


Para a Samantha Johnson, por seres simplesmente tudo. 
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UM

Sexta ‑feira, 3 de agosto, 10h25. 

— Sim… fala o detetive Hunter. 
— Viva, Robert, tenho uma surpresa para ti. 
Hunter ficou petrificado, quase deixando cair a chávena de café. Ele 

conhecia perfeitamente aquela voz metálica. E sabia que quando aquela 
voz ligava, isso significava apenas uma coisa — um novo corpo morto 
e mutilado.

— Sabes onde está o teu parceiro? 
O olhar de Hunter varreu rapidamente a sala, procurando em vão 

por Carlos Garcia. 
— Alguém viu o Garcia esta manhã? — gritou ele para a sala depois 

de premir a tecla de silêncio no telemóvel. 
Os outros detetives trocaram olhares intrigados em silêncio, e Hunter 

soube qual era a resposta mesmo antes de a ouvir. 
— Já não o vejo desde ontem — respondeu o detetive Maurice, aba‑

nando a cabeça. 
Hunter premiu de novo a tecla de silêncio. 
— O que é que fizeste com ele?
— Podes dar ‑me atenção agora?
— O que é que fizeste com ele? — interpelou ‑o Hunter, com a voz 

firme. 
— Como já disse, é uma surpresa, Robert — afirmou a voz metálica, 

a rir. — Mas eu vou dar ‑te uma segunda oportunidade, para variar. Pode 
ser que te empenhes mais desta vez. Vai ter à lavandaria na cave do antigo 

UM

Sexta‑feira, 3 de agosto, 10h25 da manhã. 

— Sim… fala o inSpetor Hunter. 
— Viva, Robert, tenho uma surpresa para ti. 

Hunter ficou petrificado, quase deixando cair a chávena de café. Ele 
conhecia perfeitamente aquela voz metálica. E sabia que quando aquela 
voz ligava, isso significava apenas uma coisa — um novo corpo morto 
e mutilado.

— Sabes onde está o teu parceiro? 
O olhar de Hunter varreu rapidamente a sala, procurando em vão 

por Carlos Garcia. 
— Alguém viu o Garcia esta manhã? — gritou ele para a sala depois 

de premir a tecla de silêncio no telemóvel. 
Os outros inspetores trocaram olhares intrigados em silêncio,  

e Hunter soube qual era a resposta mesmo antes de a ouvir. 
— Já não o vejo desde ontem — respondeu o inspetor Maurice, 

abanando a cabeça. 
Hunter premiu de novo a tecla de silêncio. 
— O que é que fizeste com ele?
— Podes dar‑me atenção agora?
— O que é que fizeste com ele? — interpelou‑o Hunter com a voz 

firme. 
— Como já disse, é uma surpresa, Robert — afirmou a voz metálica a 

rir. — Mas eu vou dar‑te uma segunda oportunidade, para variar. Pode ser 
que te empenhes mais desta vez. Vai ter à lavandaria na cave do antigo 
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número 122, do Pacific Alley, em South Pasadena, dentro de uma hora.  
Se trouxeres reforços, ele morre. Se não apareceres dentro de uma hora, ele 
morre. E, Robert, acredita no que te digo, vai ser uma morte bastante lenta 
e dolorosa. 

A chamada foi interrompida. 
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DOIS

Hunter precipitou ‑Se pelaS eScadaS do velho edifício a leste de L.A., 
descendo ‑as aos saltos. Quando mais descia, mais escuro e quente aqui‑
lo se tornava. Tinha a camisa empapada em suor e os sapatos apertados 
magoavam ‑lhe os pés. 

— Onde diabo fica a lavandaria? — murmurou, ao chegar à cave. 
Um raio de luz passava por baixo de uma porta fechada ao fundo 

de um corredor sombrio. Correu em direção a ela, chamando pelo seu 
parceiro. 

Não obteve resposta. 
Hunter sacou da sua pistola Wildey Survivor de dupla ação e espal‑

mou as costas contra a parede à direita da porta.
— Garcia…
Silêncio. 
— Maçarico, estás aí?
Uma pancada abafada soou no interior da divisão. Hunter levantou 

a pistola e respirou fundo. 
— Que se lixe!
Com as costas ainda apoiadas à parede exterior, empurrou a por‑

ta com a mão direita para a abrir e, num movimento bem ensaiado, 
impeliu ‑se para o interior da sala com uma rotação do corpo, de arma 
apontada à procura do alvo. Um cheiro insuportável a urina e a vómitos 
fê ‑lo recuar um passo e tossir violentamente.

— Garcia… — voltou a chamar, junto à porta. 
Silêncio. 
Da entrada, não lhe era possível ver grande coisa. A lâmpada que 

pendia do teto sobre uma pequena mesa em madeira, ao centro da sala, 
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era demasiado fraca para a iluminar devidamente. Voltou a respirar 
fundo e avançou um passo. Aquilo que viu deixou ‑lhe o estômago às 
voltas. Garcia estava pregado a uma cruz de dimensões humanas no in‑
terior de uma gaiola feita em acrílico. A hemorragia abundante que saía 
das feridas criara uma poça de sangue aos pés da cruz. Ele envergava 
unicamente a roupa interior, e uma coroa em arame farpado rodeava‑
‑lhe a cabeça, com os grossos espigões metálicos a cravarem ‑se visivel‑
mente na carne. O sangue corria ‑lhe em sulcos pelo rosto. Ele parecia 
estar inanimado. 

Cheguei tarde demais, pensou Hunter. 
Ao aproximar ‑se da gaiola, viu com surpresa um monitor cardíaco 

no interior. A linha oscilava em pequenos picos e em intervalos regula‑
res. Garcia ainda estava vivo… a muito custo. 

— Carlos! 
Nenhum movimento. 
— Maçarico! — bradou. 
Garcia conseguiu entreabrir os olhos, fazendo um grande esforço. 
— Aguenta ‑te aí, companheiro. 
Hunter escrutinou a sala mal iluminada. Esta era larga, com uns 

17 por 14 metros, calculava ele. O chão estava juncado de trapos sujos, 
seringas usadas, tubos rachados e vidros partidos. No canto à direita da 
porta de entrada, ele conseguia ver uma cadeira de rodas velha e enfer‑
rujada. Sobre a mesa de madeira ao centro da divisão havia um pequeno 
gravador portátil, e uma nota simples que dizia, começa por ligar ‑me, em 
grandes letras vermelhas. Hunter carregou na tecla de reprodução e a 
voz metálica já familiar fez ‑se ouvir, ressoando do altifalante minúsculo. 

— Viva, Robert, calculo que conseguiste chegar a tempo. 
Pausa. 
— Sem dúvida que percebeste que o teu amigo precisa de ajuda, mas, 

para conseguires ajudá ‑lo, terás de jogar segundo determinadas regras… as 
minhas regras. É um jogo simples, Robert. O teu amigo está trancado no 
interior de uma gaiola à prova de bala, pelo que não te adianta disparar 
sobre ela. Na porta, encontras quatro botões coloridos. Um deles abre a gaio‑
la, os outros três… não. A tua tarefa é muito simples — escolher um botão.  
Se tocares no correto, a porta abre ‑se e vais conseguir libertar o teu parceiro 
e sair desta sala. 

Uma hipótese em quatro de salvar o Garcia — as probabilidades não são 
definitivamente animadoras, pensou Hunter. 
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— E agora, a parte divertida, prosseguiu o gravador. Se carrega‑
res num dos outros três botões, uma corrente contínua em alta tensão vai 
atingir a coroa de arame na cabeça do teu amigo. Alguma vez viste o que 
acontece a um ser humano quando ele está a ser eletrocutado? — pergun‑
tou a voz, dando uma gargalhada sinistra. — Os olhos rebentam, a pele 
encarquilha ‑se como o bacon, a língua recua para o interior da boca, pronta 
a sufocá ‑lo até à morte, e o sangue entra em ebulição, rebentando com as 
veias e as artérias. É uma cena bastante requintada, Robert. 

O batimento cardíaco de Garcia entrou em marcha acelerada. 
Hunter viu a linha do monitor cardíaco a oscilar mais depressa. 

— E aqui entra a parte realmente divertida…
De certa maneira, Hunter já sabia que o esquema da corrente elétri‑

ca não ia ser a única peculiaridade daquela sala. 
— Atrás da gaiola, coloquei explosivos em quantidade suficiente para 

fazer desaparecer a sala onde estás. Os explosivos estão conectados com o 
monitor cardíaco, e se este chegar a mostrar uma linha plana… — desta vez, 
a pausa foi mais longa. Hunter soube de antemão o que a voz metálica 
se preparava para dizer. 

