-me muito mais luta do que
o puto que esteve aqui antes. Puto mentiroso, não sabes como me tentou
enganar. Mas tu não, Carla. Tu estiveste muito bem.

Arranjando forças onde pode, Carla consegue perguntar:
– Quanto tempo me resta?
– Um pouco menos do que vinte e seis horas. Mas penso que não te deves

preocupar. Estou certa de que o teu pai irá fazer o que lhe pedi. A�nal, são
os pecados dele, não os  teus. E um pai faria qualquer coisa para que a sua
�lha não pagasse pelos seus pecados, não é verdade?

Vai-se embora, mas o seu riso �ca a �utuar nas paredes durante um pouco
mais, como um nevoeiro denso e venenoso.



Capítulo 31

Uma fotogra�a

– Não se pode salvar toda a gente – a�rma a avó Scott.
 

 

Antonia acordou-a – não são ainda cinco da manhã no campo inglês –,
mas a avó não se importa. Ela é feita de um material especial. Um material
que só brilha, que revela a  sua natureza quando se lhe pede alguma coisa.
Saber isto sobre alguém confere a  quem o  sabe um grande poder, que
Antonia exerce com grande responsabilidade. Por isso, a  avó, quando
atendeu a  videochamada, ao décimo quarto toque, com uma expressão
ainda meio adormecida, estava a sorrir. Sabe que não lhe ligaria se não fosse
importante.
 

 

– Estava ali durante todo o tempo. À frente dos meus olhos. Se tivéssemos
veri�cado a matrícula do Mégane ontem à noite…

Antonia não consegue acreditar que só passaram vinte e seis horas desde
que descobriram que a matrícula era falsi�cada. O  seu erro, o  seu grande
erro, foi pensar que tinha sido roubada a uma pessoa qualquer.

Vinte e seis horas. Uma a mais das que restam naquele momento a Carla
Ortiz antes que termine o prazo de Ezequiel.

– Não podes carregar o peso do mundo sobre os ombros, miúda.
Mas a  avó Scott sabe que o  fará. Do mesmo modo, in�exível, com que

aguenta sobre eles a  culpa do  que aconteceu a Marcos. Há muito espaço,
aparentemente, nesses ombros, para a culpa. A avó atribui-o à sua educação



católica de�ciente (e, embora vá para o  caixão sem o  admitir, ao sangue
espanhol da mãe).

– Seis mortos, avó. Só porque não cheguei à conclusão correta dezasseis
minutos antes.

Por norma a avó Scott tem uma paciência in�nita com a neta mas, por
vezes, essa paciência encontra esconderijos.

–  Para de  choramingar. Não foste tu quem pôs as  bombas. Nem és  tu
quem tem uma mulher sequestrada. Como é aquela palavra dos africanos
que um dia me disseste?

«Os africanos» a que a avó se refere são os ga, uma tribo que vive no sul
do Gana, com um idioma próprio. E  a palavra a  que se refere a  avó não
é uma, são duas Faayalo zweegbe.

– Só aquele que vai à procura de água pode quebrar o cântaro. Eu sei, avó,
mas tenta dizer isso a quem está à espera na aldeia, a morrer de sede.

Tenta dizer isso a Carla Ortiz, ou aos homens de Parra. Seis mortos, e outro
entre a vida e a morte. E o capitão, com um prognóstico reservado.

– Menina, para de lamber as feridas. Para de te lamentares por aquilo que
não �zeste. Alguma vez chegas a  sentir alegria por todos aqueles que
ajudaste? Pessoas que nem sabem o teu nome? Não, por amor de Deus! Só
sentes pena de ti por todos aqueles que acreditas ter falhado e vais a correr
para esse quarto de hospital para continuares a  sentir-te mal. O que torna
muito difícil conseguir ajudar-te. Sabes que mais? Vou voltar para a cama.

Desliga.
Numa pessoa como a  avó Scott, este sinal de má educação é um pouco

estranho e Antonia �ca desconcertada.
Sabe que ela tem razão, mas é  assim que as  coisas funcionam.

Só importam aqueles que não conseguiu ajudar.
Ainda para mais quando aqueles a quem falhaste são os mais importantes.
O homem estendido na cama, por exemplo. Perdido no interior da  sua

cabeça para sempre.
– Sinto tanto a tua falta – diz-lhe Antonia.
Marcos não responde. O  ritmo cardíaco continua inalterado, a�rma

o eletrocardiograma.



Antonia desbloqueia o  iPad e abre a aplicação de  fotogra�as. Na  secção
Favoritos está uma única imagem. Ela e  Marcos, a  segurarem num bolo
de aniversário. Marcos está a olhar para o bolo, ela para a câmara.

Como sempre, olha para si com desdém, porque aquela pessoa na
fotogra�a não é ela. É uma estranha ignorante, que não é capaz de prever
o que vai acontecer apenas umas semanas depois.

Adormece.
Sonha.
 

 

Marcos está no seu pequeno estúdio. O cinzel arranca da pedra arenosa sons
secos, sincopados. Ela está dolorosamente consciente daquilo que se vai passar,
pois já aconteceu mil vezes. Não está na sala, diante de um monte de papéis
com pistas, com relatórios, com fotogra�as. Está ao seu lado, a olhar por cima
do ombro para a escultura em que ele está a trabalhar. É uma mulher sentada.
As mãos repousam paradas sobre as  coxas, as  costas estão inclinadas para
a frente, numa postura agressiva que contrasta com a serenidade do rosto. Há
alguma coisa à frente da mulher que a leva a querer levantar-se, mas as suas
pernas estão fundidas na pedra, o  cinzel ainda não conseguiu libertá-las.
Nunca chegará a fazê-lo.

Soa a  campainha da  porta. Antonia quer deter Marcos, dizer-lhe que
continue a trabalhar, que continuem com as suas vidas, mas tem a garganta
tão seca como os bocados de pedra informes que há por todo o chão do estúdio.
Ouve-se – a essa outra mulher, essa tola e ignorante mulher que sobe o volume
da música nos auriculares – a gritar alguma coisa e Marcos pousa o martelo
em cima da mesa, junto à escultura meio acabada. O cinzel, guarda-o na bata
branca, e  vai à  porta. Antonia, a Antonia verdadeira, a Antonia que sabe
o  que vai acontecer, quer segui-lo, e  fá-lo, mas devagar, muito devagar,
de  forma que não vê a  porta a  abrir-se, não vê o  estranho, com um fato
elegante, e Marcos lutarem. Quando chega ao corredor, Marcos e o estranho já
estão no chão. O cinzel já aparece na clavícula do estranho, o seu sangue está
na bata de Marcos, o estranho vira-se mas consegue disparar duas vezes. Uma
bala atravessa Antonia, a  Antonia verdadeira, a  Antonia que espera no



corredor e  alcança aquela mulher ignorante que está na sala, com
os auscultadores postos e a música no volume máximo, sem afastar o olhar dos
papéis que tem à frente. O tiro roça a esquina de madeira do berço onde Jorge
dorme, o que desvia a bala o su�ciente para que, em vez de entrar no corpo
de Antonia, entre pelas costas e saia pelo ombro. Uma trajetória amável para
um tiro. Sem consequências graves. Apenas uns meses de recuperação. Talvez
voltar a envernizar o berço.

O  outro disparo não é  tão feliz. O  outro disparo atinge Marcos no osso
frontal, do qual os médicos serão obrigados a arrancar um bom bocado para
que o  cérebro se expanda, numa tentativa desesperada para o  curar. Dizem
que fez ricochete na parede. Dizem que foi porque Marcos se lançou sobre
o estranho.

O  pesadelo nunca deixa isso muito claro. O  pesadelo acaba sempre com
o estrondo do segundo disparo ainda a ressoar-lhe nos ouvidos.
 

 

Então acorda.
E depois, passa a noite acordada, cheia de remorsos.



Carla

Carla volta a chorar, mas desta vez é de raiva e de vergonha por ter sido
enganada. Sente a necessidade imperiosa de vomitar, de expulsar de si tudo
o que pensava ser Sandra, a sua companheira de cativeiro, para poder abrir
espaço para a  fúria que a  invade, que a  faz ter comichão na pele e que lhe
in�ama o pescoço, a testa e as orelhas. Aperta os punhos, e imagina que é o
pescoço de Sandra que torce, em vez do ar. Pressiona o pé e imagina que é o
crânio de Sandra aquilo que está a esmagar em vez da porta…

Espera.

A porta cedeu um pouco.
Volta a  pressionar outra vez com o  pé, mas a  porta só cede uns dois

centímetros, não mais.
Quando deixou descair a porta, esta não descaiu onde deveria. Está apenas

um pouco deslocada, nada mais. O su�ciente para que não encaixe toda na
calha. Deixou um pequeno espaço insigni�cante.

Carla contorce-se, frustrada. Então a voz fala:
 

Há uma coisa que podias fazer.

Só tens de me ouvir.

 

E Carla ouve.
Sente-a mais forte do  que nunca. Sabe que a  voz é  a sua única amiga.

Sempre foi. E sabe outra coisa. Sabe quem é. É a Outra Carla. A Outra Carla
é mais forte, é mais decidida, sabe perfeitamente o que tem de fazer. A Outra
Carla não pede licença, a Outra Carla age.

E ela também vai agir.



Dirige-se para o canto do buraco, onde a humidade enfraqueceu o reboco,
onde um azulejo se movia. Também muito pouco, apenas o su�ciente para
introduzir o dedo por debaixo dele.

Carla mete o  indicador entre o azulejo e a parede –  sem pensar no que
poderá estar do outro lado, no que a pode esperar, nos espinhos que pode
encontrar – e sente o cimento a ceder, a desfazer-se. Não muito, uns poucos
grãos. Apenas uns poucos grãos.

Pensa no pai. Quando lhe perguntam como iniciou o  seu império, diz:
vendendo três camisas.

Carla começa a raspar com o dedo.
Poucos grãos de cada vez.



Capítulo 32

Um rosto amável

A  mulher da  receção –  Megan é  o seu nome  – está absorvida num
romance de amor. Lê muito para suportar o  tédio das horas mortas. Uma
das poucas vantagens do seu trabalho mal pago.

Umas unhas com um trabalho de  manicura perfeito batem no vidro
da porta. É uma mulher bem-vestida e sorridente. Tem um rosto amável.

Megan pressiona o  botão eletrónico de  abertura sem hesitar. Ninguém
descon�aria de um rosto tão amável como aquele.

Quando a mulher de rosto amável atravessa a porta, Megan põe de  lado
o  romance, um pouco aborrecida. Quer saber se a  heroína vai conseguir
reconciliar-se com o amor da sua vida, apesar de ele ser do malvado clã rival
dos MacKeltar. Na capa do  livro vê-se a heroína de  costas. Não interessa,
o protagonismo é ocupado por um homem com o peito descoberto e um
kilt. Uns abdominais de  sonho e  os peitorais esculpidos como se fossem
mármore não parecem ser das Terras Altas do século ����, mas (as miúdas
adoram) o que interessa isso?

– Bom dia. Bem-vinda a Hastings. Em que posso ajudá-la?
A  mulher aproxima-se dela. Tem uma das mãos atrás das costas. Está

a sorrir.
Agora que Megan a vê mais de perto, o  seu rosto já não parece ser tão

amável.



Terceira parte

Antonia



 

Adeus, sombras queridas;

adeus, sombras odiadas.

Já nada temo no mundo

porque a morte já tarda.

 

R������ �� C�����



Capítulo 1

Uma manchete

Desta vez o esgotamento é mais forte do que a culpa. Uns minutos depois
de acordar do pesadelo, Antonia cai outra vez no sono, levada pelo cansaço.

Um sono pesado, pegajoso e denso como o breu, do qual é arrancada pelo
toque do telefone. Lá fora, o sol brilha, implacável.

– Liga a televisão – exige Mentor.
– Em que canal?
– Tanto faz.
É verdade. Do primeiro ao quinto, só mudam as caras dos apresentadores

sentados às mesas. As  cadeias de  televisão interromperam a programação
habitual para dar um Especial Informativo. Antonia nem tem de esperar para
ver de que se trata. As notas de rodapé que passam no ecrã esclarecem-na
logo e con�rmam o que já imaginava.

–  Quanto tempo passou?  – pergunta, olhando para o  relógio. Já  passa
da uma da tarde.

– Há uma hora e meia, um jornalista basco publicou a notícia na página
web do seu jornal.

– E só ligas agora?
– Tive uma reunião com os superiores. Estás fora disto, Scott. Já acabou.
Antonia não quer acreditar no que está a ouvir.
– Não podes estar a falar a sério.
– É uma ordem superior, Scott.
– Mas agora temos um nome. Sabemos quem é, e podíamos…
– Agora é  demasiado perigoso  – interrompe Mentor. – Há outra coisa,

Scott. Esse jornalista…



Antonia dá com ele num dos canais, sentado à  mesa com outros
comentadores tão ignorantes e tagarelas e barulhentos como ele. Um tipo na
casa dos sessenta, semirreformado, com um rabo de cavalo grisalho e sujo.
Antonia reconhece-o logo.

É o homem que ontem cumprimentou Jon na Calle Serrano. Com o mesmo
sorriso.

Glas wen.
Em gaélico, sorriso azul. Uma careta malévola perante o  sofrimento

do nosso pior inimigo.
–  … ao que parece, o  jornalista viu o  inspetor Gutiérrez na televisão

depois da  vossa corrida pela M-50. Era um dos que tinha denunciado
a história dele com o proxeneta a quem tentou incriminar.

– Seguiu-o até aqui – sussurra Antonia.
– Teve a intuição de que havia um gato com o rabo de fora. Suponho que

falou com o Parra para conseguir o exclusivo. Estas coisas acontecem.
– Tu meteste-o nisto – comenta Antonia.
– Já te disse que foi Gutiérrez quem…
– Tu meteste o Jon nisto. Tu precisas sempre das tuas marionetas com um

calcanhar de Aquiles. Tu, Mentor. Foste tu quem fez isto.
– Podes culpar-me tanto quanto quiseres. Mas não faças nada.
– Faltam dezasseis horas.
–  Agora o  problema é  com a  polícia, Scott. É  uma ordem. Mantém-te

à margem.
– E Carla Ortiz?
– Haverá outras batalhas, Scott. Se te mantiveres quieta.
Mentor desliga.
A  lógica esmagadora, matemática, de Mentor. Sacri�cas um bispo para

que o jogo prossiga. Porque a única coisa que interessa é continuar a jogar.
Uma vida hoje pode valer cem amanhã. Como na velha história do tabuleiro
de xadrez. Um grão na primeira casa, dois na segunda, quatro na terceira.
Incontáveis na última.

Diz isso à Carla Ortiz, diz isso ao seu �lho.
Tocam à porta.



O som é inconfundível.
Antonia leva tempo a abrir. Na verdade, não o quer fazer, porque a fúria

que ruge no seu interior está à procura de uma saída.
E o saca-rolhas está ali, a bater à porta. Antonia aproxima-se mas, em vez

de abrir, tranca-a.
– Não quero falar contigo – diz Antonia.
Consegue ver Jon, do outro lado, encostado à porta.
– Eu queria contar-te – diz Jon, pelo �o de voz é �ltrada a desolação. –

 Mas não tive oportunidade.
–  Estivemos na cafetaria de  Cedaceros três horas e  onze minutos. Em

silêncio total. A mim, isso parece-me ter sido uma oportunidade.
– Tinha medo. E vergonha.
Então, Antonia, explode. De forma cruel, de forma injusta.
– O teu medo e a tua vergonha mataram Carla Ortiz.
Quer magoá-lo. Quer transferir toda a dor da sua alma para outra.
E consegue.
A dor, no entanto, não desaparece da sua, só aumenta e se multiplica.
Repara, através da  porta, como o  peso do  corpo de  Jon deixa de  estar

encostado à madeira.
Faz-se um silêncio. Grande.
Um movimento a  seus pés chama-lhe a  atenção. Alguma coisa deslizou

entre a porta e o chão, com um sussurro de metal sobre o marmorite.
É a caixinha que tem os seus comprimidos.
Antonia deixa-se cair no chão. Pega na caixinha e aperta-a com força na

mão. Quer chorar.
Não consegue.



Capítulo 2

Um reencontro

Antonia continua no chão a  tentar recompor-se – passaram dez ou doze
minutos – quando a  campainha da porta volta a  tocar. Pensando que Jon
regressou, levanta-se imediatamente, destranca a porta e abre de repente.

– Peço desculpa, eu…
Interrompe logo o que ia dizer. Não é Jon.
Esse homem alto, magro, com as maçãs do  rosto encovadas, é, de  facto,

a última pessoa que Antonia quereria ver ali.
Sir Peter Scott, embaixador do Reino Unido em Madrid, ex-cônsul-geral

em Barcelona, comendador da Excelentíssima Ordem do Império Britânico,
está no espaço diante da porta com a clara intenção de entrar.

– Pai – diz ela, surpreendida.
– Antonia – cumprimenta-a ele.
Não há beijos, nem abraços, nenhum sinal de alegria ou calor entre eles.

Mas sim um frio com baixas pressões e possibilidade de aguaceiros.
É complicado.
 

 

Sir Peter – nessa altura apenas Peter – chegou a Barcelona em 1982. No
ano do  Mundial de  Futebol. Enquanto o  mundo inteiro estava a  ver
a Alemanha a  cair derrotada aos pés de  Itália, Peter Scott acabava de  se
instalar no seu apartamento na Calle Sardenya. A  um passo da  praça
de  touros, que é  uma bárbara tradição, dizia à  mãe pelo telefone. Nessa
altura não era mais do que um funcionário público. O dia era dedicado aos
seus serviços administrativos no consulado. À tarde, passeava pela Rambla,



a  tomar um café e  a devotar-se ao seu vício secreto: a  literatura inglesa
do século �����.

Estava imerso na leitura das Canções de  Inocência e  de Experiência,
de Blake, quando uma mulher que passava perto de si tropeçou, se virou e
lhe entornou o café pingado em cima das calças. O  líquido estava a  ferver,
mas Peter não se importou. Estava mais preocupado com os olhos negros
daquela mulher. Mais para o baixinho, de cabelos castanho-escuros e pele
tão clara que era quase transparente. Estava tão envergonhada com o que
tinha acontecido que nem pediu desculpa. Enquanto ajudava Peter
a recolher os pedaços da chávena de café que estavam pelo chão, o livro que
este estava a  ler caiu também, entre os  fragmentos da  louça e  o charco
de café. Ela, ao ver a capa, recitou:

– Em que martelo, em que corrente? Em que forno se forjou o teu cérebro?
Surpreendido pela citação do  seu poema preferido –  o  mais bonito,

terrível e consolador que alguma vez foi escrito –, Peter disse:
– Não há muitos espanhóis que conheçam Blake.
O  sorriso da  desconhecida ilumina a  Rambla inteira, faz ricochete em

Montjuïc e regressa ao coração de Peter.
– É bom que o conheça. Estou a  terminar os meus estudos em Filologia

Inglesa.
Onze meses depois, numa tarde de setembro soalheira, Peter Scott e Paula

Garrido casavam-se em Santa María del Mar. Passado um ano, nascia uma
menina de olhos negros à qual o pai quis dar o nome de Mary. Por causa
de Mary Wollstonecra�, claro, não por causa de Shelley – por quem Peter
não tem muita estima.

– Não quero saber – diz Paula. – Vai chamar-se Antonia como a minha
mãe, que descanse em paz.

Passados seis anos, depois de  muito sacrifício e  trabalho, Peter foi
nomeado cônsul. A  felicidade da  família foi completa. Paula e ele estavam
perdidamente apaixonados e amavam com loucura a pequenina.

Um ano depois de  ser nomeado, Paula vomitou ao levantar-se, uma
manhã. Sentiu uma dor surda nas costas. Oito semanas depois, um cancro
no pâncreas matou-a.



Antonia foi viver com a avó Scott durante três anos. Era toda a família que
lhe restava. O pai voltou-se para o  trabalho e  ignorou-a. Quando Antonia
regressou a  Barcelona, o  homem que a  recebeu já não era o  pai. Era
o homem que pagava as contas das preceptoras. A morte de Paula tinha-o
deixado com o coração seco, tornara-o egoísta e antissocial, como se a morta
tivesse levado com ela, agarrado pelos dedos na convulsão dos últimos dias,
o  signi�cado do  amor. Ele deixou muito claro a Antonia que ela era algo
supér�uo na sua vida, uma nota de rodapé de um capítulo que acabara para
sempre e que, por uma estranha razão, continuava por ali, vivo e a respirar.
E a inteligência de Antonia, essa genialidade que mostrou desde muito nova
e  que tanto havia fascinado Paula, acabava por ser, na �lha, uma coisa
desagradável. Mas a inteligência de Antonia não tinha a qualidade recatada
da  mãe. Era bem mais a�ada, incisiva e  ardilosa. A  menina aprendeu
a escondê-la muito cedo, não para conquistar o amor do pai, mas sim para
evitar con�itos.

Assim que pôde, Antonia foi para Madrid estudar. Ao pai, nomearam-no
embaixador quando já era namorada de  Marcos, antes de  entrar para
o projeto Rainha Vermelha. Em todos aqueles anos tinham-se visto, no total,
em cinco ocasiões.

