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1 .

A
s árvores são muito delgadas no sítio onde o eremita vive,  
mas estão emaranhadas sobre pedregulhos enormes, com 
os ramos espalhados como num jogo de Mikado. Não exis‑ 

tem trilhos. Andar aqui, para o comum dos mortais, é um tormento  
de galhos que estalam e se partem contra o corpo; depois de escure‑ 
cer, o lugar parece impenetrável. 

É nessa altura que o eremita entra em ação. Espera até à meia ‑noite, 
põe a mochila e o saco de ferramentas de arrombamento às costas 
e deixa o esconderijo. Presa por uma corrente, leva uma pequena 
lanterna à volta do pescoço, embora não precise dela imediatamente. 
Todos os seus passos estão memorizados.

Abre caminho pela floresta com precisão e graciosidade, serpen‑
teando, avançando, praticamente sem partir qualquer galho. No chão 
resistem ainda alguns montículos de neve suja torneados pelo sol  
e carreiros de lama — estamos na primavera, algures na região central 
do Maine —, mas ele evita tudo isto. Salta de uma pedra para uma 
raiz para outra pedra, sem deixar qualquer marca.

Uma só pegada pode ser suficiente para o denunciar, teme o ere‑ 
mita. Viver em segredo é permanecer num estado de fragilidade: 
basta quebrar o segredo uma única vez e fica corrompido para sem‑
pre. Se nos empenharmos a sério, nem uma pegada é, nesse sentido, 
permitida. Representa um risco demasiado grande. Por isso, o eremita 
move ‑se quase como um fantasma por entre abetos, áceres, bétulas‑
‑brancas, ulmeiros, até emergir por fim junto à margem rochosa de 
um lago gelado.
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O lago tem um nome, Little Pond, normalmente chamado de 
Little North Pond, embora o eremita não o saiba. Reduziu o mundo 
ao essencial e os nomes próprios não são essenciais. Conhece as 
estações intimamente, todas as suas gradações. Conhece a lua, esta 
noite em quarto minguante. Tem por hábito esperar pela lua nova  
— quanto mais escuro, melhor —, mas a fome chegou a um ponto 
crítico. Conhece as horas e os minutos. Tem consigo um velho relógio 
para se certificar de que dispõe de tempo suficiente para regressar 
antes de o dia romper. Não sabe, pelo menos não sem fazer contas,  
o ano ou a década em que está.

Pretendia atravessar o lago gelado, plano que logo abandonou.  
O dia fora relativamente quente, um pouco acima da temperatura  
de congelamento — a temperatura que ele conhece —, e, enquanto 
esteve aninhado no seu acampamento, o tempo trabalhou a seu des‑
favor. O gelo denso é uma dádiva para a atuação furtiva sem rasto, 
mas a textura macia de hoje deixaria gravados todos os seus passos. 

Terá de optar pelo caminho mais longo, de volta às árvores, com as 
raízes e as pedras. O eremita sabe como saltar de casa em casa nessa 
espécie de jogo da macaca que se estende ao longo de quilómetros, 
contornando todo o Little North Pond e, depois, indo até aos limites 
mais longínquos do próprio North Pond. Passa por uma dúzia de 
cabanas rústicas, modestas casas de férias com paramentos em 
madeira por pintar, bem fechadas durante a época baixa. Já esteve 
no interior de muitas delas, embora este não seja o momento certo. 
Avança durante quase uma hora, sempre com o cuidado de não deixar 
pegadas ou ramos partidos. Algumas das raízes, de tanto as pisar, 
foram ficando mais lisas. Mesmo sabendo isto, nenhum batedor o con‑ 
seguiria encontrar.

Estaca pouco antes de chegar ao seu destino, o campo de férias 
Pine Tree Camp. O campo não está aberto, mas, como tem havido 
manutenção, é provável que tenham deixado alguma comida na 
cozinha ou ainda existam sobras da época anterior. Encoberto pela 
penumbra da floresta, o eremita observa o Pine Tree Camp, inspe‑
cionando os dormitórios, a loja de ferramentas, o centro recreativo,  
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o refeitório. Não se vê ninguém. No parque de estacionamento,  
como é habitual, estão alguns carros. Ainda assim, decide esperar. 
Todo o cuidado é pouco.

Por fim, sente ‑se preparado. Por toda a propriedade há holofotes 
com sensores de movimento, instalados principalmente por causa dele, 
mas são uma anedota. Os holofotes têm um perímetro fixo — basta 
conhecer os seus limites e manter ‑se afastado. O eremita zigueza‑
gueia ao longo do campo e detém ‑se junto a uma pedra específica, 
vira ‑a, tira a chave que se encontra debaixo dela e guarda ‑a no bolso.  
Ser ‑lhe ‑á útil mais tarde. De seguida, sobe uma ladeira até ao parque 
de estacionamento e experimenta as portas de cada viatura. A porta de  
uma Ford de caixa aberta abre ‑se. Pega na lanterna e espreita o inte‑
rior da carinha.

Doces! Sempre uma boa descoberta. Dez tubos de Smarties, dei‑
xados no suporte para copos. Enfia ‑os noutro bolso. Pega também 
num impermeável, ainda na embalagem por abrir, e num relógio 
analógico Armitron de tons prateados. Não é um relógio valioso — se 
parecesse valioso, o eremita não o levaria. Possui um código moral. 
No entanto, é importante ter um relógio extra; quando se vive ao 
ar livre com chuva e neve, é inevitável que as coisas se estraguem.

Esquiva ‑se a mais algumas câmaras com sensores de movimento  
e consegue chegar a uma porta nas traseiras do refeitório. Aqui 
chegado, pousa no chão o seu saco de ginástica em lona com as ferra‑
mentas de arrombamento e abre ‑o. No interior do saco encontram ‑se, 
entre outros artigos, duas espátulas, uma raspadeira, um canivete 
suíço da Leatherman, várias chaves de fendas e três lanternas de 
reserva. Conhece bem esta porta — já apresenta algumas pequenas 
marcas das suas investidas anteriores. Escolhe uma chave de fendas, 
insere ‑a no espaço entre a porta e a moldura, perto da maçaneta, e, 
com uma rotação de profissional, consegue abrir, esgueirando ‑se 
para dentro do refeitório.

