


Dedico esta versão melhorada, com amor, à Gerda. Ao fim de cinco 
anos de trabalho, agora que estou prestes a terminar a tarefa de 
melhoramento destes primeiros romances inicialmente publicados 
sob pseudónimos, pretendo dar início a um melhoramento pessoal. 
Considerando tudo o que tem de ser feito, doravante este projeto 
será conhecido como o plano dos cem anos. 
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TERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO
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1

Na madrugada de terça-feira, ao regressar a casa depois de um 
ensaio tardio da sua nova peça, passavam seis minutos da meia-
-noite quando Tina Evans viu o seu filho — Danny — no carro de 
um desconhecido. Porém, Danny já morrera há mais de um ano.

Tina parou numa loja de conveniência a dois quarteirões da sua 
casa para comprar um pacote de leite e um pão de trigo integral e 
estacionou, sob a luz amarelenta de um candeeiro com lâmpada de 
vapor de sódio, ao lado de uma reluzente carrinha Chevrolet creme. 
O rapaz estava no lugar do passageiro à espera de alguém que se 
encontrava na loja. Tina só o conseguiu ver de perfil, mas arquejou 
ao reconhecê-lo.

Danny.
O rapaz tinha cerca de 12 anos, a idade de Danny. Tinha um cabelo 

farto e escuro como o de Danny, um nariz como o de Danny; até a 
delicada linha do maxilar em tudo se assemelhava à de Danny.

Tina murmurou o nome do filho, como se pudesse assustar 
aquela aparição amada caso se atrevesse a falar mais alto.

Sem reparar que estava a ser observado, o rapaz levou a mão 
à boca e mordiscou delicadamente o nó do polegar dobrado, um 
hábito que Danny adquirira cerca de um ano antes da sua morte. 
Tina tentara acabar com aquele vício, mas não conseguira. Agora, 
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ao  observar aquele rapaz, as semelhanças com Danny pareciam 
mais do que uma mera coincidência. De súbito, Tina sentiu a boca 
seca e amarga, e o coração bateu-lhe com força. Ainda não se habi-
tuara à perda do seu único filho, porque nunca quisera — ou tentara 
— habituar-se à ideia. Agarrando-se às semelhanças daquele rapaz 
com o seu Danny, revelou-se fácil fantasiar que nem sequer houvera 
uma perda.

Talvez… talvez aquele rapaz fosse mesmo Danny. Porque não? 
Quanto mais pensava, menos descabido lhe parecia. Afinal de con-
tas, ela não chegara a ver o cadáver de Danny. A polícia e os agentes 
funerários tinham-lhe dito que Danny sofrera graves lesões e estava 
tão desfigurado que seria melhor ela não o ver. Agoniada e destro-
çada, acatara o conselho, e as exéquias fúnebres de Danny haviam-
-se realizado com a urna fechada. Mas talvez se tivessem enganado 
ao identificar o corpo. Talvez, afinal de contas, Danny não tivesse 
morrido no acidente. Talvez apenas tivesse sofrido um ligeiro trau-
matismo craniano, suficiente para o deixar com… amnésia. Sim. 
Amnésia. Talvez se tivesse afastado dos destroços do autocarro e 
sido encontrado a quilómetros do local do acidente, sem identifica-
ção, sem saber dizer quem era ou de onde viera. Era possível, não 
era? Ela vira histórias assim no cinema. Claro! Amnésia. E, a ser 
esse o caso, ele poderia ter acabado por ser entregue a pais adotivos, 
numa nova vida. E agora estava sentado numa carrinha Chevrolet 
creme, cruzando-se com ela por força do destino e por…

O rapaz apercebeu-se de que estava a ser observado e virou-se 
para ela. À medida que o rosto do rapaz se virou devagar, ela susteve 
a respiração. Quando os olhares se cruzaram, mesmo através dos 
vidros e da estranha luz sulfúrea, Tina teve a sensação de que esta-
vam a estabelecer contacto através de um imenso abismo de tempo, 
espaço e destino. Só que então, como era inevitável, a sua fantasia 
explodiu, pois não era Danny.

Desviou o olhar e fitou as próprias mãos, que estavam a agarrar 
o volante com tanta força que até lhe doíam.

— Maldição!
Estava zangada consigo mesma. Considerava-se uma mulher 

forte, competente e equilibrada, capaz de enfrentar qualquer desafio 
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que a vida lhe apresentasse, e sentia-se perturbada pela sua cons-
tante incapacidade para aceitar a morte de Danny.

Depois do choque inicial, depois do funeral, começara de facto a 
lidar com o trauma. Aos poucos, dia após dia, semana após semana, 
deixara Danny para trás, com mágoa, culpa, lágrimas e muita amar-
gura, mas também com firmeza e determinação. Durante o último 
ano, dera vários passos em frente na sua carreira, e dependera do 
trabalho árduo como uma espécie de morfina, dedicando-se a ele 
para entorpecer a dor até a ferida sarar completamente.

Mas então, há algumas semanas, começara a ter uma recaída na 
medonha condição na qual se espojara assim que recebera a notícia 
do acidente. A sua negação fora tão resoluta quanto irracional. Agora, 
mais uma vez, tinha a inquietante sensação de que o seu filho estava 
vivo. O tempo deveria contribuir para diminuir o sofrimento, mas, 
pelo contrário, o passar dos dias estava a envolvê-la num circuito 
fechado de pesar. Aquela não era a primeira vez que imaginava ver 
Danny. Nas últimas semanas, vira o seu filho desaparecido noutros 
automóveis, em recreios de escolas pelos quais passava de carro, na 
rua, numa sala de cinema.

Além disso, desde há algum tempo que era assombrada por um 
sonho recorrente no qual Danny estava vivo. De todas essas vezes, 
durante algumas horas depois de despertar, não conseguira enfren-
tar a realidade. Como que se convencera de que o sonho era uma 
premonição do eventual retorno de Danny, que, de algum modo, 
sobrevivera e regressaria para os seus braços muito em breve.

Era uma fantasia emotiva e maravilhosa, mas não a conseguiria 
suportar muito mais tempo. Apesar de sempre ter feito por resistir 
à medonha verdade, esta era cada vez mais forte, e ela sentia-se cada 
vez pior, obrigada a aceitar que o sonho não era uma premonição. Não 
obstante, sabia que, quando voltasse a ter aquele sonho, encontraria 
nele uma renovada esperança, como acontecera tantas vezes.