Tiveram de passar muitos anos para que Antonia compreendesse porque
razão o pai a odiava. Ou sentia por ela uma emoção tão parecida com o ódio
(três quartas partes de  rejeição e  uma de  ressentimento) que se  tornava
insuportável olhar para ela. Teve de acontecer aquilo com Marcos para que
entendesse. Sempre que Jorge aparecia à  sua frente, a  viva, penetrante
e  penosa imagem de  Marcos –  tal como ela era da  sua mãe  –, Antonia
entendia. Mas não desculpou nem perdoou ao pai, pois pode-se lutar contra
os sentimentos insanos, como ela estava a  fazer naquela altura, com maior
ou menor êxito. E  porque as  crianças vivem no instante, no presente
contínuo, em que não querem, não podem, não devem conhecer outra coisa
que não seja o amor. E ela, sim, talvez – admite agora, três anos depois –
tenha falhado a Jorge, talvez tenha sido então o seu pai aquele que esteve ali
para ele, como não tinha estado para ela. Tomando conta dele quando para
Antonia isso era demasiado doloroso.



Talvez.
Mas Antonia não tinha colaborado. Sir Peter lutara, conseguira a custódia

de Jorge perante um juiz. Tinha exigido que tivesse ajuda psicológica antes
de  ver o  menino. E  estava convencido –  alimentado por anos
de distanciamento – de que a �lha era doida varrida.

É complicado.
 

 

Antonia afasta-se para que o pai possa entrar.
Sir Peter entra no quarto como se este lhe pertencesse. O  jovem inglês

de  boas famílias e  um pouco empertigado que havia conhecido Paula
naquela cafetaria tinha acabado de se empertigar todo.

– Como está? – perguntou, apontando para a cama, embora não olhe para
Marcos mas sim para a janela.

Não esteve presente no casamento, claro. Isso era pedir muito. Mas enviou
um cartão que Antonia tinha quase a certeza de que fora assinado por ele.

– Em coma – responde Antonia. – O que queres?
O pai vira-se e olha-a �xamente. Antonia, que pensa tanto em inglês como

em castelhano, recorre desta vez a  uma palavra que não existe em
castelhano. Embora não seja uma das suas palavras especiais. Stare. Olhar
�xamente para uma pessoa de maneira a que esta se sinta incomodada. Não
é coisa que o pai tenha feito antes.

– Onde está, Antonia?
Na sua voz há algo que ela também nunca antes tinha ouvido.
Medo.
– Onde está quem?
– Onde está o Jorge?
E, com estas quatro palavras, o universo parte-se em dois. O medo salta

da voz do pai e  instala-se na sua pele como uma corrente elétrica de baixa
voltagem, zumbindo da  ponta dos dedos aos ouvidos, encolhendo
o diafragma e apertando-lhe o peito.

– Está no colégio. Diz-me que está no colégio.



– Não está no colégio, Antonia. Alguém o levou da aula. A professora está
no hospital, inconsciente. A mulher da  receção está morta. Apunhalaram
as duas. E as crianças dizem que foi uma mulher. Estão aterrorizados.

Tudo o que o pai lhe disse parece surreal. Como se estivesse a acontecer
a outra pessoa.

Mas já senti uma coisa assim uma vez. Quando acordei neste hospital,

e  Marcos agonizava na UCI  enquanto ela, impotente, revia cada um dos
instantes antes da  tragédia. Com tanta insistência que tinham �cado para
sempre nos seus sonhos, como uma luz forte que �ca na retina depois
de fecharmos os olhos.

Não vai voltar a acontecer.

Antonia põe-se de pé muito depressa, pega no telemóvel e na mala. Mete
lá dentro o telemóvel, o iPad.

– Tenho de me ir embora.
–  Não vais a  lado nenhum, Antonia. Não até esclarecermos isto.

No  colégio dizem que andaste a  vê-lo sem a  minha autorização, com
intervalos de poucos dias. E a mulher da receção abriu a porta. Teve de ser
alguém que ela conhecesse. Onde estavas há três horas, Antonia?

Ela não responde.
A  dor que a  descon�ança do  pai provocou atinge-a apenas de  raspão.

Antonia regista o facto como quem, estando a correr para salvar uma vida,
repara que começou a  chover. Tem uma sensação de  vazio no estômago,
como quando chegamos ao ponto mais alto de  uma montanha-russa.
O sangue lateja-lhe nas têmporas ao ritmo de um batedor de claras de ovos
numa tigela, está consciente de cada inspiração.

Ignorando o  pai, dirige-se para a  porta. Tem de  telefonar a Jon. Tem
de telefonar ao Mentor. Tem de…

– Onde está o meu neto, Antonia?
Antonia vira-se para lhe dizer uma coisa sem parar de andar e então choca

contra um muro vestido de  tijolos. Cai no chão e  em seguida repara que
umas grandes mãos a  estão a  imobilizar, ao mesmo tempo que sente nos
pulsos o  inconfundível som de  umas braçadeiras de  plástico a  serem
apertadas ao máximo.



–  Já te disse que não vais a  parte nenhuma  – diz-lhe o  pai. –  Exceto
connosco à esquadra.



Ezequiel

A água sabe-lhe a cinzas.
Ultimamente, tudo lhe sabe a cinzas.
Mudou o  colchão que lhe serve de  cama de  sítio. Dantes partilhava

a divisão ao fundo do corredor com Sandra, mas agora a �lha ordenou-lhe
que o  tire dali, porque amarrou o menino a uma parede e quer que tenha
espaço su�ciente.

Nicolás pergunta-se desde quando estar com Sandra já não é bom. Desde
quando deixou de suavizar com um sorriso os insultos e as manifestações de
desprezo.

És um velho inútil.
Não admira que o teu pai te batesse.
Depois, passava-lhe a  mão pelo ombro ou oferecia-lhe um sorriso que

atenuava o golpe.
Quando começou isto?
Nicolás não sabe ou não se lembra. Às vezes tem vontade de ir para muito

longe, deixá-la de  lado, fugir sem olhar para trás. Mas depois lembra-se
como foram os meses em que Sandra esteve

(morta)
longe dele, de  como se afundou num poço de  escuridão do  qual não
conseguia sair. De  como era sair à  rua, entrar no metro, estar rodeado
de pessoas, sentir os seus olhares a resvalar pela sua nuca e costas. Ali vai
um homem que perdeu a �lha.

Um velho inútil.
Não admira que o teu pai te batesse.
Depois Sandra voltou.
Apenas, regressou. Bateu à porta, uma noite, e tudo foi perfeito.



Não, nem tudo. Porque voltou diferente.
Nicolás não o quer admitir, não gosta da verdade que está por detrás dessa

ideia. Não quer renunciar à  in�uência poderosa da  vontade de  Sandra.
Desde que voltou, irradia uma energia que o envolve, que o impulsiona.

Mas agora já não é uma energia boa. Agora essa energia envenena.
O  caminho que o fez percorrer parecia claro, mas apareceram desvios.

Imprevistos, como ela lhes chamava.
Aquele menino. Aquele menino não devia estar aqui.
É demasiado pequeno.
Nicolás fantasia que enfrenta Sandra da mesma maneira como imagina

fugir. De  forma breve, super�cial e  inofensiva. Tão depressa a fantasia
começa, sente-a logo como uma solução para a  angústia e a  confusão,
Nicolás recorda a solidão. Pavorosa, fria e desumana.

Dantes era assim? Antes de regressar?
Nicolás também não se lembra. Não tem imagens concretas do  antes.

Talvez fragmentos da melodia, mas ainda menos da  letra. Lembra-se dos
longos passeios pelos túneis, de  ter a  sensação de  ser pai. Lembra-se
de coisas que não quer recordar, coisas que se passavam à noite, momentos
em que visitava o quarto de Sandra, momentos em que era o seu pai e em
que Sandra era ele. Mas descarta-os, como se na realidade essas imagens não
formassem uma parte integral de quem é na totalidade. São só sonhos. Não
são reais. Se o fossem, teria pegado fogo por elas as correspondentes páginas
de con�ssão.

Além disso, desde que regressou, não voltou a acontecer.
Agora é ele quem recorre a ela para ter um alívio diferente, o método que

ela lhe ensinou. Ajoelha-se e depois ela pega no cinto e bate-lhe com ele nas
costas. Como lhe fazia o pai em criança para que Nicolás não pecasse. Como
fazia logo antes de pecar com ele.

Nicolás volta a  sentir o  sabor a  cinza na língua e no paladar. Não gosta
daquela confusão que sente. Desde que ela regressou.

Pega na pistola que está em cima da  mesa. O  peso, a  presença física
da arma, dão-lhe uma estranha determinação.

É uma porta. Uma porta, pensa Nicolás.



En�a a  arma na boca. Os  dentes roçam o  metal, mordem-no. O  óleo
da arma, o metal, arrastam o sabor a cinzas.

Uma ligeira pressão, é tudo o que precisa. E depois só haverá paz.
Aperta o  gatilho, mas a  arma apenas lhe devolve o  barulho da  patilha

de segurança.
És um velho inútil.
Não admira que o teu pai te batesse.
Soam passos, aproximando-se, e Nicolás pousa depressa a arma na mesa.
Da próxima vez. Da próxima vez vai conseguir.
– Está tudo pronto? – pergunta Sandra.
Nicolás con�rma com um aceno de  cabeça. Esforçou-se muito, mas fez

tudo o que ela pediu.
Ela sorri-lhe.



Capítulo 3

Um Rolls-Royce

Antonia Scott (um metro e  sessenta, cinquenta quilos) calcula

as possibilidades que tem de se livrar do homem que a arrasta até ao carro

que está à porta (um metro e noventa, oitenta e sete quilos). São nulas. Nem

precisa de  interiorizar o  facto de  que o  homem é, como todos os  que

prestam serviços de  segurança na embaixada, um o�cial da SAS britânica.

Como os GEOS ou os Marines, mas em �sh and chips.

O  SAS  fez o  seu trabalho de  reconhecimento. Leva-a aos empurrões

e grunhidos até aos menos concorridos corredores das traseiras. Sir Peter

segue-os, três passos atrás. Descem as  escadas, atravessam a  zona

de oncologia –  é  sempre o  lugar mais escondido – e  acabam no extremo

do  hospital, onde há uma porta traseira que Antonia nunca vira e, no

entanto, vive praticamente no Hospital de la Moncloa desde há três anos. Foi

tudo estudado para se cruzarem com o mínimo de pessoas possível.

O  Rolls-Royce Phantom que espera lá fora –  um segundo SAS  segura

a porta aberta do carro – é o carro o�cial do embaixador do Reino Unido,

o que não impede que Sir Peter se sinta mais do que orgulhoso dele. Noutras

circunstâncias, talvez Antonia gostasse que a estivessem a meter à força num

carro de meio milhão de  euros. Mas não é  o caso. Naquele momento só

é  capaz de  pensar que, se a  fazem entrar para aquele carro, tudo se terá

acabado para Jorge, para ela e para Carla Ortiz.

Não pode permitir tal coisa.

E, no entanto, não lhe ocorre nenhuma maneira de  o evitar. Deixar-se

dominar pelo pânico, atirar-se para o chão, gritar… tudo isso ainda tornará

as coisas piores.



Quando dá por si, já está sentada no banco de trás do carro, atrás do do

condutor.

– Estás a cometer um erro – diz ao pai, que ocupa o  lugar ao seu lado.

Os dois SAS colocam-se à frente.

–  Espero que seja verdade, Antonia  – responde ele, mas não acredita.

Já a deu como culpada porque pensa que ela há já três anos que não está no

seu juízo perfeito. E  aquela segunda parte talvez fosse verdade há alguns

dias, mas já não é.

Eu não quero suicidar-me, pensa e apercebe-se de que é verdade. Depois

de anos a controlar-se, permitindo-se apenas fantasiar com a ideia de acabar

com tudo durante três únicos minutos em cada noite, apenas quatro dias

tinham sido su�cientes para mudar tudo.

Não pode acabar assim.

As portas do carro fecham-se.

Antonia olha em volta, desesperada, à  procura de  uma saída que não

existe.

O condutor, o mesmo SAS que a trouxe a reboque, põe o carro a trabalhar.

Então chega o choque.



Trinta segundos antes

Jon Gutiérrez não gosta de injustiças.

As palavras de Antonia feriram-no, muito mais do  que aquilo que está

disposto a admitir. Havia colocado todas as suas expectativas nela, sujeitara-

se a  tudo para conseguir, fosse de  que maneira fosse, que encontrassem

juntos Carla Ortiz. Claro que a vida não é uma linha reta nem um caminho

seguro e a mochila que Jon tinha trazido de Bilbau

E as tuas mentiras.

tinham acabado com o sonho.

E é assim que Jon está sentado no Audi A8, sem trabalho, nem objetivo,

nem esperança. Um sino ferido no campanário, metade partido ao meio. No

hotel estão à sua espera os amigos dos Assuntos Internos, com certeza. Mas

não lhes vai dar esse gosto, não senhor. Se quiserem falar com ele, que vão

a Botxo que nesta época do ano está lindo e a casota do cão – é assim que

chamam os de Bilbau ao Guggenheim – refulge ao sol de junho, junto ao rio.

Ainda está a tempo de se pôr em Bilbau para um jantar tardio se arrancar

agora e  pisar o  acelerador com esmero. Poderá ver a  amatxo, contar-lhe

as dores e deixar que o amanhã lhe traga tempos piores.

Mas, claro, nesse momento vê Antonia a  ser arrastada para dentro

do carro por um tipo grandalhão e indubitavelmente armado.

O  inspetor Gutiérrez nunca foi devoto da doutrina de perdidos por cem,

perdidos por mil. A primeira vez que se deixou levar pelas circunstâncias foi

há quatro dias e  isso porque não teve outro remédio. A  igreja da qual Jon

Gutiérrez é  devoto, onde coloca velas, se põe de  joelhos e  faz preces é  a

da Nossa Senhora de Com a Minha Parceira Não Se Brinca. E é assim que,

sem ter mais pensamentos pelo meio, põe o motor do  carro a  trabalhar,

carrega no acelerador, mete a mudança – truques que se aprendem quando



se junta a psicopatas – e lança o Audi disparado contra as traseiras do Rolls-

Royce.

E vão dois.



Capítulo 4

Uma negativa

A  força do  impacte desfaz a  janela esquerda da parte de  trás, cobrindo

Antonia de  vidros. Deforma o  habitáculo do  Rolls-Royce e  atira-a contra

o pai, que ainda não tinha posto o cinto de segurança. Os airbags saltam no

assento do  condutor e do passageiro mas, por alguma razão, aquele carro

de meio milhão de  euros decide que os passageiros de  trás não precisam

deles.

A  testa de Sir Peter bateu contra a  janela do seu lado e deixou uma teia

de  aranha onde no centro há uma aranha vermelha. O  cabelo branco –

 Antonia está convencida de que o pinta – está agora empapado de sangue.

Antonia está em cima dele, numa posição íntima, a  sua cabeça sobre

o peito, o que não acontecia desde há… vinte e sete?, vinte e oito anos? Mas

não procura o  contacto, apesar de  conseguir ouvir com nitidez o  coração

do pai a latejar a menos de vinte centímetros do seu ouvido direito. Aquilo

que procura é  o puxador da  porta, com os  dois braços estendidos para

a frente por culpa das braçadeiras de plástico que lhe unem os pulsos.

– Não… – sussurra o pai, ainda atordoado com a pancada.

Ela consegue abrir a porta e  endireitar-se, passa por cima do pai –  está

consciente de  que lhe deu uma joelhada nos rins, o  que não lamenta

muito  –, mas quando já tem meio corpo de  fora, Sir Peter agarra-lhe na

perna e puxa-a para trás.

– Só vais piorar as coisas – diz Sir Peter.

A  �lha dá pontapés, empurra com força as  pernas, o  peito e  os braços

do pai até que consegue libertar-se.

As coisas não podem estar piores.



Os dois SAS estão a começar a livrar-se do abraço amoroso do airbag. No

outro lado do carro, Jon Gutiérrez está na mesma. Só que ele tem um pouco

mais de experiência. Conseguiu até voltar a ligar o carro e gesticula para que

ela entre.

Antonia olha-o e diz que não com a cabeça.

Começa a  correr na direção contrária, afastando-se de  Jon, afastando-se

do pai.

Corre, Antonia.



Capítulo 5

Uma linha desimpedida

Três horas mais tarde, Antonia deixou de fugir.
No entanto, ainda não está a salvo.
 

 

Conseguiu deixar para trás os da SAS, metendo-se por uma rua estreita
entre o  hospital e  o lar de  idosos do  edifício contíguo. Quando dobrou
a esquina tinha poucas opções. Diante dela só havia o Manzanares. Do outro
lado do rio, um bairro com pequenas casas unifamiliares onde Antonia seria
um alvo fácil. Assim, decidiu entrar no lar de idosos, com passo lento para
não chamar a  atenção, mesmo sabendo que isso a  poderia fazer perder
terreno. Levava a mala pendurada nas mãos amarradas e  juntas. Quando
chegou às escadas começou a correr outra vez até à segunda subcave, onde
há um túnel que liga o  lar ao hospital. Saiu pela porta principal – a menos
de seis metros do pai, que estava de pé, de costas para ela, a segurar a cabeça
com as mãos e  a olhar no sentido onde ela estivera antes  – e  atravessou
a rua, em direção ao Parque de la Bombilla, onde usou a beira de um caixote
do lixo para se livrar das braçadeiras de plástico.

Jon já não se via. O Audi tinha desaparecido. Embora não acreditasse que
pudesse andar muito com ele, pelo menos não o apanhariam tão depressa.
 

 

Em que momento deixamos nós de ser caçadores para nos transformarmos

em presas?, interroga-se Antonia.



Está no McDonald’s da Gran Vía. Decerto o  lugar mais anónimo sobre
a  face da Terra, com centenas de pessoas a  entrar e  a sair a  cada minuto
e ainda por cima àquela hora. Às seis da tarde, o momento em que se junta
o  lanche dos espanhóis com o  jantar cedo dos turistas estrangeiros.
Conseguir mesa foi impossível, por isso Antonia come o hambúrguer duplo
com queijo, batatas fritas extragrandes e  o seu McFlurry –  vai precisar
de toda a energia que possa arranjar –, sentada num dos pufes da entrada,
com a bandeja sobre os joelhos. Não acredita que estejam à sua procura na
rua, ainda é muito cedo, mas está de costas para a montra. Não vá terem
colocado a  sua fotogra�a no sistema e  ser por acaso reconhecida por um
agente expedito.

Não, o pai deve tê-la denunciado à polícia. Sem dúvida que o pessoal dos
Homicídios está a  trabalhar no caso e vai querer falar com ela. Claro que
não podem pedir ajuda à  Unidade de  Sequestros e  Extorsões. Ezequiel
encarregou-se disso.

Estamos no ponto onde ele queria que estivéssemos. Encontrámo-lo quando

ele quis que o encontrássemos. Não antes.

O pessoal dos Homicídios leva as  coisas com mais calma do que os da
USE. Os  seus clientes já não protestam nem é  possível fazer-lhes mal,
portanto apanhar o  responsável em fuga é  uma questão de  tempo. Que,
de facto, corre sempre a seu favor. Quando o fugitivo corre, desgasta-se. Não
se pode correr eternamente, e muito menos hoje, quando tudo aquilo de que
um fugitivo necessita – comer, beber, dormir – deixa um rasto eletrónico.
A não ser que se leve consigo um monte de dinheiro vivo.

Não é o caso de Antonia. Todo o seu capital era uma nota de vinte euros,
que traz sempre dobrada e  en�ada entre o  telemóvel e  a capa para uma
emergência. Um hambúrguer com queijo parece ser uma emergência
necessária, mas agora só lhe restam nove euros e quarenta e cinco cêntimos.

Pensando bem, não deveria ter pedido o gelado.

Não usou o cartão de crédito por precaução. E é muito mais perigoso ter
o telemóvel ligado. Se quiserem mesmo apanhá-la, aquele pequeno aparelho
vai conduzi-los até ela como um farol conduz um barco no meio
da tempestade.



Mas também não o  pode desligar nem desfazer-se dele. Porque está
à espera de uma chamada que sabe que não vai tardar a ser feita. Por isso,
não tinha atendido Mentor, que já lhe ligou três vezes, e Jon, que já lhe ligou
outras seis.

A que mais lhe custou não atender foi a da avó, que também lhe ligou.
Uma só vez. Mas também não atendeu por muito difícil que isso tenha sido.

A linha deve estar desimpedida.
Deixa um resto da bebida para ingerir um dos comprimidos vermelhos.

A  sobrecarga de  estímulos –  as  pessoas, as  luzes, as  conversas, os  carros,
os  pensamentos acelerados  – à  sua volta está a  deixá-la louca e  tem
de refrear a mente, recuperar o controlo, �ltrar. Cada um dos comprimidos
concede-lhe uns escassos quarenta minutos.

Apercebe-se, alarmada, que só tem mais dois.
Atira os  restos para o  lixo e  sai para a  rua, descendo pela Montera em

direção a  Sol, com o  telemóvel na mão. Estar em movimento ajuda-a
a continuar livre. E só se estiver livre poderá salvar Jorge.

Continua a caminhar.
Quando, por �m, a  chamada chega, Antonia está quase na Plaza

de Canalejas.
– Boa tarde, senhora Scott – diz uma voz de homem. Grave e seca.
– Quero saber se o meu �lho está bem – responde Antonia.
– Está. Não sofreu mal nenhum.
– Quero falar com ele.
–  Isso não vai ser possível. Mas insisto que não vai sofrer. Os �lhos não

devem pagar pelos pecados dos pais.
– E, no entanto, você não deixa de os fazer pagar, não é verdade?
– Só faço a obra de Deus.
– Se você o diz… Não me vai deixar falar com o meu �lho?
– Já lhe disse que não.
– Nesse caso quero falar com Ezequiel.
– Está a falar com Ezequiel.
– Você não é Ezequiel. Você não é mais do que o seu moço de recados.