Com a pequena lanterna acesa, presa na boca, atravessa a enorme 
cozinha do campo de férias. A luz reflete no aço inoxidável, percor‑
rendo uma estante de utensílios de cozinha adormecidos. Entretanto, 
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curva à direta, dá cinco passos e entra na despensa. Tira a mochila  
das costas e examina cuidadosamente as prateleiras de metal. Agarra 
em duas latas de café e coloca ‑as na mochila, seguindo ‑se algu‑ 
mas embalagens de tortellini, um saco de marshmallows, uma barra  
de cereais e um pacote de batatas fritas.

O que ele realmente quer encontra ‑se na outra ponta da cozinha,  
e é para lá que agora se dirige, tirando do bolso a chave que se encon‑ 
trava debaixo da pedra e inserindo ‑a na fechadura da câmara frigo‑
rífica. A chave está presa a um porta ‑chaves de plástico em forma 
de trevo de quatro folhas com uma delas parcialmente partida. 
Pode ser que um trevo de três folhas e meia ainda dê alguma sorte.  
O puxador roda e, assim que entra na câmara frigorífica, toda a mis‑ 
são daquela noite, envolta num esforço meticuloso, parece imedia‑
tamente recompensada.

Tem uma fome profunda, quase perigosa. Os únicos produtos 
comestíveis que restam no seu acampamento são algumas bolachas 
de água e sal, um pouco de café moído e uns quantos pacotes de ado‑
çante artificial. Nada mais. Se tivesse prolongado a espera, ter ‑se ‑ia 
arriscado a ficar preso na sua tenda devido à fraqueza. Agora, aponta 
a luz na direção de caixas de hambúrgueres e blocos de queijo, sacos 
de salsichas e embalagens de bacon. O coração dispara, o estômago 
aperta e ele atira ‑se à comida, enchendo a mochila — tem diante de 
si um verdadeiro banquete. 
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A 
mulher de Terry Hughes dá ‑lhe um toque para o acordar, ele ouve 
o alarme e salta da cama como uma mola — o jogo começou.  
Dá uma vista de olhos rápida ao monitor e depois desce apres‑

sadamente as escadas até ao piso de baixo, onde tudo está prepa‑ 
rado: arma, lanterna, telemóvel, algemas, ténis. E o cinto de guarnição.  
O cinto de guarnição? Não há tempo, esquece o cinto, salta para a car‑ 
rinha e segue viagem.

Corta à direita em Oak Ridge, depois à esquerda 800 metros mais 
à frente, e acelera ao chegar à longa via de acesso ao Pine Tree Camp. 
Desliga os faróis, mas a carrinha faz demasiado barulho e, por isso, 
deixa ‑a no parque e continua a pé, o mais rápido que pode, embora 
com menos agilidade do que o habitual. Não ter trazido o cinto sig‑
nifica que tem as mãos ocupadas com vários objetos. 

Mesmo assim, segue a toda a velocidade em direção ao refeitório, 
saltando pedregulhos, desviando ‑se de árvores, até se agachar junto 
a uma janela exterior. O coração bate como o de um colibri — desde 
que saiu da cama e chegou a esta janela passaram ‑se precisamente 
quatro minutos.

Hughes respira fundo. Depois, ergue a cabeça com cuidado e 
espreita através da janela, esforçando ‑se para adaptar a visão à falta 
de luz na cozinha. E é então que o vê: alguém a segurar uma lan‑
terna, um pequeno foco luminoso emanando através da porta da 
câmara frigorífica. Poderá, de facto, ao fim de todos estes anos, ser ele?  
Só pode ser. Hughes, que tem ainda as calças de pijama vestidas, 
leva a mão ao coldre preso à cintura para se assegurar: sim, a sua 
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arma ainda lá está, uma pequena Glock .357 Sig. Carregada. Sem pati‑ 
lha de segurança.

O foco de luz torna ‑se mais brilhante, Hughes fica mais tenso e, 
entretanto, vê um homem a sair da câmara frigorífica, carregando 
uma mochila. O homem não é bem o que Hughes esperava: é maior, 
está mais limpo e tem a cara recém ‑barbeada. Usa uns grandes 
óculos meio «intelectualoides» e um gorro de lã; vagueia pela cozi‑
nha, aparentemente despreocupado, escolhendo os artigos como se 
estivesse numa mercearia.

O sargento Hughes deixa ‑se invadir por um sentimento de satis‑
fação. São raros os momentos perfeitos no cumprimento da lei, como 
ele bem sabe. Há 18 anos que é guarda florestal no Maine e, durante 
quase uma década antes disso, tinha estado no corpo de Marines dos 
Estados Unidos. Também lhe poderemos atribuir um doutoramento 
em trabalho ingrato, becos sem saída e arquivamento de relatórios. 
Ainda assim, em raríssimas e belas vezes, a sabedoria sobrepõe ‑se  
à frustração e daí colhe os seus dividendos. 

Umas semanas antes, Hughes decidira acabar com o reinado do  
eremita. Sabia, porém, que nenhum dos métodos habituais da polí‑
cia teria boas probabilidades de resultar. Depois de um quarto de 
século de investigações intermitentes, incluindo buscas no terreno, 
observações aéreas e procura de impressões digitais, conduzidas  
por quatro forças policiais diferentes — dois departamentos do Xerife  
do Condado, a polícia estadual e os serviços de vigilância e fiscalização 
florestal —, ninguém chegara sequer a descobrir o nome do eremita. 
Consciente disto, Hughes questionou especialistas em vigilância de 
ponta, trocou ideias com detetives privados, pediu conselhos a ami‑
gos militares. No entanto, nenhuma das ideias dos seus contactos 
lhe parecia acertada.

Telefonou, posteriormente, a alguns conhecidos que trabalha‑
vam no patrulhamento da fronteira de Rangeley, junto ao ponto de 
passagem entre o Maine e o Québec. Disseram ‑lhe que um dos cole‑
gas acabara de regressar de um campo de treino onde tinham sido 
apresentados os novos equipamentos do Departamento de Segurança 
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Interna: dispositivos mais eficientes na localização de pessoas que 
tentavam atravessar furtivamente a fronteira. Tratava ‑se, segundo 
disseram a Hughes, de uma tecnologia bem guardada, demasiado 
sofisticada para as necessidades de um guarda florestal. A Hughes, 
no entanto, parecia ‑lhe o ideal. Prometeu guardar segredo quanto 
às caraterísticas específicas e, pouco tempo depois, dois agentes da 
polícia de fronteira entravam na cozinha do Pine Tree Camp.

Esconderam um sensor atrás da máquina de gelo e outro no 
dispensador de sumo. A unidade recetora dos dados foi instalada 
na casa de Hughes, no topo das escadas, para os sons do alarme 
poderem ser ouvidos em todas as divisões. Hughes dedicou ‑se  
a aprender o modo de funcionamento do sistema até o dispositivo  
lhe parecer intuitivo.