E isso não era bom.
Doentio, repreendia-se.
Olhou de relance para a carrinha e reparou que o rapaz ainda 

estava a olhar para ela. Fulminou com o olhar as mãos agarradas 
como tenazes ao volante e arranjou forças para o soltar.
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A dor podia dar com uma pessoa em louca. Fora algo que ouvira 
dizer, e acreditava que era verdade. No entanto, não permitiria que 
isso lhe acontecesse. Seria suficientemente dura consigo mesma 
para não perder o contacto com a realidade — por muito desagradá-
vel que esta fosse. Não se podia permitir ter esperança.

Amara Danny de todo o seu coração, mas ele morrera. Despeda-
çado e esmagado num acidente de autocarro com outros 14 meni-
nos, apenas mais uma vítima de uma tragédia maior. Maltratado 
a ponto de ficar irreconhecível. Morto.

Frio.
Em putrefação.
Num féretro.
Debaixo de sete palmos de terra.
Para sempre.
O lábio inferior tremeu-lhe. Queria chorar, precisava de chorar, 

mas não chorou.
O rapaz do Chevrolet perdera o interesse nela e estava outra vez a 

olhar para a fachada da loja, à espera.
Tina apeou-se do seu Honda. A noite estava agradavelmente fresca 

e seca como o deserto. Respirou fundo e entrou na loja, onde o ar era 
tão frio que penetrava os ossos e onde a berrante iluminação fluores-
cente era demasiado intensa e glacial para incentivar devaneios.

Comprou um pacote de leite magro e um pão de trigo integral 
fatiado de forma especialmente fina — apropriado para quem estava 
a fazer dieta, de maneira que cada dose tivesse apenas metade das 
calorias de uma fatia de pão normal. Ela já não dançava. Agora, tra-
balhava nos bastidores, na produção do espetáculo, mas continuava 
a sentir-se melhor em termos físicos e psicológicos quando não 
pesava mais do que nos tempos em que subia ao palco.

Cinco minutos depois, estava em casa. A casa de Tina era uma 
modesta moradia térrea num bairro tranquilo. As oliveiras e as mela-
leucas rendadas agitavam-se devagar com a ténue brisa do deserto 
de Mojave.

Na cozinha, torrou duas fatias de pão, barrou uma fina camada 
de manteiga de amendoim, serviu um copo de leite magro e sentou-
-se à mesa.

The Eyes of Darkness.indd   12The Eyes of Darkness.indd   12 27/07/20   11:4227/07/20   11:42



Os Olhos da Escuridão

13

Torradas com manteiga de amendoim era uma das coisas de 
que Danny mais gostava de comer, mesmo quando era pequenino e 
especialmente picuinhas com a comida. Quando era mesmo muito 
pequenino, chamava-lhe «panteiga de minuim».

Agora, fechando os olhos, ao saborear a sua torrada, Tina conse-
guia vê-lo, com 3 anos, os lábios e o queixo besuntados com man-
teiga de amendoim enquanto sorria e dizia: «Mais torrada com 
panteiga de minuim, por favor».

Sobressaltada, abriu os olhos porque a imagem mental era 
demasiado real; não tanto como uma memória, mais como uma 
visão. Naquele instante, não queria ter uma recordação tão nítida, 
mas era tarde demais.

Sentiu um aperto no coração e o lábio inferior começou-lhe 
novamente a tremer. Pousou a cabeça na mesa e chorou.

Naquela noite, Tina sonhou outra vez que Danny estava vivo. De 
algum modo. Algures. Vivo. E precisava dela.

No sonho, Danny estava na beira de um desfiladeiro sem fundo 
à vista e Tina encontrava-se do outro lado, em frente a ele, olhando 
para o imenso abismo. Danny chamava o seu nome. Estava sozinho 
e assustado. Ela estava desesperada porque não conseguia arranjar 
maneira de chegar até ele. Entretanto, o céu ia ficando cada vez mais 
escuro. Maciças nuvens de tempestade, como os punhos cerrados de 
gigantes celestiais, toldaram o céu por completo. Os gritos de Danny 
e as respostas dela tornaram-se cada vez mais estridentes e desespera-
dos, pois sabiam que tinham de chegar um ao outro antes do anoitecer, 
ou perder-se-iam para sempre — na noite que se aproximava, alguma 
coisa esperava por Danny, uma coisa assustadora que o agarraria se 
estivesse sozinho depois de escurecer. De súbito, o céu foi devastado 
por relâmpagos, depois pelo estrondo de trovões, e a noite implodiu 
numa escuridão mais intensa, numas perfeitas e infinitas trevas.

Tina Evans sentou-se abruptamente na cama, convicta de que 
ouvira um barulho algures em casa. Não fora apenas o trovão do seu 
sonho. O barulho que ouvira coincidira com o seu despertar; fora um 
som real, não imaginado.
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Pôs-se a ouvir com atenção, preparada para afastar os cobertores 
e levantar-se da cama. O silêncio reinava.

Aos poucos, começou a duvidar de si mesma. Nos últimos tem-
pos, andava excitável. Não o podia negar. Não era a primeira vez que 
pensava que um intruso vagueava pela casa. Nas duas últimas sema-
nas, por quatro ou cinco vezes, tirara a pistola da mesa de cabeceira 
e fizera uma busca à casa, divisão a divisão, mas não encontrara 
vivalma. Sentia-se muito ansiosa ultimamente, em termos pessoais 
e profissionais. Talvez o barulho que ouvira tivesse mesmo sido o 
trovão do sonho.

Continuou atenta durante mais alguns minutos, mas a noite 
estava tão silenciosa que, por fim, teve de admitir que não estava 
ninguém em casa. Quando a sua frequência cardíaca abrandou, dei-
tou a cabeça na almofada.

Em momentos como aquele desejava não se ter separado de 
Michael. Fechou os olhos e imaginou-se deitada ao lado dele, esten-
dendo o braço para ele no escuro, tocando-lhe, uma e outra vez, 
chegando-se a ele, à proteção dos seus braços. Ele reconfortá-la-ia 
e tranquilizá-la-ia, e não tardaria a readormecer.

É claro que se ela e Michael estivessem na cama naquele preciso 
instante não seria nada assim. Eles não fariam amor. Discutiriam. 
Ele resistiria ao carinho dela, repeli-la-ia e provocaria uma discussão. 
Começaria com uma trivialidade e acicatá-la-ia até a desavença se 
transformar numa guerra conjugal. Fora sempre assim durante os 
últimos meses da sua vida juntos. Ele fervilhara de hostilidade, sem-
pre à procura de uma desculpa para despejar a sua raiva sobre ela.

