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controlá-lo. O ecrã tátil piscava com a identificação de 
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— Crianças? Onde é que vamos? 
— Ojai — esclareceu. — A casa do Thom e da Jennifer 

Harlow. 
— Dos Harlows? Isso cheira-me a bomba! — disse eu. 
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Era quase meia-noite naquela noite de final de outubro num recanto 

escuro da praia de Malibu. Cinco homens, surfistas veteranos, almas 

perdidas, sentaram-se em redor de um fogareiro portátil aceso, assente 

na areia. 

As casas multimilionárias no alto das frágeis escarpas estavam de 

luzes apagadas, vislumbrando-se apenas as lâmpadas de segurança.  

As ondas embatiam nas trevas para lá da fogueira. O vento soprava,  

a temperatura descia. Uma tempestade ganhava forma em alto mar.

Virados para o fogo, quatro deles encostados às pranchas de surf cra-

vadas na areia, os homens beberam Coronas e partilharam um charro 

do melhor que havia em Humboldt County.

— Esta erva é uma bomba, S.T. — comentou, tossicando, Wilson, 

que fez duas comissões no Iraque e regressou a casa aos 26 anos inca-

paz de amar e de assumir responsabilidades, e em condições apenas 

de apanhar uma pedrada, grandes ondas e de ter pensamentos profun-

dos. — Da maneira que isto bateu, sem dúvida que fiquei com a mente 

completamente limpa. Consigo ver tudo, meu. Toda esta cena cósmica.

Sentado na areia em frente à fogueira, cara a cara com Wilson, de 

mãos enfiadas no bolso da frente da sua camisola com capuz dos L.A. 

Lakers, S.T. usava óculos espelhados, apesar da hora tardia. Sorriu a 

Wilson por detrás dos óculos e da barba desarranjada, com as narinas 

a dilatar e o comprido cabelo louro cor de palha a agitar-se ao sabor do 

vento. 

— Senti o mesmo, Wilson — disse S.T., e deu um piparote com  

o dedo na parte de baixo do boné para fazer um estalido. Tinha uma voz 

rouca, com um leve sotaque sulista.
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— Quem me dera ter arranjado erva desta nos meus tempos de lou-

cura antes do acidente — comentou, sonhador, Sandy, quando passou  

o charro ao seguinte. — Teria visto tudo, dado cabo dos mercados e 

levado uma vida de vinhos, mulheres e desta magnífica erva que gracio-

samente trouxeste para as nossas vidas, S.T.

Sandy perdera tudo na Grande Recessão: a casa de Brentwood, a mu-

lher perfeita, um belo emprego a gerir dinheiro. Hoje em dia, servia no 

bar do Malibu Beach Inn.

— Esses tempos já vão longe como o caraças — vincou Grinder, com 

barriga de cerveja, tez escura e tranças afro. — Isso já é passado, meu. 

Não vai ser com choraminguices e lamúrias que vais recuperar o teu 

posto na Benny Franklins, nem na minha loja de pranchas.

Hunter, o quarto homem, tinha cabelo curto e espetado e era more-

no. Franziu o sobrolho, tirou uma passa do charro e disse:

— Sempre a ver as merdas ao contrário, Grinder. Queres recuperar 

o lugar na Benjamins, Sandy?

Sandy olhou fixamente para o fogo.

— Quem é que não quereria?

Hunter assentiu com a cabeça para S.T., antes de lhe passar o charro. 

— Como dizia o Wilson, S.T., esta erva abre-nos mesmo os olhos.

S.T. voltou a sorrir, pegou na beata do charro, engoliu-a e disse:

— E o que é que estás a ver?

— OK — disse Hunter —, e que tal tomarmos de assalto o Con-

gresso, fazemos todos reféns e barricamo-nos na Câmara dos Repre-

sentantes. Tem de ser na noite do Discurso à Nação, para que lá estejam 

todos, presidente, generais e o raio do Supremo. Depois, obrigamos 

aquele bando de imbecis a experimentar esta erva o tempo suficiente 

para começarem a falar uns com os outros. A porem as coisas a andar 

para a frente. A tratarem do que é preciso em vez de andarem sempre 

com merdas e queixinhas sobre quem gastou mais dinheiro e em quê.

— Queres pôr o presidente da assembleia a fumar disto? — pergun-

tou Wilson, entre risos.

Grinder riu-se.

— Sim, com um cachimbo, ao lado daquele senador rabugento que 

está sempre a tentar enfiar-nos a moral dele pelo cu acima. Assim,  

o tipo ficava logo a conhecer o drogado que há dentro dele.
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— Não é nada mal pensado — disse Sandy, animando-se um pouco. 

— Um congressista pedrado era bem capaz de pôr este país de novo 

nos eixos.

— Estás a ver? Ia abrir bem os olhos — realçou Wilson, apontando 

para S.T., antes de mostrar uma expressão de espanto. — Ei, meu, afinal 

de onde é que vieste?