Contudo, ainda não era o suficiente. Para encurralar o eremita, 
não poderia haver margem de erro. Um mero ruído inadvertido 
enquanto Hughes se aproximava, um acender inadvertido de lan‑ 
terna, e o seu plano teria todas as probabilidades de falhar. Memorizou 
o perímetro das luzes com sensores de movimento, estudou o melhor 
sítio para deixar a sua carrinha e ensaiou todos os passos desde 
casa até ao campo de férias, conseguindo retirar alguns segundos  
a cada novo ensaio. Fez da preparação do seu equipamento um hábito 
noturno; ter ‑se esquecido do cinto de guarnição apenas faz dele um 
ser humano. Depois, esperou. Demorou duas semanas. Os sons do 
alarme — ouvidos inicialmente por Kim, a sua mulher — começaram 
pouco depois da uma da manhã.

Toda essa preparação, a que se juntara a sorte, para este momento 
perfeito do cumprimento da lei. Hughes espia através da janela, 
enquanto o assaltante enche metodicamente a mochila. Não há aqui 
áreas cinzentas, nem provas circunstanciais. Hughes apanhou ‑o 
em flagrante. E, de todos os sítios possíveis, no Pine Tree Camp. 
Este campo de férias acolhe crianças e adultos com incapacidades 
físicas e problemas de desenvolvimento — é uma organização sem 
fins lucrativos financiada por donativos. Hughes é, desde há muito, 
um dos seus voluntários. Por vezes, vai pescar com os campistas no 
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North Pond e apanha vários tipos de percas. Que género de pessoa 
invade, vezes sem conta, um campo de verão para pessoas portado‑ 
ras de deficiência?

Hughes, mantendo a cabeça baixa, afasta ‑se um pouco do edifício 
e, silenciosamente, faz uma chamada do seu telemóvel. Os guar‑ 
das florestais não costumam trabalhar em casos relacionados com 
assaltos — por norma, lidam com situações de caçadores ilegais ou 
excursionistas perdidos — e estes esforços foram, acima de tudo, 
uma obsessão que lhe tomou conta dos tempos livres. Hughes pede 
à central da Política Estadual do Maine para alertar a oficial Diane 
Vance, que também tem estado envolvida na tentativa de capturar 
o eremita. São colegas desde há muito, Hughes e Vance, tendo ter‑
minado os cursos nas suas respetivas academias no mesmo ano e, 
mais tarde, trabalhado pontualmente juntos durante quase duas 
décadas. A ideia dele é permitir que seja Vance a tratar da detenção 
e da papelada. Volta, então, à janela para montar guarda.

Sob o olhar atento de Hughes, o homem fecha a mochila e põe ‑ 
‑na às costas. Deixa a cozinha e sai do raio de visão de Hughes, desa‑
parecendo na grande sala de jantar vazia. Dirige ‑se a uma saída, 
pressupõe Hughes, diferente daquela cuja porta deixou escancarada. 
Instintivamente, Hughes contorna o edifício até ao sítio para onde 
o homem se parece estar a dirigir. Esta porta, como todas as outras 
do refeitório do Pine Tree Camp, está pintada de vermelho ‑cereja  
e adornada com uma moldura de madeira verde. Hughes, sem ajuda, 
mergulhado na noite profunda, vê ‑se na iminência de um poten‑
cial encontro violento. É um momento tenso que exige decisões 
complicadas. 

Hughes está tão preparado quanto possível para o que possa vir 
a acontecer: luta corpo a corpo ou tiroteio. Tem 44 anos, mas ainda 
é forte como um recruta, com o cabelo rapado dos lados e a linha 
do maxilar vincada. Ensina técnicas de autodefesa na Academia de 
Justiça Criminal do Maine. Nem lhe passa pela cabeça afastar ‑se  
e deixar o intruso ir embora. A oportunidade de pôr termo a um 
assalto sobrepõe ‑se a todas as outras preocupações. 
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O ladrão, pensa Hughes, é provavelmente um veterano mili‑
tar e, portanto, deve estar armado. Talvez a capacidade de combate 
deste indivíduo seja tão boa quanto a sua perícia na floresta. Hughes 
detém ‑se junto à porta vermelho ‑cereja com a Glock na mão direita, 
a lanterna na esquerda e as costas encostadas à parede do edifício. 
Fica à espera, enumerando mentalmente as contingências, até ouvir 
um ligeiro clique e ver a maçaneta da porta rodar.

O assaltante sai do refeitório, Hughes acende a lanterna, direcio‑
nando ‑a, como uma chama, diretamente para os olhos do homem, 
e aponta ‑lhe a .357 mesmo ao centro do nariz, esticando ambos os 
braços com a arma na mão que segura a lanterna. Os dois homens 
encontram ‑se a uma distância de não mais de um corpo, o que leva 
Hughes a recuar alguns passos — não quer que o sujeito tenha a 
possibilidade de o empurrar —, enquanto grita ferozmente uma  
única ordem: «No chão! No chão! No chão!»
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E
nquanto Diane Vance conduz na escuridão para chegar ao Pine 
Tree Camp, tudo o que ela sabe é que Terry Hughes está numa 
situação arriscada, sem reforços, em perseguição de um homem 

com uma extraordinária capacidade para desaparecer. Tem quase a 
certeza de que, quando lá chegar, o homem já terá escapado. Ou pior. 
Poderá ter uma arma e usá ‑la. Foi por isso que vestiu um colete à prova 
de bala. Hughes, pelo contrário, não tem nenhum com ele. Vance 
passa pela carrinha verde do Serviço Florestal do Maine escondida 
na berma da via de acesso ao Pine Tree Camp e segue diretamente 
para o refeitório. Não se vê sinal de ninguém. Sai do carro ‑patrulha, 
cautelosa, e grita, «Sargento Hughes? Sargento Hughes?». 

«Tenho um 10 ‑46!», diz ele de volta — utilizando o código da Polícia 
Estadual do Maine para a situação de suspeito sob custódia — e os receios 
de Vance desvanecem ‑se de imediato. Ao contornar uma esquina do 
edifício, depara com uma confusão de comida espalhada e um homem 
deitado de barriga para baixo com as mãos atrás das costas. Depois de 
ter sido surpreendido por Hughes, o ladrão, atordoado, deixou ‑se cair 
sobre o chão de cimento frio sem resistência. No entanto, não está 
ainda completamente imobilizado: tem vestido um volumoso casaco 
de inverno e as mangas interferem com as tentativas de Hughes para 
fechar as algemas. Vance precipita ‑se sobre eles e prende o suspeito 
com o seu próprio conjunto de algemas — é agora um verdadeiro 10 ‑46. 