Passe-ma.



Do outro lado da  linha há um silêncio humilhado. Antonia julga que
desligou. Volta a  sentir a  vertigem, a  pressão à  entrada do  estômago,
o pânico perante o qual não se pode permitir ceder.

E ainda outra coisa. Um som matraqueia, ao longe. Antonia regista-o na
sua mente para voltar a ele mais tarde. Pode ser importante.

Depois ouve uma voz nova ao telefone. Uma voz de  mulher, suave
e carinhosa.

– Parabéns, Antonia Scott.
Sem saber porquê, Antonia associa aquela voz de  mulher a  um rosto

amável. Mas quando para um segundo a  ouvir, a  ouvir verdadeiramente,
percebe que por debaixo dela se movem vermes. Gordos e pálidos, como
os dedos de um cadáver.

– Quero falar com o meu �lho – insiste.
– O meu pai já deixou esse assunto muito claro. Diga-me, como soube?
Antonia não sabia. As suas suspeitas tinham começado quando se revelou

a  identidade de Ezequiel, mas fora um tiro no escuro que tinha dado. No
entanto, não ia admitir isso.

– Isso é comigo.
Ela ri-se. E nesse riso os vermes espreitam por debaixo de uma máscara,

uma massa a pulsar e ameaçadora.
– A grande Antonia Scott. Sempre misteriosa. Está bem. Para si, as regras

são as mesmas, Scott. Vou impor-lhe uma penitência pelos seus pecados,
como aquela que Laura Trueba recebeu, como a que recebeu Ramón Ortiz.
Está preparada para ouvir?

Antonia não responde.
– Está aí?
– Estou aqui.
– Quer voltar a ver o seu �lho?
– Já sabe que sim.
– O  seu pecado, Scott, é o orgulho. Um pecado menor, em comparação

com o  dos outros pais. Merece um castigo menor. A  sua penitência
é esperar. Doze horas. Se a cumprir até às sete horas da manhã de amanhã,



soltaremos Jorge, num lugar visível. Onde qualquer bom samaritano o possa
encontrar.

– Qual é a alternativa?
– A alternativa é  tentar encontrar-nos. Pode ser que tenha êxito, porque

está muito próxima. Mas quero que saiba uma coisa: o seu êxito seria o seu
fracasso. Compreendeu?

Antonia tinha compreendido. Tinha compreendido muito bem.
– E o que acontecerá a Carla Ortiz?
– O destino dela não é consigo. Está nas mãos do pai dela. Ele tem a sua

própria penitência.
– Porque está a fazer isto, Sandra?
Outra vez um riso doentio, infeccioso e cruel.
– Porquê? Acho estranho que alguém com as suas capacidades ainda não

tenha percebido. Faço-o porque posso. Porque é… divertido.
E volta a rir-se.
– Até amanhã, Antonia Scott.



Capítulo 6

Um chá verde

En�a-se no primeiro café que encontra, quer acalmar-se, pensar nas
alternativas.

Senta-se ao balcão. Pede um chá verde para digerir a comida de plástico
que lhe entope o estômago e a informação que ricocheteia no seu cérebro.

A  empregada ainda está a  deitar a  água a  ferver no bule de metal –
 desenhado com cuidado para verter mais água no pires do que no interior
da chávena – quando Mentor volta a ligar.

–  Não te perguntaste ainda porque é que não te apanharam com
o telemóvel ligado?

Antonia diz que sim, que o fez, e pergunta-lhe:
– O que �zeste?
–  Nós redirecionámos o  SIM  do teu telemóvel para que parecesse que

estás onde não estás. – As  pessoas como Mentor falam sempre no plural
quando não sabem fazer as coisas. – Segundo diz um cromo novo que temos
na equipa, estás de visita ao Afeganistão. Deves-me uma.

– Desconta-a daquelas que tu me deves.
– No entanto, isto não vai durar muito. Mais uma hora, no máximo, antes

que derrubem os obstáculos. A polícia também tem os seus cromos. Não te
esqueças de desligar o telemóvel para esse momento.

A  empregada coloca a  chávena à  sua frente. Antonia pega no pacote
de açúcar e sacode-o entre o indicador e o polegar.

Uma hora. No máximo.
– As coisas estão muito más?



– Desapareceu o neto do embaixador inglês, o rapto de Carla Ortiz ocupa
todos os noticiários, mataram uma mulher, apunhalaram outra. Uma bomba
levou desta para melhor seis polícias e feriu outros dois com gravidade. E tu
és o único elemento que une isto tudo.

– Então vão mal, não?
Mentor solta um rugido exasperado.
– Gostava mais de ti antes de aprenderes a usar o sarcasmo. O teu pai está

a fazer muita pressão para que te encontrem.
O que não é uma alternativa. A última coisa que deve fazer agora é passar

a noite toda na esquadra, presa a uma cadeira e a responder a perguntas.
– O  teu pai insiste em dizer que sabes alguma coisa, embora a descrição

da  mulher que levou o  Jorge encaixe em várias suspeitas possíveis. Uma
delas é a mãe de Peppa Pig, com gabardina.

É normal quando as testemunhas são dezanove crianças de quatro anos.
– Quando a professora sair da UCI – continua Mentor –, se é que sai, pode

ser que esclareça tudo. Mas por enquanto não podes deixar que te apanhem,
Scott. Não podes comprometer o projeto.

Antonia não quer acreditar naquilo que está a ouvir. A  frieza de Mentor,
por vezes, consegue ultrapassá-la.

– Têm o meu �lho, sabes isso, não?
– Ainda me dás mais razão. Se te apanharem, não poderás ajudá-lo. Tens

de lhe deitar a mão antes. Descobre onde está e diz-nos. Nós faremos o resto.
Assim cruamente. Assim, apenas.
Assim tão impossível.
Antonia respira fundo. O  efeito do  comprimido está a  começar

a desaparecer e, por isso, o mundo começa a ganhar velocidade, as emoções
batem à porta. Aperta o telemóvel com força, forma um punho com a mão
esquerda. Bate na coxa. Uma, duas vezes.

A empregada olha para ela de uma forma estranha.
Calma, calma, diz para consigo. A  última coisa que queres é  dar um

espetáculo e que acabem por chamar a polícia.
Dizer a si mesma para ter calma não vai mudar nada. A química do seu

cérebro é  o que é. E  naquele momento o  hipotálamo, modi�cado para



funcionar de maneira natural como se sempre estivesse sob pressão, está
de  facto pressionado. Por isso, está a  bombear histamina na corrente
sanguínea como se não houvesse amanhã. Antonia está consciente
da totalidade de todos os elementos de informação que a rodeiam.

Da slot machine que não para de dar voltas.
Do homem da esquina que �nge estar a ler, embora na realidade se esteja

a tocar por debaixo do casaco que tem sobre o colo.
Da porta da casa de banho que chia.
Do som da  televisão, da  cadeira que tem uma perna partida, da porta-

docafésomdowhatsappdohomemque
�����.
– Estás aí, Scott?
– Não consigo…
– Scott? Tens os comprimidos? Tens de tomar um agora.
Antonia sabe disso.
Mete a mão no bolso, tira a caixinha de metal. Quando tenta tirar um dos

comprimidos dos dois que restam, a  caixa cai no chão, no caixote com
cascas de  amendoim, palitos usados, caroços de  azeitona e  guardanapos
gordurosos.

Não!
Antonia baixa-se e procura por entre a porcaria, mete-o na boca e morde-

o sem se preocupar com os germes.
Desta vez nem conta até dez, nem espera que o medicamento faça a sua

magia. Não há tempo.
– O que descobriram sobre Fajardo?
–  Que, por enquanto, não está morto. Estão à  procura dele por toda

a parte, mas vai levar tempo. O tipo sabia o que fazia quando decidiu apagar
os seus vestígios de pegadas. O único vínculo que o ligava à vida era a conta
bancária com a  qual continuava a  pagar as  despesas, mas isso é  habitual
quando morre alguém. Se ninguém reclamar o dinheiro, nem avisar o banco
de que o titular morreu, continuam a debitar as despesas até que o saldo se
esgote.

– Dá-me alguma coisa que possa usar, Mentor. O que quer que seja.



– Enviei para o teu email o �cheiro de Fajardo. Além disso, que é pouco,
não há nada, Scott. A  única coisa que apurámos foi que Fajardo esteve
de baixa médica depois do suicídio da �lha.

– Ah, bom, acontece que a �lha também não está morta – diz Antonia.
– O que estás a dizer?
– Não interessa. É demasiado longo para te explicar. Continua.
Mentor tem di�culdades em recuperar o  �o depois da  revelação de

Antonia.
– Na semana em que ia regressar ao trabalho, morreu na queda do túnel.

É tudo.
Não é nada.
– Como está o Jon?
–  Completamente doido. Liga-me de  cinco em cinco minutos. Quer

ajudar-te, Scott.
– Pois isso não vai acontecer.
Não, depois da  forma como mentiu, pensa Antonia. Já não posso con�ar

nele. E  também tem os  dos Assuntos Internos à  perna. E  os jornalistas. Se
o chamar e  se ele vier, quem sabe quem poderia vir com ele? Podia estragar
tudo.

Também não posso con�ar em Mentor. Não posso con�ar em ninguém.
É demasiado arriscado para Jorge.
– Como queiras. Desliga o telemóvel, Scott. E apanha-o.
Desliga. Antonia desliga também o  telemóvel. Abre o  iPad, coloca-o no

modo de voo e liga-o em seguida ao wi-� do café para descarregar o �cheiro
de Fajardo.

Não é grande coisa. Mas há nele o esboço de uma história.



Carla

Com um último puxão, o azulejo cai-lhe na mão.
Os dedos indicador e médio de Carla sangram abundantemente. As unhas

estão lascadas e partidas, mas conseguiu soltar o azulejo.
Segura-lhe com a  mão esquerda enquanto chupa os  dedos da  direita,

cospe sangue, bocados de  unhas e  de areia. Carla não consegue ver
a  expressão do  seu rosto, a  ferocidade animal, primitiva, que a invade
quando, por �m, �ca com aquele quadrado de cerâmica, de dez por dez.

Tentando ignorar o  sofrimento e a raiva que sente por causa das pontas
dos dedos em carne viva, Carla despe o  vestido. Envolve cuidadosamente
o azulejo na saia e depois coloca-o embrulhado, com os cantos virados para
cima, apoiando-o entre o chão e a parede.

Esteve a  pensar naquele momento durante horas. Visualizando cada
pormenor do que iria fazer e, por isso, não cometeu nenhum erro. Até que
a memória alcançou uma qualidade quase física.

Tem de lhe dar uma pancada com o lado com a mão. Uma pancada seca,
mesmo no centro. Não pode dani�car os cantos, ou parti-lo de  forma que
�que demasiado irregular.

Tem de ser perfeito. Uma pancada precisa, às cegas na escuridão.
 

Traça o percurso várias vezes.
Com suavidade. Depois fá-lo.

 

Carla obedece à  Outra Carla, que é  quem parece, cada vez mais, estar
a  tomar o  controlo da  situação, até ao ponto em que Carla sente que está
quase a passar para o lugar do copiloto. Não se importa. Faria qualquer coisa
para sair dali, para estrangular Sandra com as mãos.



Pensa nela quando a sua mão bate contra o azulejo. Sente um ruído baixo
sob o vestido.

O tecido cumpriu a sua função, que a peça não fosse ouvida ao ser partida.
Agora, desdobra o embrulho com medo de o ter partido em pedaços. Esse
azulejo, naquele momento, é a coisa mais importante da sua vida.

Alguns bocados muito pequenos caem do vestido, outros escorregam pelo
tecido. Carla, às cegas, vasculha entre eles, angustiada. Se o azulejo �cou em
pedaços, todo o esforço das últimas horas terá sido inútil.
 

E morrerás. Sabes que
não vão ajudar-te, não é?

 

Pode ser que tenha levado tempo… A�nal é  uma decisão muito
importante.
 

Se tivesse sido Mario que
estivesse no teu lugar e tu tivesses

de pegar fogo à empresa,
o que farias?

 

Ainda tem tempo. Ainda pode fazê-lo. Ainda pode demonstrar que…
 

O que lhe interessa mais do que o seu império?
Vaca estúpida. Não o vai fazer.
Abandonou-te. Tens de lutar

por ti. Não podes contar com ninguém!
 

Carla dá mais um passo atrás. Cede um pouco, mas o controlo é da Outra
Carla. Mexe no vestido que se soltou do  azulejo e  encontra, entre
os pedaços, uma metade quase perfeita.

Segura-lhe com o  instinto de  uma fera. Nem volta a  vestir o  vestido,
apenas se dirige para a  parede acima do  buraco e  começa a  introduzir
a ponta da  ferramenta improvisada no azulejo seguinte. Agora avança um



pouco mais depressa e, pelo menos, não sente a dor dos dedos. Desta vez,
leva menos de uma hora para conseguir desprender o segundo.

Retira-o com muito cuidado, não quer chamar a atenção dos raptores para
o  que está a  fazer. Tem o  ouvido atento a  qualquer som proveniente
do exterior.

É  então que ouve o  choro, do outro lado da parede. É um menino, um
menino pequeno. Parece o…

Mario!
Carla vai levantar-se, vai gritar que está ali, que é a mamã, que tudo vai

correr bem, mas a voz detém-na.
 

É só um truque.
Do outro lado da parede

não está nenhum menino.
 

Carla hesita, mas por �m compreende que é produto da sua imaginação.
Não pode estar um menino de quatro anos do outro lado da parede. E  se
estivesse, não pode ser o �lho. É mais um truque de Sandra para a torturar.

E, assim, obedece ao estímulo da Outra Carla. Cuidar de si. Mais nada.
Coloca o outro azulejo em cima do vestido e volta para o canto.
Vai precisar de, pelo menos, mais dez.
E não tem tempo su�ciente. Sabe que é um plano condenado ao fracasso,

mas está disposta a  lutar. A  Outra Carla mostrou-lhe uma verdade
irrebatível: a  vida não vale  nada. É  só um clarão entre duas escuridões
in�nitas.

Mas ela vai aproveitar até aos últimos instantes desse clarão.



Capítulo 7

Uma penitência

A única maneira de ganhar uma partida é compreender as regras do jogo.
Desde que começaram a jogar o jogo de Ezequiel, tudo tem sido murr-ma.

Caminhar dentro de água à procura de alguma coisa com os pés.
Agora o jogo começa a estar claro, pensa Antonia.
Nicolás Fajardo, um polícia nacional com uma folha de serviço medíocre,

entra para a  corporação em 1996. Não tem estudos superiores e, segundo
uma avaliação psicológica, tem um senão, «não tem grandes capacidades
sociais», deste modo não se recomenda que participe em atividades onde
tenha de enfrentar o público.

Se Jon estivesse aqui dizia logo que era um eufemismo, pensa Antonia. Sente
a falta dele. Mas esse é um sentimento perigoso.

O psicólogo até �ca espantado pelo facto de Fajardo ter sido aprovado nas
avaliações da Academia. Antonia, não. A  neurose é  um processo gradual
e Fajardo, além disso, tinha jeito para esconder as manias. Pelo menos em
situações simples. Mas quando as coisas se complicam, revela o que está por
baixo. E os seus superiores �cam aborrecidos. Não sabem o que fazer com
ele, porque um funcionário devia cumprir o seu dever.

Não obstante, Fajardo esteve no exército. Duas missões na Bósnia, em
1993 e 1994. Experiência com explosivos.

É por isso que o colocam na unidade NBQ.
É perfeito. A  entrar e  a sair dos túneis para que não coloquem bombas

para os  políticos, não vai ter de  ajudar velhinhas a  atravessar a  rua. Vai
arrastar-se por buracos escuros, como o  rato que os quatro companheiros
tatuam no braço.



As coisas sorriem a Fajardo, como o prova a escassez de anotações durante
o  expediente. À  exceção das pessoais. Uma licença de quinze dias para se
casar, em 1997. Uma baixa por paternidade de outros quinze, em 1998. Uma
baixa de uma semana por morte, em 2007. Entre parênteses, esposa.

Não refere a  causa da  morte. Mas Antonia consegue chegar às  suas
conclusões. Porque desde 2006 que as mesmas avaliações psicológicas são
repetidas. Os  terapeutas fazem sempre a  mesma avaliação, porque
o interessado nem esteve presente nas sessões: stress. Só um deles, em 2008,
se atreve a  aprofundar mais as  raízes do seu comportamento e  o  seu
relatório é devastador.
 

O  doente cresceu numa família de  classe média baixa, com um pai
violento e  cruel. Provavelmente foi abusado, se não sexualmente, pelo
menos com castigos físicos. O  seu desenvolvimento afetivo e  a sua
personalidade foram afetados por um contexto tóxico. A  sua saída
pro�ssional deu-se no exército onde as  situações de  stress conduziram
a que a sua perturbação de  stress pós-traumático piorasse. Apesar de ser
muito funcional por imitação, o  doente carece de  capacidades sociais
básicas ou de  estratégias verdadeiras de  defesa psicológica e  a sua
personalidade é  muito fraca. O  trabalho diário agravou os  problemas
derivados do stress pós-traumático. Recomendamos a sua baixa imediata
do serviço efetivo.
 

Tivemos sorte em o terem dado como morto ou nunca teríamos tido acesso
a esta informação, porque jamais teria saído da gaveta do psicólogo.

E, com certeza, nunca saiu, porque Fajardo continuou a  trabalhar. Com
dezenas de milhar de  lugares vagos por preencher em Espanha, e muitos
mais durante a crise económica, alguém decidiu que não se podia prescindir
de  Fajardo. Na sua totalidade, o  seu trabalho não era muito diferente
daquele que têm aqueles cães do aeroporto que se sentam em frente às malas
quando cheiram um explosivo. Foi assim que lhe foram pondo remendos.
Risperidona. Olanzapina. Ziprasidona.

Assim, foi puxando a corda.



Um dia, há dois anos, aconteceu uma coisa.
Sandra Fajardo �ngiu o seu suicídio.
Antonia tenta imaginar como teria sido a  relação de Fajardo e da �lha.

Uma menina que cresce sem a mãe, um adulto com gravíssimos problemas
psicológicos e  sem mais qualquer companhia feminina, que sofreu graves
abusos na infância.

Como seria essa menina com dez anos. Com onze.
Com treze e catorze, quando o corpo muda.
Enquanto os  chefes de  Fajardo olham para o  lado, sabendo que aquele

homem é uma bomba-relógio muito mais perigosa do que aquelas que ele
procura no subsolo.

Antónia pergunta-se como é a vida daquelas duas pessoas.
Quem pode saber o que se passa por detrás das portas fechadas, nas salas,

nos quartos? Quem pode saber o que se passa entre duas pessoas, dia após
dia, ano após ano, milhares de madrugadas?

Ela não sabe. Mas con�rmou, com aquela chamada telefónica, aquilo que
já intuíra. No instante em que soube que a impressão digital no volante era
de Nicolás Fajardo, deduziu que ele não era Ezequiel. Deduziu que Parra
e os seus homens estavam em perigo.

Antonia não sabe o  que se passou entre Sandra e  o pai, mas tem um
palpite. Acredita que a  parte mais fraca se adaptou e  evoluiu até se
transformar na parte mais poderosa. Primeiro teve de sofrer, de ter sentido
muita dor até que aprendeu a dominar aquele que a causava. E depois, um
dia, decidiu que chegara o momento de in�igir essa dor a outros.

Era Sandra quem, desde pequenina, tinha pagado pelos erros do  pai
de Nicolás. Era Sandra quem tinha crescido e quem estava agora disposta
a  fazer que outros pagassem. A  impor-lhes penitências impossíveis
de cumprir, como tinha feito com Laura Trueba e Ramón Ortiz.

Obrigá-los a  renunciar àquilo que eram, a  si mesmos, àquilo que
os de�nia. Ao êxito.

Como �zera com Antonia, dando-lhe aquela escolha impossível.
Para salvar a vida do �lho, tem de deixar que seja Sandra a ganhar.



Precisa de se manter quieta por mais dez horas e meia. Abandonar Carla
Ortiz à mercê da decisão que o pai vier a  tomar, seja qual for a penitência
que Ezequiel lhe impôs e  que Antonia tem a  certeza de  que não a  irá
cumprir.

E  Jorge viverá. Uma vida por outra. Uma vida por se limitar a  fazer
o mesmo que anda a fazer nestes últimos três anos: nada.

Não, pensa Antonia. Isso não vai acontecer.
Não con�o naquela cabra. Não vou permitir que o  meu �lho passe um

segundo que seja desnecessário nas suas mãos. Não vou permitir que o �lho
de Carla Ortiz não volte a ver a mãe.

Não vou abandoná-la.
Seria como se se abandonasse a si mesma.
 

 

Antonia sente uma pontada estranha. Não deixa de  ter graça que ela,
a quem a decisão de Laura Trueba lhe pareceu monstruosa –  e que tinha
custado a  vida ao �lho  –, esteja na mesma situação e  a tomar a  mesma
decisão.