S.T. aparecera cerca de uma hora antes disposto a beber uma ou 

duas cervejas se eles quisessem partilhar uma das melhores ervas do 

estado, sem dúvida a campeã das campeãs.

— Vim das instalações do Vida Sóbria de Malibu Shores — respon-

deu ST., a sorrir e fazendo os seus óculos escuros incidir em Wilson. 

Todos o fitaram demoradamente, e depois desataram a rir às garga-

lhadas, até lhes virem as lágrimas aos olhos. 

— O raio do Vida Sóbria! — riu-se Wilson, muito alto. — Oh, pá, levas  

mesmo a sério as tuas prioridades.

Juntando-se à risada geral, S.T. olhou em redor e, para lá do fogo, viu 

que a praia permanecia deserta e que ainda não havia luzes nas casas 

mais acima. Aproveitou a deixa.

Levantou-se. Os seus novos amigos continuavam a fazer um grande 

alarido. 

Tipos porreiros. Inofensivos, até.

Mas S.T. não sentiu a mínima pena deles. 
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— S.T.? — inquiriu Sandy, limpando os olhos. — Afinal, qu’é q’isso 

quer dizer? S.T.?

— Sem Tréguas — respondeu S.T., de novo com as mãos enfiadas 

no bolso da frente da camisola.

— Sem Tréguas? — resfolegou Grinder. — Isso é assim uma 

espécie de nome de estrela do rap? Esses óculos escondem alguém  

famoso? 

S.T. voltou a sorrir.

— É o meu nome de guerra. Desculpem lá, pessoal, mas alguém 

tem de penar para que comecem a dar-nos ouvidos. 

Sacou duas Glock .9mm com silenciador de dentro do bolso da  

camisola.

Wilson foi o primeiro a aperceber-se delas. O instinto militar veio 

de pronto ao de cima. O veterano do Iraque rebolou, moveu-se apres-

sadamente e tentou de imediato pôr-se a milhas.

S.T. percebeu que Wilson seria o escolhido. Por isso, disparou  

primeiro sobre ele, a uns dez metros, um golpe duplo na base da ca-

beça, onde esta se unia à coluna. O veterano soçobrou sobre a areia, 

estremecendo em cima do seu próprio sangue. 

— O que…? — gritou Sandy antes de ser apanhado na garganta 

pela ronda seguinte de disparos, tombando de imediato. 

— Porra, meu — choramingou Grinder quando viu S.T. a apon-

tar as armas na sua direção. Uniu as mãos, como se rezasse. — Não  

dispares.

O assassino manteve-se inexpressivo ao premir, à vez, os gatilhos 

de cada uma das armas, furando o peito de Grinder. 
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— Grandessíssimo filho da…!

Hunter lançou-se a ele para lhe fazer uma placagem. S.T. desviou- 

-se para o lado antes que este o atingisse e disparou, a menos de vinte 

centímetros de distância, um tiro que lhe acertou na têmpora esquerda. 

Hunter caiu sobre o fogo e começou a arder.

O assassino espreitou para cima para as casas mais próximas. Con-

tinuava tudo às escuras. O vento soprou com força de noroeste, vindo 

do Pacífico, fez rodopiar a areia e atingiu-lhe as faces enquanto ele ar-

rastou os outros três corpos até à fogueira, atirando-os para lá de cara 

voltada para baixo. O cheiro era semelhante ao de cabelo chamuscado, 

só que muito, muito pior. Mas aquilo serviria para dar um belo toque 

final, de modo a aumentar o pânico. 

S.T. retirou do bolso um saco de plástico para sanduíches. Aga-

chou-se, abriu-o e sacudiu para fora o que parecia ser um cartão de 

apresentação. Caiu na areia voltado para baixo. Com o pé, S.T. em-

purrou-o para debaixo da perna de Sandy, pegou nos seis invólucros  

de .9mm vazios e enfiou-os no bolso. Levou a garrafa de cerveja ao 

mar, lavou-a e lançou-a à água. 

Satisfeito, deu um piparote na parte de baixo da pala do boné dos 

Lakers e avançou pela rebentação com água pelos joelhos. Caminhou 

paralelo à praia, rumo à Pacific Coast Highway, enfrentando o vento, 

os salpicos salgados e a tempestade em formação. 
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Pouco depois da meia-noite, enquanto lá fora se intensificava a pri-

meira tempestade da estação, eu e a adorável Guin Scott-Evans estáva-

mos sentados no sofá de minha casa, a olhar para uma lareira a gás,  

a apreciar uma garrafa de primeira de cabernet e a discutir alegremente 

sobre as nossas nomeações para a cena mais sexy de sempre do cinema. 

Só para que conste, foi a Guin que lançou a discussão. 

— O Carteiro Toca sempre Duas Vezes — escolheu ela. — O remake.

— De entre todos os filmes do mundo? — questionei.