Os dois agentes ajudam o homem a sentar ‑se e, de seguida,  
a levantar ‑se. Tiram ‑lhe tudo dos bolsos — uma pilha de Smarties, o reló‑
gio Armitron, o porta ‑chaves em forma de trevo — e inspecionam ‑lhe 
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a mochila e o saco de ginástica à procura de armas. Podem estar 
perante um bombista, um terrorista, um assassino; os agentes não 
fazem ideia. Encontram apenas uma chave de fendas Leatherman.  
A ferramenta tem uma inscrição gravada, comemorando a estadia 
no Pine Tree Camp 13 anos antes, em 2000.

O homem obedece às ordens dos dois agentes, embora não res‑
ponda às perguntas e evite o contacto visual. Quando o revistam, 
não encontram nenhum documento de identificação. Tem, é certo, 
uma carteira com ele, de padrão camuflado e fecho de velcro, mas 
apenas com um molho de notas no interior. O dinheiro é visivel‑
mente muito antigo, algum dele já bolorento.

É tarde, duas da manhã, mas Hughes liga para Harvey Chesley, 
o diretor de instalações do Pine Tree Camp, e este diz ‑lhe que se 
vai pôr a caminho. Hughes tem uma chave mestra que lhe permite  
o acesso ao refeitório — fora Chesley quem lha dera, empenhado em 
fazer tudo para apanhar o eremita — e destranca a porta, liga as luzes 
e, com a ajuda de Vance, escolta o suspeito de volta ao sítio que este 
acabara de assaltar. 

O refeitório é cavernoso e faz eco, uma vastidão de linóleo azul sob 
um teto abobadado assente em longas vigas de abeto. Como estamos 
na época baixa, todas as mesas e cadeiras estão empilhadas contra as 
paredes. Há uma fileira de janelas na parte do salão que dá para o lago, 
mas não se consegue ver nada no escuro. Hughes e Vance arrastam 
uma cadeira com estrutura em ferro e assento de plástico casta‑
nho até ao centro do salão, sentando o suspeito, ainda com as mãos  
presas atrás das costas.

Os agentes fazem deslizar uma mesa dobrável até à frente dele 
e, de seguida, Vance também se senta, enquanto Hughes perma‑ 
nece de pé. O homem continua em silêncio. A sua expressão facial 
parece neutra e calma. É perturbador: alguém que foi detido após 
ter sido surpreendido em flagrante não deveria permanecer impas‑
sível e em silêncio. Hughes questiona ‑se se o homem não será louco.

O eremita traz vestidas umas calças de ganga azuis aparentemente 
novas, uma camisola cinzenta com carapuço por debaixo de um bom 
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casaco Columbia e calça umas botas de trabalho robustas. Tem uma 
mochila L. L. Bean. É como se tivesse acabado de ir fazer compras ao 
centro comercial. Apenas os óculos, com uma grossa armação em 
plástico, parecem ser de outro tempo. Não se consegue detetar nele 
um vestígio de sujidade e pouco mais do que um princípio de barba 
no seu queixo. Não emana qualquer odor corporal digno de nota.  
O cabelo fino, quase totalmente coberto por um gorro de lã, está bem 
cortado. A pele é estranhamente clara, apresentando algumas crostas 
na zona dos pulsos. Mede um pouco mais de 1,80m, tem ombros 
largos e deverá pesar cerca de 82kg.

Vance, como muitos outros agentes que tentaram encontrar  
o eremita, pensou sempre que se tratava de um mito. Agora, está 
ainda mais certa. De forma alguma este indivíduo poderá ter saído 
dos bosques. Tem uma casa algures, ou um quarto de hotel, e andava 
apenas por ali a invadir propriedades privadas.

Pouco tempo depois, chega Chesley, assim como o técnico de manu‑
tenção do campo de férias, e, mais tarde, outro guarda florestal. Chesley 
identifica imediatamente o relógio que os polícias tinham tirado do 
bolso do suspeito. Pertence ao seu filho, Alex, que o tinha deixado na 
sua carrinha, estacionada no parque de estacionamento do Pine Tree 
Camp. Não é um relógio caro, mas tem um valor sentimental: fora uma 
prenda do avô de Alex. Por sua vez, o relógio no pulso do suspeito é, 
entretanto, reclamado pelo técnico de manutenção, Steve Treadwell: 
tinha ‑lhe sido oferecido pela Sappi Fine Paper Company para assina‑ 
lar o seu vigésimo quinto ano ao serviço da fábrica de Skowhegan.

O ambiente é de agitação e o suspeito começa a perder a com‑
postura. Continua sentado e em silêncio, embora lhe tremam agora 
os braços e seja percetível que sofre. Hughes tem, então, uma ideia.  
O seu confronto com o homem fora ameaçador e traumático, mas 
talvez Vance consiga criar uma atmosfera mais calma. Hughes enca‑
minha os outros homens através de uma porta vaivém até à cozinha, 
deixando a colega a sós com o suspeito.

Fazendo um compasso de espera, Vance permite que o ar se 
torne mais respirável. Acompanhara este caso, intrigada e perplexa, 
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durante toda a sua carreira de 18 anos na polícia. Muda a posição 
das algemas para que os braços do homem passem a estar à frente e  
ele fique sentado de modo mais confortável. Hughes volta com algu‑
mas garrafas de água e um prato com bolachas, regressando logo de 
seguida à cozinha. Vance retira as algemas. O homem bebe um pouco 
de água. Está detido há mais de uma hora e meia. Talvez já se tenha 
apercebido de que, desta vez, não poderá desaparecer. Calmamente, 
sem variações na entoação, Vance lê ‑lhe os direitos. Tem o direito de 
permanecer em silêncio. Ela pergunta ‑lhe o nome.

«O meu nome é Christopher Thomas Knight», diz o eremita. 
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D
ata de nascimento?»

«7 de dezembro de 1965.» Os sons passam ‑lhe através 
dos lábios em gaguejos e hesitações, como um velho motor 

a esforçar ‑se para conseguir começar a trabalhar, cada sílaba uma 
dificuldade. Mas, pelo menos, parece estar a ser entendido: Vance 
vai apontando o que ele diz.