Talvez seja verdade que já estou a começar a compreender a ironia, comenta
para consigo, surpreendida.

É  verdade. Às  vezes o  amor encaminha-nos para lugares complexos. Mas
nunca podemos renunciar a nós mesmos.

Pensa naquela rapariga da  loja de  tatuagens. Em como cuida do  pai
de  forma incondicional. Mas não tinha renunciado a  ser ela. Qualquer
outra, na sua situação, não os  teria deixado aproximarem-se do  seu pai, o
amor teria prevalecido para fazer o que era certo. E, no entanto, ela insistiu,
obrigou o pai a prestar-lhes atenção, a desviar o olhar daquele �lme…

Então um raio cai sobre ela.
– Kirk Douglas – diz Antonia, em voz alta. – O maldito Kirk Douglas!
– O que estás a dizer, amor? – pergunta a  empregada com um sotaque

de Havana.
Antonia nem chega a  ouvi-la. Porque os  pés acabam de  encontrar no

fundo arenoso debaixo de  água (murr-ma!) uma peça do puzzle que nem



sabia que procurava.
E de repente sabe como pode derrotar Ezequiel.
Olha para o relógio. Não tem muito tempo para se preparar.
Tenho de encontrar o caminho. E tenho de fazer duas chamadas.



Capítulo 8

Uma chamada

A primeira, para Mentor.
– Enlouqueceste? Disse-te para desligares o telemóvel.
– Preciso de um número de telefone.
–  A  tua camu�agem de  rede já não está a  funcionar. Neste momento

a polícia já sabe onde te encontrar. É melhor que comeces a correr.
– Antes disso, dá-me o número de telefone.
– O número de telefone de quem?
Antonia di-lo.
– Estás louca? Não, não te vou dar.
– Está bem. Pois então vou �car neste café sentada calmamente.
– Antonia…
– Parece que já estou a ouvir as sirenes.
– És insuportável.



Capítulo 9

Outra chamada

A  segunda chamada, para o  número que Mentor lhe deu antes de  ter

desligado. Atendem ao terceiro toque.

– Eu sei tudo.

Um clássico, sim. Mas infalível.



Capítulo 10

Uma chantagem

Parque do Retiro, porta de O’Donnell. Em frente à Casa Árabe.
Foi aquela a morada que lhe deu.
Antonia espera encostada –  as  costas recostadas, os  braços cruzados,

a  perna encolhida  – a  uma placa que informa que as  portas do  parque
fecham à  meia-noite. Passam dezoito minutos e  ainda há pessoas a  sair
do parque. Durante a Feira do Livro, os horários são alargados. Há livreiros
que não abandonam os stands até muito tarde.

Antonia consulta o  relógio a  cada trinta segundos. Para Carla Ortiz,
restam-lhe apenas seis horas e meia.

Trezentos e noventa minutos.
Vinte e três mil e quatrocentos segundos.
 

 

Aparece um carro. Grande. Preto.
Antonia afasta-se da  placa –  pressiona a  perna, descruza os braços,

empurra com as costas – e começa a andar em direção ao veículo.
Abre a porta de trás, entra e senta-se.
Há duas pessoas nos lugares da frente que olham em frente. Uma terceira

�gura está sentada, encolhida num canto.
As luzes do carro estão desligadas, o motor também. A única claridade no

interior é  a que é  emitida pelos candeeiros de  rua e  consegue, com
di�culdade, atravessar os vidros escurecidos.

Algumas conversas fazem-se melhor na escuridão.



–  Penso que tem noção de  que me está a  chantagear  – diz a  �gura
do canto. A sua voz desgastada é pouco mais do que um sussurro.

– É essa a ideia, sim.
– O que quer? Dinheiro?
Antonia abana a cabeça e diz-lhe aquilo de que necessita.
– E isso é tudo?
– É tudo, sim.
–  A  senhora Scott tem na sua posse um segredo muito valioso.

Um segredo que muitos matariam para o possuir.
– Não me importa.
A �gura inclina-se para a frente e Antonia vê a sua cara pela primeira vez.

Mesmo à luz dos candeeiros, é óbvio que Laura Trueba envelheceu dez anos
em apenas dois dias.

– Como descobriu?
Antonia pensa em Kirk Douglas. O maldito Kirk Douglas.
– O retrato do seu escritório – responde –, o rapaz que morreu tinha uma

covinha no queixo. Nem você nem o seu marido a têm. O gene da covinha
requer que um dos progenitores a  tenha. É  possível, em teoria, que
o  pudesse ter herdado de  um outro parente, mas as  possibilidades são
de uma em cinco mil.

– Não sabia – diz Laura Trueba.
Não, claro que não.
– A  sua maneira de  se comportar fez o  resto. Sentia culpa. Mas não se

portava como uma mãe que tivesse deixado morrer o  �lho. De  facto,
pergunto-me o que teria acontecido se esse rapaz tivesse sido Álvaro.

–  Eu também não sei, acredite. Gostaria de  dizer-lhe que conheço
a resposta, que teria feito de outra maneira. Mas estaria a mentir.

Antonia compreende-a. A alma é feita de pequenos compartimentos, uns
dentro dos outros, como uma boneca russa. Se continuarmos a abrir, a abrir,
acabamos por encontrar a última das bonecas. E o seu rosto nunca é como
o da boneca maior. O último rosto pode ser mesquinho e cruel.

–  Essa mentira não foi a única que nos contou. Mentiu-nos desde
o princípio. Ezequiel não o sequestrou no colégio, não é verdade? Se assim



fosse não poderia ter havido qualquer confusão.
–  Não  – reconhece Laura Trueba. –  Foi perto da  casa que utilizamos

habitualmente, o nosso chalé de Puerta del Hierro. Por isso se confundiu.
– Quem era?
– O �lho da minha governanta – reconhece, a voz apagada, timbrada pela

vergonha. –  Tem a  mesma idade do  Álvaro, a  mesma estatura. Vivem
connosco, estão na família desde sempre. Até vão connosco para Santander
no verão. A mãe toma conta de todas as minhas casas.

– Por isso tinha uma fotogra�a com o seu �lho na praia.
– Era a única fotogra�a que tinha dele.
– Como se chamava?
–  Jaime. Jaime Vidal. Era um bom rapaz. Álvaro e ele eram amigos. Ele

andava num bom colégio, eu encarreguei-me disso. Não no mesmo
de Álvaro, claro… Não seria apropriado… mas num bom colégio.

– Um colégio particular.
– Sim.
– Por isso vestia um uniforme quando Ezequiel o levou.
Antonia visualiza em seguida o que se passou. Jaime, de costas, com um

uniforme, casaco e  gravata. Numa urbanização sem segurança privada.
Fajardo limitou-se a esperar no carro ali perto até que viu aquele que pensou
ser Álvaro a abrir a porta do chalé com as chaves.

– Sabemos que saiu da carrinha do colégio. Da paragem até casa são uns
seiscentos metros, mas nunca lá chegou. A mãe estava preocupada. Então
ligou… esse homem. Disse-me que tinha o Álvaro.

– E você não lhe disse que estava enganado.
– Tinha medo! – defende-se Trueba, quase a chorar. – E se voltasse para

buscar o Álvaro? Tinha de proteger o meu �lho!
– O que lhe pediu Ezequiel?
Laura Trueba recosta-se outra vez no lugar.
– Isso já não importa. Era algo que não podia aceitar.
– E muito menos por causa do �lho da sua criada.
A banqueira prime o botão da janela. A fresta estreita que abre oferece um

pouco de alívio ao calor do interior.



– Você não vai conseguir magoar-me com nenhuma palavra com a qual eu
já não me tenha magoado antes, senhora Scott.

– Não, penso que não – diz Antonia, depois de re�etir um pouco naquilo.
– O que disseram à mãe?

–  A  verdade. Uma verdade. Que alguém tinha levado o Jaime,
confundindo-o com o Álvaro. Que faríamos tudo o que estivesse ao nosso
alcance para o recuperar, custasse o que custasse.

– E depois entregaram-lhe um cadáver.
Laura Trueba �ca em silêncio. Antonia sabe que aquela mulher nunca irá

enfrentar a  justiça, nunca irá sofrer a humilhação de  justi�car os seus atos
perante um juiz e um júri constituído pelos seus iguais. Nunca irá apanhar
qualquer castigo. Mas parece que ela se encarregou dessa missão.

Tal como a fresta estreita da janela, aquilo alivia muito pouco.
Mas é melhor que nada.
– Já acabámos? – pergunta Trueba.
– Quando me der aquilo que lhe pedi.
– Alejandro.
Um dos homens sentados à frente vira-se e entrega à patroa uma bolsa de

tecido escuro. Trueba, por sua vez, entrega-a a Antonia. É pesada e, através
do tecido, pode sentir-se o volume metálico no interior.

Antonia tira a pistola. E mesmo na penumbra, o metal parece absorver
a escassa luz de uma forma perigosa e letal.

– Sabe como a usar? – pergunta o homem a Antonia.
– Não.
O homem vira-se para trás, com uma expressão impenetrável no rosto,

tira a arma das mãos de Antonia e explica-lhe.
– É uma Glock de quarta geração. Dezassete balas no carregador. Não tem

patilha de  segurança, por isso, se apertar o gatilho, é melhor que seja por
querer mesmo disparar.

Antonia pega na arma e coloca-a na mala. Abre a porta e endireita-se para
sair.

– A mesma oferta que �z ao seu parceiro vale para si, senhora Scott – diz
Trueba. – Se meter uma bala na cabeça desse grande �lho da puta…



Mas Antonia já tinha saído do  carro antes que ela conseguisse acabar
a frase.



Ramón

De noite, a velhice é mais terrível.
A crença popular, essa grande mentirosa, atribui aos velhos uma sabedoria

e  uma serenidade superiores à  dos jovens. Uma vez alcançada uma certa
idade, o  corpo libertou-se das suas necessidades mais prementes, dos
desejos lascivos, da fome voraz e do temperamento irascível. Os velhos são
pacientes, os  velhos preferem a  paz à  guerra, os  velhos sabem ouvir e,
quando falam, fazem-no da torre de vigia com pedras de mármore e  letras
de bronze na qual o tempo e a paciência os colocou e na qual, é uma questão
de  tempo, acabarão os seus dias, solidi�cados, como exemplo e  lembrança
para as gerações vindouras.

Tudo isso não é mais que um monte de disparates, pensa Ramón Ortiz.
Os velhos são intransigentes, estão cheios de preconceitos, só conhecem

uma forma de fazer as coisas.
Os velhos são aqueles que começam as guerras, por orgulho, por dinheiro

ou por patriotismo. Ou por uma qualquer mistura dos três anteriores.
Os velhos têm as mesmas necessidades que qualquer adolescente saído

da casca e faminto. Se o seu corpo deixasse, passariam o dia todo a beber até
perderem a consciência, a comer até rebentar e a foder até que a pila lhes
caísse aos bocados. Dois mil milhões de comprimidos de Viagra vendidos
por ano con�rmam esta última a�rmação.

Mas o corpo não deixa.
O  que resta a  Ramón Ortiz, que outrora foi uma máquina robusta

e enérgica, é ser um saco de achaques e de indignidades. É levantar-se todos
os  dias, depois de  duas ou três horas de  sono leve e  intermitente, com
os ossos doridos, a garganta como uma lixa e as cuecas húmidas por causa
das perdas de urina. É receber a visita do médico, de poucos em poucos dias,



sempre com outro «ai», e sempre com mais uma receita. É ter as lembranças
permanentes e dolorosas das mulheres mortas, uma na �or da vida, outra há
menos de um ano. É comer pouco, porque o apetite físico se diluiu, ainda
que o  mental continue presente, como uma ligeira sombra, como um
membro fantasma que o  soldado ainda quer coçar, mas os  dedos só
encontram ar.

De noite, quando o cansaço envolve os ombros como uma manta gelada,
quando os olhos ardem, quando as pernas já não suportam o peso, a velhice
é um castigo pior do que a morte.

Ramón conhece uns quantos velhos. Há aqueles que se riem das próprias
doenças, só querem mais um jogo de cartas, mais um copo de vinho, mais
um entardecer. Há outros que maldizem a sua sorte, há outros que metem
tudo para dentro. Quase todos se olham ao espelho de  manhã, sem
reconhecer a  cara que lhes devolve o  re�exo e  se perguntam quem lhes
roubou o mês de abril, como lhes aconteceu aquilo.

Todos aqueles que conhece, sem exceção, não são mais do que crianças
assustadas perante o  lobo que lhes devora os seus dias com dentadas cada
vez maiores.

Todos aqueles que conhece, sem exceção, dariam tudo o  que possuem
para que lhes aparecesse a lâmpada de Aladino dentro de uma cartola. Dos
três desejos, bastava-lhes um: voltar a ter vinte anos, sabendo o que sabem
hoje. Uma oportunidade para voltar atrás e fazê-lo bem desta vez. Diriam
adeus a  tudo o que têm e conhecem. Casa, rendimentos, família e amigos.
Filhos. Sem hesitar. Na noite escura da alma, os seus olhos esquadrinham
os recantos sombrios em busca de um diabo ganancioso que venda elixires
da eterna juventude. Mas as sombras estão ocas e vazias, como a ampulheta
das suas vidas.

Todos dariam tudo.
Eu não.
Ramón Ortiz é  um homem excecional. Quando se analisam as  vidas

daqueles que alcançaram grandes feitos, deve entender-se que o  seu êxito
é uma combinação de  talento, inteligência, trabalho e  sorte. Ramón Ortiz
acrescenta ainda um quinto fator. Tem uma vontade inquebrável. A sua vida,



aquilo que ele é, é  de�nida pelo trabalho, pela edi�cação lenta, pedra
a pedra, grão a grão, de uma pirâmide onde possa passar a eternidade.

Se a um homem assim lhe puserem uma pistola na mão e  lhe disserem,
rebenta com a  tua cabeça ou mato a  tua �lha, o  disparo soará antes que
a frase acabe de ser dita.

Se a  um homem como Ramón Ortiz se disser para destruir o  trabalho
da sua vida…

– Faria qualquer coisa, Jesús, qualquer coisa.
Estão sentados no salão da  sua casa, nos respetivos cadeirões. Apagou

todas as  luzes, menos um candeeiro de  pé, no outro extremo do  salão.
Algumas conversas fazem-se melhor na escuridão.

– Eu sei, Ramón. Eu sei isso muto bem – diz o seu advogado.
O que queres dizer é qualquer coisa… menos isto.

 

 

Jesús Torres é conselheiro privado de Ramón Ortiz há mais de trinta anos.
Em três décadas aprendeu a adaptar o seu papel a cada uma das situações
com especial delicadeza, como um daqueles relógios suíços que tanto
aprecia. Ou melhor, como um bom uísque.

Olha para o copo que tem na mão. É um uísque escocês assombroso. Uma
delícia oferecida por um xeque árabe a Ramón por altura do seu aniversário,
no inverno passado. Dalmore Trinitas. Sessenta e quatro anos de maturação.
Só existem três garrafas em todo o mundo. Mais de  cem mil euros cada
uma.

Ramón havia-a retirado do  móvel-bar, sem pensar. Tinha-a aberto.
E colocado em cima da mesa. Servido a cada um três dedos do líquido – cor
de  caramelo brilhante  – e  depois pusera-se a  olhar para o  relógio em
silêncio.

Torres dá um gole –  um gole de  mil euros  – e  deleita-se com
os pormenores e sensações, retendo-o na boca antes de o engolir. Primeiro,
apontamentos de  passas, café, avelãs e  laranja amarga. Toranja, talvez.
Sândalo e almíscar, sem dúvida. Depois, ao engolir, uma onda de moscatel,



maçapão e mel. E, depois de engolir, um travo com sabor a  trufas, açúcar
mascavado e raspa de noz.

É um uísque magní�co, tal como é o trabalho de um conselheiro.
Há matizes, subtilezas, apontamentos que se percebem num primeiro

instante, outros que �cam para depois, e que vão sempre abrindo caminho
em direção ao futuro.

Hoje, o trabalho de Torres não é o de conselheiro, é antes o de confessor.
– É a minha �lha, Jesús. Amo-a com toda a minha alma.
–  Sim, Ramón. E  também é  a tua vida. Não te preocupes, não se vai

atrever. Amanhã vai telefonar e vai pedir dinheiro em troca. Ela voltará sã
e salva.

O multimilionário duvida. Na mão esquerda, apoiada sobre o colo, segura
o retrato da �lha. À direita, está o  telemóvel. Um só telefonema era o que
bastava, apesar do avançado da hora. Em trinta minutos podia estar a dar
uma conferência de  imprensa em todas as  televisões do país. Em sessenta,
a notícia já seria conhecida em todo o mundo.

Multimilionário admite que enriqueceu com mão-de-obra escrava e anuncia

o fecho da sua empresa. Uma manchete demolidora.
– Ainda estou a tempo de telefonar.
– A decisão é tua. Se achas que é aquilo que deves fazer, fá-lo. Telefona.
Ramón olha para ele. Na penumbra, os seus olhos são duas frestas que se

abrem para um abismo de obsidiana.
– O que farias, Jesús?
Se fosse um �lho meu, pegaria fogo ao mundo inteiro antes que lhe tocassem

num �o de cabelo, pensa o advogado. Mas não diz isso. O �lho está a salvo
em casa, com os netos. E não é ele que está em jogo. O que está em jogo é o
trabalho de Torres. Ainda lhe faltam dois anos para se reformar, pensa fazê-
lo aos setenta e, depois, sentar-se no seu iate e enfrascar-se. Com aquilo que
Ortiz lhe paga, podem pagar-se muitos copos de uísque escocês. Talvez não

tão bons como este.

– Não se trata do que eu faria – responde o advogado. – Não é da minha
responsabilidade o bem-estar e o emprego de quase duzentas mil pessoas



efetivas. Nem a de mais de um milhão de empregos sem contrato. Nem dos
acionistas, muitos deles investiram as poupanças de toda uma vida.

Não tão bons como este, pensa depois de tomar outro gole do Dalmore.
– É responsabilidade minha. É uma carga pesada – a�rma Ramón Ortiz.

Parece estar quase a chorar.
Tu, meu velho amigo, assegura-te de  que o  dinheiro continua a  jorrar.

A princesa é secundária. O dinheiro é necessário.

–  Inquieta descansa a cabeça que sustém a coroa, Ramón. Vocês,
os  grandes homens, têm de  tomar decisões difíceis  – comenta, com voz
grave.

Ortiz reage, agitando-se no cadeirão e desbloqueando o telefone.
Torres franze a testa. A última coisa que lhe disse foi um erro. Alimentou

o seu ego, sem dúvida, mas também deu o mesmo peso a ambas as decisões.
Não porque tivesse em conta a moral –  sabe Deus como Ortiz está muito
longe de  se reger por uma coisa tão simples  – mas, sim, a  di�culdade.
As duas decisões não podem ser também difíceis.

Vamos alterar um pouco.

– Um homem menos grandioso tomaria a decisão mais fácil. Mas tu já
escolheste. E, como sempre, escolheste o caminho mais duro.

Agora sim, um toque de adulação, um travo a grandeza, a majestosidade,
pensa Torres. Bebe um pouco mais.

Um uísque digno de um rei.

 

 

Ramón Ortiz volta a bloquear o telefone. Não, um homem como ele não
pode portar-se como os  outros. Os  velhos assustados talvez possam
permitir-se destruir o  trabalho de  uma vida perante uma ameaça. Um
homem como ele tem de tomar decisões que fariam os outros empalidecer,
tremer e acobardar-se. Um homem como ele é capaz de assumir a  tristeza
que resulta do facto de tomar as decisões que a outros amedrontam.

O amor ou a responsabilidade.
– É muito duro, Jesús – diz.



– Fazer aquilo que é correto está ao alcance de muito poucos – responde-
lhe Torres.

Tenho a  sorte de  o ter ao meu lado neste momento tão difícil, pensa
o milionário.



Capítulo 11

Um email

A  tampa de  esgoto está na esquina entre as Calle Hermosilla e General
Pardiñas. Nada tem de  especial. É  só um mero círculo de  ferro, pisado
diariamente por centenas de pessoas.

Antonia olha em volta, mas não há ninguém. É  quase uma da  manhã
e naquela zona não há bares nem turistas.

Quando ia a caminho do seu encontro com Laura Trueba, Antonia parou
numa loja de tudo a um euro para gastar sete dos últimos nove euros num
pé-de-cabra. Introduz um dos extremos na borda da  tampa de esgoto. No
início não cede –  onde está o  Jon quando precisas dele  – mas, depois
de várias tentativas, consegue introduzir a ponta entre a tampa e o rebordo.
A  partir daí, é  fácil. A  tampa levanta-se e  Antonia afasta-a com grande
esforço e um estrondo de mil demónios.

Escadas.
Restam pouco mais de cinco horas.
Seria bom que não me tivesse enganado.

Sentada no rebordo da  sarjeta, Antonia liga o  telemóvel –  agora se
a encontrarem já não tem importância, para onde vai não podem segui-la –
e grava uma mensagem em vídeo para a enviar por email à avó Scott.

– Olá, avó. Vou fazer aquilo que está certo, tal como tu me ensinaste. Se
não correr bem, só quero que saibas que…

Faz uma pausa. É muito difícil dizer aquelas cinco palavras.
– … que gosto muito de ti. E vê isto pelo lado bom – diz, com um sorriso

trémulo  –, a�nal era eu quem tinha razão. Noventa e  três anos e  vais
enterrar-nos a todos.