— Sem dúvida — disse a Guin, muito séria. — Não tem adversário 

à altura. 

— Importas-te de defender a tua nomeação?

Ela cruzou os braços, assentiu com a cabeça e sorriu.

— Com todo o prazer, sr. Morgan.

Sempre gostei da Guin. Da última vez que a vira, em janeiro pas-

sado, a atriz estava em apuros e eu servi-lhe de escolta e de guarda na 

noite dos Globos de Ouro em que ela venceu o prémio de melhor atriz 

secundária num papel de comédia. Apesar do perigo que a ameaça-

va, ou talvez até por causa disso, gerara-se uma agradável química  

entre nós. Mas na altura, tanto na minha vida como na dela, tínhamos  

relacionamentos mal resolvidos e nada houve além de uma admiração 

mútua. 

No entanto, nesta noite, mais cedo, dei com ela a sair do Patina, um 

restaurante de luxo no complexo do Walt Disney Concert Hall, onde ela 

marcara presença na festa de aniversário do seu agente. Tomámos um 

copo de vinho no bar e rimo-nos, como se os Globos de Ouro tivessem 

decorrido apenas na semana anterior, e não há dez meses.
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Ela ia partir no dia seguinte para Londres, para uma temporada  

de filmagens, e tinha ainda muito que fazer. Mas, seja como for, aca-

bámos por vir para minha casa, com mais uma garrafa de vinho aberta  

e a debater a cena mais sexy de sempre do cinema. 

— O Carteiro Toca sempre Duas Vezes? — questionei, com ceticismo. 

— Estou a falar a sério, é fantástico, Jack — insistiu a Guin. —  

É aquela cena em que estão sozinhos na cozinha, a Jessica Lange  

e o Jack Nicholson, a jovem mulher do velhote grego e o vagabundo. 

De início, dá a ideia de que o Nicholson está a forçá-la. Lutam. Ele atira- 

-a para cima da tábua de cortar carne coberta de farinha e com todas as 

coisas dela de cozinha. E ela está a dizer: «Não! Não!» 

» E então o Nicholson percebe o que se passa, compreende que a in-

terpretou mal e recua. E a Lange fica ali deitada, a arquejar, com farinha 

nas faces rosadas. Há um momento em que parece que percebemos 

claramente o que se está a passar. 

» E aí a Lange diz «Espera. Espera um segundo», antes de empurrar 

o material de cozinha de cima da tábua da carne, arranjando espaço 

suficiente para ceder aos seus desejos reprimidos. 

— OK — concedi, ao recordar a cena. — Foi sexy, muito sexy, mas 

não sei se é a melhor de todos os tempos. 

— Ai não? — replicou ela. — Arranja melhor. Mas sê sincero. Abre- 

-me uma janela para a tua alma, Jack Morgan.

Fingi um arrepio. 

— O que foi? Já queres que me exponha? 

— A seu tempo — disse ela, sorrindo ironicamente enquanto se 

servia de mais um copo. — Anda lá. Desembucha. Diz lá qual é a cena.

— Acho que não dá para escolher apenas uma — respondi, com 

sinceridade. 

— Então diz várias. 

— E que tal o Noites Escaldantes, o filme todo? Vi-o no Afeganistão. 

Tanto quanto me lembro, o William Hurt e a Kathleen Turner estão, 

bem… em brasa, mas talvez até tenha achado isso por nessa altura eu já 

estar há demasiado tempo no deserto.

A Guin riu-se abertamente, de uma forma ousada.

— Tens razão. Eles estavam em brasa, mas também húmidos.  

Lembras-te de como a pele deles estava sempre húmida e reluzente? 
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Assentindo, verti o resto do vinho no meu copo e disse:

— O Paciente Inglês também estaria no topo. Aquela cena em que 

o Ralph Fiennes e a Kristen Scott Thomas estão naquele quarto com  

o calor e com a luz a passar pelas ripas, e em que tomam banho juntos?

Ela ergueu o copo.

— É sem dúvida um candidato de peso. E o Shampoo?

Lancei-lhe um olhar divertido. 

— Warren Beatty no seu melhor — comentei.

— Tal como a Julie Christie.

Surgiu ali uma química entre nós. E então tocou o meu telemóvel. 

A Guin abanou a cabeça. Olhei para o nome no ecrã: Sherman  

Wilkerson.

— Bolas — disse eu. — É um cliente dos bons. Mas mesmo dos 

bons. Eu… tenho de atender, Guin. 

Ela protestou.

— Mas eu ia agora nomear o baile de máscaras do De Olhos Bem 

Fechados.

Brindando a ela, com uma expressão de genuína compaixão e re-

morso, premi a tecla ATENDER, voltei-lhe costas e disse:

— Sherman. Como é que vai isso? 

— Não vai lá muito bem, Jack — respondeu Wilkerson prontamente. 