Como amara Michael até ao último minuto, Tina sofrera e ficara 
triste com o fim da sua relação. Mas tinha de reconhecer que tam-
bém sentira um alívio quando, por fim, tudo terminara.

Perdera o filho e o marido no mesmo ano. O homem primeiro, 
depois o rapaz; o filho para a sepultura e o marido para os ventos 
da mudança. Durante os 12 anos de casamento, Tina tornara-se 
uma pessoa diferente e mais complexa do que fora no dia do enlace, 
mas Michael nada mudara e não gostava da mulher em que ela se 
transformara. Ao início, eram amantes, partilhando todos os deta-
lhes do seu quotidiano — as vitórias e os fracassos, as alegrias e as 
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frustrações —, mas, quando o divórcio se concretizou, eram perfei-
tos desconhecidos. Apesar de Michael continuar a viver na cidade, 
a menos de um quilómetro e meio dela, em alguns aspetos, estava 
tão distante e inatingível como Danny.

Resignada, suspirou e abriu os olhos.
Agora não sentia sono, mas sabia que tinha de repousar mais. 

Pela manhã, teria de estar revigorada e alerta.
O dia seguinte seria um dos mais importantes da sua vida: 30 de 

dezembro. Noutros anos, aquela data nunca tivera um significado 
especial, mas, para o melhor ou para o pior, aquele 30 de dezembro 
ditaria todo o seu futuro.

Durante 15 anos, desde o seu décimo oitavo aniversário, dois 
anos antes de casar com Michael, Tina Evans vivera e trabalhara em 
Las Vegas. Começara a carreira como dançarina — não uma dan-
çarina erótica, mas uma dançarina de verdade — no Lido de Paris, 
uma grandiosa encenação no Stardust Hotel. O Lido era uma daque-
las produções incrivelmente exuberantes que apenas podia ser visto 
em Las Vegas, pois apenas em Las Vegas um espetáculo de vários 
milhões de dólares podia ser levado à cena ano após ano com poucas 
preocupações de lucro; eram gastas somas tão avultadas em cenários 
e figurinos elaborados, e no colossal elenco e equipa, que a dire-
ção do hotel geralmente ficava satisfeita se a produção não desse 
prejuízo com a venda de ingressos e bebidas. Afinal de contas, por 
muito extraordinário que fosse, o espetáculo não passava de um 
chamariz com o único propósito de trazer uns milhares de pessoas 
todas as noites ao hotel. Para entrar e sair da sala de espetáculos, 
a multidão tinha de passar por todas as mesas de dados, de blackjack 
e de roleta, e por filas de cintilantes slot machines, que era de onde 
vinha o lucro. Tina gostara de dançar no Lido e continuara lá durante 
dois anos e meio, até descobrir que estava grávida. Então, pedira 
licença de maternidade para ter Danny, e depois para passar dias a 
fio com ele durante os seus primeiros meses de vida. Quando Danny 
fez 6 meses, Tina recomeçou a treinar para recuperar a forma e, ao 
fim de três árduos meses de exercício, conseguira um lugar no coro 
de um novo espetáculo em Las Vegas. Conseguira ser uma excelente 
dançarina e uma boa mãe, ainda que isso nem sempre fosse fácil; 
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ela amava Danny e gostava do seu trabalho, e fora bem-sucedida em 
ambas as tarefas.

Porém, há cinco anos, aquando do seu vigésimo oitavo aniversá-
rio, começara a perceber que lhe restavam, com alguma sorte, dez 
anos de carreira como dançarina e, para evitar ser escorraçada quando 
chegasse aos 38, decidira estabelecer-se noutro cargo no mesmo ramo. 
Conseguira a posição de coreógrafa numa revista de segunda, uma 
imitação tristemente grosseira do multimilionário Lido, acabando por 
ocupar também o cargo de figurinista. Daí, passara por uma série de 
cargos do género em salas maiores, depois em pequenos salões com 
salas para quatrocentas ou quinhentas pessoas em hotéis de segunda 
e com orçamentos limitados. Ao fim de algum tempo, dirigira e pro-
duzira outra revista. Estava a tornar-se um nome respeitado no impe-
netrável mundo do espetáculo de Las Vegas e acreditava que estava na 
iminência de atingir um grande sucesso.

Há cerca de um ano, pouco depois da morte de Danny, Tina rece-
bera uma proposta para dirigir e coproduzir uma grandiosa super-
produção de dez milhões de dólares que seria levada à cena no salão 
principal com dois mil lugares sentados do Golden Pyramid, um 
dos maiores e mais luxuosos hotéis da Strip. A princípio, parecera-
-lhe terrivelmente errado que uma oportunidade tão maravilhosa lhe 
aparecesse antes de sequer ter tempo de fazer o luto pelo filho, como 
se o destino fosse tão superficial e insensível a ponto de achar que 
poderia equilibrar os pratos da balança e compensá-la pela morte 
de Danny ao presenteá-la apenas com a possibilidade de ter o seu 
trabalho de sonho. Porém, apesar de estar amargurada e deprimida, 
ou quiçá por se sentir extremamente vazia e inútil, aceitara o cargo.

O novo espetáculo chamava-se Magyck! porque os atos de varie-
dades entre os grandiosos números de dança eram todos de magia e 
porque os próprios números da produção incluíam elaborados efei-
tos especiais e eram realizados em torno de temas relacionados com 
o sobrenatural. O engenhoso jogo de palavras do título não fora ideia 
de Tina, mas quase todo o resto do programa fora sua criação, e ela 
estava satisfeita com o resultado. Exausta também. Aquele ano pas-
sara numa bruma de dias de 12 e 14 horas, sem férias e quase sem 
fins de semana.
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Não obstante, apesar de distraída com o espetáculo Magyck! 
como estivera, fora com grande dificuldade que se adaptara à morte 
de Danny. Há um mês, pela primeira vez, pensara que, por fim, 
começara a ultrapassar a dor. Conseguira pensar no filho sem cho-
rar, visitar a sua sepultura sem ser subjugada pela mágoa. Bem vistas 
as coisas, sentia-se razoavelmente bem, até mesmo alegre em certa 
medida. Nunca o esqueceria, àquele menino encantador que fora 
uma parte tão grande de si, mas já não teria de levar a vida focada no 
vazio que ele deixara. A ferida ainda provocava dor, mas cicatrizara.