Envia o email à avó e a seguir faz uma última chamada.
Não precisa de fazer a pergunta, mas fá-la de qualquer maneira.
E Jon Gutiérrez responde a única coisa que lhe pode responder.
 

 

Antonia desliga o telemóvel e dá uma última vista de olhos à rua silenciosa
e sem tráfego. Aproxima-se uma tempestade e o ar está encrespado, furioso.
As  luzes das casas estão apagadas. Do  outro lado das janelas, as  pessoas
normais dormem, esgotadas pelas vidas normais, alheias à  existência
de monstros que espreitam por baixo dos seus pés.

Antonia sorri e começa a descer em direção à escuridão.
Não é um sorriso feliz.



Capítulo 12

Um dilema

– Fui sobre água edi�cada, os meus muros de fogo são – diz Antonia, em
voz alta para se animar.
 

 

Quando Antonia pensa em Madrid, não pensa na Puerta del Sol, ou no
Museu do Prado, ou na Puerta de Alcalá. Não, ela pensa no mural da Plaza
de Puerta Cerrada.

Quando Antonia veio estudar para Madrid, não quis viver numa das
várias habitações que a  Embaixada do  Reino Unido possui na capital.
Queria viver longe da  in�uência do  pai e,  assim, arrendou um pequeno
estúdio na Cava Baja. Eram outros tempos.

Todas as tardes, ao voltar da faculdade, tomava um café num bar da praça.
Se estava bom tempo, sentava-se na esplanada com os  apontamentos, em
frente ao grande mural de Alberto Corazón. Sobre um fundo violeta, uma
pederneira submersa na água acerta numa pedra de  sílex que desprende
faíscas. Em cima, a legenda:

– Fui sobre água edi�cada, os meus muros de fogo são – repete Antonia.
Desta vez mais baixinho. Aqui em baixo, o  som tem uma sonoridade

estranha.
 

 

Desceu quase metro e  meio pela sarjeta e  agora está num corredor
de serviço. Para um pouco para estrear a nova aquisição, uma lanterna onde
investiu os  seus últimos euros. O  dono da  loja de tudo a um euro, um



cidadão chinês que dizia chamar-se Pepe, teve a  amabilidade de  não se
aperceber de que Antonia metia algumas pilhas no bolso de trás das calças.

Antonia introduz as pilhas e pressiona o botão, fazendo �gas. A�nal, uma
lanterna de dois euros numa loja daquelas é um ato de fé.

Os LED acendem-se.
Antonia avança pelo corredor de  serviço e  começa à procura por entre

desvios, túneis e escadas. O corredor de serviço é uma construção moderna,
projetado para albergar a �bra, a linha de telefone e a eletricidade. É a parte
mais super�cial do  subsolo. Para encontrar o que procura terá de  ir mais
para baixo, muito mais. E nem todos os caminhos são assim tão viáveis. Em
muitos deles tem de  atravessar águas fétidas e  geladas onde �utua todo
o tipo de resíduos. Prefere não pensar naquilo que lhe roça as coxas ou que
�ca preso na roupa.

Perde-se várias vezes, é  obrigada a  voltar pelo mesmo caminho. Tem
os sapatos encharcados, as pernas empapadas acima dos joelhos.

O tempo passa a correr.
 

 

Embora os  madrilenos já o  tenham esquecido, o  mural de  Corazón
representa o primeiro brasão da  cidade de Madrid, datado do  século ���.
Uma pederneira e  uma pedra de  sílex, porque era dessa pedra que
as muralhas eram feitas e as �echas dos invasores, à noite, arrancavam dela
faíscas, fazendo-as parecer de fogo. E a acompanhar, aquela bonita legenda
em castelhano, que Antonia continua a  repetir em voz baixa, como um
mantra, enquanto se tenta orientar com os planos do  subsolo, cuja planta
conseguiu descarregar da  net, de  um fórum de  topógrafos. São antigos,
de há mais de duas décadas e, por isso, estão a dar alguns problemas. Mas
aquilo que procura não tem vinte anos, tem mil e cem anos.

Os árabes, que fundaram a  cidade no século  ��, deram-lhe o  nome
de  Magerit, que signi�ca «lugar abundante em águas». Havia dezenas
de  arroios, riachos e  pântanos. E, por debaixo deles, um lençol de  águas
subterrâneas formado há dez milhões de  anos, com mais de  2600



quilómetros quadrados de extensão e 3000 metros de profundidade nalguns
pontos.

Sobre água edi�cada.
 

 

Por �m, Antonia desemboca no coletor de águas, um espaço aberto, com
três andares e para o qual convergem sete túneis de média dimensão numa
grande canalização subterrânea. À  medida que a  luz da  lanterna vai
percorrendo as  gigantescas bocas de  betão que vomitam um líquido
lamacento, Antonia �ca muito feliz por não ser capaz de  cheirar nada.
Os resíduos e a sujidade acumulam-se por todo o lado. Uma massa informe
de  toalhitas húmidas aglutinam-se na grade que divide em dois o  túnel
principal.

Na planta, não há mais elementos.
Antonia olha para o relógio. Já passa das quatro da manhã.
Está a perder demasiado tempo. E não é a única coisa que está perdida.
Há sete túneis à sua frente e  tem de excluir, eliminar, conseguir avançar.

Não pode percorrê-los todos.
Tenho de estar a menos de quinhentos metros, pensa. Mas qualquer desvio

errado que agora tome pode ser fatal.
Invoca na sua mente um mapa mental dos lugares que já percorreu,

tentando encontrar um traçado que sirva para se orientar, mas não
consegue.

A  sua mente está demasiado cheia, demasiado tensa e está a  sofrer pela
escassez de oxigénio e cansaço.

Antonia leva a mão ao bolso onde a caixinha de metal guarda o último
comprimido vermelho. Tem de escolher. Se o  tomar agora, para encontrar
o caminho, pode ser que o efeito já tenha passado quando chegar ao destino.

Quarenta minutos de clareza, e depois… acabou-se.
Volta a olhar para o relógio.
Não sei por onde devo continuar. E não posso explorá-los todos.
Se não tomo o comprimido, não vou chegar a tempo.
Se o tomo, e consigo chegar a tempo…



Não vai chegar em condições de  enfrentar Sandra Fajardo e o pai. Sabe
isso.

Antonia senta-se no chão, entre poças nauseabundas e  mete
o comprimido debaixo da língua.

Só desta vez. É a última, pensa. Morde a cápsula.
Depois conta de  dez a  zero, enquanto desce os  degraus em direção

à sanidade.



Carla

A geometria é uma coisa maravilhosa.
Carla nunca teve boas notas nas disciplinas de  ciências. Esforçar-se,

esforçava-se. Para o papá isso era muito importante, e ela esforçava-se. Mas
não corria bem. No entanto, já adulta, teve de  trabalhar numa fábrica
de confeção da empresa. Fazia parte da sua formação, que começou numa
loja a dobrar roupa durante meses e  acabou com ela a  assumir a direção
de um dos ramos do negócio. Entretanto, num dos seus níveis em direção ao
topo, o pai enviou-a para uma fábrica de confeção.

Não para uma das fábricas que existem no mundo real. O mundo em que
as pessoas reais querem vestir-se bem por pouco dinheiro, o mundo em que
o pai e ela – sim, também ela – tornaram possível o desejo dessas pessoas
reais, que em troca os  �zeram milionários sem fazerem perguntas
incómodas.

Não, a ela, Ramón enviou-a para uma fábrica da Galiza. Uma daquelas que
têm para aparecer na fotogra�a anual, com trabalhadores bem pagos
e sorridentes.

Na sua segunda semana na fábrica, puseram Carla por detrás da agulha
de uma das poderosas máquinas de coser industriais e explicaram-lhe o que
devia fazer. Quando a  ligou, moveu impercetivelmente o  rolo
de alimentação. Antes de conseguir pará-la, a agulha já tinha cosido um �o
de  linha branca, ao longo de  dez metros de  tecido. Numa diagonal
horrorosa.

– Um desvio minúsculo, no início de qualquer reta, e acabas muito longe
do sítio aonde devias chegar – tinha-lhe dito o funcionário da fábrica.

Carla tinha armazenado aquele conhecimento no fundo da sua memória,
pensando que nunca viria a ser útil.



Até agora.
 

 

Rasga o vestido em tiras retangulares, mais ou menos o dobro do tamanho
dos azulejos. Não era uma tarefa fácil no meio da escuridão. Depois, envolve
o primeiro azulejo na tira e tenta encaixá-lo entre a porta e a parede.

Não entra.
Carla tenta empurrar a porta com a mão para ganhar os milímetros de que

necessita, mas a porta nem se mexe. Antes, conseguira deslocá-la um pouco,
mas os  músculos quase não respondem depois de  tantas horas curvada,
a trabalhar nos azulejos. Já quase não lhe restam forças.

Se pudesse dormir um bocado. Fechar os olhos só uns minutos.

 

Faz isso, faz isso e nunca mais

os vais abrir.

 

Carla está tão cansada, tão exausta, que a  única coisa que sente é  um
grande atordoamento. Dá mais um passo atrás na sua mente, cedendo um
pouco mais de  terreno à Outra Carla. É  ela quem tenta empurrar a porta
com as  costas para a  deslocar, mas as plantas dos pés descalços e  sujos
resvalam no chão húmido. Por �m encontra a posição adequada. Deitada no
chão, de  costas, fazendo força com as pernas na parede, a palma da mão
direita estendida sobre a porta, a esquerda tentando encaixar o azulejo.

Move-se.
Encaixa.
A  porta só se deslocou uns milímetros para fora, mas Carla celebra-os

com uma alegria selvagem, sentindo como que uma onda de euforia que
sobe do  fundo das costas até à nuca, um calafrio de  antecipação. É  a sua
mente a  recompensá-la, mas também é  uma armadilha. Não pode parar
agora.

Coloca o  azulejo seguinte por baixo. Com cuidado para que o primeiro
não saia.

Cinco centímetros. Só preciso de cinco centímetros.



Se tivesse um pouco mais de tempo para arrancar mais azulejos…

– Mas não tens. Continua a trabalhar.
Desta vez a Outra Carla já não falou dentro da sua cabeça. Desta vez usou

a  sua voz, a  sua garganta, as  suas cordas vocais. Carla apercebe-se de que
agora estão a partilhar o ar que respiram. E de que, se continuar a respirar
quando sair para a luz do dia, talvez já não reste nada dela. Do que era antes.

Se continuar a respirar.



Capítulo 13

Uma viagem

Ajudada pelo comprimido vermelho, Antonia estudou as opções durante

longos minutos e decidiu que é por um dos caminhos à sua frente que deve

enveredar. Aquilo reduz as possibilidades a apenas três túneis.

Não lhe agrada a ideia do caminho do meio, nem a densidade do ar do da

esquerda, que lhe parece mais viciado e  espesso. Além disso, há ratos

a correr no último. Consegue ouvir os guinchos na escuridão.

É bom sinal. Os ratos respiram o mesmo oxigénio que eu.
Entra na passagem da direita.

O  caminho vai subindo devagar antes de  virar bruscamente, duzentos

metros mais à  frente, bifurcando-se em dois caminhos diferentes. A  água

que escorre no fundo é muito mais rápida, di�culta o avanço. O da esquerda

é  impraticável, demasiado estreito. O  da esquerda é  mais pequeno que

o principal e  tem de caminhar curvada, mas consegue sair para uma nova

bifurcação. Um espaço com dois metros quadrados, tão baixo que quase tem

de se ajoelhar.

Foi aqui, pensa Antonia. Foi aqui que Fajardo morreu.
 

 

Os elementos de que Antonia dispunha para encontrar o lugar eram muito

escassos. O relatório da sua morte mencionava «o �m de um aqueduto em

desuso a trezentos metros do nó coletor número 78».

Ali estava.

Um qanat. Um aqueduto, construído há onze séculos pelos árabes. Com

um metro e  noventa de  altura, setenta centímetros de  largura, uma



canalização subterrânea. Uma das centenas de  galerias esquecidas que

escavaram no subsolo os moradores da antiga Magerit.

Os qanat tinham sido o  principal meio de  abastecimento de  água

da  cidade até ao século ���, quando as  técnicas modernas de  construção

e  novos materiais substituíram aquela obra faraónica. Mais de  cem

quilómetros trespassando o  coração da  terra. Inúteis, esquecidas, aquelas

maravilhas arquitetónicas permaneciam incólumes.

Segundo o relatório, o detetor de gases do companheiro de Fajardo tinha

saltado quando estavam a  inspecionar o  túnel anterior. Fajardo, que ia

à  frente, não o ouviu, continuou a avançar pelo aqueduto. O companheiro

chamou-o, mas era demasiado tarde. Uma bolsa de  metano tinha-se

acumulado na bifurcação, deslocando o  oxigénio do  interior do  qanat.
O companheiro de Fajardo continuou a chamá-lo e então deu-se a explosão.

Uma parte do túnel abateu. O companheiro foi buscar ajuda. Naquele lugar

tão estreito, levaram seis dias a recuperar o corpo de Fajardo.

 

 

Ainda há restos de escombros no exterior do qanat. A �ta de sinalização

da polícia soltou-se de um lado, está pendurada apaticamente de um dos

extremos.

Os técnicos retiraram do  túnel apenas os  escombros su�cientes para

tirarem o  corpo do  companheiro e  deixaram uma grande quantidade

de destroços no interior.

Só que não foi o  corpo do  companheiro o  que levaram, pensa Antonia,

enquanto se arrasta sobre o tampão de escombros. As pedras dilaceram-lhe

os antebraços e os joelhos, mas consegue passar. Quando emerge do outro

lado, a tossir e coberta de pó, está cada vez mais segura de que a sua intuição

estava certa.

Não tem os pormenores, mas sabe o su�ciente.

Fajardo enganou o companheiro. Quando já estava bastante longe da sua

vista, fez explodir uma bomba. O metano, por si só, não teria conseguido

fazer cair uma tal quantidade de destroços do  teto do qanat. Fajardo teve

de acrescentar os seus ingredientes à equação. Mas com o alarme dos gases



e  o testemunho do  companheiro, ninguém investigou a  fundo o  que

acontecera àquele tipo solitário e  problemático. Limitaram-se a  retirar

o corpo.

Um corpo. Um corpo com uma aparência parecida com a  de Fajardo,
envergando o uniforme de Fajardo, queimado e esmagado por baixo de meia
tonelada de  escombros. Para o  qual ninguém olhou duas vezes. Apenas lhe
�zeram um enterro rápido e deram o assunto como encerrado.

Estava à frente dos seus olhos. E não o viram.
Antonia começa a compreender como funciona a mente de Ezequiel nessa

altura. Ainda lhe faltam muitos pormenores. Não sabe, com certeza

absoluta, como Sandra Fajardo conseguiu �ngir a sua morte, embora tenha

várias teorias possíveis. Também não sabe de  onde conseguiu Nicolás

Fajardo obter o cadáver que fez passar pelo seu, embora seja algo muito fácil

para um polícia.

Como o  faria eu? Se calhar na morgue da  Policía Judicial. Ou, melhor
ainda, na Faculdade de Medicina da Complutense.

Na cave encontram-se amontoados centenas de  cadáveres sem qualquer

vigilância, marionetas encurraladas para os  estudantes. Antonia esteve lá

uma vez, conduzida por um caso complexo. Centenas de  corpos, com

as  veias e  as cavidades cheias de  formol, com os  membros ressequidos

a  espreitar por debaixo dos lençóis brancos. Membros soltos, cabeças

cortadas de  línguas inchadas e  toda a  espécie de peças que um dia foram

pessoas que deram o seu corpo à ciência para que os outros possam viver no

futuro e que, hoje, jazem esquecidos. Era tão fácil colocar um numa maca…

Chega.
Todos aqueles pormenores e procedimentos, por fascinantes que sejam,

são rami�cações que se estendem no seu pensamento, tentadoras, nas quais

não pode remexer. Se não estivesse sob o  efeito do  �uxo minguante

do comprimido vermelho, a complexa mente de Antonia poderia perder-se

nelas durante horas. Mas não se pode permitir fazer isso.

O tempo está a esgotar-se.

Agora, o  mais importante é  um «onde». Mas, depois de  compreender

bastante do  «como», Antonia está cada vez mais certa de que acertou no



lugar onde se esconde Ezequiel.

Gosta de nos esfregar na cara que é mais inteligente do que nós.

Primeiro foi a  matrícula falsa do  táxi, a  que tinha tirado do  carro

acidentado. Depois a armadilha mortal que nos preparou na sua antiga casa.

Tudo aquilo são círculos em volta do que conhece.

E onde poderia esconder-se durante meses alguém que está morto, alguém

que não pudesse usar dinheiro nem assinar papéis? Qual o  lugar que

escolheria alguém acostumado a  mover-se como um peixe na água no

subsolo, que conhece cada um dos segredos que jazem por baixo da pele

de Madrid?

A  pista foi-lhe dada por aquele leve barulho que ouviu na pausa

da chamada.

A resposta está a menos de duzentos metros do lugar onde Fajardo �ngiu

a sua morte.

Antonia percorre o  aqueduto, consciente de  que tem cada vez menos

tempo. Mas, apesar disso, para, pega no telemóvel e  abre a aplicação

de  notas de  voz. Grava uma mensagem, com voz forte e  clara, antes

de continuar.

No �m do  qanat há uma porta. Antiga. Ferro fundido com uma roda

pesada como puxador. Antonia põe a mão na maçaneta que aciona a roda.

Vai rodá-la, quando um olhar mais atento lhe permite observar uma coisa

que não devia estar ali.

Um cabo elétrico, preto. Camu�ado por detrás das alavancas

do mecanismo da corda. Antonia não o teria visto se um dos pedaços da �ta

adesiva que seguram o cabo não tivesse perdido a aderência, soltando-o um

pouco.

Ilumina com a  lanterna, ao longo do cabo, até à parte superior da porta.

Colocada astutamente sobre a  calha está uma larga e  grossa tira de  uma

massa disforme. Antonia está convicta de que não quer que àquela massa

disforme chegue nenhum impulso elétrico.

No �m do cabo está um contacto. Se se faz girar a roda… Bum.
Esteve quase a morrer. E, no entanto, reprime uma exclamação de triunfo.

A armadilha da bomba só pode querer dizer uma coisa.



Ezequiel está muito próximo.

Antonia não tem conhecimentos sobre desativação de  bombas. Mas

o dispositivo é rudimentar. Apenas um cabo, num dispositivo básico. Uma

última salvaguarda de  alguém que está convencido de  que ninguém vai

entrar por ali. Mas se por acaso…

Tenho de puxar o  cabo o  su�ciente para que não haja contacto. E depois
fazer girar a roda.

O  tempo está a  acabar para Carla Ortiz. Por isso, Antonia não pensa,

limita-se a puxar o extremo do cabo e a esperar o melhor. Fecha os olhos,

range os dentes.

A explosão não se veri�ca.

Antonia gira a  roda com muito esforço, fazendo as  alavancas, que

destravam a porta, ranger e protestar.

Olha para o relógio. São seis da manhã. Restam quarenta e sete minutos

a Carla Ortiz.

Antes de atravessar, o seu último pensamento vai para Jon.

Onde quer que estejas, espero que tenhas os olhos bem abertos.



Carla

O sétimo azulejo é impossível.

Já encaixou os anteriores com muito cuidado, ganhando uns milímetros

de cada vez. O processo é  igual ao de en�ar um livro numa estante cheia.

A  melhor maneira de  o conseguir é  puxar dois livros o  su�ciente para

colocar o terceiro entre eles.

A pressão dos azulejos entre a porta e a calha foi fazendo subir, a pouco

e pouco, a porta, separando-a apenas uns centímetros da parte inferior. Não

os su�cientes.

Carla já tentou introduzir a  mão, mas não consegue passar do  pulso.

Precisa de mais um azulejo.

O sétimo, contudo, resiste-lhe. O peso que estão a suportar os anteriores

é  tão grande que não consegue separá-los o  su�ciente para introduzir

o último. Já para não dizer que tem de os segurar ao mesmo tempo com

a palma da mão, fazendo pressão para cima, para que não caiam. E  todo

aquele processo fê-lo apenas com uma das mãos, a esquerda, já que precisa

da direita para empurrar a porta para fora.

Está há horas com o braço para cima e  tem os músculos completamente

tensos. Foi fazendo pequenas pausas para restabelecer a  circulação, mas

o  corpo está fraco e  desidratado e não responde. Está no limite das suas

forças. Pode desmaiar a qualquer momento.

Já chegaste até aqui, pensa.

– Está bem – responde, com a sua voz, a Outra Carla. Que agora é cada

vez mais a Carla Autêntica. A que está no comando. A que as conduziu até

ali às duas. – Está bem, rende-te. Preocupa-te com a dor, com o  cansaço.

Rende-te a quatro milímetros da meta.

Deixa-me.



– Espero que te encontrem aqui para que o teu pai veja como tinha razão.

Como não valia a pena destruir tudo para te salvar.

Não. Não.

– Porque nunca estiveste à altura.

Carla, humilhada, enfurecida, empurra pela última vez, com o corpo todo

tenso, consegue mover a porta e segurar nela o su�ciente. O sétimo azulejo

entra. Apenas um terço do seu comprimento.

Esgotada, respirando com di�culdade, Carla descontrai-se. A dor enche-

lhe as extremidades, rígidas.