— Há um monte de polícias na praia em frente à minha casa e, tanto 

quanto vejo, pelo menos quatro corpos.

Olhei para a Guin, imaginei muito rapidamente como poderia ter 

sido a noite e disse:

— Já vou a caminho, Sherman. Dez minutos no máximo. 
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CAPÍTULO 2

Acelerando para norte, rumo a Malibu, pela Pacific Coast Highway, 

ao volante do VW Touareg que uso quando o tempo fica húmido, ainda 

sentia o cheiro da Guin e ouvia as palavras que me dirigiu antes de  

o táxi a levar: «Jack, para a próxima não há cá ensaios.»

Ao subir até ao portão de Sherman Wilkerson senti-me um idiota 

da parvónia por ter deixado a Guin e quis dar a volta e ir ter a casa dela, 

em Westwood.

Mas o Wilkerson contratara recentemente a minha empresa, a Priva-

te, para o ajudar a reorganizar a segurança dos escritórios da Wilkerson 

Data Systems por todo o mundo. Estacionei num lugar vago em fren-

te ao resguardo de buganvílias que cobria o muro sobranceiro à casa 

de sonho que o Wilkerson comprara no ano anterior para a sua mu-

lher, Elaine. Tragicamente, ela morreu num acidente de carro, um mês  

depois de se mudarem. 

Com a cabeça virada para baixo para evitar a chuva torrencial, toquei 

à campainha do portão, ouvi o zumbido e desci por uns degraus íngre-

mes e molhados de acesso a um terraço sobranceiro à praia agitada.  

As ondas embatiam pesadamente contra o vento uivante que fustigava 

as diversas viaturas do xerife de Los Angeles que se juntaram num local 

de crime iluminado por projetores. 

— Estão na fogueira, quatro mortos, Jack — anunciou o Wilkerson, 

que saiu por uma porta de correr envergando um impermeável com  

o capuz subido. — Agora não consegue vê-los devido às lonas, mas 

estão mesmo ali. Vi-os pelos binóculos quando apareceu o primeiro  

polícia com uma lanterna.

— Veio alguém falar consigo?
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— Hão de vir — disse, suficientemente perto para eu conseguir 

ver as suas sobrancelhas espessas cinzentas sob o capuz. — A cena do  

crime é contígua ao meu terreno. 

— Mas não tem nada com que se preocupar, certo?

— Quer saber se fui eu que os matei?

— A cena do crime é contígua ao seu terreno. 

— Estive em reunião com diversas pessoas da minha administra-

ção até depois da meia-noite, cheguei aqui por volta da uma, olhei para 

baixo para a praia, vi a lanterna, fui buscar os binóculos e liguei-lhe — 

disse o Wilkerson.

— Vou dar uma vista de olhos — disse eu.

— Se não for muito incómodo, conte-me tudo pela manhã, pode 

ser? Estou exausto.

 — Claro que sim, Sherman — disse, apertando-lhe a mão. — E um 

dos meus homens está mesmo aí a chegar, para o caso de ter o alarme 

da garagem ligado.

Ele assentiu com a cabeça. Dirigi-me à escadaria de acesso à praia, 

vi o Wilkerson a entrar em casa e a acender uma luz e vi caixotes de 

mudanças espalhados por todo o lado. 

Ou o pobre Sherman estaria para partir em breve ou, na verdade, 

nunca tinha sequer chegado. 
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CAPÍTULO 3

O meu telemóvel tocou precisamente no momento em que cheguei 

junto da fita amarela.

Era o Carl Mentone. Também conhecido por «Kid», um hipster, um 

geek de computadores e especialista em vigilância, de vinte e tal anos, 

que eu contratara no ano passado, naquela que fora uma das minhas 

melhores decisões. 

— Já cá estás? — perguntei.

— No alto do terraço do Wilkerson — respondeu o Kid. — Perspe-

tiva de águia. 

— Filma tudo o que puderes a partir desta encosta. Grava o que eu 

transmitir.

— Podes estar descansado, que isso já está tratado, Jack-boy. A lente 

tem para-sol, por isso não precisa de infravermelhos para as luzes, e já 

tenho uma ligação da tua câmara para o disco rígido. 

— Não me chames Jack-boy — avisei-o. Desliguei o telefone, vi 

um agente da polícia a dirigir-se à fita e remexi a caneta que tinha 

enfiado no bolso do peito. O Kid e eu estávamos agora a ver as mes-

mas coisas.

— Estamos a pedir às pessoas que se mantenham afastadas —  

informou o polícia.

Mostrei-lhe o distintivo. 

— Jack Morgan. Quem é que manda aqui?

O agente tornou-se mais atrevido. 