«Idade?»
O homem fica novamente em silêncio. O nome e a data de nas‑

cimento são antigas relíquias, armazenadas algures no cérebro.  
Por muito que queiramos, não conseguimos, pelos vistos, esquecer 
tudo. Já a noção dos anos, como ele veio a comprovar, é algo descartável. 
Por isso, começa a fazer as contas, recorrendo aos dedos das mãos. 
Muito bem, mas em que ano estamos? Com a ajuda de Vance, resolve 
o problema. Estamos em 2013. Quinta ‑feira, 4 de abril. Christopher 
Knight tem 47 anos.

«Morada?», pergunta Vance.
«Não tenho», responde Knight.
«Onde é que costuma receber a correspondência?»
«Não recebo.»
«Que morada coloca na declaração de impostos?»
«Não tenho declaração de impostos.»
«Para onde lhe são enviados os cheques de invalidez?»
«Não há cheques.»
«Onde está o seu veículo?»
«Não tenho veículo.»

«
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«Com quem vive?»
«Com ninguém.»
«Onde é que vive?»
«Nos bosques.»
Vance percebe que não é a melhor altura para iniciar uma discus‑

são sobre a veracidade destas afirmações. É melhor deixar o homem 
continuar. «Há quanto tempo é que vive nos bosques?», pergunta ela.

«Há décadas», diz ele.
Vance pretende uma resposta mais específica. «Desde que ano?», 

insiste.
Mais uma vez a questão dos anos. Como decidiu falar, é ‑lhe impor‑

tante dizer apenas a verdade. Tudo o resto seria desperdiçar palavras. 
Concentra ‑se durante uns instantes, deixando o olhar resvalar através 
das janelas, mas não lhe ocorre nada. Depois, lembra ‑se de uma coisa.

«Em que ano foi o acidente de Chernobyl?», pergunta.
Mal faz a pergunta, arrepende ‑se de a ter verbalizado. A agente 

irá pensar que ele é um daqueles ativistas ambientais lunáticos.  
Na realidade, trata ‑se apenas de um acontecimento do passado que lhe 
veio à cabeça. Ainda assim, reunir as palavras necessárias ao devido 
esclarecimento parece ‑lhe uma tarefa impossível e, por isso, decide 
não a empreender. Vance mexe com os polegares no seu telemóvel: 
Chernobyl foi em 1986.

«Foi nesse ano que parti para os bosques», diz Knight. Há 27 anos. 
Quando tomou essa decisão, tinha acabado o ensino secundário há 
pouco tempo e, agora, é um homem de meia ‑idade. Diz que, desde 
então, vive numa tenda.

«Onde?», pergunta Vance.
«Algures num sítio dos bosques ainda longe daqui», responde 

Knight. Nunca aprendera o nome do lago nas traseiras do seu acam‑
pamento e, naturalmente, não sabe em que município está — Rome, 
Maine; população: 1010 habitantes. Poderia, por outro lado, recitar 
os nomes de todas as espécies de árvores no seu quinhão de floresta 
e, em muitos casos, descrever os padrões específicos dos ramos 
dessas árvores.
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«Onde é que ficava durante o inverno?», pergunta Vance.
Permanecia numa pequena tenda de nylon, insiste Knight,  

e nem sequer uma única vez, durante todos esses invernos, acendeu 
uma fogueira. O fumo poderia denunciar a localização do seu acam‑
pamento. Todos os outonos, segundo ele, armazenava comida no 
acampamento e, depois, deixava ‑se lá ficar durante cinco ou seis 
meses, até a neve ter derretido o suficiente para poder caminhar pela 
floresta sem deixar pegadas.

Vance necessita de um momento para refletir sobre isto. Os inver‑ 
nos no Maine são longos e bastante frios — um frio húmido e ventoso, 
o pior de todos. Uma semana a acampar durante o inverno é impres‑
sionante. Uma estação inteira é algo praticamente inaudito. Vance 
diz que volta dentro de momentos e dirige ‑se à cozinha, passando 
pela porta vaivém.

Os homens estão a beber café, controlando Knight através da 
grande janela retangular da porta. Vance deixa ‑os a par das declarações 
do suspeito. Ninguém sabe ao certo no que acreditar. É importante, 
refere Hughes, saber o que o homem tem a dizer sobre o roubo, antes 
que pare de falar.

Vance regressa para junto de Knight, e Hughes, curioso, entreabre 
a porta da cozinha para os poder ouvir. Como ele bem sabe, pratica‑
mente todos os criminosos negam ter cometido algum delito — juram 
por Deus que não fizeram nada, mesmo quando nós testemunhámos 
o que estavam a fazer.

«Quer dizer ‑me», pergunta Vance a Knight, «como é que entrou 
neste edifício?»

«Abri uma porta com uma chave de fendas», responde Knight. 
Para entrar na câmara frigorífica, acrescenta, usou uma chave que 
roubara há várias estações. Aponta para o porta ‑chaves em forma 
de trevo de três folhas e meia entre os objetos espalhados na mesa 
à sua frente.

«Onde arranjou este dinheiro?», pergunta Vance, referindo ‑se 
ao molho de notas, num total de 395 dólares, que tinha retirado da 
carteira dele. 



M i c h a e l  F i n k e l

28 

«Fui juntando ao longo dos anos», responde Knight. Umas notas 
aqui, outras ali, a maior parte de um dólar, nos sítios que foi assal‑
tando. Achara que haveria de chegar a altura em que precisaria de 
ir à cidade comprar alguma coisa, mas tal nunca veio a acontecer. 
Afirma não ter gastado dinheiro nenhum durante todo o tempo em 
que viveu nos bosques.

Vance pede a Knight para lhe dar uma estimativa de quantas 
vezes invadiu cabanas ou casas ou acampamentos. Há um silêncio 
prolongado, enquanto Knight parece fazer contas. «Umas 40 vezes 
por ano», acaba ele por dizer. No decurso dos últimos 27 anos.

Agora é a vez de Vance fazer os cálculos. O total é superior a 
mil vezes — 1080 vezes, para sermos precisos. Cada uma delas con‑
figurando um crime. É, com quase toda a certeza, o maior caso de 
assaltos a casas da história do Maine. Possivelmente, em termos 
de número de arrombamentos individuais, o maior do país. Talvez  
do mundo.