Ou assim pensara há um mês. Durante uma ou duas semanas 
continuara a fazer progressos em termos de aceitação. Então, come-
çaram os novos sonhos, que eram muito piores do que os sonhos 
que tivera logo após a morte de Danny.

Talvez a sua ansiedade resultante da reação do público ao espe-
táculo Magyck! estivesse a fazê-la recordar a maior ansiedade que 
sentira em relação a Danny. Dentro de menos de 17 horas — pelas 
20 horas do dia 30 de dezembro —, o Golden Pyramid Hotel apre-
sentaria a estreia especial, apenas para convidados VIP, do espetá-
culo Magyck!, e na noite seguinte, véspera de Ano Novo, o espetáculo 
seria aberto ao público em geral. Se a reação do público fosse tão 
forte e positiva como Tina esperava, teria o futuro financeiro garan-
tido, pois o contrato assegurava-lhe 2,5 por cento das receitas brutas, 
não incluindo as vendas de bebidas alcoólicas, depois de atingir os 
primeiros cinco milhões de dólares. Se o espetáculo Magyck! fosse 
um sucesso e a sala enchesse durante quatro ou cinco anos, como 
às vezes acontecia com os espetáculos de sucesso em Vegas, quando 
saísse de cena, ela seria multimilionária. É claro que se a produ-
ção fosse um fracasso, se o público não gostasse, ela poderia ter de 
voltar a trabalhar em salas pequenas, com a carreira em declínio. 
O mundo do espetáculo, em qualquer das suas formas, era um meio 
impiedoso.

Ela tinha bons motivos para ter ataques de ansiedade. O seu 
obsessivo receio de intrusos em casa, os inquietantes sonhos com 
Danny, a dor que voltara — tudo isso poderia ser resultado das preo-
cupações com o espetáculo Magyck!. A ser esse o caso, tais sintomas 
desapareceriam assim que se conhecesse o destino do espetáculo. 
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Ela só precisava de aguentar os próximos dias e, na calma relativa 
que se seguiria, poderia continuar o seu processo de cura.

Até lá, era imperioso dormir. Pelas 10 da manhã, teria uma reu-
nião com dois agentes de viagens que estavam a pensar reservar 
oito mil ingressos para o espetáculo Magyck! durante os primeiros 
três meses em cena. Depois, às 13 horas, todo o elenco e a equipa 
de bastidores reuniriam para o último ensaio já com o guarda-
-roupa final.

Tina amassou as almofadas, mudou os cobertores de posição e 
puxou a curta camisa de noite com a qual dormia. Tentou relaxar 
fechando os olhos e imaginando as vagas delicadas a enrolar numa 
praia de areias prateadas.

Pum!
Sentou-se na cama como uma mola.
Algo caíra noutra parte da casa. Deveria ter sido um objeto 

pesado pois, ainda que abafado pelas paredes de permeio, o som 
fora suficientemente forte para a despertar.

Fosse o que fosse… não caíra simplesmente. Só podia ter sido 
derrubado. Os objetos pesados não caem sozinhos em divisões onde 
não se encontra ninguém.

Inclinou a cabeça e pôs-se a ouvir com atenção. Seguiu-se outro 
barulho, desta vez mais baixo. Tina não conseguiu identificar a ori-
gem, mas era definitivamente um som furtivo. Agora sabia que não 
imaginara a ameaça. Estava mesmo alguém em casa.

Passou as pernas para o lado de fora da cama. Acendeu o can-
deeiro e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. A pistola estava carre-
gada. Desengatilhou as duas travas de segurança.

Ficou algum tempo à escuta.
No silêncio instável da noite do deserto, imaginou que conseguia 

sentir um intruso também à escuta, a ouvir os seus movimentos.
Levantou-se e calçou os chinelos. Empunhando a arma na mão 

direita, caminhou sem fazer barulho até à porta do quarto.
Pensou em chamar a polícia, mas tinha medo de fazer má figura. 

E se a polícia chegasse, com as luzes a piscar e as sirenes a bramir, 
e não estivesse lá ninguém? Se tivesse chamado a polícia de todas 
as vezes que imaginara ouvir um gatuno em casa nas duas últimas 
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semanas, há muito pensariam que ela tinha problemas psiquiátri-
cos. Ela era uma mulher orgulhosa, incapaz de suportar a ideia de 
parecer uma histérica perante dois polícias viris que sorririam com 
desdém e, mais tarde, se reuniriam a comer donuts e a beber café, 
rindo e contando piadas à sua conta. Iria inspecionar a casa, sozinha.

Apontou a pistola para o teto e deixou a bala cair na câmara.
Respirou fundo, destrancou a porta do quarto e saiu para o 

corredor.
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Tina procurou pela casa inteira, exceto no antigo quarto de 
Danny, mas não encontrou ninguém. Quase preferiria dar de caras 
com um intruso escondido na cozinha ou agachado num armário do 
que ser obrigada a procurar naquele derradeiro espaço onde a tris-
teza parecia alojada como um inquilino. Agora, não tinha alternativa.

Um pouco mais de um ano antes de morrer, Danny começara a dor-
mir no extremo oposto da pequena casa em relação ao quarto princi-
pal, naquela que em tempos fora a sala. Pouco depois de fazer 10 anos, 
o menino pedira mais espaço e privacidade do que o seu primeiro e 
pequeno quarto lhe dava. Michael e Tina ajudaram-no a mudar os seus 
pertences para a sala e depois mudaram o sofá, o cadeirão, a mesa de 
apoio e o televisor para a divisão que até então servira de quarto do filho.

Nessa época, Tina tivera a certeza de que Danny estava ciente das 
discussões noturnas que ela e Michael mantinham no seu quarto, que 
ficava ao lado do dele, e de que quisera mudar para a sala para não ter 
de ouvir as desavenças. Ela e Michael ainda não tinham começado a 
levantar as vozes, e as discussões processavam-se num tom normal, 
por vezes até em murmúrios, mas era provável que Danny ouvisse 
o suficiente para perceber que estavam a ter problemas. 