— Pode ter influência sobre a Polícia de Los Angeles, mas… 

Vi um velho amigo a sair de debaixo das lonas e chamei-o:

— Harry?
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O capitão Harry Thomas era o responsável pela Unidade de 

Homicídios. Conheci-o na minha adolescência. Já com 62 anos,  

o chefe dos Homicídios fora amigo do meu pai, antes de o meu querido 

velhote ter pisado o risco, vigarizando clientes, e ter acabado os seus 

dias na cadeia. Houve uma época, quando o velhote andava a descar-

rilar, e antes de eu me alistar nos Fuzileiros, em que o Harry Thomas 

foi uma das poucas pessoas que pareceu preocupar-se comigo. 

Assim que me viu, o rosto enrugado do Harry abriu-se num sorriso.

— Jack? O que raio anda aqui a fazer a Private no meio de uma 

tempestade?

Agachando-me para passar por debaixo da corda em frente ao melin-

drado polícia, expliquei-lhe: 

— Quatro corpos a arder numa fogueira e um cliente meu é o dono 

da casa ali por cima de nós.

— Praia pública — disse o Harry, olhando para a casa do Wilkerson. 

— Uma fraca desculpa para estares no meu local do crime, a não ser 

que o teu cliente queira confessar. 

— Ele está inocente. Mas agora que tive de abandonar uma linda 

mulher, e já que aqui estou, fiquei curioso. Posso dar uma olhadela?

O Harry hesitou, mas disse:

— Nada de brincadeiras, Jack.

— Eu?

— Uh, huh — disse o chefe dos Homicídios. — Botas e luvas.

Um pouco mais tarde, já com uma proteção de papel azul nas bo-

tas e com luvas de látex, baixei-me para me enfiar debaixo das lonas 

que tinham sido erguidas sobre o local do crime. O lugar fedia a carne 

queimada. As vítimas, quatros homens com roupas de surfista, jaziam 

voltadas para baixo sobre as cinzas húmidas do buraco da fogueira.  

Os técnicos forenses estavam a documentar a cena. Peguei num lenço 

e fiz de conta que me assoava, antes de o passar pela câmara pen na 

minha lapela para limpar eventuais gotas de chuva. 

— Foram encontrados por um tipo que andava a passear os cães — 

informou o Harry. — É preciso ser maluco para andar cá fora com este 

temporal, mas foi a nossa sorte. Aparentemente, conseguimos proteger 

o local mais ou menos uma hora depois de terem ocorrido os dispa-

ros. É ilegal acender fogueiras nesta zona, tenham ou não um fogareiro  
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portátil. Até parecia que estavam a pedir chatices. As pessoas por estas 

bandas levam as regras muito a sério.

— Vá lá, Harry — disse eu. — Achas que alguém espetou dois tiros 

em cada um destes gajos por causa das regras das fogueiras? Isto parece 

obra de um profissional. Algo planeado. 

— Sim — admitiu ele, com um esgar de desdém. — Também me 

parece que foi isso. 

— Já foram identificados?

— É tudo pessoal daqui. Todos surfistas da pesada. Um deles era 

um antigo investidor que agora servia num bar ao fundo da rua. Outro 

era um jovem veterano que regressou do Iraque com uns problemas.  

Os outros dois: ainda estamos à espera. Não tinham carteiras, ao con-

trário dos primeiros.

— Uma assalto à mão armada que correu mal?

— Se algum deles tinha algo de valioso consigo, talvez. 

— Ou talvez tivessem algo em comum, quem sabe um segredo, e se 

tenha tratado de uma vingança — repliquei, estreitando os olhos para 

observar a areia em redor dos pés dos corpos. — A chuva e o vento de-

vem ter varrido o local. Não há pegadas nem marcas de arrasto. 

— É tudo o que sei até o laboratório me dar mais dados — disse  

o capitão dos Homicídios. — Mas em relação a isto, Jack, não vou andar 

a passar-te mais informações. 

Foi uma forma descontraída de o Harry me transmitir que, apesar de  

ser um velho amigo, o meu tempo esgotara-se. Estava prestes a levantar- 

-me da posição de cócoras quando reparei num cartão amarelo mostarda 

a sair por baixo da perna do falecido empregado de bar. 

Antes que alguém me tentasse impedir, precipitei-me para a frente 

e deitei-lhe a mão. 

— Ei, o que raio estás a fazer? — quis saber o Harry. 

A parte de trás do cartão estava em branco. Virei-o para ficar de frente 

para a minha caneta com câmara, aguentei-o um pouco e depois entre-

guei-o ao mal-humorado Harry Thomas. Reparei então no que estava 

escrito em letras garrafais:

SEM TRÉGUAS
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CAPÍTULO 4

O assassino, que se intitulava de Sem Tréguas, conduziu o carro de 

aluguer da Enterprise em direção a um conjunto de portas automáticas 

na City of Commerce, no sudeste de Los Angeles. Premiu uma aplica-

ção do seu iPhone e as portas começaram a subir, revelando uma ampla 

área de trabalho de teto alto e chão de cimento que em tempos albergou 

uma oficina de carrinhas a gasóleo, com outras três portas basculantes 

na ponta mais distante. 