–  Não pares –  sussurra a  Outra Carla.  – Agora vai começar o  mais

importante.

Carla obedece, volta-se para introduzir a mão pela abertura na escuridão.

Antes de  o fazer, um pensamento fugaz atravessa-lhe a mente. O  de que

do outro lado, na escuridão, as formas escorregadias da sua infância tenham

voltado a adotar a silhueta do homem da faca, a persegui-la nas trevas, com

a  lâmina pronta, à espera que ela estenda o braço para a cravar na palma

da sua mão.

Que se atreva!, pensa.

Tira a mão.

O braço �ca preso a meio do antebraço, mas chega a roçar a corda com

a ponta dos dedos.

Só tem de a puxar. Mas está demasiado longe.

– Para �cares mais próxima, vais ter de a cortar.

Carla volta a introduzir o braço. Quando a mão volta a aparecer do outro

lado, desta vez leva metade de  um azulejo seguro com �rmeza entre

os dedos.



Capítulo 14

Um túnel

Jon Gutiérrez não gosta de túneis abandonados.
Não é uma questão de estética, é só porque não consegue ver nada. Não há

luz, por isso não vê as suas calças do fato que se sujaram e rasgaram quando
saltou da plataforma.

Aquilo que mais lixa Jon nos túneis abandonados é de  que estejam
carregados de explosivos.

Malditas bombas armadilhadas, pensa Jon. Isto em Bilbau já não acontece.

 

 

– Tens de entrar às seis da manhã em ponto, mal o metro abra – tinha-lhe
dito Antonia Scott, quando lhe ligou há cinco horas. – Vais ter muito pouco
tempo para lá chegar.

– Deixa-me avisar alguém. Tu e eu sozinhos…
– Não, Jon. É o meu �lho. Não quero mais ninguém metido nisto.
Jon tentou memorizar as indicações de Antonia.
– Só mais uma coisa – continuou. – Quanto mais próximo estiveres, mais

probabilidades existem de  que encontres uma bomba. O  túnel é  muito
amplo e, assim, seguramente o  detonador ou está no chão ou está muito
perto acima de  ti. Vê com cuidado. Não pises em nenhum sítio que não
possas ver.
 

 

Logo que o primeiro comboio passa pela plataforma deserta da  estação
de Goya, Jon salta para os carris. O desvio está escondido por detrás de uma



porta metálica, fechada com um velho e grosso cadeado. Mas aquele velho
cadeado aparentemente intacto não prende nada. Assim que Jon faz girar
o puxador, o cadeado move-se com a porta.

Aqui vamos nós.

O  ar dentro do  túnel é  rarefeito, amargo. As  paredes escorrem e estão
descascadas e  a pintura é  apenas um vestígio, esbranquiçada por entre
as  manchas de  humidade. O  silêncio só é  interrompido pelo som dos
comboios da linha 2.

–  São cento e  setenta metros  – tinha dito Antonia. –  O  túnel está
praticamente inteiro na curva, exceto no �m da  reta, mas terás de  ter
cuidado. Se te virem a aproximar, vais ser um alvo fácil.

O que quer dizer que terá de  apagar a  luz da  lanterna e  ir às  cegas nos
últimos trinta metros.

Jon caminha muito devagar, atento ao chão. Tem um lodo esverdeado
e  malcheiroso acumulado no fundo, cobrindo os  buracos onde dantes
tinham sido �xados os carris.

Não pises em nenhum sítio que não possas ver.

Jon escolhe com muito cuidado o sítio onde põe os pés. O lodo não cobre
todo o cimento e Jon apoia o peso só em lugares secos. Por vezes tem de dar
passos na diagonal, outros muito grandes, de  noventa centímetros
de comprimento.

Avança muito devagar. E ainda bem.
A  primeira das armadilhas é  um �o quase invisível. Atravessa o  túnel,

de um lado ao outro, preso com um gancho na parede. No outro extremo,
afunda-se por debaixo do lodo.

Jon baixa-se e usa um dos lenços para retirar parte da lama esverdeada
que há nos buracos onde dantes se encaixavam os carris.

Por baixo, aparece um plástico azul-elétrico que envolve algo. Jon não sabe
o que é, mas tem a certeza de que acontecerá alguma coisa se o �o se partir.

Põe-se outra vez em pé e passa com cuidado por cima do �o.
Jon não se descontrai. E ainda bem.
A segunda armadilha está quase logo a seguir. Mas desta vez não é um �o.

Jon dá com ela quase por acaso, pois a  luz da  lanterna re�ete-se na lente



do  emissor de  raios infravermelhos colocado na parede. Dez euros em
qualquer loja de artigos eletrónicos. Igualzinho ao dos elevadores.

Colado à parede encharcada, o inspetor Gutiérrez tem de fazer acrobacias
para passar por cima do  sensor, situado a meio metro do  chão. Quando
consegue afastar-se um pouco, solta um suspiro de alívio.

Jon suspeita que, se tivesse interrompido a  comunicação entre os  dois
sensores, o mundo ao seu redor teria feito bum.

Há uma terceira armadilha oitenta metros mais à  frente. É  idêntica
à  primeira, só que desta vez o  �o foi colocado tão colado ao chão que
é quase invisível. De facto, Jon não o vê quando passa por cima dele. Se não
o pisa, é por puro acaso. Só se apercebe da sua existência, com suores frios,
quando vê um segundo e  terceiro sensores de infravermelhos à sua frente.
Situados a diferentes alturas. Meio metro e um metro acima do chão.

Por amor de Deus, pensa Jon.
Porque não está a ver como passará por ali.
Não tem outro remédio senão arrastar-se e con�ar em que não haja mais

nenhum �o no chão.
O  inspetor Gutiérrez atira-se à  lama, com o  corpo paralelo ao �o e  em

seguida rasteja por debaixo dos sensores. Emerge do  outro lado. O  fato,
as  mãos e  a cara cheios de  lodo malcheiroso, umas náuseas horríveis.
O cheiro que lhe invade as fossas nasais é repugnante.

Não consegue conter-se e  vomita, ainda de  gatas. O  nojo apropria-se
do  seu corpo, possui-o e  fá-lo mover-se de  forma involuntária, como um
músculo sob o  efeito de uma corrente elétrica. Cospe saliva, engole, volta
a cuspir mais saliva. Quando abre os olhos

(ainda vivo, porra, ainda vivo)

leva algum tempo a recuperar o controlo.
Sente-se sujo.
Sem um lenço para se limpar, Jon tira o casaco, tenta tirar da barba o lodo

pegajoso e  limpar as  mãos o  melhor possível, usando o  forro interior
de seda.

Deixa para trás a peça de roupa, agora inútil.
Não há lavandaria que lhe valha, pensa.



Fica em mangas de  camisa. Por baixo dela transparece a  palavra
������� do colete à prova de bala. Não muito, mas ainda assim… A camisa
é de algodão egípcio e custou uma fortuna.

Chegou a hora de  tomar uma decisão. Porque, um pouco mais à  frente,
pressente que o  túnel se acaba. Agora os LED da lanterna estão cobertos
de lama, consegue ver uma luz ténue a �ltrar-se por entre as paredes curvas.
 

 

– Haverá uma reta no �m. Quando aí chegares apaga a  lanterna – tinha
insistido Antonia. – Ou então vão ver-te.

– E se existir alguma armadilha nesses últimos metros, o que acontece?
Antonia não tinha respondido àquela pergunta.
 

 

Jon apaga a  lanterna. Agora chegou o momento de  caminhar às  cegas,
guiado apenas pelo brilho fraco que tem à frente.

Enquanto avança na escuridão, sem outra referência que não seja a  da
parede à  qual colou os  braços e  as costas, Jon está extraordinariamente
consciente do seu corpo. Os músculos presos pela tensão. O estômago que,
naquele momento, é  um nó vazio empurrando contra o  diafragma.
O  coração que bate como um doido. O  sangue a  bombear nos ouvidos.
O  maxilar dorido por tanto apertar os  dentes. Os  olhos, sedentos
de informação. As pontas dos dedos estendidos que se apercebem de todas
as manchas de humidade. O mundo é um abismo, a escuridão não oferece
abrigo, apenas ameaças.

Pensa na sua morte, que se lhe a�gura inevitável. Em tudo o que alguma
vez quis fazer e ignorou porque amanhã é um outro dia. Na amatxo, a quem
não chegou a dizer adeus.

Trinta metros. Mais trinta metros sem saber se o passo seguinte vai soltar
um �o, ou cortar o circuito de dois sensores de infravermelhos. Sem saber se
o passo seguinte será o último. Sem ter a certeza por onde deve continuar
a  seguir. As  certezas desvaneceram-se numa bacia ácida do medo. Dever,
honra, bondade não são, naquele momento, mais do  que palavras, letras



amontoadas sem qualquer signi�cado. Que o  seu corpo odeia, ávido
de sobrevivência.

Se aquilo que queres é viver cem anos, pensa Jon, não vivas como eu vivo.



Capítulo 15

Um segredo

Do outro lado do qanat e da porta armadilhada, uma galeria de serviço.
Mas esta é décadas mais antiga do que aquela que Antonia encontrou no

princípio da  viagem, há horas que mais parecem dias. Agora está
abandonada. Das pessoas que a  percorreram, só restam vestígios. Um
anúncio feito em cerâmica na parede oferece-nos «Válvulas Castilla, só
o melhor para o seu rádio, apartado 242, Madrid». Um outro, mais à frente,
persuade de que «Fumar Ideales, mantém-te magro! À venda nas Tabacarias
da Companhia Arrendatária de Tabacos».

Anos de  1930, calcula Antonia mentalmente. Antes de  ser uma galeria
de  serviço, foi um túnel de passagem pública. Entaipado há muitos anos,
deduz, ao ver que este acaba de repente. A parede de azulejos, com certeza,
tapa um acesso à rua.

O  extremo oposto do  túnel conduz a um local fechado desde há quase
meio século.

Um lugar que agora é o covil de Ezequiel.
 

 

O metro de Madrid guarda muitos segredos no seu interior.
Um deles é  uma estação-fantasma, abandonada há décadas. Nos seus

tempos fazia parte do único ramal da  linha 2 que ligava Goya com Diego
León. Inaugurada em 1932, caiu em desuso vinte e seis anos depois, quando
o  traçado mudou e  se inaugurou a  linha 4. A enorme infraestrutura �cou
fechada ao público, mas os  trabalhadores do  suburbano deram-lhe uma



outra utilidade. À  noite, quando já tinham terminado o  serviço,
os condutores faziam uma última viagem.

Era conhecido como o comboio do dinheiro.

Sessenta homens corpulentos recolhiam os  milhares de  moedas que
as bilheteiras tinham arrecadado durante o dia e  reuniam-nas em grandes
sacos que carregavam no comboio do  dinheiro. Depois, levavam-nos até
à  estação-fantasma de Goya bis, onde abriam os  sacos em grandes mesas
alongadas na plataforma. E  aí contavam a  montanha de  moedas até
de  madrugada. Aquilo que não eram capazes de  contar durante a  hora
de serviço acumulava-se em duas grandes caixas-fortes feitas à medida pela
prestigiada Casa Fichet. Apenas dois dos trabalhadores mais antigos e  de
con�ança conheciam a combinação dos cofres.

Nos inícios da década de 1970, o lugar foi abandonado. Os trabalhadores
foram recolocados e  os comboios do  dinheiro, cancelados. Foram usados
novos métodos para recolher as cobranças.

Goya bis transformou-se, de  facto, numa estação-fantasma. Sem
eletricidade, com os  carris que conduziam até ela retirados para serem
utilizados noutros locais da rede. E o túnel de quase duzentos metros que lhe
dava acesso bloqueado com uma porta que já ninguém atravessa.

Um lugar que toda a gente já esqueceu.
O esconderijo perfeito.
 

 

Antonia estuda o  corredor à  sua frente. Ao fundo há duas escadas que
descem até à plataforma. Calcula o número de passos que são necessários.

Apaga a lanterna.
As paredes estão cobertas de  azulejos brancos que re�etem a  luz como

espelhos, apesar de estarem cobertos de pó. Não quer chamar a atenção dos
seus inimigos para a sua presença.

Vai ter de fazer o resto do caminho às escuras.
O tempo já não é uma linha reta, desvaneceu-se na fogueira da urgência.

A  sua vida –  quem é, porque o  é  – carece de  qualquer signi�cado. Tudo



o que interessa é o incerto e perigoso presente. Agora o destino de  Jorge,
de Carla Ortiz, o seu, não está nas suas mãos.

Todo aquele enorme esforço não servirá para nada se, quando puser em
prática o seu plano, Jon não cumprir a sua parte.

Naquele momento deve fazer aquilo a  que resistiu com unhas e  dentes
toda a sua vida: con�ar noutra pessoa.



Ezequiel

Para Nicolás, a noite tem estado infestada de espectros.
Esforçou-se para dormir, porque o  dia seguinte será difícil, perigoso

e precisa das suas forças. A morte que contemplou na última noite – como
uma saída, como uma bênção oportuna  – parece ser agora impossível.
O  inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, é  real. Sabe-o
agora porque os espectros lho disseram. Esta noite �zeram �la para o visitar,
para deslizarem pelo cadeirão e  pela pilha de  roupa que lhe serve
de almofada, para o torturarem durante o sono atormentado. Os espectros.
O  rapaz que sangrou, os  polícias na antiga casa. A  �lha Sandra. Ela não
tinha falado, só havia olhado para ele com aqueles olhos tristes, as pálpebras
meio fechadas de quem vive uma vida que não é a dela.

Sandra, que lhe tinha feito recordar, com aquele olhar, a realidade da qual
ele fugira durante meses.

Não estás morta. Não quero que estejas morta.

Ezequiel revira-se no colchão. Vê diante dele –  ou talvez sonhe  – um
ninho onde um pássaro de  penas pretas deposita um ovo antes de  se ir
embora. Acorda. Com a pele a arder, mas não sua, porque tem febre, uma
febre alta que lhe deixa a  cabeça pesada e  os braços doridos. No  bolso
da  camisa guardou os  comprimidos de  ibuprofeno, a  última carteira
da  caixa. Deita-lhe a  mão. Ao tatear, apercebe-se de  que todos
os  compartimentos transparentes estão vazios, as  pequenas películas
prateadas penduradas.

Endireita-se o su�ciente para acender o candeeiro a gás. A bilha azul está
quase vazia e depressa vai ter de a trocar, mas ainda tem o su�ciente para
iluminar uma boa parte da  plataforma. Encostadas à  parede, estão duas



caixas-fortes, grandes, altas. Entre elas, o corredor que conduz à divisão que
já serviu de escritório e onde agora dorme Sandra

(não está morta)

junto do menino, o menino pequeno que ainda não parou de chorar desde
que chegou e que agora parece ter sucumbido ao cansaço.

Sandra levantou-se. Ouve-a abrir a porta do escritório e dirigir-se para ali.
Nicolás sabe o  que ela lhe vai dizer. A  noite está a  acabar e  chegou

o momento. A mulher terá de  se juntar aos espectros. Sandra pensou na
forma de o fazer. Uma forma particularmente cruel. Também lhe explicou
o  que fariam depois com o  corpo. Iriam abandoná-lo de madrugada, em
frente a uma das lojas do pai. Onde toda a gente o pudesse ver. Sandra disse
que o  tempo de se esconder terminara. Que tinha chegado o momento de
o mundo conhecer a sua obra.

Nicolás não quer.
Procura o caderno sobre a mesa com o olhar, mas está muito longe e ela já

está ali, vestida com um fato-macaco azul, que ainda tem manchas castanhas
ressequidas. O  consolo da  con�ssão terá de  esperar umas horas. Irá
acrescentar um novo rol de  pecados nessa altura. E  mais manchas nesse
fato-macaco.

– Espero que tenhas descansado bem – diz Sandra. E não há ironia nem
crueldade na voz, ela não sabe dos espectros. Também não há doçura, nem
um interesse autêntico. Naquela voz neutra, aterradora, não há mais do que
a exibição de um desejo pessoal. De uma necessidade pessoal.

Nicolás assume naquele instante – é um breve instante – a certeza de que
os espectros têm razão. O nevoeiro que lhe esconde os pensamentos de há
meses para cá levanta-se e  Nicolás vê a  realidade tal qual ela é  por um
segundo. Vai responder a Sandra mas ela parte. Melhor, ir-se-á embora sem
dizer nada.

Depois, a  névoa volta a  cair, a  determinação abandona-o, o  momento
passa.

– Traz já a mulher – exige Sandra.
Nicolás olha para o  relógio. Preto. Pulseira de nylon. Mostrador grande

e quadrado. Uma maquinaria estranha naquele lugar. Um servo da ordem



no labirinto do caos.
– Ainda faltam onze minutos.
Sandra encolhe os ombros.
– Não faz sentido prolongar mais isto.
Traz as  correias de  couro grossas. Estende-as a  Nicolás com um gesto

imperativo, enervante.
Nicolás olha para a  mão de  Sandra como se nela estivessem enroladas

duas serpentes venenosas. Ele, sim, quer prolongar mais. Adiar umas horas.
Depois de uma noite acossado pelos espectros, a última coisa que quer é atar
aqueles instrumentos de  tortura, sentir a  carne macia, suave e  trémula
da  mulher por debaixo daquelas correias. Talvez amanhã, quando já
conseguir utilizar o caderno, e encontrar um relato que dê sentido ao que
acontece. Àquilo que está a fazer.

– Há algum problema?
Sandra tem um brilho estranho nos olhos. Há ali ameaça, mas também

uma outra coisa. Cálculo. Aritmética. Nicolás não sabe que está a  ser
avaliado, que Sandra tenciona decidir se pode continuar a  obter proveito
dele ou se, pelo contrário, chegou a hora de deixar para trás mais um cavalo
sem forças. Nicolás não o sabe, mas pressente um perigo, da mesma forma
que os cães sentem quando os donos se preparam para sair de casa e deixá-
los sós durante horas.

– Nenhum problema – a�rma Nicolás, estendendo a mão e agarrando nas
correias.

Ela ainda não as soltou, quando escutam uma voz.
– Bom dia. Peço desculpa por vos interromper.
Há um milhão de  anos, Nicolás foi uma vez ao jardim zoológico com

a �lha. No pavilhão das serpentes estava uma píton da Birmânia. Quando se
aproximaram, o  réptil voltou a  cabeça da  mesma maneira como Sandra
acaba de fazer na direção do som.

Vem das escadas, ao fundo da plataforma.
– Peço desculpa por ter estragado, com a minha presença, o que estavam

a fazer – insiste a voz de Antonia Scott.



Sandra larga as correias, que �cam nas mãos de Nicolás. Inclina-se sobre
a mesa e pega na pistola e numa das lanternas.

– Mata o menino – ordena. – Eu trato disto.
Aquilo que aterroriza Nicolás não é a ordem, é o sorriso que a acompanha.

Como se tivesse estado à espera daquela intromissão. Como se fosse o que,
realmente, mais desejasse no mundo.



Carla

Três minutos antes
 

A corda está quase cortada.
A pele dos antebraços está em carne viva e os ombros protestam por ter

mantido a mesma posição durante horas, mas faltam apenas umas poucas
�bras.

Com um último esforço, consegue acabar o trabalho. Assim que a corda se
parte com um ruído suave, o  enorme peso da  porta metálica cai sobre
o braço, pressionando-o. A dor é desumana, mas ela não solta a corda, a que
se agarrou com todas as forças.

Segura no pedaço do azulejo com os dentes e começa a puxar, arrancando
ainda mais pele dos antebraços, que �ca presa na borda oxidada da porta.
Consegue agarrá-la também com a mão esquerda e continua a puxar. Não
há esperança no seu coração, nem certeza de sobreviver. Há só a necessidade
urgente de continuar a respirar. A dor é secundária, a dor é aceitável. A dor
é vida, o esforço titânico é vida. A sede insuportável, o líquido corrosivo que
lhe borbulha nos pulmões a pedir-lhe que abandone o  seu esforço, é vida.
Render-se é morte.

Dois palmos. Três. Os azulejos que tinha usado como calço caem ao chão
e  o barulho que fazem parece a  Carla tão forte como uma sirene
de bombeiros.

Tem de se despachar. É impossível que não tenham ouvido.
Começa a  arrastar-se, pouco a  pouco, em direção à  abertura que

conseguiu fazer. Não pode soltar a  corda. Quando a  soltar, cairá. O  som
poderia alertar os captores, se já não o �zeram os azulejos ao cair.



Parece-lhe ouvir vozes ao longe, uma voz forte de mulher, mas não lhe
presta atenção.

Tem o  corpo quase todo de  fora. Mas continua com o braço estendido,
a segurar a porta metálica com enorme di�culdade.

Quem emerge do outro lado da cela é a Outra Carla. A Carla antiga agora
parece uma parente afastada, daquelas que se encontram nos casamentos
e  cujo nome tem de nos ser sussurrado ao ouvido por alguém antes de  a
cumprimentarmos.

É  sobre o braço direito da Outra Carla que a porta cai –  com um som
suave – quando as forças a abandonam.

Quando era pequenina, Carla –  a  antiga Carla  – tinha corrido à  frente
do pai para impedir que uma porta de garagem se fechasse. Uma daquelas
portas de garagem que se fecham horizontalmente. Meteu a mão para tocar
na célula fotoelétrica antes que se fechasse. Mas chegou tarde. E  a porta
apanhou-a. A antiga Carla tinha guinchado e chorado durante o caminho
para o  hospital. Ficou com uma cicatriz feia no antebraço e  o músculo
ligeiramente preso, mesmo décadas depois.