Lamentara que ele tivesse de saber, mas não tocara no assunto, não 
dera qualquer explicação, não o tranquilizara. Para começar, não sabia 
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o que poderia dizer. Certamente não podia partilhar com ele aquilo que 
pensava da situação: Danny, querido, não te preocupes com o que possas ter 
ouvido do outro lado da parede. O teu pai só está a ter uma crise de identi-
dade. Nos últimos tempos tem-se comportado como um palerma, mas aquilo 
passa-lhe. E isso fora outro dos motivos por que não tentara explicar a 
Danny os seus problemas com Michael — assumira que o seu distan-
ciamento seria apenas temporário. Ela amava o marido e tinha a certeza 
de que o puro poder do seu amor recuperaria a glória do casamento. 
Seis meses mais tarde, separara-se de Michael e, menos de cinco meses 
decorridos desde a separação, estavam divorciados.

Agora, ansiosa por concluir a procura pelo larápio — que come-
çava a parecer tão imaginário como os outros larápios que perse-
guira noutras noites —, abriu a porta do quarto de Danny, acendeu 
a luz e entrou.

Ninguém.
De pistola em riste, acercou-se do armário, hesitou e depois cor-

reu a porta. Também não estava ali ninguém. Apesar do que ouvira, 
estava sozinha em casa. 

Ao deparar com o conteúdo do armário bafiento — os sapatos 
do filho, as suas calças de ganga, calças de fato, camisas, camisolas, 
o seu boné azul dos Dodgers, o pequeno fato azul que usara em oca-
siões especiais —, sentiu um nó na garganta. Apressou-se a fechar a 
porta e encostou-se.

Embora o funeral já tivesse sido há mais de um ano, não fora 
capaz de se desfazer dos objetos pessoais de Danny. De algum modo, 
o ato de dar as suas roupas teria sido mais triste e mais definitivo do 
que ver o seu caixão ser baixado para a sepultura.

Não guardara apenas as roupas dele. Mantivera todo o quarto 
exatamente como ele o deixara. A cama estava feita e eram vários os 
bonecos de filmes de ficção científica sentados na cabeceira. Havia 
mais de cem livros devidamente guardados por ordem alfabética 
numa estante com cinco prateleiras. A escrivaninha ficava a um canto, 
onde se podiam ver tubos de cola, pequenos frascos de tinta de todas 
as cores e diversas ferramentas de modelismo dispostas de  forma 
ordenada numa metade da escrivaninha, com a outra metade vazia, 
à espera de que ele começasse a trabalhar. Nove modelos de aviões 
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ocupavam um expositor e outros três estavam suspensos por fios 
presos ao teto. As paredes estavam decoradas com pósteres a espa-
ços regulares — três estrelas de basebol, cinco monstros horrendos 
de filmes de terror —, que Danny dispusera com todo o cuidado. 

Ao contrário de muitos rapazes da sua idade, ele dava atenção à 
organização e à limpeza. Respeitando a sua preferência pelo asseio, 
Tina dera ordens à Sra. Neddler, a empregada de limpeza que lá ia 
duas vezes por semana, para aspirar e limpar o pó do quarto agora 
desocupado como se nada tivesse acontecido ao filho. O quarto 
estava imaculado como sempre.

Com o olhar fixo nos brinquedos e nos patéticos tesouros do 
filho, Tina percebeu, não pela primeira vez, que não era saudável 
manter aquele espaço como se fosse um museu. Ou um santuá-
rio. Enquanto deixasse as coisas dele ali, continuaria a nutrir a espe-
rança de Danny não estar morto, de apenas se ter ausentado algum 
tempo, e de em breve voltar à sua vida no ponto em que a deixara. 
De repente, a sua incapacidade para retirar as coisas do quarto dele 
assustou-a. Pela primeira vez, pareceu-lhe mais do que simples fra-
queza de espírito, antes sinal de uma grave doença mental. Ela tinha 
de deixar os mortos descansar em paz. Se queria parar de sonhar 
com o menino, se queria controlar a sua dor, teria de começar a 
sua recuperação ali, no quarto dele, ultrapassando a sua necessidade 
irracional de preservar os seus pertences no sítio onde estavam. 

Tomou uma decisão — iria reorganizar a divisão na quinta-feira, dia 
de Ano Novo. Nessa altura, já teria acontecido a estreia do espetáculo. 
Já conseguiria relaxar e tirar uns dias de férias. Começaria por passar 
ali a tarde de quinta-feira, a encaixotar roupas, brinquedos e pósteres.

Assim que tomou tal decisão, a maior parte da sua energia ner-
vosa dissipou-se. Prostrou-se, sem forças e exausta, preparada para 
voltar para a cama.

Quando começou a caminhar para a porta, vislumbrou o cava-
lete, parou e virou-se. Danny gostava de desenhar, e o cavalete, com 
uma caixa de lápis, canetas e tintas, fora um presente de aniversário 
quando fizera 9 anos. De um lado, tinha um suporte para folhas de 
papel; do outro, um quadro negro. Danny deixara-o no ponto mais 
afastado do quarto, do outro lado da cama, encostado à parede, e era 
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lá que estava da última vez que Tina ali estivera, só que agora estava 
inclinado, com a base encostada à parede, o cavalete propriamente 
dito de esguelha, o quadro negro para baixo, pousado em cima de 
uma mesa de jogos. Em cima dessa mesa, estava um jogo de batalha 
naval eletrónico, conforme Danny o deixara, pronto a jogar, mas o 
cavalete tombara para cima dele e deitara-o ao chão.

Pelos vistos, fora essa a origem do barulho que ela ouvira, mas 
não conseguia perceber o que fizera o cavalete tombar. Não podia ter 
caído sozinho. 

Pousou a pistola, contornou os pés da cama e apoiou o cavalete 
sobre as pernas, na posição correta. Baixou-se, apanhou as peças do 
jogo de batalha naval e colocou-as novamente em cima da mesa.

Quando apanhou os pedaços de giz espalhados e o apagador e se 
virou outra vez para o quadro negro, percebeu que a superfície preta 
tinha duas palavras grosseiramente rabiscadas:

NÃO MORRI

Ao ver a mensagem, fez um olhar carregado.
Tinha a certeza de que o quadro não tinha absolutamente nada 

escrito quando Danny partira naquela viagem dos escuteiros. E estava 
em branco da última vez que estivera no quarto dele.

Tardiamente, ao encostar as pontas dos dedos às palavras no qua-
dro negro, percebeu o possível significado. Tal como uma esponja 
absorve a água, ela recebeu um arrepio da superfície da lousa. Não 
morri. Era uma negação da morte de Danny. Uma recusa irada em 
aceitar a terrível verdade. Um desafio à realidade.

Numa das suas terríveis convulsões de dor, num momento de 
desespero sombrio e tresloucado, teria ela ido ao quarto de Danny e, 
sem dar por isso, escrito aquelas palavras no quadro? 