— Buum… a sala explode. Por isso, estás a ver, Robert, se carregares no 
botão errado, não só vês o teu amigo morrer, sabendo que o mataste, como tu 
morres pouco tempo depois. 

Nesse momento, o coração de Hunter batia violentamente contra o 
peito. O suor pingava da sua testa, fazendo ‑lhe arder os olhos, enquanto 
as mãos dele tremiam, húmidas e frias. 

— No entanto, tu podes escolher, Robert. Não tens de salvar o teu par‑
ceiro, mas apenas a ti próprio. Sais daqui agora e deixa ‑lo a morrer sozinho. 
Ninguém vai saber, exceto tu. Consegues viver com isso? Arriscarás a tua 
vida pela dele? Escolhe uma cor. Dispões de 60 segundos. — O gravador 
emitiu um bip sonoro antes de ficar em silêncio. 

Hunter viu ligar‑se um visor digital vermelho por cima da cabeça de 
Garcia. 59, 58, 57…
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TRÊS

Cinco semanas antes. 

Jenny eSfregou oS olHoS ao levantar ‑se da mesa movimentada no 
Vanguard Club, em Hollywood, esperando não parecer tão cansada 
como se sentia. 

— Onde é que vais? — perguntou D ‑King, que bebericava o seu 
champanhe. 

Bobby Preston era o traficante mais famoso a noroeste de Los 
Angeles, mas nunca ninguém o tratava pelo nome verdadeiro e todos 
o conheciam por D ‑King. O «D» era a abreviatura de «Dealer», já que 
ele traficava praticamente tudo: droga, mulheres, carros, armas — pelo 
preço certo, ele fornecia aquilo que se quisesse. 

Jenny era a sua miúda mais deslumbrante, de longe. O corpo dela 
estava imaculadamente bronzeado e tonificado, e o rosto e sorriso per‑
feitos seduziriam qualquer homem do planeta, disso o D ‑King tinha a 
certeza. 

— Só preciso de retocar a maquilhagem. Volto já, querido. — Ela 
atirou ‑lhe um pequeno beijo e abandonou a restrita zona VIP, conser‑
vando a taça de champanhe na mão. 

Jenny não aguentava beber mais álcool, não por se sentir embria‑
gada, mas porque aquela era a quinta noite sucessiva de borgas e ela 
já tinha a sua conta. Não esperava que a sua vida viesse a dar naquilo. 
Jamais imaginara que ia tornar ‑se uma prostituta. O D ‑King assegurava‑
‑lhe sempre que ela não era uma profissional do sexo. Era uma compa‑
nhia sofisticada para cavalheiros com extremo bom gosto, e podres de 
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ricos obviamente, só que, no final das contas, ela fazia sexo por dinhei‑
ro. Para Jenny, isso fazia dela uma prostituta. 

A maioria dos clientes de Jenny era composta por velhos milioná‑
rios pervertidos à procura de algo que não conseguiam obter em casa. 
O sexo nunca passava pela normal e rotineira posição do missioná‑
rio. Todos queriam dar o seu dinheiro por bem empregado. Bondage, 
BDSM, espancamento, práticas sexuais envolvendo urina, ou uso do 
dildo, seja o que for. Qualquer que fosse o desejo deles, ela tinha de os 
satisfazer. Mas aquela não era uma noite de trabalho. Não lhe pagavam 
à hora e ela não estava ali com nenhum dos seus clientes parasitas. 
Estava com o seu patrão e teria de desfrutar da festa até ele dar aquilo 
por terminado. 

Jenny já estivera no Vanguard Club muitas vezes. Aquele era um 
dos poisos preferidos de D ‑King. O clube era inegavelmente um pro‑
dígio em luxo e sumptuosidade. Desde a gigantesca pista de dança, até 
ao espetáculo de raios laser e ao palco enorme. O Vanguard tinha capa‑
cidade para acolher até duas mil pessoas, e estava sobrelotado naquela 
noite. 

Jenny foi abrindo caminho em direção ao bar mais próximo das 
casas de banho das senhoras, onde dois barmen pareciam não ter mãos 
a medir. O clube fervilhava vibrantemente de gente glamorosa, na sua 
grande maioria na casa dos vinte ou trinta e poucos anos. Jenny não 
reparou nuns olhos que a seguiram desde a zona VIP até ao bar. Olhos 
que não se tinham desviado dela a noite inteira. De facto, eles tinham‑
‑na seguido nas quatro semanas anteriores, de discoteca em discote‑
ca, de hotel em hotel. Observavam ‑na, enquanto ela fingia divertir ‑se,  
enquanto ela dava prazer a cada um dos seus clientes. 

— Viva, Jen, tu estás bem? Pareces um bocado cansada — inquiriu 
Pietro, o barman de cabelo comprido, quando Jenny se acercou do bar. 
O homem ainda mantinha um ligeiro sotaque espanhol na fala.

— Estou bem, querido, acho que são só festas a mais — respon‑
deu ela, sem grande entusiasmo, depois de olhar de relance para o seu 
reflexo num dos espelhos do bar. Naquela noite, os seus olhos azuis 
hipnóticos pareciam ter perdido parte do brilho. 

— Não há descanso para os ímpios, é isso? — A observação de 
Pietro veio acompanhada de um sorriso contido. 

— Esta noite não — retorquiu Jenny, devolvendo ‑lhe o sorriso. 
— Posso servir ‑te alguma coisa? 
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— Não, eu estou bem. Ainda não consegui acabar esta. — Ela er‑
gueu a taça de champanhe, dirigindo ‑lhe uma piscadela de olhos sen‑
sual. — Só precisava de sair da festa por uns instantes. 

Pietro e Jenny tinham namoriscado algumas vezes, mas ele nunca 
fizera qualquer avanço em relação a ela. Estava consciente de que ela era 
propriedade de D ‑King.

— Bom, se quiseres alguma coisa só tens de chamar por mim. 
— Pietro concentrou ‑se de novo na preparação de cocktails e a fazer 
malabarismos com as garrafas. Uma mulher de cabelo escuro, para‑
da do outro lado do balcão e morta por captar a atenção dele, lançou 
a Jenny um olhar fulminante que dizia, «Desaparece, cabra, eu vi ‑o 
primeiro». 

Jenny passou a mão pelo cabelo longo, cor de trigo, pousou a taça de 
champanhe no balcão e deu meia volta para encarar a pista de dança. Ela 
gostava do ambiente do clube. De todas aquelas pessoas a divertirem ‑se, 
a dançarem, a beberem e a apaixonarem ‑se. OK, talvez não se apaixo‑
nassem, mas, pelo menos, fariam sexo por prazer e não por dinheiro. 
Gostaria simplesmente de ser como elas. Aquela não era em absoluto a 
bela vida hollywoodesca com que sonhara quando deixara o Idaho seis 
anos antes. 

O fascínio de Jenny Farnborough por Hollywood surgira aos 12 anos 
de idade. As salas de cinema tornaram ‑se o seu refúgio, longe das dis‑
cussões violentas e intermináveis entre uma mãe submissa e um pa‑
drasto excessivamente agressivo. Os filmes surgiram como uma saída 
de emergência, o veículo que a transportava para lugares onde nunca 
estivera, e ela desejava fazer parte desse mundo.

Jenny sabia que o sonho de Hollywood não passava de uma fantasia. 
Algo que apenas existia em livros e filmes cheios de clichés, dos quais 
ela lera e vira bastantes. Tinha de reconhecer que era uma sonhadora, 
mas talvez isso não fosse assim tão mau. Talvez a sorte lhe sorrisse.  
Ela não tinha nada a perder. 

Aos 14 anos teve o seu primeiro trabalho ao balcão de uma loja de 
pipocas. Jenny poupava cada cêntimo que ganhava e, aos 16 anos, dis‑
punha de economias suficientes para deixar para trás aquela cidade 
miserável. Jurou a si própria que nunca mais voltaria ao Idaho. Jenny 
nunca chegou a saber que a mãe se tornou dependente de comprimidos 
para dormir uma semana apenas depois de ela partir. 
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Hollywood correspondia a tudo o que Jenny esperara. Um lugar 
mágico cheio de pessoas bonitas, luzes e fantasias, mas a crua realidade 
da vida na Cidade dos Anjos estava muito longe da ilusão que ela cria‑
ra. As poupanças não duraram muito e, sem formação profissional, as 
rejeições foram ‑se amontoando como roupa para lavar. O belo sonho 
começou gradualmente a transformar ‑se num pesadelo.