Com uma única olhadela memorizou tudo o que havia naquele  

local: duas carrinhas brancas de entregas, seis camas de beliche, uma 

cozinha improvisada, quatro mesas desdobráveis de metal unidas para 

criar uma grande superfície repleta de material informático e diversas 

ferramentas e máquinas de molde, incluindo um torno, um amolador e 

um maçarico com dois depósitos de acetileno. 

Cinco homens encorpados desviaram os olhos do que faziam para  

o verem a abrigar o carro da chuva, estacionar e retirar as duas Glock do 

bolso da sua camisola dos Lakers. Nenhum deles pareceu minimamen-

te preocupado. Nem pestanejaram.

O assassino não esperava outra coisa. 

— Como é que correu, sr. Cobb? — questionou um dos homens, 

já perto dos 30 anos, musculado e com a atitude de um cão vadio que 

lutou por tudo o que a vida a custo lhe ofereceu.

— Excelente, como seria de esperar, sr. Nickerson — respondeu  

o assassino, antes de exibir as armas diante de um latino careca e ma-

gro que ostentava tatuagens da Ceifeira da Morte em ambos os bíceps 

salientes. Eram tatuagens novas, lívidas. 

— Desfaça-se disto, sr. Hernandez. 
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— É para já — disse Hernandez, aceitando as pistolas. Pousou-as 

em cima de uma mesa metálica desdobrável para trabalhos pesados 

transformada em banca de armeiro. Num torno, uma espingarda de 

franco-atirador aguardava por uma afinação.

Um homem ainda mais franzino, com pouco mais de 30 anos e uma 

barba de bode oxigenada, levantou-se de detrás de uma fila de iPads, to-

dos ligados por cabos a um enorme servidor colocado debaixo das mesas. 

— A chuva estragou a transmissão?

Cobb retirou os óculos escuros. 

— Diga-me você, sr. Watson. 

Watson pegou nos óculos de Cobb, abriu um compartimento secreto 

na armação e retirou de lá um pequeno cartão SIM. Enquanto encaixava 

o cartão num leitor ligado a um dos iPads, Cobb despiu a sweatshirt 

encharcada, revelando um físico esculpido e musculado sob uma cami-

sola preta da Under Armor. Levou a mão até debaixo da gola. Levantou 

uma ponta e puxou.

A barba, o látex, a peruca loura, todo o disfarce do Sem Tréguas, 

saíram, revelando um homem com trinta e muitos anos, com um rosto 

lúgubre e envelhecido que o tempo e o infortúnio talharam até criar 

algo inesquecível. As cicatrizes espalhavam-se como fios de uma teia 

de aranha, desde o limite do rebordo do maxilar esquerdo até à orelha 

deformada mal dissimulada pelo cabelo grisalho escuro.

Dificilmente alguém esqueceria um rosto como o dele. 

Cobb tinha noção disso e no passado tal facto já o fizera sofrer. Não 

ia incorrer duas vezes no mesmo erro. Dispôs o disfarce numa terceira 

mesa desdobrável antes de olhar para um afroamericano que segurava 

um iPad ligado a um conjunto de auscultadores que trazia pendurados 

ao pescoço. 

— Ponto de situação, sr. Johnson? — quis saber Cobb.

Johnson deslizou o dedo pelo iPad.

— Pelo trânsito que temos estado a monitorizar, o xerife de Los  

Angeles levou o arsenal todo para a praia. 

— É melhor do que aquilo que esperávamos — realçou Cobb antes 

de espreitar para o quinto homem, o maior deles todos, com cabelo 

ruivo encaracolado, olhos azuis glaciares e uma barba rebelde cor de 

ferrugem que lhe dava um aspeto de viking tresloucado.
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— Sr. Kelleher?

Kelleher assentiu com a cabeça.

— A Associated Press anunciou há um quarto de hora que foram 

encontrados quatro homens mortos na praia de Malibu. Tiroteio tipo 

gangue de bairro e corpos incendiados. — Olhou para cima. Espanta-

do. — Não era este o plano, sr. Cobb. 

Cobb fitou-o com um ar muito calmo.

— Queimá-los chama mais a atenção, faz com que as coisas avan-

cem mais depressa, sr. Kelleher. Há mais notícias?

Kelleher aceitou bem a explicação e disse:

— Todos os serviços noticiosos das rádios pegaram na história  

da Associated Press. 

— Fantástico — comentou Cobb. — Vamos dar início ao plano das 

redes sociais imediatamente.

O homem grande assentiu com a cabeça e foi sentar-se junto  

a Watson, que afagou a sua pera tipo bode e olhou para Cobb a sorrir.

— Apanhou praticamente tudo. Editei as sequências mais impor-

tantes. As coisas ficaram animadas, certo? 