Não se lembrava de o ter feito. Se deixara ali aquela mensagem, 
era sinal de que estava a ter momentos de perda de consciência — 
amnésia temporária, da qual não tinha noção alguma. Ou então 
estava a ter crises de sonambulismo. Qualquer uma dessas possibi-
lidades não era aceitável.

Céus, era impensável.
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Por conseguinte, aquelas palavras deveriam estar ali desde sem-
pre. Danny devê-las-ia ter escrito antes de morrer. A caligrafia dele 
era aprumada, como tudo o resto que fazia, não desmazelada como 
aquela mensagem gatafunhada. Não obstante, devia ter sido ele. 
Só podia ter sido ele.

Mas o que dizer da óbvia referência daquelas palavras ao aci-
dente de autocarro em que perdera a vida?

Coincidência. Era evidente que Danny escrevera sobre outro 
assunto, e a sombria interpretação que se podia retirar agora daque-
las duas palavras, depois da sua morte, não passava de uma macabra 
coincidência.

Recusou-se a considerar qualquer outra possibilidade porque as 
alternativas eram demasiado assustadoras. 

Abraçou o próprio corpo. Tinha as mãos geladas; mesmo através 
da camisa de noite, enregelaram-lhe os braços.

Trémula, apagou completamente as palavras do quadro, pegou 
na pistola e saiu do quarto, fechando a porta depois de sair.

Estava bem desperta, mas era imprescindível dormir, pois tinha 
muito que fazer pela manhã. Seria um dia importante.

Na cozinha, tirou do armário junto do lava-louça uma garrafa de 
Wild Turkey. Era o whisky predileto de Michael. Serviu dois dedos 
num copo de água. Apesar de não ser de beber muito, entregando-se 
a nada mais do que a um raro copo de vinho, sem conseguir sequer 
apreciar bebidas brancas, bebeu o whisky de dois tragos. Fazendo 
uma careta por causa do amargor do álcool, sem perceber porque 
Michael exaltava a suavidade daquela marca, hesitou, servindo 
depois outra dose. Bebeu depressa, como uma criança a tomar um 
remédio, e guardou a garrafa. 

Voltou para a cama, enroscou-se nos cobertores, fechou os olhos 
e tentou não pensar no quadro negro, mas a imagem não lhe saía da 
cabeça. Como não conseguiu afastar a imagem, tentou alterá-la men-
talmente, fazendo por apagar as palavras. Porém, na imagem mental, 
as oito letras reapareceram na lousa: «NÃO MORRI.» Apesar de as 
apagar repetidas vezes, elas regressaram teimosamente. Começou a 
sentir-se zonza do whisky e, por fim, caiu no desejado esquecimento.
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Na terça-feira de tarde, ocupando um lugar no centro da sala 
de espetáculos do Golden Pyramid, Tina assistiu ao ensaio final do 
espetáculo Magyck! já com o guarda-roupa completo.

O salão tinha a forma de um enorme leque que se abria sob 
um alto teto abobadado. A arquibancada culminava no palco, em 
galerias alternadamente largas e estreitas. Nas galerias mais amplas, 
dispostas em ângulos retos com o palco, encontravam-se compridas 
mesas de refeição cobertas por toalhas brancas. Cada galeria estreita 
consistia numa coxia de 90 centímetros de largura com um corri-
mão baixo de um dos lados e uma fila curva de camarotes elevados e 
almofadados do outro. O ponto de convergência de todos os lugares 
era o enorme palco, um colosso da dimensão que uma espetacular 
produção de Las Vegas exigia, com mais do dobro do tamanho do 
maior palco da Broadway. Era tão grande que suportaria um avião 
DC-9 e ainda assim sobraria espaço — já se tinha realizado ato seme-
lhante há vários anos numa produção encenada num palco com 
caraterísticas parecidas num hotel no Reno. Não haviam poupado 
em veludo azul, couro preto, candelabros de cristal e alcatifa azul 
densa; além disso, um excelente sentido de iluminação dramática, 
não obstante as suas dimensões, conferia à monumental câmara a 
sensação acolhedora de um cabaré.
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Tina estava sentada num camarote do terceiro balcão a bebericar 
com ansiedade água com gelo enquanto assistia ao espetáculo. 

O ensaio decorreu sem percalços. Com sete surpreendentes 
números de produção, cinco importantes atos de variedades, qua-
renta e duas dançarinas, quarenta e dois dançarinos, quinze coristas, 
dois cantores, duas cantoras (uma delas temperamental), quarenta 
e sete auxiliares, uma orquestra de vinte instrumentos, um elefante, 
um leão, duas panteras-negras, seis golden retrievers e doze pombas 
brancas, a logística era extremamente complicada, mas, mal se abria 
o programa — impresso num papel lustroso e imaculado —, era 
notório quão árduo fora aquele último ano de trabalho.

No fim, o elenco e toda a equipa juntaram-se no centro do palco e 
aplaudiram-se mutuamente, abraçando-se e beijando-se. O ambiente 
era de pura excitação — uma sensação de triunfo, uma ansiosa expe-
tativa de sucesso.

Joel Bandiri, coprodutor de Tina, assistira ao espetáculo num 
camarote no primeiro balcão, a fila dos VIP, onde grandes aposta-
dores e outros amigos do hotel se sentariam todas as noites durante 
o período em que a peça estivesse em cena. Assim que o ensaio 
terminou, Joel levantou-se de um pulo, correu até à coxia, subiu os 
degraus até ao terceiro balcão e aproximou-se de Tina. 

— Conseguimos! — gritou Joel. — Conseguimos fazer com 
que esta coisa resultasse! — Tina deslizou do camarote para ir ao 
encontro dele. — Temos um sucesso, miúda! — continuou Joel, 
abraçando-a e dando-lhe um beijo húmido na cara.

Ela abraçou-o com entusiasmo.
— Achas que sim? A sério?
— Se eu acho? Tenho a certeza! Monumental! É o que nós temos, 

um verdadeiro gigante! Um colosso!
— Obrigada, Joel. Obrigada, obrigada, obrigada!
— Estás a agradecer-me? Porquê?
— Por me dares a oportunidade de mostrar o meu valor.
— Ei, eu não te fiz favor algum, miúda. Tu deste o litro. Mereces 

cada cêntimo que vais ganhar com isto, tal como eu sabia que iria 
acontecer. Formamos uma excelente equipa. Qualquer outra pessoa 
que tentasse uma empreitada como esta acabaria com uma enorme 
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trapalhada nas mãos. Mas tu e eu fizemos com que venha a ser um 
sucesso. 