Jenny foi apresentada a D ‑King por Wendy Loutrop, outra candi‑
data frustrada à carreira de atriz. Começou por recusar cada proposta 
que ele lhe fazia. Conhecia todas as histórias de mulheres bonitas 
que chegavam a Hollywood com o sonho de serem atrizes e que aca‑
bavam simplesmente por ir trabalhar para a rua ou para a indústria 
dos filmes pornográficos. Jenny estava determinada a não desistir. 
Não queria ser apenas uma nova história de fracasso, mas o seu orgu‑
lho teve de dar lugar ao instinto de sobrevivência e, depois de vários 
meses de telefonemas e presentes luxuosos, D ‑King arranjou uma 
nova miúda. 

Jenny não chegou a reparar na mão que deitava um líquido incolor 
na sua taça de champanhe. Os olhos dela estavam presos à multidão 
a dançar.

— Olá, beleza, posso oferecer ‑te uma bebida? — perguntou um ho‑
mem alto e louro parado à sua direita, com um sorriso luminoso. 

— Já tenho uma bebida, mas agradeço ‑te a oferta na mesma — res‑
pondeu ela delicadamente, sem olhar para o desconhecido. 

— Tens a certeza? Posso pedir uma garrafa de Cristal. O que me 
dizes, beleza?

Jenny virou ‑se para encarar o homem alto e louro. Este vestia ‑se im‑
pecavelmente, com um fato da Versace em cinzento ‑escuro, uma cami‑
sa branca e imaculada de colarinho engomado, e gravata em seda azul. 
Os olhos verdes constituíam o seu traço mais fascinante. Jenny tinha de 
admitir que ele era um homem atraente. 

— Como te chamas? — perguntou ‑lhe, forçando ‑se a sorrir. 
— O meu nome é Carl e tenho muito prazer em conhecer ‑te — res‑

pondeu ele, estendendo ‑lhe a mão. 
Em lugar de corresponder ao cumprimento, Jenny deu um gole no 

seu champanhe. 
— Olha, Carl, tu és um tipo agradável à vista, devo confessar ‑te — 

nesse momento, a voz dela adquiriu um timbre muito doce —, mas 
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tentar engatar uma miúda, acenando ‑lhe com dinheiro, não me parece 
boa ideia, principalmente num lugar como este. Isso faz ‑nos sentir vul‑
gares, a não ser que tu andes à procura de uma desmiolada qualquer 
— é isso que tu procuras? Uma profissional?

— Oh… não! — Carl remexeu nervosamente na gravata. — Descul‑
pa, essa não era a minha intenção, beleza.

— Nesse caso, tu não andas à procura de uma acompanhante de 
luxo que te proporcione uns momentos realmente bem passados?  
— perguntou ela, depois de dar um novo gole no champanhe, e enca‑
rando ‑o já de frente. 

— Não, é claro que não, beleza. Estava apenas a tentar partilhar 
uma bebida cordial e, se surgisse alguma química entre os dois… — ele 
deixou ficar a frase suspensa, com um encolher de ombros.

Jenny passou ‑lhe os dedos pela gravata, muito suavemente, antes 
de o puxar para si. 

— É uma pena que não estejas à procura de uma acompanhante de 
luxo — segredou ‑lhe ao ouvido esquerdo.

O sorriso de Carl diluiu ‑se numa expressão perplexa.
— Eu podia dar ‑te o telefone do meu chulo. Ele está mesmo ali.  

— Ela apontou para a zona VIP com um sorriso irónico nos lábios. 
Carl abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas não lhe 

saiu qualquer palavra. 
Jenny bebeu o resto do champanhe e lançou ‑lhe uma piscadela de 

olho provocadora, antes de se afastar do bar em direção à casa de banho 
das senhoras. 

Os olhos continuaram a segui ‑la. 
Já não falta muito. A droga não tarda a fazer efeito. 
Jenny retocava o batom, quando as forças começaram a faltar ‑lhe. 

Percebeu que algo não estava bem. De repente, sentia ‑se febril e cheia 
de calor. As paredes pareciam fechar ‑se sobre ela, e notou dificuldades 
em respirar. Começou a caminhar para a porta o mais depressa que 
conseguiu. Tinha de sair dali. 

Ao sair da casa de banho num passo vacilante, a sala inteira pare‑
ceu girar à sua volta. Jenny queria regressar à mesa de D ‑King, mas 
as pernas recusavam ‑se a obedecer ‑lhe. Estava prestes a cair no chão, 
desfalecida, quando umas mãos a arrebataram.

— Sentes ‑te bem, querida? Pareces maldisposta. 
— Não estou muito bem. Acho que preciso…
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— Precisas de apanhar ar. Aqui dentro está muito abafado. Vem 
comigo, eu ajudo ‑te. Vamos um bocado até lá fora. 

— Mas eu… — Jenny começava a ter dificuldade em articular as 
palavras. — Eu tenho de dizer ao D ‑King… tenho de voltar para a… 

— Depois, minha querida. Agora, só tens de vir comigo. 
Ninguém reparou em Jenny, acompanhada por alguém que ela des‑

conhecia, a dirigir ‑se para a saída do clube. 
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— Sim, fala o detetive Hunter. — Hunter atendeu finalmente o tele‑
móvel ao sexto toque. Falava com a voz rouca e as palavras saíam ‑lhe 
devagar, denunciando as poucas horas de sono que dormira. 

— Robert, onde diabo te meteste? O capitão anda à tua procura há 
duas horas. 

— Maçarico, és tu? Que horas são? — Carlos Garcia, o novo com‑
panheiro de Hunter tinha ‑lhe sido atribuído há uma semana, após a 
morte do seu parceiro de há muito tempo. 

— Três da manhã.
— De que dia?
— Porra, meu… segunda ‑feira. Olha, o melhor é vires cá ter e dar 

uma olhadela a isto, porque temos em mãos um daqueles homicídios 
lixados.

— Somos a Secção 1 de Homicídios Especiais, Carlos. Só lidamos 
com homicídios lixados. 

— Bom, esta é uma embrulhada das autênticas e é bom que che‑
gues aqui depressa. O capitão quer que sejamos nós a tratar disto. 

— Hum ‑hum — replicou Hunter, com indiferença. — Qual é a mo‑
rada?

Ao pousar o telemóvel, ele olhou em redor, para o quarto pequeno 
e escuro que desconhecia. 

— Onde diabo estou eu? — murmurou.
A cabeça a latejar e um sabor horrível na boca recordaram ‑lhe o 

quanto bebera na noite anterior. Hunter afundou a cabeça na almofada 
com a esperança de que aquilo lhe apaziguasse a dor. De súbito, sentiu 
um movimento ao seu lado na cama.
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— Então, esse telefonema significa que tens de te ir embora?  
— A voz da mulher era suave e sensual, com uma alusão a um sotaque 
italiano. O olhar aturdido de Hunter precipitou ‑se sobre o corpo meio 
tapado deitado ao seu lado. A luz ténue dos candeeiros de iluminação 
pública do outro lado da janela infiltrava ‑se no quarto, permitindo ‑lhe 
distinguir os contornos da mulher. Pela sua mente, sucederam ‑se verti‑
ginosamente as memórias da noite anterior. O bar, as bebidas, o jogo de 
sedução, a corrida de táxi para um apartamento desconhecido e a mu‑
lher de longos cabelos escuros cujo nome ele esquecera. Aquela era a 
terceira mulher ao lado de quem acordava nas passadas cinco semanas.

— Sim, tenho de me ir embora. Desculpa — disse ‑lhe, num tom 
despreocupado.

Hunter levantou ‑se e começou a procurar as suas calças; nesse mo‑
mento, a dor de cabeça fazia ‑se sentir com mais força. Os seus olhos 
adaptaram ‑se rapidamente à obscuridade do quarto, possibilitando ‑lhe 
ver melhor o rosto da mulher. Ela parecia ter 30 ou 31 anos de idade. 
O cabelo escuro e sedoso ultrapassava ‑lhe os ombros nuns dez centí‑
metros, emoldurando uma cara em forma de coração, com os lábios 
e o nariz delicadamente esculpidos. Era atraente, mas não ao estilo 
de uma estrela de Hollywood. A franja assimétrica assentava ‑lhe na 
perfeição e os seus olhos verde ‑escuros difundiam um brilho invulgar 
e cativante. 