Knight explica que invadia os sítios apenas à noite, depois de se  
assegurar de que ninguém estava em casa. Nunca tirou nada de 
nenhuma habitação com moradores permanentes, pois era maior  
a probabilidade de alguém surgir inesperadamente. Ao invés, assal‑
tava apenas casas de verão e o Pine Tree Camp. Por vezes, as casas 
estavam destrancadas; noutras, forçava a abertura de uma janela  
ou de uma porta. Quanto ao Pine Tree Camp, deve tê ‑lo assaltado 
umas cem vezes. Levava sempre tudo aquilo que conseguia carregar, 
o que não era muito, tendo assim de voltar mais vezes.

Vance explica a Knight que terá de devolver todos os bens fur‑
tados em sua posse. Pede ‑lhe para lhe discriminar os bens que lhe 
pertencem. «É tudo roubado», responde ele. A mochila, as botas, as fer‑ 
ramentas, todos os materiais do seu acampamento e toda a roupa que 
traz vestida, mesmo a interior. «Muito honestamente, a única coisa 
que é minha», afirma ele, «são os meus óculos.»

Vance pergunta ‑lhe se tem familiares naquela zona. «Preferia não 
responder a isso», diz ele. Não sabe se os pais estão vivos ou mortos  
— não tem estado em contacto com ninguém —, mas, se ainda 
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estiverem vivos, espera que nunca venham a saber que o encontra‑
ram. Vance pergunta ‑lhe porquê. Knight diz que não fora educado 
para ser um ladrão. Diz que se sente envergonhado.

Ainda assim, Knight admite ter crescido na região central do 
Maine. Não prestara serviço militar. Declara ter terminado o ensino 
secundário na Lawrence High School, turma de 1984. Chesley,  
o diretor das instalações do Pine Tree Camp, refere que a sua mulher 
também frequentou a mesma escola, em Fairfield, uma das cidades 
vizinhas, terminando os estudos dois anos mais tarde. É possível 
que ainda tenham em casa o anuário de 1984. Hughes pede a Chesley 
para voltar, de carro, a casa e tentar encontrá ‑lo.

Vance liga para a central e pede uma verificação de antecedentes 
criminais. Knight tem o registo limpo; não há nenhum mandado de 
captura em seu nome. Não está listado como pessoa desaparecida.  
A carta de condução caducou em 1987, no dia do seu aniversário.

Chesley regressa com o anuário, o Lawrence Lyre, em cuja capa 
azul ‑marinho sobressai um enorme «84» em tons prateados. A foto‑
grafia de finalista de Chris Knight, como é chamado, revela um miúdo 
de cabelo preto desgrenhado e óculos de armação grossa, braços 
cruzados, ligeiramente recostado contra uma árvore, vestindo uma 
camisa azul de manga curta com dois bolsos. Aparenta ser saudável 
e forte. O sorriso parece ser mais forçado do que natural. Não surge 
em nenhuma fotografia das equipas desportivas, dos clubes escola‑ 
res ou de qualquer outra atividade.

É difícil concluir se se trata da mesma pessoa que se encontra 
agora sentada no salão do refeitório do Pine Tree Camp. Knight diz 
que não vê uma imagem de si próprio há anos, com a exceção, talvez, 
dos reflexos desfocados na água. Não tem nenhum espelho no seu 
acampamento, acrescenta.

«Como é que faz a barba?», pergunta Vance.
«Sem espelho», responde Knight. Já não precisa de se preocupar 

com a sua aparência. Fixa a fotografia, de olhos semicerrados. Tinham‑
‑lhe puxado os óculos para cima até à testa, mas agora coloca ‑os de 
novo no nariz.
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E é neste momento que Hughes e Vance, em simultâneo, ficam 
subitamente com a certeza — sentiram ‑no no mais profundo de si 
mesmos — de que tudo o que ouviram naquela noite era verdade.  
A cor da armação desvaneceu ao longo das décadas, mas o rapaz na  
fotografia e o homem no refeitório parecem usar o mesmo par de  
óculos.

Não falta muito para o romper do dia; a escuridão atingiu o seu 
ponto máximo. Vance sabe que, dentro em breve, Knight será engo‑ 
lido pelo sistema judicial, e talvez nunca mais volte a falar livremente. 
Gostaria de obter uma explicação — o porquê de ter deixado o resto 
do mundo para trás —, mas ele diz que não lhe consegue dar uma 
razão concreta.

Vance aponta para as crostas nos pulsos de Knight. «E os medi‑
camentos?», pergunta ela. «Ou os médicos?»

«Não tomei medicamentos e nunca fui ao médico», diz ele. 
Segundo Knight, à medida que foi envelhecendo, os cortes e as feri‑
das começaram a sarar mais lentamente, mas nunca sofrera um 
ferimento sério. 

«E nunca ficou doente?», pergunta Vance.
«Não», responde Knight. «É preciso existir contacto com outros 

seres humanos para adoecermos.»
«Quando é que esteve em contacto com outro ser humano pela 

última vez?»
Em termos físicos, não tinha estado, responde Knight, embora  

se tivesse cruzado, em certa altura da década 1990, com um cami‑
nheiro enquanto passeava pelos bosques.

«O que é que disse?», pergunta Vance.
«Disse “olá”», responde Knight. Além dessa única saudação, insiste 

ele, não falara com mais ninguém e não tocara noutro ser humano, 
até esta noite, durante 27 anos. 
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E
m alguns casos, as lanternas eram os primeiros objetos a desa‑
parecer. Noutros, eram as botijas de gás propano de reserva. 
Ou os livros de uma mesa de cabeceira, ou os bifes deixados no 

frigorífico. Numa das casas, foi uma frigideira de ferro fundido, uma 
faca de aparar e uma cafeteira. As pilhas, sem dúvida, desapareciam 
— por vezes, todas as existentes na casa.

Não era divertido o suficiente para ser uma piada e não era sério 
o suficiente para ser um crime. Ocupava um espaço intermédio 
ambíguo. Talvez os miúdos tivessem perdido as lanternas. Teríamos 
nós realmente deixado aqueles bifes no frigorífico? Afinal de contas, 
a televisão ainda lá estava, assim como o computador, a câmara de 
filmar, a aparelhagem e as joias. Valeria a pena chamar a polícia para 
lhe transmitir que tinham desparecidos algumas pilhas e o nosso 
livro de Stephen King? Em princípio, não. 

Mas, depois, voltamos à nossa casa de férias na primavera seguinte 
e a porta da frente está destrancada ou o ferrolho está destravado.  
Ou, num dos casos, o manípulo da torneira de água quente do lava‑
‑louça da cozinha parte ‑se nas nossas mãos — facilmente, como se 
tivesse apenas ali pousado — e examinamos o lava ‑louça, a janela 
por cima do lava ‑louça e encontramos, no parapeito da janela, umas 
pequenas espirais esbranquiçadas daquilo que podem ser aparas de 
madeira. E notamos, de seguida, que o fecho de metal da janela está 
aberto e que a moldura em volta se encontra um pouco lascada.