Joel era um homem meio esquisito: um metro e sessenta, ana-
fado, mas não gordo, com cabelos castanhos encaracolados que pare-
ciam ter encrespado e frisado em resultado de um choque elétrico. 
A sua cara, larga e cómica como a de um palhaço, conseguia alongar-
-se numa série interminável de expressões elásticas. Usava calças de 
ganga, uma camisa azul de sarja barata e cerca de 200 mil dólares 
em anéis. Seis anéis adornavam-lhe cada mão, alguns com diaman-
tes, outros com esmeraldas, um com um enorme rubi, um com uma 
opala ainda maior. Como sempre, parecia sob a influência de alguma 
substância, numa explosão de energia. Quando finalmente soltou 
Tina do abraço, não conseguiu estar quieto. Ia  mudando o peso 
de um pé para o outro enquanto falava sobre a produção Magyck!, 
virava-se para ambos os lados, gesticulava com as mãos com exube-
rância em movimentos ágeis e salpicados de pedras preciosas, prati-
camente a encenar uma dança.

Aos 46 anos, era o produtor de maior sucesso de Las Vegas, 
com um acumular de espetáculos ao longo dos últimos 20 anos. 
As palavras «Joel Bandiri Apresenta» num toldo eram garantia de 
entretenimento de primeira craveira. Investira parte dos substan-
ciais ganhos no ramo imobiliário em Las Vegas, tinha participações 
em dois hotéis, um concessionário automóvel e um casino com slot 
machines na Baixa. Era tão rico que poderia aposentar-se e viver o 
resto da vida em grande estilo, com o qual se sentia tão à vontade. 
Porém, Joel nunca pararia por sua própria vontade. Amava aquilo 
que fazia. O mais certo seria morrer num palco enquanto tentava 
deslindar um complicado problema técnico. 

Vira o trabalho de Tina em algumas salas da cidade e havia-a 
supervisionado quando lhe oferecera a possibilidade de coproduzir 
Magyck!. No início, ela não tivera a certeza de querer aceitar o traba-
lho. Conhecia a sua reputação de perfecionista que exigia esforços 
sobre-humanos aos seus colaboradores. Também receava assumir 
a responsabilidade por um orçamento de dez milhões de dólares. 
Trabalhar com tal maquia não representava apenas um passo em 
frente — era um salto de gigante.
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Joel convencera-a de que ela não teria dificuldade em acompa-
nhar o ritmo dele ou em atingir os seus padrões e de que estava 
ao nível do desafio. Ajudara-a a descobrir novas reservas de ener-
gia, novas áreas de competência dentro de si. Tornara-se um valioso 
sócio profissional, mas também um bom amigo, um irmão mais 
velho.

Agora, ao que parecia, juntos tinham dado forma a um espetá-
culo que tinha tudo para ser um sucesso.

Ali, naquela sala lindíssima, ao contemplar as pessoas com tra-
jes coloridos a vaguear pelo palco, sondando a pele elástica do rosto 
de Joel, ouvindo o seu coprodutor gabar-se sem pejo do seu traba-
lho, sentiu-se feliz como não se sentia há muito tempo. Se a rea-
ção do público na estreia VIP daquela noite fosse favorável, poderia 
ter de comprar pesos de chumbo para não planar acima do solo ao 
caminhar. 

Vinte minutos mais tarde, às 15h45, pisou a calçada lisa defronte 
da entrada principal do hotel e entregou a senha ao funcionário que 
iria buscar o seu Honda. Enquanto esperava, permaneceu sob o sol 
ameno de final de tarde sem conseguir esconder o sorriso.

Virou-se e admirou o Golden Pyramid Hotel-Casino. O seu fu-
turo estava de forma inextricável ligado àquele extravagante, mas 
inquestionavelmente imponente monte de aço e betão. As pesadas 
portas giratórias de bronze e vidro reluziam ao rodar com um fluxo 
ininterrupto de pessoas. Muralhas de pedra de um tom rosa-claro 
alongavam-se por centenas de metros dos dois lados da entrada; 
aquelas paredes não tinham janelas e ostentavam espalhafatosas 
 decorações de gigantescas moedas de pedra, uma torrente de moe-
das a jorrar de uma cornucópia em alvenaria. Mesmo por cima dela, 
o teto da imensa cobertura da entrada exibia fileiras de lâmpadas. 
Naquele instante, estavam todas apagadas, mas depois de anoitecer 
lançariam uma luminosidade dourada ofuscante sobre a calçada. 
A construção do Pyramid ultrapassara os 400 milhões de dólares, 
e os proprietários tinham-se certificado de que cada cêntimo estava 
à vista. Tina supunha que algumas pessoas diriam que aquele hotel 
era vulgar, grosseiro, de mau gosto, feio, mas ela adorava-o, porque 
fora ali que tivera a sua grande oportunidade. 
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Até ao momento, 30 de dezembro fora um dia azafamado, rui-
doso e aliciante no Pyramid. Depois da relativa calma da semana de 
Natal, as portas recebiam vagas constantes de hóspedes. As reser-
vas feitas com antecedência deixavam adivinhar números recorde 
de afluência a Las Vegas para a passagem de ano. À semelhança do 
que acontecia em todos os hotéis da cidade, o Pyramid, com cerca 
de três mil quartos, estava com uma taxa de ocupação de quase cem 
por cento. Alguns minutos depois das 11 horas, uma secretária de 
San Diego meteu cinco dólares numa slot machine e saiu-lhe um 
jackpot no valor de 495 mil dólares, notícia que chegou aos bastido-
res da sala de espetáculos. Pouco depois do meio-dia, dois grandes 
apostadores de Dallas sentaram-se a uma mesa de blackjack e, em 
três horas, perderam 250 mil dólares; estavam a rir e a dizer piadas 
quando se levantaram da mesa para irem tentar a sorte noutro jogo. 
Carol Hirson, uma empregada de mesa amiga de Tina, falara-lhe 
do que acontecera aos infortunados texanos alguns minutos antes. 
Carol tinha os olhos cintilantes e estava ofegante porque os aposta-
dores lhe haviam dado fichas verdes de gorjeta, como se estivessem 
a ganhar e não a perder; recebera 1200 dólares por lhes servir meia 
dúzia de bebidas.