Junto à porta do quarto, Hunter encontrou as suas calças e as cuecas 
— o par estampado com uns ursinhos azuis. 

Agora é demasiado tarde para me sentir constrangido, pensou. 
— Posso utilizar a tua casa de banho? — perguntou, puxando o 

fecho das calças. 
— Claro que sim. É a primeira porta à direita ao saíres do quarto  

— indicou ela, recostando ‑se na cabeceira. 
Hunter entrou na casa de banho, fechando a porta atrás de si. 

Depois de molhar a cara com água fria, fitou a imagem refletida no 
espelho. Os olhos azuis estavam raiados de sangue. A pele, mais pálida 
do que o habitual. A barba, por fazer.

— Boa, Robert — comentou para si próprio, atirando mais água 
para o rosto extenuado. — Mais uma mulher de que mal te lembras de 
ter conhecido, para não falar em vires para o apartamento dela. O sexo 
casual é fantástico. E ainda é melhor quando nos lembramos de o ter 
tido. Tenho de reduzir esta coisa da bebida. 
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Espremeu um pouco de pasta dentífrica para o dedo e tentou utilizá‑
‑lo para lavar os dentes. De súbito, ocorreu ‑lhe um novo pensamento. 
E se ela é uma prostituta? E se eu lhe devo dinheiro por qualquer coisa de 
que nem sequer me lembro de fazer? Vasculhou rapidamente o interior da 
carteira. O pouco dinheiro que trazia ainda lá estava.

Alisou com a mão o cabelo louro e curto, voltando para o quarto 
onde a mulher continuava apoiada à cabeceira da cama. 

— Estavas a falar sozinho lá dentro? — perguntou ela, com um 
sorriso contido. 

— O quê? Ah, sim, faço isso às vezes, porque mantém a minha 
sanidade. Olha… — Ele conseguiu por fim descobrir a camisa no chão, 
ao pé da cama. — Eu devo ‑te dinheiro? — inquiriu, adotando um tom 
descontraído. 

— O quê? Tu achas que eu sou uma prostituta? — ripostou ela, 
nitidamente ofendida. 

Merda! Hunter concluiu que fizera asneira.
— Não, olha… não é nada disso, só que… isto já me aconteceu antes. 

Há alturas em que bebo demais e… não disse isso para te ofender.
— Achas que eu tenho o aspeto de uma prostituta? — inquiriu ela, 

num tom irritado.
— De forma nenhuma — respondeu ele, com firmeza. — Foi uma 

estupidez ter pensado nisso. Desculpa. É provável que ainda esteja meio 
embriagado. — Tentava retratar ‑se tão depressa quanto podia. 

Ela fitou ‑o por um momento. 
— Repara, eu não sou o género de mulher por quem tu me tomas 

obviamente. O meu trabalho envolve muita pressão e estes últimos 
meses têm sido duros. Só queria descomprimir um pouco e tomar 
umas bebidas. Nós começámos a conversar. Tu foste divertido, sim‑
pático, bastante encantador até. Na verdade, és capaz de manter uma 
conversa com pés e cabeça. Ao contrário da maior parte dos outros 
imbecis que conheço quando vou sair. Uma bebida puxou pela outra, 
e nós acabámos na cama. O que foi um erro da minha parte, eviden‑
temente. 

— Não… olha… — Hunter tentava encontrar as palavras corretas — 
… às vezes, eu digo coisas sem pensar. Lamento muito, sinceramente. 
Neste momento, sinto ‑me um cretino. 

— E com toda a razão. 
— Acredita que sinto. 
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Os olhos dela não se desviavam de Hunter. Ele parecia sincero. 
— De qualquer forma, se eu fosse uma prostituta, não me parece 

que tivesses dinheiro para me pagar, a julgar pelas tuas roupas, incluin‑
do a interior. 

— Ah, esse foi um golpe baixo. Eu já me sentia suficientemente 
embaraçado, sem aludires a isso. 

Ela sorriu. 
Hunter ficou contente por o seu pedido de desculpas ter surtido 

efeito. 
— Importavas ‑te que eu fizesse rapidamente uma chávena de café 

antes de sair?
— Não tenho café, apenas chá, mas serve ‑te à vontade se quiseres. 

A cozinha fica ao fundo do corredor. 
— Chá? Acho que vou dispensar. Preciso de qualquer coisa mais 

forte, que me faça acordar. — Ele acabou de abotoar a camisa. 
— Tens a certeza de que não podes ficar? — Ela empurrou os co‑

bertores para trás, revelando as suas formas desnudadas. Curvas es‑
plendorosas, seios graciosamente modelados, e sem vestígios de pelos 
no corpo. — Talvez me possas mostrar como estás verdadeiramente 
arrependido de me chamares prostituta. 

Hunter ficou parado um momento, como se refletisse no que ia 
fazer. Mordeu o lábio inferior e removeu o pensamento da sua mente. 
A dor de cabeça lembrava ‑lhe que não devia voltar a fazê ‑lo. 

— Garanto ‑te que ficava, se pudesse. — Nesse momento, já estava 
completamente vestido e pronto para partir. 

— Compreendo. Era a tua mulher quem estava ao telefone?
— O quê? Eu não sou casado. Foi uma chamada de trabalho, a sério. 

— A última coisa que Hunter desejava era que ela pensasse que ele era 
um marido infiel. 

— Está bem — proferiu ela, num tom neutro. 
O olhar de Hunter percorreu mais uma vez o corpo da mulher, que 

despertou nele uma pontada de excitação. 
— Se me deres o teu número de telefone, talvez possamos encontrar‑

‑nos de novo um destes dias.
Ela observou ‑o por um longo momento. 
— Pensas que eu não me vou dar ao trabalho de te ligar, é isso?  

— inquiriu Hunter, adivinhando a relutância dela. 
— Ah, também sabes ler as mentes? Esse é um belo truque de salão. 
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— Devias ver o que eu sou capaz de fazer com um baralho de 
cartas.

Ambos sorriram. 
Ela estendeu a mão para um bloco de notas na mesinha de cabecei‑

ra, com um sorriso afetado no rosto. 
Hunter tirou ‑lhe o papel da mão e beijou ‑a na bochecha direita.
— São mil dólares, querido! — disse ela docemente, passando ‑lhe 

os dedos pelos lábios. 
— O quê? — ripostou ele, com um olhar desconcertado. — Mas…
Ela já lhe sorria de novo.
— Desculpa. Não consegui resistir, depois de me chamares pros‑

tituta.
No exterior do apartamento, Hunter abriu o papel que trazia na 

mão. Isabella! Um nome sexy, pensou ele. A seguir, perscrutou a rua 
à procura do seu velho Buick Lesabre. O carro não se via em parte  
alguma.

— Merda! Eu estava demasiado bêbado para vir a conduzir. — Amal‑
diçoou ‑se, antes de mandar parar o primeiro táxi que apareceu.

As indicações fornecidas por Garcia conduziram Hunter para o meio 
do nada. A estrada do desfiladeiro de Little Tujunga, em Santa Clarita, 
tem uma extensão de aproximadamente 30 quilómetros, ligando a 
Bear Divide ao Foothill Boulevard, em Lakeview Terrace. A sua qua‑
se totalidade atravessa a floresta nacional de Angeles. Existem pontos 
onde as vistas da região arborizada e das montanhas são simplesmen‑
te deslumbrantes. Garcia fornecera um itinerário preciso e, em breve,  
o táxi avançava por um caminho de terra estreito e acidentado, rodea‑
do de colinas, arbustos e terrenos pedregosos. A escuridão e o espaço 
vazio eram impressionantes. Vinte minutos depois, desembocaram fi‑
nalmente numa vereda com o piso em mau estado que seguia até uma 
velha casa de madeira. 

— Acho que é aqui — disse Hunter, entregando ao motorista todo 
o dinheiro que levava no bolso. 

A vereda era comprida e estreita, e a sua largura dava à justa para 
um carro de tamanho normal passar. Em volta, cresciam arbustos den‑
sos e intransponíveis. As viaturas policiais e oficiais amontoavam ‑se 
por toda a parte, criando algo parecido com um engarrafamento de 
trânsito no deserto. 
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Garcia estava parado em frente do pardieiro de madeira a falar 
com um agente do laboratório criminal, ambos munidos de uma lan‑
terna. Hunter teve de furar através do aparato de viaturas para se jun‑
tar a eles. 

— Cristo, isto é o que eu chamo um lugar remoto. Por pouco que 
não chegávamos ao México… Viva, Peter — saudou ele, dirigindo um 
aceno de cabeça ao agente do laboratório criminal.