Caramba!, esteve alguém dentro de nossa casa — e, provavelmente, 
apoiou ‑se na torneira ao passar pela janela, tentando depois apagar 
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todas as marcas da sua presença. Mais uma vez, não há objetos de 
valor em falta, mas desta vez chamamos a polícia.

A polícia diz que já está ao corrente da existência do eremita e 
espera ter o caso resolvido em breve. Durante todo o verão, nos chur‑ 
rascos e em roda das fogueiras, ouvimos uma série de histórias 
semelhantes à nossa. As botijas de gás propano, as pilhas e os livros 
são recorrentes, mas, na lista dos objetos desaparecidos, há ainda  
um termómetro de exterior, uma mangueira de jardim, uma pá de 
neve e uma palete de Heineken.

Depois de abrir a casa no início da estação, um casal descobriu 
que um colchão de um dos beliches tinha desaparecido. Foi algo 
desconcertante. Não era possível fazer passar um colchão através de 
nenhuma das janelas da casa, nem perto disso, e a porta da frente, 
a única existente, fora vedada e trancada a cadeado para o inverno. 
Quando o casal chegou, a porta e a fechadura continuavam inalte‑
radas — não havia danos a registar. A janela da cozinha, contudo, 
estava escancarada. A única explicação que fazia algum sentido era 
a de o ladrão ter entrado pela janela, desaparafusado as dobradiças da 
porta da frente, aberto a porta por esse lado, feito deslizar o colchão 
até à rua, montado de novo a porta e, finalmente, saído pela janela.

Como todos vieram a perceber, o alvo principal era o Pine Tree Camp,  
uma espécie de supermercado privado do ladrão. Em cada assalto, 
os danos eram mínimos: não havia vidros partidos nem pilhagem.  
Era um ladrão, não um vândalo. Se tivesse de remover uma porta, tinha 
a preocupação de a deixar montada. Os objetos caros não pareciam 
interessar ao homem em questão. Ou à mulher. Ou ao grupo. Ninguém 
sabia. Com base nos artigos furtados, uma família passou a chamar‑
‑lhe «Homem da Montanha», mas o nome assustava as crianças e,  
por isso, mudaram ‑no para «Homem Esfomeado». A maioria das pes‑
soas, incluindo a polícia, começou a referir ‑se ao intruso simplesmente 
como «o Eremita», «o Eremita do North Pond» ou, mais formalmente, 
«o Eremita de North Pond». Alguns relatórios da polícia mencio‑ 
navam «a lenda do eremita» e, noutros, quando era requerido o nome 
completo do suspeito, este aparecia como «Eremita Eremita».
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Muitos dos habitantes do North Pond estavam convencidos de 
que o eremita era, na realidade, um dos seus vizinhos. O North Pond 
e o Little Pond situam ‑se na região central do Maine, longe da costa 
apinhada no verão e dos seus enclaves endinheirados. As estradas 
de curvas e contracurvas que circundam as suas margens são quase 
todas de terra batida e irregulares, com cerca de 300 cabanas rústicas 
espalhadas num raio de aproximadamente 20 quilómetros em torno 
dos dois lagos, a maior parte delas habitada apenas durante o tempo 
ameno. Algumas casas ainda não têm eletricidade. Os vizinhos tendem 
a conhecer ‑se uns aos outros: não há muitas casas à venda e algumas 
propriedades pertencem às mesmas famílias há mais de um século.

Talvez, especulavam as pessoas, as invasões fossem cometidas 
por um grupo de adolescentes locais — uma iniciação a um gan‑
gue, uma partida. Embora também pudessem ser obra de um vete‑
rano da guerra do Vietname misantropo. O mais provável, contudo,  
era tratar ‑se de alguém do próprio Pine Tree Camp. Por outro lado, 
havia alguns caçadores com ar suspeito que vinham de outras 
zonas do país. Poderia ser um daqueles sequestradores de aviões da 
década de 1970, ainda em fuga. Possivelmente, um assassino em série.  
E quanto àquele sujeito que pescava sempre sozinho, já alguém esti‑ 
vera em sua casa? Talvez encontrassem lá o colchão roubado.

Certo verão, uma das famílias teve uma ideia. Prenderam uma 
caneta com uma linha à porta da frente junto a uma nota escrita à 
mão: «Por favor, não nos assalte a casa. Diga ‑nos aquilo de que precisa 
para que nós o possamos deixar cá fora para si.» Esta atitude gerou 
um pequeno grupo de seguidores e, em breve, uma dúzia de casas  
tinham notas a esvoaçarem nas suas portas. Outros residentes dei‑
xaram sacos de compras com livros pendurados nas maçanetas, 
como se fossem doações para a angariação de fundos de uma escola.

Não houve resposta às notas. Nenhum dos sacos de compras foi 
tocado. Mas os assaltos continuaram: um saco ‑cama, um fato de 
neve impermeável, um conjunto de revistas da National Geographic 
equivalente a uma assinatura anual. Pilhas e mais pilhas, e baterias 
de carros, barcos e motos. Ao mesmo casal que ficou sem o colchão  
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foi também roubada uma mochila, o que os deixou em pânico: era nela 
que tinham escondido os seus passaportes. Viram depois, porém, que, 
antes de partir com a mochila, o assaltante deixara os passaportes 
num armário.

Muitas famílias acabaram por decidir reforçar a segurança das 
suas casas. Instalaram sistemas de alarme, detetores de movimento, 
janelas mais fortes, portas mais resistentes. Algumas delas gastaram 
milhares de dólares. Ao léxico dos lagos foi acrescentada uma nova 
expressão — «à prova de eremita» — e um ligeiro sentimento de des‑
confiança foi ‑se infiltrando nesta comunidade. As famílias que nunca 
tinham trancado as portas começaram a fazê ‑lo. Entre dois primos 
com casas próximas surgiu a suspeita de ser o outro quem roubava 
as suas botijas de gás. Várias pessoas deram por si a culparem ‑se com 
frequência por não saberem onde estavam as coisas e a pensarem, 
meio a brincar, que começavam a enlouquecer. Um dos habitantes 
suspeitou do próprio filho.