A  Outra Carla, a  Nova Carla não emite o  mais leve ruído. Sem soltar
o  azulejo, morde a parte de dentro das bochechas para desviar a  atenção
da dor que está a  sentir no braço. Carla é  agora um animal encurralado,
perigoso. Seria capaz de  arrancar à  dentada o  braço para sair dali. Tem
de rodar o corpo, pôr-se de cócoras e levantar, com as últimas forças, a porta
sobre as dobradiças, para que consiga libertar o antebraço.

A porta encaixa-se com um estalido.
Carla está livre.
Estar ali, só, na penumbra incerta, faz-lhe sentir um medo que nunca

sentiu antes. O medo de  se afogar junto à costa, depois de  ter atravessado
um mar revolto.

O  corpo agora exige-lhe fugir, correr em qualquer direção. De um lado
do corredor consegue ver uma luz ténue e assim intui que esse lado não é o
lado certo. Sabe-o. A Nova Carla sabe coisas. No lado contrário só há mais
escuridão, onde só há uma ilha de luz.

Vem de uma porta.



A porta da divisão que havia junto à sua cela. Uma porta de madeira e de
vidro. Uma porta através da qual se volta a ouvir o choro de um menino que
chama pela mãe.

É um truque. Foge. Foge.
Mas não pode fugir. Tem de saber.
Tenho de saber, pensa, enquanto se vira para a porta de madeira.
Pode ser que o corpo lhe esteja a pedir aos gritos para não o saber, mas há

demasiado tempo –  uma vida  – que vira as  costas à  verdade para poder
ceder desta vez.

A divisão é um escritório minúsculo, iluminado por um candeeiro a gás
e onde os móveis foram afastados para se arranjar espaço para um colchão
no chão. Do  outro lado, atado com �ta adesiva a  um tubo por um dos
pulsos, está um menino. Vestido com calças cinzentas e  casaco verde.
Os olhos encovados e avermelhados, a voz rouca pelo pranto. Quando Carla
entra no quarto, o  menino olha para ela, aterrorizado. Carla não tem
consciência da sua imagem até se contemplar através dos olhos do menino.
Uma aparição ensanguentada, sem outra roupa a não ser o sutiã e as cuecas,
coberta de sujidade e de suor.

Carla ajoelha-se junto do menino.
– Como te chamas?
O  menino afasta o  olhar perante aquele novo monstro que surgiu das

trevas para o  atormentar. Abre a  boca para chorar, enche outra vez
os pulmões.

– Não. Não. Acalma-te. Chamo-me Carla. Venho ajudar-te.
Não espera que o menino lhe responda ou que interiorize a sua presença,

porque não há tempo a perder. Começa a cortar a �ta adesiva que prende
o menino ao tubo, usando o bocado do azulejo. Agora que consegue vê-lo,
pela primeira vez, apercebe-se do  quão minúscula e  patética é  aquela
ferramenta improvisada. E, no entanto, levou-a até ali.

O menino olha para ela com os olhos muito abertos, a sorver o ranho. Não
é capaz de compreender porque o monstro sujo e coberto de sangue o está
a ajudar.



De repente, os  seus olhos olham por cima do ombro de Carla e voltam
a re�etir o terror.

Oh, não, pensa Carla, compreendendo, um instante demasiado tarde, que
cometeu um erro.

O homem da faca está atrás dela, agarra-a pelos cabelos e atira-a ao chão
com brutalidade.

– Não podes fazer isso. Não deves fazer isso!
A cabeça de Carla embate contra o cimento e �ca atordoada, virada para

cima. O homem da faca lança-se sobre ela, entrelaça os dedos à volta do seu
pescoço e começa a apertar.

Isto é o que ganhas quando tentas fazer algo bom, pensa Carla. É  isto que
ganhas.

Enquanto os dedos do homem da  faca lhe esmagam a  traqueia, Carla só
sente uma sensação incompreensível de  injustiça. Enquanto esteve na
escuridão tinha aprendido que Deus, o  Bem e  o Mal não eram senão
monossílabos em maiúsculas. Mas ainda restava dentro dela um sopro
de esperança numa espécie de equilíbrio universal. O mesmo que a incitara
a entrar na divisão, atraída pelo choro daquele menino, cuja perna se mexe
apenas a uns centímetros da sua cara. O ténis tem impresso no tornozelo um
Bob Esponja que já perdeu um olho e parte de uma mão, à  força de  jogar
à bola. Carla apercebe-se – num último lapso de lucidez do seu cérebro, que
consome os últimos restos de oxigénio – que o �lho Mario tem ténis iguais.
Também está desgastado no mesmo sítio. É um daqueles que eles fabricam.
Um defeito que tinha feito notar ao departamento correspondente por
correio eletrónico. Firme, mas carinhoso.

Os olhos voltam a inundar-se com uma luz branca e cegante.
Vou morrer, pensa Carla. Não há nem incredulidade, nem medo, nem

lamento. Apenas derrota.
E  então ouve algo  – o  sentido da  audição é  o primeiro que começa

a  funcionar quando despertamos e  também o último a desaparecer. Uma
voz masculina, �rme. Não percebe o  sentido das palavras. Mas os  dedos
deixam de lhe apertar a garganta e o corpo de Carla assume o controle, põe



em movimento os  pulmões, outra vez, engole o  ar em golfadas enormes.
Sente como se a vida tivesse voltado a inundá-la…

Então ouvem-se os disparos.



Capítulo 16

Um chamariz

Antonia avança muito devagar.
Sabe que a  sua única oportunidade está nas mãos de  Jon. Que ela não

é mais do que um chamariz, que deve servir para afastar um deles da porta
e dar ao inspetor Gutiérrez uma oportunidade.

Enquanto a sua voz ressoa pelos corredores, Antonia move-se tão devagar
quanto pode, con�ando que aquele eco nos azulejos sirva para despistar
o su�ciente um deles que vá à sua procura.

Antonia está convencida de que será Sandra. Quererá acabar com ela.
Move-se devagar. O mais devagar que consegue. À  sua volta, o mundo

conspira para denunciar a sua localização. O cimento range debaixo dos pés,
o  roçar da  roupa arranca sussurros das paredes. Cada movimento é uma
denúncia.

A  sua mente está cada vez mais cheia. Como o  efeito do comprimido
desapareceu completamente, Antonia tem de  lutar para se manter sã sob a
tensão.
 

 

– É uma coisa maravilhosa, o som, não achas? – ressoa a voz de Antonia
pelo corredor. – Nunca podemos ter a certeza de onde vem.
 

 

Sandra está a subir as escadas. Atrás dela, Antonia consegue ver o re�exo
da  lanterna esquadrinhando a  escuridão e  continua em frente, o  único
caminho que lhe resta. O feixe de luz ilumina a entrada do corredor. Depois,



Sandra baixa-se no �m das escadas e dobra a esquina bruscamente. Dispara
duas vezes e  as balas atravessam o corredor, incrustam-se na parede
contrária, perto dos torniquetes de saída, sem encontrar no caminho nada
mais a não ser ar. A lanterna ilumina então o telemóvel onde Antonia tinha
gravado uma longa mensagem de  voz, com muitas pausas, como um
chamariz para os enganar.

Sandra compreende a armadilha demasiado tarde e  esmaga o  telemóvel
com o  calcanhar, soltando um grunhido de frustração, antes de  correr de
novo escadas abaixo.



Capítulo 17

Um escritório

O plano era muito simples.
Mal escutem a minha voz, virão na minha direção.

Jon surge do  túnel, milagrosamente vivo. Não pisou nenhum �o ou, se
o fez, não ativou nenhuma armadilha.

À  sua frente está a  estação abandonada. A  plataforma à  sua esquerda
é  visível sob a  luz do  candeeiro a  gás que cria uma aura fantasmagórica
e  desenha sombras obscuras nas paredes. Do  corredor mais próximo
chegam-lhe ruídos de luta.

Jon, com muito esforço, sobe para a  plataforma, sentindo-se
completamente exposto enquanto sobe. Tem de  apoiar as duas mãos para
conseguir subir. Depois entra no corredor. Um pé à  frente do  outro,
os joelhos ligeiramente �etidos, a pistola a apontar para a frente. Atrás de si
ouve dois disparos, mas mesmo assim segue em frente.

A prioridade é o meu �lho, Jon, ouças o que ouvires, não venhas ajudar-me.

Segue em frente, encontra-o.

É isso que pensa fazer.
Lá ao fundo está o escritório, de onde vêm os  ruídos. Quando chega

à  porta consegue ver um homem, de  costas montado sobre uma mulher
seminua a quem está a estrangular com as mãos. As pernas dela agitam-se
debaixo do seu corpo.

– Alto, polícia! – diz Jon, com a pistola a  apontar directamente para as
omoplatas do homem. – As mãos sobre a cabeça. Já!

O homem demora um instante a parar. Mesmo de  costas, Jon consegue
aperceber-se do seu espanto. Não estava à espera que o interrompessem, não



naquele momento.
–  As mãos sobre a  cabeça!  – insiste Jon. –  Não me obrigue a  repetir,

Fajardo. Isto acabou-se, chiça!
Fajardo vira-se para ele, o  rosto �ca recortado contra a  luz do  outro

candeeiro a gás. Por detrás dele, Jon vê o �lho de Antonia, com os olhos
muito abertos.

Está vivo, está vivo. Chegámos a tempo.

Sem deixar de apontar a pistola a Fajardo, Jon leva a mão ao cinto e tira
umas algemas. Coloca uma à volta dos pulsos de Fajardo. Não chega a tocar
na segunda. Também não chega a ouvir o som dos pulmões de Carla Ortiz
a  voltarem a  encher-se de  ar. Nem chega a  ouvir os  dois disparos que
o derrubam. Só sente a dor, antes de o chão se erguer na sua direção.



Carla

O  homem da  faca sai de  cima dela e  Carla esgueira-se, gatinha até ao

menino. Os seus pensamentos estão vazios, as recordações desapareceram.

Também o medo e as dores. Já nada interessa, a não ser acabar de o libertar

daquele bocado de  �ta adesiva que estava a  cortar e  que deixou a  meio.

O  azulejo está no chão. Pega-lhe com os  dedos muito fracos e  continua

a cortar. Mal chega a arranhar a superfície plástica e muito menos a cortar

as  �bras do  tecido que estão entre a  camada prateada e  a que contém

o adesivo. As suas mãos são as de uma boneca de trapos, o cérebro a mesma

coisa. Tenta respirar mais ar, tenta concentrar-se além da confusão, além

da  visão turva, nos quatro centímetros de  �ta que falta cortar. O  azulejo

é  inútil nas mãos �ácidas –  a  direita já não responde, a  esquerda nunca

serviu para grande coisa –, por isso inclina-se sobre o pulso do menino e usa

os  dentes, os  caninos que, uma vez, insistiu com o  dentista para não

os arrancar, mesmo que isso lhe poupasse meses de aparelho. Mas ela queria

ter todas as suas peças.

Carla morde, crava, rói. Um dos caninos parte-se, longitudinalmente

quando ela puxa a  �ta. A  dor atinge-a ao mesmo tempo que, com um

rasgão, a �ta se rompe.

– Corre – diz Carla ao menino. – Corre e não olhes para trás.

A criança levanta-se, passa junto do homem da faca – que está inclinado

sobre o polícia a estrangulá-lo como a tinha estrangulado a ela –, atravessa

a porta e desaparece na escuridão do corredor.



Capítulo 18

Uma plataforma

Nas escadas onde está escondida, Antonia ouve Sandra a correr de volta
por onde tinha vindo. O seu plano, que consistia em atraí-la primeiro com
o telemóvel e apanhá-la quando descesse pelo outro lado, tinha ido por água
abaixo. Sandra adianta-se a  ela e  regressa à  plataforma porque pressentiu
a armadilha.

Antonia põe-se de  pé e  tenta segui-la, descendo as  escadas, mas a  sua
mente está empenhada em jogar na equipa adversária. Quando
a  plataforma, pobremente iluminada, aparece no seu raio de  visão,
os elementos acumulam-se na cabeça, oferecendo-lhes a sua triste e macabra
história em décimas de segundo.

A mesa em que morreu Jaime Vidal, o adolescente raptado por engano em
vez de Álvaro Trueba.

O  candeeiro a  gás, que pestaneja intermitente, a  dar sinal de  que está
prestes a apagar-se.

Os restos de  roupa, embalagens de  comida, a  espantosa e  mundana
realidade quotidiana dos causadores do horror.

As frestas na parede, antigas e ameaçadoras.
O pó nos cantos, uma barata que corre mal se aproxima.
O colchão, oselementosdetorturaabandonadosnochão…

Antonia não consegue respirar. A sobrecarga de  informação é demasiada
para o seu cérebro que lhe pede uma forma de a �ltrar, de controlar todos
aqueles impulsos que lhe contam o que aconteceu ali durante dias e  com
tanta nitidez e exatidão como se estivesse a ver um vídeo em alta de�nição,
sobreposto às imagens do mundo real.



Tenho de continuar, tenho de continuar.

Segue em frente, caminhando pela plataforma, aos tropeções. Levanta
a  pistola, porque ao fundo Sandra está a  apontar para a  frente, para
o corredor e  seja quem for para quem irá disparar, Antonia sabe que tem
de  a impedir. Esfrega os  olhos, tenta apontar. O  seu cérebro envia para
os  dedos a  ordem para disparar, mas parece levar uma eternidade para
a transmitir, e refazer a torrente de informações.

Sandra dispara duas vezes.
Antonia dispara uma.
O  disparo de Antonia passa ao lado de  Sandra e  tudo o  que consegue

é  alertá-la para a  presença de  Antonia atrás de  si. Sandra baixa-se atrás
de uma das caixas-fortes. Antonia pestaneja várias vezes, tentando acalmar-
se, protege-se atrás da outra caixa.

No escritório, ao fundo do corredor, Jorge sai a correr, passa junto de Jon,
caído no chão enquanto Nicolás tenta estrangulá-lo e  corre em direção
à plataforma.

Direitinho para as mãos de Sandra, que o agarra quando ele chega junto
a si.

Segura-o no ar, agarrando-o pela cintura, apesar de o menino pontapear
e se contorcer, e põe-lhe a arma junto à cabeça.

– Mexes-te e mato-te, ranhoso de merda – sussurra-lhe ao ouvido.
Sandra põe-se de pé.
– Tenho o teu �lho – diz. – Nem penses em te aproximares.
– Jorge! – grita Antonia.
O �lho reconhece a mãe, grita, volta a pontapear. Quer ir ter com ela, mas

não está à  altura da  força de  Sandra que, usando-o como escudo, salta
da plataforma com ele e entra na escuridão do túnel.



Carla

Carla sente uma paz insólita. A perda de sangue, a as�xia, a desidratação
cobraram o seu preço. Deixa-se cair encostada à parede e fecha os olhos.

Já posso descansar, pensa.
Mas há mais uma coisa que tem de fazer. Embora não se consiga recordar

do que é. Embora pressinta que é importante.
Volta a abrir os olhos. O polícia continua no chão e está a morrer. Carla

sabe-o, pressente que tem de  fazer alguma coisa a  esse respeito. Salvá-lo,
como ele a salvou a ela. Mas Carla está fraca. E, no entanto…

Endireita-se a  cambalear e  consegue gatinhar, aproximar-se do homem
da faca.

Pensa em Carmelo, a esvair-se em sangue num descampado.
Era da família.

Ainda tem o azulejo na mão esquerda. O azulejo pontiagudo. Agarrando-
o com a esquerda, levanta o braço para ganhar impulso e crava-o como se
fosse um punhal na nuca do homem da faca.

No último instante, o  homem tem um pressentimento e  volta o  rosto
bruscamente. O impulso reúne-se à punhalada de Carla, que afunda a ponta
do  azulejo na aorta. O homem olha para Carla incrédulo –  tentando dar
sentido ao que está a  acontecer  –, ao mesmo tempo que afasta os  dedos
da  garganta do  polícia e  se tenta livrar daquele elemento estranho no
pescoço. Uma fonte de  sangue jorra, intermitente, da artéria ao mesmo
tempo que o  homem desfalece no chão em cima de  uma poça morna
e crescente que empapa os joelhos de Carla.

Leva tempo a morrer e Carla não perde pitada dos seus últimos instantes,
da  sua luta patética para conter a  hemorragia, dos olhos esbugalhados
e  quase a  saltar das órbitas. Olhos vazios de marioneta. Seria capaz de  o



mandar para o inferno, como fazem as heroínas dos �lmes quando acabam
com o vilão, mas não sente necessidade disso. Não sente nenhuma emoção.
Limitou-se a  eliminar um verme. É  como esmagar uma lesma com a  sola
do sapato.

Agora sim? Agora posso descansar?

O seu corpo responde por ela. Deixa-se cair sobre o peito do polícia. Não
ouve o seu coração a bater. Carla sente uma ligeira tristeza por ter chegado
demasiado tarde, antes de sucumbir às trevas.



Capítulo 19

Uma plataforma

Antonia está quase a desmaiar. Sabe-o. O seu cérebro está programado –
 mudado, perversamente alterado – para funcionar ao máximo em situações
de  tranquilidade. Mas uma situação de ameaça faz que a histamina do seu
cérebro se descontrole, a  faça �car recetiva a  cada um dos inputs

de  informação que a  sua mente excecional recebe e  tenta gerir. Uma
assassina psicopata que aponta uma arma à  cabeça do �lho e o usa como
escudo humano enquanto foge por um túnel potencialmente carregado
de explosivos está muito acima das situações que ameaçam Antónia Scott –
 ou qualquer pessoa – e que ela possa imaginar.

Consciente de todos os elementos que a cercam, desde um antigo anúncio
na parede

(Persil lava por si só)

até a uma lata de Coca-Cola meia bebida
(sensação de viver)

junto à  perna da mesa, a menos de meio metro de  uma poça de  sangue
ressequida, Antonia põe-se de  pé. O  peso da  arma na mão puxa-a para
a  frente, em direção ao semicírculo de  escuridão que engoliu Sandra e  o
�lho. Desce da  plataforma de  qualquer maneira, tropeça, cai no cimento.
Sente a cabeça quase a partir-se em duas.

Quando se levanta de novo, volta a  tropeçar. Mesmo a  tempo, porque se
dá um clarão na escuridão. Sandra disparou e Antonia sente a bala a passar
roçando-lhe o cabelo, tão perto que o silvo lhe fere os tímpanos.

– Não me sigas, Scott!



Antonia não ouve, a sua mente processou a informação do disparo em pé
de  igualdade com a de um parafuso oxidado no chão que viu muito perto
dela ao cair. Limita-se a continuar a caminhar em frente, em direção ao seu
�lho.

Entra pelas trevas adentro. A  gradual redução de  estímulos no interior
do túnel, à medida que Antonia penetra nele, ajuda-a a recuperar a calma.

Pode utilizar aquela escuridão que a rodeia.
Antonia cola-se à  parede, respira fundo e  fecha os  olhos. Tenta limpar

a mente do ruído, calar os macacos que saltam de um lado para o outro.
Devagar, conta de dez até um.
Como era o teu rosto antes de nasceres?

Abre os  olhos outra vez e  continua a  penetrar no túnel. À  sua frente
consegue ouvir Jorge a debater-se.

– O teu �lho não me está a ajudar nada, Scott. – A voz de Sandra ecoa nas
paredes, adquirindo um tom omnipresente, ameaçador. –  Este túnel tem
armadilhas, sabes? E  não trouxe a  minha lanterna. Se ele continuar aos
pontapés e  não me deixar concentrar, talvez me encontre com uma por
acaso.

Antonia, com o coração tolhido pelo medo, tem de voltar a fechar os olhos
e a respirar fundo.

– Jorge. Jorge, ouve-me.
– Mamã! Mamã, ajuda-me!
O �lho está a chorar, desesperado. A alma de Antonia �ca dilacerada com

a  dor e  a ansiedade. Mas não poderá ajudá-lo se não se acalmar. Se não
o acalmar.

– Jorge, preciso que estejas sossegado. Preciso que estejas sossegado e que
me ouças. É perigoso mexeres-te. Muito perigoso. Tens de estar sossegado,
estás a ouvir?

– Quero ir para casa! Quero ir ver o avô!
O avô, pensa Antonia, e a sua alma é mordiscada com força.
– Depois vais ter com avô, meu amor. Mas agora tens de estar sossegado.
O menino deixa de espernear.
– Assim é melhor – diz Sandra.



Consegue ouvi-la a pô-lo no chão – é normal, o menino é muito pesado –
e  tenta interpretar a situação pelos sons que lhe chegam. Agora deve estar
a caminhar para a frente e a arrastá-lo pela mão.

Antonia está a  aproximar-se do  lugar onde o  túnel começa a  fazer uma
curva. Estende a mão e  retira-a. Tal como tinha previsto, Sandra estava
à  espera e  dispara contra o  movimento que conseguiu captar nos restos
de  luz ainda �ltrados da  plataforma. Antonia move-se quando ouve
o  disparo, aproveitando o  facto de  a de�agração ter cegado Sandra por
momentos. Corre na diagonal para a parede à sua frente e depois coloca-se
naquela onde estava antes, mesmo a  tempo de  se esquivar do disparo que
Sandra faz na direção da parede para onde tinha acabado de ir.