— Uma noite mal dormida, Robert? Pela tua cara, deves estar a 
sentir ‑te como eu — comentou Peter, com um sorriso presunçoso e 
irónico. 

— Sim, obrigado, também estás com um aspeto fantástico. Quando 
é que nasce o bebé? — perguntou ‑lhe Hunter, dando uma palmadinha 
na barriga de cerveja de Peter. — Então, o que temos nós aqui? — per‑
guntou ele em seguida, virando ‑se para Garcia.

— Acho que é melhor veres por ti próprio. É difícil descrever o que 
está ali. O capitão está lá dentro e disse que queria falar contigo antes de 
os rapazes etiquetarem e isolarem o local — declarou Garcia, parecendo 
perturbado. 

— O que diabo faz o capitão aqui? Ele não costuma aparecer nas 
cenas do crime. Ele conhecia a vítima?

— Sei tanto como tu, mas acho que não. Ela não está exatamente re‑
conhecível. — A declaração de Garcia levou Hunter a estreitar os olhos 
com uma apreensão adicional. 

— Então é um corpo de mulher?
— Ah, é uma mulher, disso não restam dúvidas. 
— Sentes ‑te bem, maçarico? Pareces um bocado abalado. 
— Está tudo bem — garantiu ‑lhe Garcia. 
— Ele já vomitou duas vezes — comentou Peter, fazendo outro sor‑

riso escarninho. 
Hunter observou Garcia por um momento. Sabia que não era a pri‑

meira vez que o seu parceiro estava num local do crime. 
— Quem encontrou o corpo? De onde é que veio o telefonema?
— Parece que houve uma chamada anónima para o 112 — esclare‑

ceu Garcia. 
— Ah, fixe, uma dessas. 
— Toma, leva isto — disse Garcia, passando a sua lanterna a Robert. 
— Também precisas de um saco de vómitos? — inquiriu Peter,  

a gozar.
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Hunter ignorou o comentário e deteve ‑se um instante a observar 
a casa do exterior. Esta não tinha porta de entrada. A parede da frente 
estava desprovida da maior parte das tábuas de madeira e a vegetação 
passara entre as que restavam, dando à sala de entrada o aspeto de 
uma floresta recôndita. Os fragmentos de tinta descascada no que 
restava dos peitoris das janelas permitiam ‑lhe concluir que a casa 
tinha sido branca. Era óbvio que ninguém vivia ali há muito tem‑
po, e isso preocupava ‑o. Quem comete um primeiro assassínio não 
se dá ao trabalho de procurar um sítio tão isolado para praticar um  
crime. 

Três agentes da polícia encontravam ‑se à esquerda da casa, a de‑
bater a partida de futebol da noite anterior, cada um com um copo de 
café fumegante na mão. 

— Onde posso arranjar um daqueles? — perguntou Hunter, apon‑
tando para os cafés. 

— Eu arranjo ‑te um — ofereceu ‑se Garcia. — O capitão está na 
última sala da esquerda, ao fundo do corredor. Eu vou ter contigo  
depois. 

— A trabalhar no duro, rapazes? — gritou Hunter para os três 
agentes da polícia, que lhe lançaram uma olhadela indiferente de sos‑
laio, voltando logo a seguir à sua discussão sobre o jogo. 

Dentro de casa, pairava um cheiro estranho no ar, uma mistura de 
madeira apodrecida com águas residuais. Não havia nada digno de nota 
na sala de entrada. Hunter acendeu a lanterna e encaminhou ‑se para 
a porta que ficava do outro lado, entrando num corredor longo e es‑
treito que dava para mais quatro salas, duas de cada lado. Um jovem 
agente da polícia estava junto à última porta da esquerda. À medida 
que avançava pelo corredor, Hunter espreitava de relance para cada 
sala. Nada mais do que teias de aranha e entulho antigo. O rangido das 
tábuas do soalho conferia à casa uma atmosfera ainda mais sinistra.  
Ao aproximar ‑se da última porta e do polícia de sentinela, Hunter sen‑
tiu uma pontada de frio inquietante. O frio que emanava de cada local 
do crime. O frio da morte. 

O agente desviou ‑se para o lado, depois de Hunter exibir o seu dis‑
tintivo.

— Avance, detetive!
Sobre uma mesa ao lado da porta, ele encontrou as batas habituais, 

a par de protetores para sapatos em plástico azul e toucas de cabelo.  
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Ao lado, estava uma caixa com luvas de látex. Hunter equipou ‑se e abriu 
a porta seguinte, para enfrentar um novo pesadelo. 

Ao entrar na sala, a imagem chocante com que os seus olhos depa‑
raram retirou ‑lhe todo o ar dos pulmões.

— Meu Deus… — A voz dele mal passava de um murmúrio ténue. 
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Hunter eStava parado à porta de um grande quarto de casal, cuja ilu‑
minação provinha unicamente de duas lanternas em movimento — as 
do capitão Bolter e do doutor Winston. Surpreendentemente, a divisão 
encontrava ‑se em muito melhores condições do que o resto da casa. 
Um fosso gigantesco abriu ‑se no seu estômago, enquanto ele olhava 
fixamente para a cena à sua frente. 

Mesmo defronte à porta do quarto e a cerca de um metro da parede 
oposta, o corpo desnudado de uma mulher estava suspenso de dois pos‑
tes de madeira paralelos. Com os braços abertos na sua amplitude má‑
xima, os joelhos dela dobravam ‑se ao tocar no chão, deixando ‑a numa 
posição ajoelhada em forma de Y. A corda que lhe amarrava os pulsos 
ao topo dos postes sulcara ‑lhe a carne, e linhas escuras de sangue seco 
ornamentavam ‑lhe agora os braços delgados. Hunter fitava o rosto da 
mulher, enquanto a sua mente se esforçava por decifrar o que os seus 
olhos viam.

— Santo Deus do céu!
Um enxame contínuo de moscas rodopiava em volta do corpo, ge‑

rando um zumbido permanente, mas elas não lhe tocavam no rosto. 
No seu rosto descarnado. Uma máscara disforme de tecido muscular. 

— Hunter! Finalmente decidiu aparecer. — O capitão Bolter 
encontrava ‑se do outro lado da sala, ao lado do doutor Winston, o mé‑
dico legista ‑chefe.

Hunter manteve o seu olhar fixo na mulher mais uns segundos, 
antes de desviar a atenção para o capitão. 

— Alguém a esfolou? — inquiriu ele da entrada, com um tom in‑
crédulo na voz. 
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— Viva… alguém a esfolou viva — corrigiu o doutor Winston na sua 
voz calma. — Ela morreu horas depois de a pele lhe ser arrancada da cara.

— Só pode estar a brincar comigo! — Hunter observou a mulher 
sem rosto. A ausência da pele fazia os olhos dela projetarem ‑se das ór‑
bitas, e eles pareciam olhar diretamente para ele. A boca dela pendia 
aberta. Não havia dentes.

Hunter calculou que ela não devia ter mais de 25 anos. As pernas,  
o ventre e os braços apresentavam ‑se indubitavelmente bem tonifica‑
dos, e era evidente que ela tinha cuidado da sua aparência. O cabelo era 
louro dourado, longo e liso, e caía‑lhe até meio das costas. Não havia 
dúvidas de que ela teria sido uma mulher muito atraente.

— Ainda há mais. Dê uma olhadela atrás da porta — pediu o doutor 
Winston. 

Hunter entrou no quarto, fechando a porta e ficando a olhar para ela 
uns momentos, sentindo ‑se baralhado. 

— Um espelho de corpo inteiro? — proferiu ele com ar atónito, 
olhando para o seu reflexo. Desviou ‑se de repente, e o corpo da mulher 
surgiu integralmente no espelho. 

— Meu Deus! O assassino obrigou ‑a a assistir. — O corpo estava 
posicionado mesmo em frente à porta. 

— É o que parece — concordou o doutor Winston. — É provável 
que ela tenha passado as últimas horas de vida a fitar a sua imagem 
desfigurada no espelho — uma tortura mental em paralelo à física.

— O espelho não pertence a esta porta… — observou Hunter, olhan‑
do em seu redor — … ou a este quarto. Parece novo em folha. 

— Precisamente. O espelho e os postes de madeira foram colocados 
aqui por uma razão. Para intensificar o sofrimento dela — confirmou 
o doutor Winston. 

A porta do quarto abriu ‑se, desviando Hunter da sua contemplação 
do espelho. Garcia entrou, acompanhado de um copo de café. 