Watson era de longe o mais inteligente dos homens presentes na 

sala; na opinião de Cobb era um verdadeiro génio. Nunca conhece-

ra ninguém como Watson: um homem capaz de lidar com tarefas  

de resistência física extrema enquanto absorvia grandes quantidades 

de dados e informação a uma velocidade desconcertante. Quando 

Watson trabalhava com computadores, parecia estar ligado a eles, com 

o seu próprio cérebro a fundir-se de forma espantosa com os proces-

sadores, capaz de analisar, calcular e codificar à mesma velocidade. 

— Deixe-me ver — pediu Cobb, que se colocara atrás de Watson. 

Os outros homens fizeram o mesmo.

Watson introduziu um comando no seu iPad e no ecrã viu-se a ma-

tança sob a perspetiva de Cobb. Hernandez riu-se entredentes no mo-

mento em que Grinder, o surfista barrigudo, implorou pela sua vida. 

— É como se estivesse a dizer, «Não dispares o taser, pá» —  

comentou Hernandez.

Os outros não estavam a ouvir. Estavam absortos no espetacular 

gesto rápido a que Cobb recorrera para não ser derrubado pelo último 

homem baleado.
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— Brilhante, sr. Cobb — comentou Nickerson. — Continua em 

excelente forma. 

Johnson franziu o sobrolho.

— Continuo a achar que deveria ter ido um de nós. Somos dispen-

sáveis.

Cobb ficou tenso, irritado. 

— Aqui ninguém é dispensável. Nunca. Além disso, porque haveria 

de vos pedir para fazerem algo que eu próprio não faria?

— Não o faria — disse Kelleher, com admiração. — Os primeiros  

a chegar…

— … são os últimos a sair — completou Cobb. — Estamos nisto juntos. 

— É para pôr agora no YouTube, sr. Cobb? — perguntou Watson.

Cobb abanou a cabeça. 

— Vamos esperar. Eles que estabeleçam primeiro a ligação com  

a carta, antes de os chocarmos por completo.
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CAPÍTULO 5

O Kid foi ter comigo ao terraço encharcado do Wilkerson, por volta 

da uma e meia da manhã, mais ou menos à hora em que as primeiras 

notícias sobre a matança começaram a ser divulgadas pelos meios de 

comunicação social de Los Angeles.

— Recebeste tudo? — perguntei.

— Tudo o que filmaste — respondeu, baixando o carapuço e reve-

lando o seu cabelo alisado para trás estilo cantor romântico. — Onde 

eu estava não apanhei nadinha. Cheira mal?

— Horrível. O Sci que analise a gravação e depois arquiva os fichei-

ros nas coisas pessoais do Wilkerson.

— Porquê?

— Para o caso de alguém dizer que foi ele que o fez e precisemos 

de provar o contrário — esclareci, já a dirigir-me ao Touareg, de repente  

a sentir-me cansado e a ansiar por uma boa noite de sono. 

A caminho de casa, conforme a luz dos meus faróis se refletia na 

água que cobria a Highway 1, pensei em ligar à Guin, mas sabia que 

ela tinha de se levantar daí a cinco horas, para se preparar para viajar 

para Londres. E então, por razões inexplicáveis, os meus pensamentos 

resvalaram para a única pessoa que conheço que nunca se importou 

que eu ligasse a horas impróprias.

Estendi a mão para o ecrã tátil do painel e marquei o número da 

Justine, que tinha associado uma fotografia que eu lhe tirara há um 

par de anos. Ela estava de pé num pomar de abacates sobranceiro ao 

mar em Santa Barbara. Já era final do dia. Luz dourada. A brisa sopra-

va ao de leve. A Justine estava a afastar o cabelo da frente dos olhos  

e a sorrir-me.
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Ao espreitar para a foto, recordei tudo o que se passara naquele dia, 

como se lá estivesse de novo com a Justine no pomar com o ar quente 

a soprar do Pacífico, na altura em que tudo parecia perfeito e inevitável 

entre nós.

Mas depois voltámos a cair no mesmo problema de sempre — eu não 

conseguia entregar-me do modo que ela esperava. Do modo que ela pre-

cisava. Por isso, entendemos que a nossa relação deveria ser estritamente 

profissional. Fosse o que fosse que isso quisesse dizer. 

Expirando com força, questionei-me se alguma vez seria capaz de  

esquecer uma mulher que ainda amava, mas com quem aparentemente 

não conseguia estar, pelo menos da maneira que ela desejava. E tal-

vez como eu desejava. É complicado. A Justine é psicóloga, e das boas.  

Também trabalha para mim e…

O meu telemóvel começou a tocar e eu dei um sacão ao volante, 

levando o Touareg a derrapar antes de conseguir controlá-lo. O ecrã tátil 

piscava com a identificação de quem me ligava. Atendi e disse:

— David Sanders, como é que vai isso?

— Nada bem, Jack — resmungou o Sanders. — Mesmo nada bem.