O casal do colchão e da mochila decidiu trancar todas as jane‑ 
las e portas sempre que se ausentasse de casa, mesmo se fosse apenas 
durante uma hora e independentemente do quão abafado ficasse lá 
dentro. No final desse verão, um homem regressou da loja de ferra‑
mentas com 50 placas de contraplacado e uma máquina de aparafusar 
elétrica, utilizando cada um dos seus milhares de parafusos para 
transformar a casa num túmulo fechado durante o inverno. 

Esta estratégia resultou, mas foi a única a consegui ‑lo. Nas outras 
casas, desapareceram almofadas, cobertores, papel higiénico, filtros 
de café, geleiras e Game Boys. Algumas famílias foram roubadas 
tantas vezes que ficaram a conhecer os gostos do eremita: manteiga 
de amendoim em vez de pasta de atum, Budweiser normal em vez de 
Budweiser Light, cuecas em vez de bóxeres. Além disso, tinha uma 
obsessão por doces: uma das crianças ficou sem as suas guloseimas 
do Halloween e o Pine Tree Camp sem uma caixa, de tamanho indus‑
trial, de caramelo mole.

No início da estação quente, antes do Memorial Day, era fre‑
quente ocorrer uma vaga de assaltos a casas, acontecendo o mesmo  
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mais tarde, depois do Labor Day. Fora isso, os assaltos aconteciam 
durante a semana, sobretudo em noites de chuva. Nenhum dos mora‑
dores permanentes fora vítima do eremita, e este não roubava produtos 
alimentares que já tivessem sido abertos. Uma das famílias tinha 
uma piada recorrente — «Voltou a não querer nada com a rapariga 
magra» —, pois, por mais que o seu armário das bebidas fosse alvo 
das investidas do eremita, este nunca tocava na garrafa de marga‑ 
rita Skinnygirl.1 

Passaram ‑se dez anos. A história continuou a ser a mesma:  
quase ninguém o conseguia travar e a polícia não o apanhava. Pare‑ 
cia assombrar a floresta. As famílias voltavam de pequenas viagens  
à cidade com o receio de darem de caras com o ladrão. Temiam que ele 
estivesse à espera nos bosques, observando ‑os. Ele tinha por hábito 
examinar os armários e vasculhar as gavetas. Cada caminhada para 
ir buscar lenha era acompanhada pela desconfortável sensação de 
alguém estar à espreita atrás de uma árvore. Todos os sons noturnos 
da natureza transformaram ‑se nos ruídos de um intruso. Alguns 
amigos discutiram calmamente a possibilidade de colocarem veneno 
para ratos na comida e deixarem armadilhas para ursos debaixo das 
folhas, apesar de nunca concretizado tais ideias.

Por outro lado, houve quem concluísse que o eremita era ino‑
fensivo: bastava deixarmos ‑lhe a nossa espátula e alguns pacotes de 
leite. Dificilmente traria mais problemas do que as moscas sazonais.  
O Maine sempre fora um sítio peculiar, repleto de personagens estra‑
nhas, e o North Pond ganhava assim o seu próprio folclore em torno 
de um misterioso eremita. Pelo menos duas crianças escreveram 
textos para a escola sobre esta lenda.

Contudo, os crimes viriam a tornar ‑se mais descarados. Uma 
família encheu uma arca frigorífica de frangos congelados para 
uma festa apenas para ficar sem eles de uma vez. Numa reunião 
dos proprietários de casas do North Pond em 2004, quase 15 anos 
passados desde o início do mistério, perguntaram às cem pessoas 

1  Em inglês, skinny girl significa «rapariga magra». [N. do T.] 



M i c h a e l  F i n k e l

36 

presentes quantas tinham já sido alvo de assaltos. Pelo menos  
75 pessoas levantaram a mão.

Depois, houve finalmente alguns progressos. Com a diminuição 
do preço e do tamanho das câmaras de segurança com sensores de 
movimento, várias famílias decidiram instalá ‑las. Numa das casas,  
na qual uma câmara fora escondida num detetor de fumo, conseguiu‑
‑se filmar o eremita a vasculhar o frigorífico. As imagens eram con‑
fusas: a cara não estava focada, mas aparentava ser um homem 
bem ‑vestido, limpo, nem macilento nem barbudo — algo extrema‑
mente improvável para quem se debatia para sobreviver nos bos‑ 
ques. Não parecia ser ágil, nem forte, nem mesmo alguém que vivia 
no meio da natureza. «É o Sr. Normal», concluiu um dos habitantes. 
Era provável, deduziram os outros, que este suposto eremita tivesse 
sido, desde sempre, um dos vizinhos.

Pouco importava. Com estas primeiras imagens, e depois com 
outras, a polícia mostrava ‑se confiante em relação a uma captura 
iminente. As imagens foram impressas e afixadas em lojas, postos  
dos correios, edifícios públicos. Alguns polícias deslocaram ‑se de 
porta em porta. O resultado, todavia, foi exasperante: ninguém conse‑ 
guiu identificar o homem e os assaltos continuaram.

Passou mais uma década. As incursões ao Pine Tree Camp foram 
aumentando, tanto em frequência como em quantidade de produtos 
furtados. Por esta altura, um quarto de século passado, toda a situação 
era absurda. Havia o Monstro do Loch Ness, o Yeti dos Himalaias e o 
Eremita do North Pond. Desesperado por obter respostas, um homem 
chegou mesmo a passar 14 noites, durante dois verões, escondido 
em casa com uma Magnum .357, à espera do eremita. Não teve sorte.

Entretanto, foi ‑se generalizando a ideia de que o ladrão original 
já deveria estar «reformado» ou morto e que os últimos assaltos 
seriam obra de imitadores. Talvez estivéssemos perante uma segunda 
ou terceira geração do tal gangue de adolescentes — os miúdos que 
haviam crescido com as histórias do eremita já tinham os seus pró‑ 
prios filhos. A maioria das pessoas resignou ‑se perante a realidade 
de ter de substituir as baterias dos barcos e as bilhas de gás todos 
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os anos e de seguir com a sua vida. Ao casal da mochila e do col‑ 
chão faltava também agora um par de calças de ganga Lands’ End, 
tamanho 38, com um cinto de cabedal castanho.

Por fim, algo inesperado aconteceu. O Monstro do Loch Ness  
não emergiu do lago; o Yeti não foi apanhado enquanto passeava  
pelo Monte Evereste. Não há homenzinhos verdes em Marte. Mas, 
como se veio a comprovar, o Eremita do North Pond era real. Tinha 
sido capturado pelo sargento Hughes e vestia umas Lands’ End, aper‑
tadas por um cinto de cabedal castanho. 