— Aqui tens — disse ele, estendendo ‑o a Hunter. 
— Acho que não o vou tomar, maçarico. O meu estômago já viu 

melhores dias e estou mais do que perfeitamente acordado neste mo‑
mento — retorquiu Hunter, fazendo um gesto de rejeição com a mão. 

Tanto o capitão Bolter como o doutor Winston abanaram a cabeça, 
recusando do mesmo modo. Garcia abriu a porta de novo.

— É para ti — disse para o jovem agente que estava no exterior.  
— Estás com ar de quem precisa de uma bebida. 
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— Oh! Obrigado. — O agente parecia surpreendido. 
— Não tens de quê. — Garcia fechou a porta e aproximou ‑se da 

vítima, com Hunter ao seu lado. Um cheiro pungente inundou ‑lhes 
as narinas, e Hunter foi forçado a tapar o nariz com a mão. A mulher 
estava ajoelhada numa poça de urina e fezes.

— Mantiveram ‑na amarrada àqueles postes durante várias horas, 
talvez até um dia inteiro. Aquela era a casa de banho dela — referiu o 
doutor Winston, apontando para o chão. 

Garcia franziu o rosto com repugnância. 
— Há quanto tempo morreu ela, doutor? — inquiriu Hunter.
— Neste momento, é difícil precisar. A temperatura do corpo hu‑

mano diminui aproximadamente 1,5 graus por hora após a morte.  
O corpo dela arrefeceu cerca de 12 graus, o que pode significar que 
ela está morta há oito horas, mas isso depende das circunstâncias. Não 
duvido de que o calor do verão retardou o processo e tenho a certeza 
de que esta sala se transforma numa sauna durante o dia. Vou ter uma 
ideia mais concreta sobre a altura da morte depois de a levar para a mi‑
nha sala de autópsias.

— Não existem cortes, marcas de balas ou de estrangulamento. 
Ela morreu realmente devido aos ferimentos na cara? — perguntou 
Hunter, olhando para o tronco da mulher e agitando as mãos para afas‑
tar algumas das moscas.

— De novo, sem a autópsia eu não posso ter a certeza, mas colocava 
a hipótese de uma paragem cardíaca motivada apenas por dor e exaus‑
tão. Quem quer que lhe fez isto, manteve ‑a nesta posição, infligindo ‑lhe 
cada vez mais sofrimento até ela sucumbir. O assassino quis que ela 
sofresse o mais possível, e foi isso que aconteceu. 

Hunter passou o olhar pelo quarto, como se procurasse qualquer 
coisa. 

— Que outro cheiro é este? Cheira a mais alguma coisa que parece 
vinagre. 

— Tem um bom olfato, Hunter — observou o doutor Winston, 
apontando para um canto da divisão. — Aquela garrafa que está ali con‑
tinha vinagre. Também se consegue sentir o cheiro no corpo dela, prin‑
cipalmente na parte de cima. Tudo indica que o assassino o despejou 
sobre o seu rosto descarnado em intervalos regulares.

— O vinagre também atua como repelente das moscas — acrescen‑
tou Hunter.
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— Exatamente — confirmou o doutor Winston. — Agora, imagi‑
nem o tipo de sofrimento pelo qual ela passou. Todos os nervos em 
volta da face estavam completamente expostos. Mesmo a mais pequena 
brisa causava ‑lhe uma dor insuportável. É provável que ela tenha ficado 
inconsciente várias vezes, ou tê ‑lo ‑á tentado, pelo menos. Note ‑se que 
ela não tinha pálpebras, nenhuma forma de se resguardar da luz, de 
deixar os olhos descansarem. De cada vez que recuperava os sentidos,  
a primeira imagem que ela via era a do seu corpo nu e desfigurado. 
Nem me vou alongar sobre a espécie de dor provocada pela acidez do 
vinagre quando este é derramado sobre carne viva.

— Santo Deus! — exclamou Garcia, recuando alguns passos.  
— Pobre mulher!

— Ela estaria consciente enquanto a esfolavam? — indagou Hunter.
— Não sem que estivesse anestesiada, mas eu penso que não foi 

o caso. Imagino que foi drogada e deixada inconsciente durante várias 
horas, enquanto este psicopata se ocupava da cara dela. Depois de o fa‑
zer, ele trouxe ‑a para esta casa, amarrou ‑a aos postes e torturou ‑a ainda 
mais até a deixar sem vida. 

— Como? Acha que ela não foi esfolada nesta casa? — perguntou 
Garcia, parecendo confuso. 

— Não — respondeu Hunter, antes de o doutor Winston ter oportu‑
nidade de o fazer. — Olha à tua volta ou observa qualquer sala à tua es‑
colha. Não vês um pingo de sangue em lado nenhum, a não ser debaixo 
dela. É claro que o assassino limpou tudo isto a seguir. Mas o lugar não 
foi este. Corrija ‑me se eu estiver enganado, doutor, mas esfolar um ser 
humano é um processo complicado. 

O doutor Winston fez um aceno de cabeça, aquiescendo em silên‑
cio. 

— O assassino ia precisar de material cirúrgico, para não falar de 
muito tempo e conhecimentos — prosseguiu Hunter. — Estamos na 
presença de um psicopata altamente habilidoso. Alguém que conhece 
detalhadamente as práticas médicas. Ela não foi esfolada nesta casa. 
Este foi o seu local de tortura e de morte.

— Talvez o assassino seja caçador. Alguém que saiba esfolar ani‑
mais, estão a ver? — sugeriu Garcia.

— Pode ser que sim, mas isso não ajudava — indicou Hunter.  
— A pele humana não reage como a de um animal. A elasticidade é 
diferente. 
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— Como sabes isso? Costumas caçar? — inquiriu Garcia, intrigado.
— Não, mas leio muito — replicou Hunter, descontraidamente. 
— Além disso, os animais estão mortos na altura do esfolamento 

— referiu o doutor Winston, voltando a tomar a palavra. — A pele pode 
ser arrancada simplesmente, sem alguma preocupação com a vida do 
animal. O nosso assassino manteve a vítima com vida e essa é por si 
só uma operação muito delicada. Esta pessoa, quem quer que ela seja, 
percebe de medicina. Na realidade, até daria um bom cirurgião plástico, 
à exceção do trabalho nos dentes. Eles foram simplesmente extirpados, 
sem delicadeza, mas com o máximo de dor. 

— O assassino quis evitar que nós a identificássemos — alvitrou 
Garcia. 

— Ele deixou ‑lhe os dedos intactos — contrapôs Hunter, depois de 
um exame rápido às mãos da mulher. — Por que motivo tiraria ele os 
dentes deixando as impressões digitais? 

Garcia acenou com a cabeça, mostrando ter a mesma opinião.
Hunter caminhou em volta dos dois postes para observar as costas 

da mulher. 
— O palco para uma representação — murmurou ele. — Um lugar 

onde a perversidade do assassino podia ganhar vida. Foi por esse moti‑
vo que a trouxeram para aqui. Reparem, ela está numa posição ritualís‑
tica. — Ele virou ‑se, para encarar o capitão Bolter. — Este assassino já 
tinha feito isto antes.

O capitão não pareceu ficar surpreendido.
— Ninguém conseguia suportar este tipo de dor em silêncio — co‑

mentou Garcia. — Este é o sítio ideal, completamente isolado, sem vizi‑
nhança, sem ninguém que pudesse surpreender o assassino. Ela podia 
berrar a plenos pulmões e ninguém apareceria.

— Em relação à vítima, já temos alguma informação? Sabemos 
quem ela é? — perguntou Hunter, continuando a examinar as costas 
da mulher.

— Para já não, mas ainda nos falta analisar as impressões digi‑
tais — respondeu Garcia. — A primeira inspeção que fizemos à casa 
deixou ‑nos de mãos vazias, sem uma peça de roupa sequer. É óbvio que 
ela não vivia aqui, e revistar a casa à procura de pistas ou da sua identi‑
dade será provavelmente uma perda de tempo. 

— Mas faz isso de qualquer maneira — pediu Hunter, com firmeza. 
— E em relação a pessoas desaparecidas?
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— Fornecemos a descrição inicial à base de dados das Pessoas 
Desaparecidas e Não Identificadas — informou Garcia. — Ainda não 
obtivemos nenhuma correspondência, mas sem um rosto… — Ele aba‑
nou a cabeça, como se considerasse aquela tarefa impossível.

Hunter concentrou ‑se uns segundos a observar o quarto em redor, 
antes de o seu olhar se fixar numa janela na parede sul. 