O Sanders era um poderoso advogado do mundo do entretenimento 

que em diversas ocasiões, num passado recente, fora um discreto cliente  

da Private. E sempre que ele ligara, acontecera nestes termos, a meio da 

noite, com um sarilho qualquer para ser resolvido. 

— Alguma vez dorme, Dave? — perguntei.

— Não quando tenho de lidar com uma treta de todo o tamanho,  

de proporções potencialmente bíblicas — rezingou ele. — Quero contra-

tar a Private. A si, pessoalmente. Quero-o ao leme. 

— Eu… 

— Está contratado — insistiu. — Vá ter ao LAX1 às sete e meia.  

Ao heliporto. Leve consigo uma equipa forense e alguém especialista em 

crianças.

— Crianças? Onde é que vamos?

— Ojai — esclareceu. — A casa do Thom e da Jennifer Harlow. 

— Dos Harlows? Isso cheira-me a bomba!— disse eu. 

— Eu diria uma bomba atómica. — referiu o Sanders antes de desligar.

1 LAX é o nome de código oficial do aeroporto de Los Angeles, que acabou por se tornar um 
termo de uso corrente. [N. do T.]
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CAPÍTULO 6

As ruas de Santa Monica ainda se encontravam escorregadias e ani-

madas por volta das cinco e um quarto dessa manhã quando Justine 

Smith saiu do seu carro em calções e com uma sweatshirt, a beber água 

e a resmungar. Tinha os músculos doridos em locais onde nem sequer 

sabia que havia músculos. E, ainda assim, ali estava ela, de volta para 

mais um castigo. 

Serei, a certo ponto, masoquista? Será por isso que trabalho demasiado, 

por a minha vida amorosa ser uma nulidade e por o meu corpo se sentir 

como se tivesse sido espancado à paulada?

Incapaz de responder de forma coerente, Justine atravessou a rua 

muito direita em direção a um pequeno edifício industrial com uma 

porta de garagem com uma placa a dizer «Pacific Crossfit». Justine 

tinha uma relação de amor-ódio com o Crossfit, que é o programa  

de exercícios físicos mais duro que alguma vez havia seguido. Nada de 

maquinaria de alta tecnologia. Nada de espelhos. Nada de chavões  

da moda. Apenas levantamento de pesos, equipamento de ginásio e co-

ragem para exercícios físicos tremendamente intensos que a deixam 

toda encharcada em suor, a arquejar no chão e dorida durante uma série 

de dias. 

Justine veio da área dos estudos, não da execução da lei, mas o seu 

emprego na Private exigia que fosse forte como o caraças. Por isso, 

quando descobriu que muitos elementos das forças especiais dos EUA, 

bombeiros e polícias faziam o seu treino físico no Crossfit, inscreveu-se 

no ginásio, ou «caixa», mais perto de casa.

Nas primeiras semanas achou, sinceramente, que ia morrer durante 

os exercícios. Mas, em vez de se deixar derrubar pelo novo programa, 
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lançou-se a ele com o seu zelo habitual. Desse por onde desse, seria  

a primeira a estar à porta às segundas, terças, quintas e sextas, antes até 

dos ex-SEALS e dos SWAT da Polícia de Los Angeles, que por norma 

apareciam para as primeiras sessões. 

Seis meses, pensou e depois admitiu que ainda temia o Crossfit. 

Mas adorava o facto de agora conseguir fazer vinte elevações na barra 

sem apoiar os pés no chão e de levantar halteres com cem quilos.  

E tinha os abdominais muito bem esculpidos. Não havia outra forma 

de os descrever.

O treinador abriu a porta do ginásio a partir do interior. Um Toyota 

Camry azul encostou à berma do passeio e um tipo que ela nunca vira 

antes saiu com rigidez do seu interior. 

Justine atravessou um pequeno átrio, em frente um vestiário, e di-

rigiu-se à sala de exercícios. Passou os olhos pelo quadro branco na 

parede antes de iniciar o aquecimento. Ao ver os exercícios do dia ali 

escritos, sentiu o estômago a contorcer-se de ansiedade.

— Exercício «Grace»: levantar trinta vezes os halteres? — ouviu-se 

um homem a resmungar ao lado dela. — É uma loucura. Ainda nem 

me consigo mexer depois dos saltos para caixa de ontem. 

Justine olhou por cima do ombro e viu o tipo novo, com uns 35 anos, 

cabelo castanho encaracolado, barba aparada e uns belos olhos cor de 

avelã. 

— Por estas bandas, o sofrimento é um modo de vida — comentou 

Justine. 

Ele sorriu-lhe. Um belo sorriso, na verdade. 

— Paul — apresentou-se, estendendo a mão. — É a minha quinta 

aula. 

Ela retribuiu o sorriso e apertou-lhe a mão.

— Justine — anunciou. — Já cá ando há um pouco mais de seis 

meses. 

— Isto melhora? 

— Não — respondeu. — Nem por sombras. 
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