Sinatra estava na cidade, no Caesar’s Palace, quiçá pela última 
vez, e, mesmo com 80 anos, gerava mais entusiasmo na cidade do 
que qualquer outro famoso. Ao longo de toda a Strip e nos casinos 
menos exclusivos, mas ainda assim lotados, da Baixa, tudo fervilhava. 

E faltavam apenas quatro horas para a estreia da superprodução 
Magyck!.

O empregado trouxe o carro de Tina e ela deu-lhe uma gorjeta.
— Boa sorte para logo à noite, Tina — disse ele.
— Meu Deus, espero que corra bem.
Chegou a casa às 16h15. Tinha duas horas e meia livres até ter de 

regressar ao hotel.
Não precisava de tanto tempo para tomar banho, maquilhar-se 

e vestir-se, por isso decidiu ir encaixotar alguns objetos de Danny. 
Era o momento certo para começar a desagradável tarefa. Estava 
tão bem-disposta que achava que nem o quarto dele seria capaz de 
a deprimir, o que geralmente acontecia. Não adiantava adiar para 
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quinta-feira, conforme planeara. Tinha tempo para pelo menos dar 
os primeiros passos e guardar as roupas do menino.

Quando entrou no quarto de Danny, reparou que o cavalete com 
a lousa tombara outra vez e voltou a endireitá-lo.

Na lousa, viu duas palavras escritas:

NÃO MORRI

Sentiu um arrepio a percorrê-la.
Será que, na noite anterior, depois de beber o whisky, regressara 

ali numa espécie de fuga e…?
Não. 
Ela não perdera a consciência. Não escrevera aquelas palavras. 

Não estava a enlouquecer. Ela não era pessoa de ir ao tapete por 
causa de uma coisa daquelas. Nem mesmo por uma coisa assim. Ela 
era forte. Sempre se orgulhara da sua força e resiliência.

Pegou no apagador e limpou a lousa com vigor.
Alguém estava a pregar-lhe uma partida abominável e de mau 

gosto. Alguém entrara em casa durante a sua ausência e escrevera 
outra vez aquelas palavras na lousa. Quem quer que fosse queria 
esfregar-lhe na cara a tragédia que ela tanto queria esquecer.

A única outra pessoa que estava autorizada a entrar lá em 
casa era a empregada de limpeza, Vivienne Neddler. Era suposto 
Vivienne ter ido trabalhar naquela tarde, mas cancelara a tarefa. 
Em vez disso, iria algumas horas ao final da tarde, enquanto Tina 
assistia à estreia.

Mas, mesmo que Vivienne tivesse ido no horário previsto, nunca 
escreveria aquelas palavras no quadro negro. Ela era uma velhota 
simpática; refilona e de espírito livre, é certo, mas não do tipo de 
pregar partidas cruéis.

Tina refletiu por alguns instantes, tentando encontrar um cul-
pado, e foi então que lhe ocorreu um nome. Era o único suspeito 
possível. Michael. O seu ex-marido. A casa não tinha sinais de arrom-
bamento nem evidências manifestas de entrada forçada, e Michael 
era a única pessoa que tinha a chave. Depois do divórcio, ela não 
mudara as fechaduras. 

The Eyes of Darkness.indd   30The Eyes of Darkness.indd   30 27/07/20   11:4227/07/20   11:42



Os Olhos da Escuridão

31

Destroçado pela morte do filho, Michael demonstrara um ran-
cor irracional contra Tina nos meses após o funeral, acusando-a de 
ser responsável pela morte de Danny. Ela autorizara Danny a fazer 
aquela viagem e, na opinião de Michael, isso fora o mesmo que 
atirar o autocarro pelo penhasco abaixo. Mas ir às montanhas era 
o que Danny mais queria na vida. Além disso, há 16 anos que o 
Sr. Jaborski, chefe dos escuteiros, levava outros grupos de escutei-
ros em caminhadas de sobrevivência no inverno e nunca ninguém 
se magoara sequer. Eles não se embrenhavam na selva, afastando-
-se apenas uma distância razoável do caminho de terra, e previam 
todas as eventualidades. Era suposto a experiência ser boa para um 
rapaz. Segura. Planeada com todo o cuidado. Toda a gente lhe asse-
verara não haver qualquer possibilidade de problemas. Ela não tinha 
maneira de saber que a décima sétima viagem de Jaborski acabaria 
em tragédia, mas Michael culpara-a. Pensava que ele mudara de opi-
nião nos últimos meses, mas era evidente que não.

Olhou para o quadro negro, pensou nas duas palavras que lá 
estavam escritas e sentiu a fúria a crescer dentro de si. Michael 
estava a comportar-se como uma criança rancorosa. Como poderia 
não perceber que a dor dela era tão difícil de suportar quanto a dele? 
O que estava a tentar provar?

Furiosa, foi à cozinha, pegou no telefone e marcou o número de 
Michael. Ao fim de cinco toques, percebeu que ele estaria no traba-
lho e desligou.

Na sua mente, as duas palavras ardiam, branco no preto: «NÃO 
MORRI.» 

Naquela noite, quando regressasse da estreia e da festa que se 
lhe seguiria, telefonaria a Michael. Estava certa de que seria bastante 
tarde, mas não se sentiria mal por acordá-lo.

Indecisa, permaneceu no centro da pequena cozinha, tentando 
encontrar forças para ir ao quarto de Danny e meter as suas roupas 
em caixas, conforme planeara, mas perdera toda a coragem. Não con-
seguiria voltar lá. Hoje não. Se calhar, apenas dentro de alguns dias.

Raios te partam, Michael!
No frigorífico havia meia garrafa de vinho branco. Encheu um 

copo e levou-o para a casa de banho principal.
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Andava a beber demais. Whisky na noite anterior e agora vinho. 
Até há pouco tempo, raramente bebia álcool para acalmar os nervos, 
mas agora era a primeira cura em que pensava. Depois de passar 
pela estreia de Magyck!, teria de começar a beber menos. Mas agora 
estava mesmo a precisar.

Tomou um demorado banho de chuveiro e deixou a água quente 
bater-lhe no pescoço durante vários minutos até a rigidez dos seus 
músculos derreter e ser levada com a corrente.

Depois do banho, o vinho frio relaxou ainda mais o seu corpo, 
mas de pouco serviu para acalmar a sua mente e afastar a ansiedade. 
Não conseguia deixar de pensar no quadro negro.

«NÃO MORRI.»
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