— E marcas de pneus no exterior? Aparentemente, não existe outra 
maneira de chegar aqui a não ser por aquela vereda estreita. O assassino 
deve ter vindo para cá de carro.

O capitão Bolter fez um ligeiro aceno de cabeça. 
— Tem razão. Aquele caminho é o único acesso à casa, e todas as 

unidades policiais e forenses têm andado a passar por ali, de um lado 
para o outro. A haver alguma coisa, ela já foi destruída. Há uns imbecis 
que me vão ouvir por causa disso. 

— Boa!
O quarto ficou em silêncio. Já todos tinham presenciado aquilo. 

Uma vítima completamente impotente perante um agressor desequi‑
librado — uma tela negra pintada com as cores vibrantes da morte — 
mas aquilo parecia diferente. Sentia ‑se que era diferente.

— Não gosto disto. — Hunter quebrou o silêncio. — Não gosto 
mesmo nada disto. Este não é um homicídio vulgar desencadeado 
por um impulso momentâneo. Isto foi planeado e durante um tempo  
absurdamente longo. Pensem só na paciência e determinação que são 
precisas para conseguir fazer uma coisa destas. — Ele friccionou o na‑
riz. Nesse momento, o fedor da morte já o tinha atingido. 

— Será um crime de paixão? Talvez alguém quisesse somente 
vingar ‑se de uma relação fracassada — disse Garcia, avançando com 
outro palpite.

— Isto não é nenhum crime de paixão — afirmou Hunter, abanan‑
do a cabeça. — Ninguém que tivesse estado apaixonado por ela seria 
capaz de fazer uma coisa destas. Por muito magoada que a pessoa es‑
tivesse, a não ser que a vítima se relacionasse com o próprio Satanás. 
Repara nela. Isto é simplesmente grotesco e está a deixar ‑me preocupa‑
do. As coisas não vão ficar por aqui. 

As palavras de Hunter provocaram um novo calafrio no quarto.  
A última coisa de que a cidade de Los Angeles precisava era de outro 
assassino psicopata à solta, alguém que quisesse vir a ser o próximo 
Jack, o Estripador. 
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— O Hunter tem razão, não se trata de um crime de paixão. O as‑
sassino já fez isto antes — disse o capitão Bolter finalmente, des viando‑
‑se da janela. A afirmação dele deixou todos perplexos. 

— Sabe alguma coisa que nós desconhecemos? — Garcia fez a per‑
gunta que estava na cabeça de todos. 

— Já vão ficar a saber. Há outra coisa que eu quero que vejam antes 
de o pessoal dos serviços forenses entrar aqui. 

Aquilo era algo que intrigava Hunter desde a sua chegada. Habi‑
tualmente, a equipa de peritos forenses analisava o local antes de os 
detetives serem autorizados a andar entre as provas. No entanto, desta 
vez, o capitão optara por deixar Hunter entrar primeiro. Era raro Bolter 
quebrar o protocolo. 

— Espreitem para a nuca dela — disse este, inclinando a cabeça em 
direção ao corpo.

Hunter e Garcia trocaram um olhar apreensivo, antes de se aproxi‑
marem mais uma vez da mulher morta.

— Deem ‑me qualquer coisa para levantar o cabelo dela — pediu 
Hunter, dirigindo ‑se a quem estava na sala. O doutor Winston passou‑
‑lhe um ponteiro retrátil de metal. 

Enquanto Hunter fazia incidir a luz da lanterna sobre o pescoço já 
exposto, a sua mente girava num torvelinho de confusão. O seu olhar 
incrédulo não se desviava daquele ponto, enquanto o rosto dele ficava 
lívido. 

Do sítio onde se encontrava, Garcia não dispunha de uma boa pers‑
petiva, mas era a expressão nos olhos de Hunter que o deixava apreen‑
sivo. Aquilo que ele via, fosse o que fosse, perturbava ‑o profundamente. 
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embora robert Hunter tiveSSe 39 anos de idade, o seu rosto jovem e a 
impressionante forma física conferiam ‑lhe a aparência de um homem 
de apenas 30 anos acabados de fazer. Quase sempre vestido de calças de 
ganga, t ‑shirt e um casaco de cabedal a cair de velho, Hunter tinha mais 
de 1,80 metros de altura, os ombros largos, as maçãs do rosto salientes 
e um cabelo curto e alourado. Com uma força deliberadamente contro‑
lada, que transparecia em cada movimento que fazia, era contudo nos 
olhos que residia o seu magnetismo. Eram de um azul‑claro e intenso, 
sugerindo inteligência e uma determinação de ferro. 

Hunter crescera como filho único de uns pais da classe trabalhado‑
ra em Compton, um bairro desfavorecido a sul de Los Angeles. A mãe 
perdeu a batalha contra o cancro quando ele contava apenas 7 anos de 
idade. O pai nunca chegou a casar outra vez, vendo ‑se obrigado a arran‑
jar dois empregos para conseguir criar um filho sozinho. 

Desde tenra idade, tornou ‑se óbvio para toda a gente que Hunter 
era diferente. O entendimento que tinha das coisas era mais rápido que 
o da maioria. A escola aborrecia ‑o e deixava ‑o frustrado. Em menos de 
dois meses, assimilou a matéria do sexto ano, e, apenas para ocupar 
o tempo, devorou os livros do sétimo ano, do oitavo e até do nono.  
Impressionado com aquela criança prodígio, o senhor Fratelli, diretor 
da escola, promoveu uma reunião na Escola Mirman para Crianças  
Superdotadas, em Mulholland Drive, a noroeste de Los Angeles. O dou‑
tor Tilby, o psicólogo da Mirman, submeteu ‑o a um conjunto de testes, e 
Hunter foi considerado «fora de série». Uma semana depois, era trans‑
ferido para Mirman, como aluno do oitavo ano. Tinha apenas 12 anos 
de idade.
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Aos 14 anos, Hunter já absorvera sem dificuldade as matérias de 
inglês, história, biologia e química do ensino secundário da escola. 
Quatro anos de ensino secundário foram condensados em dois e, aos 
15 anos, Hunter completou o curso com uma menção honrosa. As reco‑
mendações de todos os professores permitiram ‑lhe ser admitido como 
um aluno em «circunstâncias especiais» na universidade de Stanford.  
O expoente máximo em estudos de psicologia universitários da altura. 

Apesar da boa aparência, o facto de ser demasiado magro e jovem, 
aliado ao gosto por usar roupas peculiares, tornaram ‑no pouco popular 
junto das raparigas e um alvo fácil para os rufias. Hunter não tinha corpo 
nem aptidão para o desporto, preferindo passar o tempo livre na biblio‑
teca. Ele lia — devorava — os livros a uma velocidade impressionante. 
Nasceu ali o seu fascínio pelo mundo da criminologia e pelo processo 
mental das personalidades apelidadas de «perversas». A manutenção 
de uma média de notas de 19 ao longo dos seus estudos universitá‑
rios foi algo fácil de alcançar, mas Hunter não tardou a cansar ‑se das 
perseguições dos rufias e de ser alcunhado de «rapaz ‑palito». Resolveu 
inscrever ‑se num ginásio de musculação e passou a ter aulas de artes 
marciais. Para sua surpresa, começou a apreciar a dor física dos treinos. 
Aquilo deixou ‑o obcecado e, decorrido um ano, os efeitos de uma práti‑
ca tão exigente eram claramente visíveis. O corpo dele desenvolvera ‑se 
de maneira impressionante. O «rapaz ‑palito» transformou ‑se no «rapaz 
musculado» e Hunter precisou de menos de dois anos para obter o seu 
cinturão negro de karaté. As perseguições cessaram, e, de súbito, as 
raparigas não o largavam. 

Aos 19 anos de idade, Hunter já possuía uma licenciatura em filoso‑
fia e, aos 23, obtinha um doutoramento em Análise de Comportamento 
Criminal e Biopsicologia. A sua tese intitulada «Estudo Avançado de 
Psicologia sobre a Conduta Criminal» foi publicada em livro, tornando‑
‑se leitura obrigatória no Centro Nacional de Análise do Crime Violento 
do FBI.