– Não vais conseguir escapar-te, Sandra. E Carla Ortiz vai viver. Falhaste
em tudo – diz Antonia, pondo a mão à frente da boca para amortizar o som
e para que Sandra não possa perceber ao certo de onde vem.

Ouve-se um riso. Um riso doentio, infecioso e cruel.
–  Ainda pensas que isto é  por causa de  Carla Ortiz? Ou por causa

de Álvaro Trueba? Ainda acreditas numa das histórias da  carochinha que
utilizei para aquele tarado do  Nicolás Fajardo? És  muito menos
impressionante do que aquilo que me disseram, Antonia Scott.

Antonia caminha cada vez mais devagar. A voz de Sandra soa cada vez
mais próxima, com menos eco. Deve estar a menos de seis ou sete metros
dela. Se ela a ouvir aproximar-se não tem de se esforçar muito para acertar.

Vira-se para responder – não devia, mas precisa que ela continue a falar –,
coloca a  sua voz na direção da  plataforma, usa outra vez a  mão para
a amortecer, para a tornar imprecisa.

– Quem te falou de mim, Sandra?
– E  ainda precisas que eu te diga… Tu, que te lembras de  tudo, não te

lembras de a quem �zeste mal? Quais as sequelas que o teu trabalho contra
o mal deixou?

Antonia não responde, porque não tem respostas.
–  Mas ele encontrou-me, Scott. Ele protegeu-me e  fez-me melhor.

Ensinou-me a  manipular Fajardo. Inventou Ezequiel para ti. Não



escolhemos o nome de um profeta por acaso. Um profeta é  a voz de um
poder maior. Um profeta anuncia o que aí vem.

Antonia sente o corpo a contrair-se num calafrio de puro terror. E ódio
também. Porque compreendeu, por �m – com uma certeza fria, aguçada –,
o que se tem estado a passar desde o princípio. A  forma como brincaram
com ela.

ELE.

Meu Deus, tenho sido tão estúpida.

Mas agora não pode pensar naquilo.
Próxima – cada vez mais próxima. Antonia ouve Jorge a debater-se outra

vez, pressentindo, talvez, a presença da mãe.
– Faz com que ele pare, Scott! – exclama Sandra e na sua voz há qualquer

coisa de  ainda mais cruel desta vez. –  Faz com que pare ou morremos
os três.

Medo. Tem medo.
Devemos estar próximos de uma das bombas.

Antonia dá voltas à  cabeça a  tentar encontrar uma maneira de  resgatar
o �lho.

E  então compreende que isto não é  um trabalho para a  pessoa mais
inteligente do mundo.

É um trabalho para uma mãe.
– Jorge – chama-o. – Quero que me ouças. Estás em perigo. Vamos jogar

um jogo, um jogo igual ao que jogas na escola. O ovo e o pato, lembras-te?
Tens de estar muito sossegado, muito quieto como um ovo e quando eu te
disser…

Antonia esqueceu-se de  pôr a mão à  frente da  boca e  Sandra localizou
a sua voz. Levanta a arma na escuridão.

Antonia também.
– Duck! – grita.
Jorge atira-se para o  chão, como já fez um milhão de  vezes no pátio

do colégio e em tempo de aulas, porque Duck é «pato» em inglês e também
– vantagens de uma educação bilingue – quer dizer «baixar-se».

Sandra dispara.



Antonia também.
Os dois clarões, quase simultâneos, quebram a escuridão. O tiro de Sandra

esmaga-se na parede, a milímetros do olho de Antonia. O  tiro de Antonia
embate no ombro de Sandra, que cai para trás nas trevas.

Jorge corre em direção à mãe, que o agarra, atira-o ao chão e o cobre com
o seu corpo.

Então ouve-se a explosão.
O fogo passa sobre eles – Antonia sente o calor abrasador na pele nua dos

antebraços e no cabelo chamuscado. Uma tonelada de destroços cai do teto
e das paredes, alguns muito próximos.

Quando desaparece o pó e o fumo, continuam ambos vivos.
Jorge abraça a mãe na escuridão.
– Fiz isto bem, mamã?
– Muito bem, Jorge – diz ela.
– Quero ir ter com o avô.
– Já te tinha ouvido – admite a mãe, embora de má vontade.
E depois faz uma coisa, pela primeira vez em três anos. Beija-o na testa.

Um beijo cheio de  ternura. Assim que os  lábios abandonam a  pele dele,
Antonia pergunta-se, atónita, como pôde viver sem isto.



Carla

Quando acorda, a  primeira coisa que Carla vê é uma mulher inclinada

sobre ela. O seu rosto não tem nada de especial, até que sorri. E é um sorriso

cheio de luz.

O polícia também está ali. Parece estar bem depois de tudo, embora tenha

a cara vermelha e o pescoço roxo. Carla lembra-se de lhe ter salvado a vida.

E �ca contente por isso.

Há chamadas telefónicas. Várias. Carla não está consciente do  que está

a acontecer. O polícia fala, a mulher também.

Estou em choque, pensa. E abandona-se a ele.

A seguir, os dois conduzem-na por uns túneis antigos e malcheirosos. Há

um menino que vai com eles. Tudo tem a  tonalidade evanescente de um

sonho. Apesar de  se arrastarem por sítios terríveis, Carla sente que está

a  salvo. Depois chegarão os  pesadelos, e  haverá tempo para isso. Agora

apenas se sente a  �utuar como se o  caminho em direção à  luz do  dia

estivesse a ser feito a bordo de um tapete mágico.

A meio do  caminho encontram-se com dois polícias e um paramédico,

que se desdobram em atenções para com ela, colocam-lhe um antisséptico

nas feridas, cobrem-lhe os  ombros com uma manta, dão-lhe líquidos.

Arrastam-na para longe do outro polícia, o grande e largo – não é que esteja

gordo –, da mulher e do menino. Levam-na até umas escadas. Do outro lado

ouve-se a rua, a vida normal, a liberdade. O �m.

Carla recusa-se a subir, debate-se, agarra-se à escada.

–  Quero ir com eles  – diz, apontando para trás. –  Foram eles que me

salvaram a vida.

A mulher pequena baixa-se para abraçar o �lho e faz um gesto ao polícia

grande, apontando para Carla. O polícia grande abana a  cabeça. Parecem



estar a  discutir durante uns instantes. Por �m, o  polícia grande encolhe

os ombros e aproxima-se de Carla.

– Como se chama? – pergunta ela.

– Jon Gutiérrez, senhora Ortiz.

– Obrigada por me ter salvado a vida.

– O mesmo digo eu, senhora. Estamos quites.

– Deram-lhe dois tiros por minha culpa. Penso que continuo a ganhar.

Jon vira-se e aponta para os dois buracos na camisa.

–  Isto em Bilbau são dois chumbinhos. Com o  colete, não creio que

cheguem a deixar nódoas negras.

Carla quer rir-se, mas mal consegue esboçar um sorriso.

Aponta para cima, para o  círculo de  luz onde se veem recortadas duas

cabeças na expectativa.

– Está à minha espera?

– O  seu pai? Avisámo-lo, sim. De certeza que está lá em cima. Estamos

perto da sua casa.

Carla pensa no que lhe dirá quando o  vir. E  se se atreverá a deitar-lhe

à cara a sua traição, a sua cobarde traição como pai.

Não estarão sós. Consegue ouvir ao longe os  �ashes dos fotógrafos,

os  relatos improvisados dos repórteres a  falar para as  câmaras em  direto.

A�nal, estão apenas a três metros do solo. E a uma vida de distância.

Envergonhá-lo em público. Essa seria a melhor vingança, sem dúvida.

Mas também signi�caria destruir muito e muitas pessoas.

– Está pronto para ser famoso? – pergunta a Jon.

– Já fui famoso. Mas para o mal. Não posso negar que me faria bem um

pouco de boa publicidade.

– Então suba você primeiro, inspetor. E quando estiver lá em cima, passe-

me o braço pelo ombro e acompanhe-me até ao meu pai.

Jon con�rma com um sinal de cabeça, educado, e começa a  subir. Carla

segue-o.

Ainda não sabe o que irá dizer a Ramón Ortiz.

Mas ainda lhe restam uns metros para o decidir.



Epílogo



Outra interrupção

Antonia Scott só se permite ter pensamentos sobre o suicídio três minutos

por dia.

Para outras pessoas, três minutos podem ser uma quantidade muito

pequena de tempo. Não para Antonia.

Os três minutos em que Antonia pensa em maneiras de morrer são os seus

três minutos. Não os dispensa. Não se priva deles. São sagrados.

Dantes eram o que a mantinha sã, agora são a sua tecla de escape. Trazem

ordem à  sua mente. Recordam-lhe que, por muito mal que o  jogo corra,

pode sempre pôr-lhe �m. Que há sempre uma saída. Que pode tentar tudo.

Agora vive-os quase com otimismo. Especula com eles como um cientista

especula com as suas fórmulas. Como uma criança brinca a sonhar que será

astronauta, embora acabe a  trabalhar numa fábrica. Ajudam-na. Esses

minutos dão-lhe agora força para viver.

Por isso, não gosta nada, mesmo nada, quando uns passos, que conhece

muito bem, três andares mais abaixo, lhe interrompem o ritual.

Antonia tem a certeza de que vem despedir-se.

E disso ainda gosta menos.



Uma �gueira

Jon Gutiérrez não gosta de despedidas.
Não é uma questão de preguiça. As suas despedidas costumam ser breves

e concisas. Nada de grandes e emotivos discursos, nem de jantares até altas
horas da  madrugada com bebedeiras e  exaltações de  amizade. Duas
palmadas no ombro, sentes-te em paz, como o bem-estar que deixas. Sem
olhares tristes, sem até breves que escondem nunca, sem nostalgia por
antecipação.

Nada disso incomoda Jon nas despedidas, porque Jon não tem muitas
relações (é monogâmico), nem sofre quando as pessoas saem da sua vida (é
monogâmico em série).

O que lixa Jon é despedir-se de Antonia Scott.
Talvez por isso tenha subido pelas escadas. Para atrasar o momento.
– Não aprendes, pois não?
Jon espreita por detrás de uma enorme planta. Veio a carregar com ela seis

andares e não está para graças.
– Não cabia no elevador – mente.
– O que é isso?
Antonia aponta para a  enorme �gueira como se em sua casa acabasse

de aparecer um macaco com três cabeças.
– É uma �gueira.
– Isso estou eu a ver. Porque me trazes uma �gueira?
Jon coloca o grande e pesado vaso num canto da sala onde Antonia não

terá outro remédio senão conviver com ela. Ou isso ou chamar um camião
das mudanças para que a leve.

– Pensei que talvez seja este o momento de voltares a mobilar a tua casa.
Assim aos poucos – diz Jon, limpando-se de um pouco de terra que �cou na



manga do casaco.
–  Sou péssima com plantas. Mato-as todas. A  sério, é  um superpoder.

Estará morta antes que saias por essa porta.
Jon sorri para dentro. Tanta inteligência e ainda não se apercebeu de que

a planta é de plástico.
Provavelmente vai tardar a aperceber-se.

– Temos de correr esse risco – a�rma.
 

 

Antonia olha para a �gueira, perplexa.
Tal como o  sarcasmo, �guras de  estilo como a  metáfora ou a  analogia

nunca foram muito frequentes no seu reportório. Mas as pessoas mudam.
Até ela é capaz de o fazer.
– Há uma família lá em baixo, no terceiro esquerdo, que quer mudar-se.

Encontraram um bom trabalho noutra cidade.
– Fico contente por eles.
– Pensei… pensei que talvez te pudesse interessar. Quer dizer, se não tens

muita pressa de voltar para Bilbau.
Jon pensa nisso durante algum tempo. Não muito tempo.
– E o que fazemos com a amatxo?
– Aqui também há bingos.
–  Mas vais-me cobrar em caixas de  plástico com comida, como aos

outros?
– A tua mãe cozinha bem?
Jon ri-se para dentro, pensando nas caras de bacalhau da mãe. Bem, diz.
– Ai, linda. Até te passavas.
Ficam os dois em silêncio a olhar para a �gueira.
– Então estamos juntos.
– Parece que sim.
– E agora, o que acontece?
 

 

É isso que Antonia anda a perguntar a si mesma há já algum tempo.



Já passaram oito dias desde o resgate in extremis de Carla Ortiz e a poeira
já começou a  assentar. Os  meios de  comunicação social já esqueceram
os polícias cujas mortes se escandalizavam, e a falta de  informação pública
sobre a  vida de  Nicolás Fajardo e  a �lha secara a  torneira. Naquele
momento, a  atenção voltava-se aos poucos para as  vitórias das equipas
de futebol e para os deslizes dos famosos.

O problema é que a Policía Cientí�ca foi ao cemitério de Almudena com
os  tubos de  ensaio para veri�car quem raio estava enterrado na sepultura
com o nome ������ �������.

E cinco dias depois, aquilo que aconteceu foi uma surpresa.
– A análise ao ADN é conclusiva – disse Mentor a Antonia pelo telemóvel.

– A mulher da sepultura é a �lha de Nicolás Fajardo.
– De certeza?
– 99,8% de certeza.
– É bastante conclusivo, sim – admite Antonia.
– Não vão torná-lo público. O�cialmente, o caso está encerrado.
Que surpresa.

 

 

Antonia Scott tem um problema.
Tem um cadáver a menos e um a mais.
Porque se a mulher na sepultura é  a �lha de Nicolás, quem é  a mulher

contra quem disparou no túnel? Quem é  a mulher que fugiu, que ativou
a bomba armadilhada e sobre a qual caiu meia tonelada de destroços?

Cujo cadáver – esse é o que está em falta – ainda não se encontrou.
Antonia não para de andar às voltas com o mistério.
Não consegue deixar de pensar como ela lhe falava, como ela a  tratava.

Como se a  conhecesse. Com uma familiaridade inexplicável, que Antonia
associara à loucura.

Agora não tem tanta certeza assim.
As últimas frases de Sandra – para a tratar por algum nome – continuam

a ressoar-lhe na memória.



Tu, que te lembras de tudo, não te lembras de a quem �zeste mal? Quais as

sequelas que o teu trabalho contra o mal deixou?

Ele protegeu-me e fez-me melhor.

Ele.

Não escolhemos o nome de um profeta por acaso.

Um profeta é a voz de um poder maior.

Um profeta anuncia o que aí vem.

 

 

– E agora, o que acontece? – tinha-lhe perguntado Jon.
Antonia tem dúvidas se o deve envolver naquilo –  ou quanto lhe pode

contar –, mas por �m vai até ao armário do quarto. Quando regressa traz
uma grande pasta castanha de arquivo. Velha e manuseada.

Senta-se no chão – de costas para a �gueira, as coisas levam o seu tempo –
e começa a espalhar o conteúdo da pasta pelo chão.

Jon, resignado já à falta de conforto, senta-se ao seu lado.
–  Pensei que, enquanto Mentor não encontra outro trabalho para nós,

talvez me pudesses ajudar com um pequeno projeto pessoal. É o único caso
que ainda não consegui resolver.

– Mentor falou-me dele. Mas não me disse do que se tratava. Qual é o caso
que o ser humano mais inteligente do mundo não consegue resolver?

Antonia não lhe diz, mas pensa na forma como os sistemas complexos se
reajustam. A  escalada. A  polícia compra semiautomáticas, os  criminosos
compram automáticas. Vestem coletes à  prova de  bala, eles usam balas
perfurantes. Coloca-se uma mente especial a  trabalhar por sua conta
e eles…

– Há sempre alguém mais inteligente do que tu.
Tira da pasta uma pequena bolsa de plástico com fecho-éclair e estende-a

a Jon. Tem lá dentro um pequeno recorte. Jon vira-a, vê uma fotogra�a.
Foi tirada ao longe e mostra um homem elegante com cerca de trinta anos.

Cabelo louro e ondulado. Está a entrar num carro. A Jon parece-lhe o ator
escocês que protagonizava o  �lme Trainspotting. Mas é  difícil dizê-lo.
A imagem é desfocada.



– É a única fotogra�a que existe dele. Na verdade, ele não sabe que existe.
Caso contrário não teria descansado enquanto não a destruísse e matasse
todos os que a viram. Tem um certo gosto pelo drama.

– Quem é?
– Um assassino pro�ssional. Talvez o mais caro do mundo, não sei. Sem

dúvida, o  melhor. Pode fazer passar qualquer assassínio por uma morte
acidental. Até os  mais complicados. Trabalhou na América, no Médio
Oriente, na Ásia… De há três anos para cá, instalou-se na Europa.

Jon �ca surpreendido. Há uns quantos assassinos pro�ssionais ativos na
Europa, e todos têm um certo prestígio entre as forças de segurança. A�nal,
o que quer que se saiba deles, é boa publicidade.

– Porque ainda não ouvi falar dele?
–  Porque este não é  um atirador típico, Jon. Este homem é  diabólico.

Quase nunca se aproxima da  vítima. O  seu método favorito é  obrigar
alguém a matar por ele.

O inspetor Gutiérrez coça a cabeça.
– Parece um tipo sério.
– É o homem mais perigoso que existe, Jon. Diabólico. E quero que me

ajudes a caçá-lo.
– Como se chama?
– Não sei qual é o seu nome verdadeiro. Ninguém sabe.
Antonia hesita por um momento. E, por �m, diz o nome, o nome que não

tinha voltado a pronunciar em voz alta nos últimos três anos. Desde que ele
entrou na sua casa, desde que disparou contra ela, desde que deixou Marcos
em coma. Desde que lhe roubou tudo.

– Diz para o chamarem senhor White.



Nota do autor

Gosto de  incluir alguns pormenores sobre os  acontecimentos reais que
inspiraram ou serviram de  documentação para os meus romances e, por
alguma razão, há leitores que os apreciam.
 

 

Comecemos pela inteligência de Antonia, que não está longe da realidade.
Para a  criação dos seus processos mentais baseei-me na forma como
descobriram a  grandiosidade da  sua mente e  nas capacidades de  duas
mulheres: Marilyn Vos Savant, com um quociente de inteligência de 228 (se
bem que os  números sejam discutíveis), e  Edith Stern, que aos dezasseis
anos já era professora de  Matemáticas Abstratas na Universidade
de Michigan. No caso de Edith, com um quociente de 205, a natureza não
fez a obra sozinha. Dois dias depois do seu nascimento, o pai, Aaron Stern,
deu uma conferência de imprensa para comunicar que iria transformar a sua
�lha num génio. Dedicou a sua vida inteira e todo o tempo da menina (que
afastou da  mãe) a  essa missão, trabalhando com cartões em que lhe
mostrava animais, edifícios famosos e conceitos, desde que tinha semanas.
Aos dois anos, a menina conhecia o alfabeto completo. Hoje, Edith tem 128
patentes em seu nome e é uma das pessoas cujo trabalho mais in�uenciou
a  computação em tempo real. O  método, embora desumano
e absolutamente desaconselhável, não é a primeira vez que é usado. Téon já
o  havia utilizado no século  �� com a  �lha Hipátia, a  primeira mulher
reconhecida como um génio universal. Hipátia destacou-se nos campos das
matemáticas, da �loso�a e  da astronomia. Foi assassinada por um bando
de  fanáticos religiosos. As  motivações alimentaram muitos livros
apaixonantes, não deixe de procurar um deles, caro leitor.



 

 

Tomei algumas liberdades com a geogra�a de Las Rozas e com a  ravina
de Majalacabra, o  lugar onde está situado o Centro Hípico, que espero que
os vizinhos de Las Rozas me perdoem.
 

 

O poema que inicia o amor entre Peter Scott e Paula Garrido, a causa �nal
da  existência de  Antonia Scott, é  o Tigre, Tigre. É o  poema mais bonito
jamais escrito. Uma leitura calma, mesmo na sua tradução, enche a  alma
de beleza, de medo e de desconcerto. Blake dialoga com o Mal, encarnado
no tigre, e pergunta-se:
 

Tigre! Tigre! Fogo que ardes

nos bosques da noite,

que mão imortal, que olho

pôde idealizar a tua terrível simetria?

 

Blake interroga o tigre e os céus distantes sobre esse Deus, ignorante das
orações, capaz de  criar o  cordeiro e  um pesadelo de  três metros. Todo
o poema é magní�co, mas o verso que a mãe de Antonia recita ao futuro
marido parece-me ser mais signi�cativo. A�nal, ela é  o forno no qual se
forjará um cérebro cujo único propósito é vencer o Mal.
 

 

A  frase «Como era o  teu rosto antes de  nasceres?» é  um koan, como
poderia ser também o paradoxo da força irresistível. Os exercícios de lógica
que existem nalguns argumentos irresolúveis sempre me apaixonaram.
De  facto, a palavra chinesa máodùm, «paradoxo», é uma daquelas palavras
especiais que Antonia poderia incluir no seu vocabulário. Literalmente,
signi�ca «lança-escudo». A história da origem etimológica recolhia-a de um
tratado �losó�co do século ���, Han Feizi.



O conto narra a forma como um homem tentava vender uma lança e um
escudo. Os potenciais compradores perguntavam:

– Essa lança é boa?
– Consegue perfurar qualquer escudo!
– E o teu escudo?
– Poderia parar qualquer lança!
– E o que aconteceria se o teu escudo tentasse parar a tua lança?
Então o homem não soube o que responder.
Um esclarecimento �nal, embora suponho que não faz falta, mas tenho

a sensação de que com ele vou poupar muitas cartas.
Sim.
Antonia e Jon vão regressar.
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