A vida sorria a Hunter, porém, duas semanas após obter o douto‑
ramento, o seu mundo virou ‑se de pernas para o ar. Ao longo dos três 
anos e meio anteriores, o seu pai trabalhara como segurança numa de‑
pendência do Bank of America, no Avalon Boulevard. Um assalto que 
correu mal transformou ‑se numa troca de tiros ao estilo do faroeste,  
e o pai de Hunter foi alvejado no peito. Resistiu ainda 12 semanas em 
coma. Hunter jamais saiu do seu lado.
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Aquelas 12 semanas em que se sentava em silêncio, vendo o pai 
a afastar ‑se progressivamente com a passagem dos dias, fizeram de 
Hunter uma pessoa diferente. Ele só conseguia pensar na vingança e foi 
nessa altura que começou a sua fase de desassossego. A altura em que a 
polícia lhe disse que não tinha um suspeito, e em que ele compreendeu 
que o assassino do pai nunca seria apanhado. Sentia ‑se absolutamente 
impotente e essa sensação revoltava ‑o. A seguir ao funeral, tomou uma 
decisão. Ia deixar de estudar as mentes dos criminosos. Passaria a ser 
ele próprio a apanhá ‑los. 

Depois de se alistar na polícia, Hunter não demorou a destacar ‑se 
e a avançar na carreira à velocidade de um relâmpago, tornando ‑se de‑
tetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, com uns precoces 
26 anos. Pouco tempo depois, era recrutado para a Divisão de Roubos 
e Homicídios, formando dupla com um detetive mais velho — Scott 
Wilson. Os dois pertenciam à Secção 1 de Homicídios Especiais, 
ocupando ‑se de assassínios em série, da alta criminalidade e de outros 
casos de homicídio que exigiam um tempo de investigação prolongado. 

Na altura, Wilson tinha 39 anos. A sua estrutura de 1,90 metros era 
complementada por 135 quilos de gordura e massa muscular. O seu 
traço mais proeminente era uma cicatriz que se destacava do lado es‑
querdo da cabeça rapada. Esse aspeto ameaçador sempre jogara a seu 
favor. Ninguém queria ter problemas com um detetive que parecia um 
Shrek irritado. 

Wilson estava na polícia há 18 anos, os últimos dos quais como de‑
tetive da Divisão de Roubos e Homicídios. Começou por odiar a ideia 
de formar par com um detetive jovem e inexperiente, mas Hunter 
aprendia depressa e as suas capacidades de dedução e análise eram 
verdadeiramente impressionantes. A cada caso que eles solucionavam,  
o respeito de Wilson por Hunter crescia. Tornaram ‑se grandes amigos, 
dentro e fora do trabalho. 

Los Angeles nunca tivera falta de homicídios terríveis e violentos, 
mas sim de investigadores. Wilson e Hunter chegavam a ter meia dúzia 
de casos para resolver ao mesmo tempo. A pressão não era algo que os 
incomodasse; pelo contrário, eles davam ‑se bem com ela. E foi então 
que a investigação a uma celebridade de Hollywood quase lhes fez per‑
der o distintivo e a amizade. 

O caso envolvia Linda e John Spencer, um produtor discográfico fa‑
moso que fizera fortuna ao lançar consecutivamente três álbuns de rock 
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que estavam no topo das tabelas. John e Linda tinham ‑se conhecido 
numa festa no final de um espetáculo, e o seu envolvimento correspon‑
dera a um daqueles romances meteóricos, culminando em casamento 
três meses mais tarde. John adquiriu uma casa sumptuosa em Beverly 
Hills e a relação dos dois parecia sair diretamente de um livro de fan‑
tasia, onde tudo aparentava ser perfeito. Os dois eram uns anfitriões 
entusiastas e, pelo menos duas vezes por mês, organizavam uma festa 
colossal junto à sua piscina em forma de piano. Mas a história de fan‑
tasia teve uma duração curta. No final do primeiro ano de casados, as 
festas começaram a diminuir a par do romance. As discussões, privadas 
e em público, tornaram ‑se um lugar ‑comum, à medida que a vida de 
John era dominada pelo consumo de drogas e álcool.

Numa noite de agosto, após outra discussão acalorada, o corpo de 
Linda foi encontrado na cozinha com um único tiro de um revólver  
de calibre .38 na nuca, ao estilo de uma execução. Não existiam sinais de 
luta ou de arrombamento, nem quaisquer contusões ou marcas de re‑
sistência nos braços e nas mãos da vítima. As provas no local do crime, 
aliadas ao facto de John Spencer ter desaparecido após a sua discussão 
com Linda, fizeram dele o primeiro e único suspeito. O caso foi entre‑
gue a Hunter e a Wilson. 

John viria a ser apanhado apenas dias mais tarde, em estado alcoo‑
lizado e sob o efeito de uma grande dose de heroína. Durante o inter‑
rogatório, não negou que discutira mais uma vez com a mulher nessa 
noite, e admitiu que o casamento dos dois passava por uma fase má. 
Recordava ‑se da discussão e de ter saído de casa furioso, nervoso e em‑
briagado, mas já não se lembrava do que lhe acontecera nos dias mais 
recentes. Ele não tinha qualquer álibi. Embora garantisse, por outro 
lado, que nunca faria mal a Linda. Continuava loucamente apaixonado 
por ela. 

A investigação de homicídios envolvendo celebridades de Hollywood 
despertava sempre muitas atenções, e os meios de comunicação não 
tardaram a montar o seu próprio circo — «produtor rico e famoSo 
aSSaSSina a Sua mulHer atraente num aceSSo de ciúmeS». Existiam até 
pressões do próprio presidente da câmara para que o caso tivesse uma 
resolução célere. 

A acusação provou que John possuía realmente um revólver de 
calibre .38, embora este nunca chegasse a ser encontrado. Do mesmo 
modo, foi ‑lhe fácil arranjar testemunhas de todas as discussões que 
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John e Linda haviam tido em público. Na maior parte dos casos, era 
John quem gritava, enquanto Linda se limitava a chorar. Não foi difícil 
demonstrar que John possuía um temperamento agressivo. 

Para Wilson, não havia dúvidas de que John era o culpado, mas 
Hunter estava convencido de que eles tinham apanhado o homem erra‑
do. Para ele, John não passava de um miúdo assustado que enriquecera 
depressa demais, e fora o dinheiro e a fama a conduzirem‑no à droga. 
John não registava antecedentes de violência. Na escola, fora apenas 
mais um miúdo com ar de cromo dos computadores — calças de ganga 
rasgadas, corte de cabelo estranho, e sempre agarrado à sua música 
heavy metal. 

Hunter tentou chamar Wilson à razão inúmeras vezes.
— Está bem, ele discutia com a mulher, mas mostra ‑me um casa‑

mento onde isso não acontece — argumentava. — Ele nunca agrediu 
ou magoou a Linda em nenhuma dessas discussões. 

— A balística demonstrou que a bala que a matou saiu do estojo que 
estava na gaveta da secretária do escritório do John — clamava Wilson. 

— Isso não prova que ele premiu o gatilho.
— As fibras têxteis encontradas na vítima vieram todas das roupas 

que o John vestia na noite em que o encontrámos. Pergunta a toda a 
gente que conhecia o casal. Ele tinha um feitio lixado, gritava com ela o 
tempo todo. Tu és psicólogo. Sabes como estas coisas costumam escalar. 

— Exatamente, elas vão escalando. Gradualmente. Não é costume 
estar ‑se numa discussão e, no passo seguinte, alvejar ‑se repentinamen‑
te alguém na nuca. 

— Olha, Robert, sempre respeitei as avaliações que tu fazes sobre os 
suspeitos. Elas conduziram ‑nos na direção certa muitas vezes, mas eu 
também gosto de seguir a minha intuição. E a minha intuição diz ‑me 
que tu estás enganado agora. 

— O tipo merece uma oportunidade. Devíamos continuar com a 
investigação. Talvez nos tenha escapado alguma coisa. 

— Não podemos fazer isso — replicou Wilson, com uma gargalha‑
da. — Não nos cabe a nós tomar essa decisão. Sabes bem que é assim. 
Nós fizemos a nossa parte. Seguimos as pistas que tínhamos e capturá‑
mos o suspeito que procurávamos. Deixa os advogados dele ocuparem‑
‑se disto a partir de agora. 

Hunter conhecia a massa de que é feito um assassino e John 
Spencer não encaixava nesse perfil, mas a sua opinião isolada não tinha 
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qualquer peso. Wilson estava certo. Aquilo deixara de estar sob a sua 
alçada. Já começavam a descurar os outros cinco casos e o capitão Bolter 
ameaçara ‑o com uma suspensão se ele perdesse mais tempo com um 
caso oficialmente encerrado. 

O júri levou menos de três horas a chegar ao veredito de culpado da 
acusação, e John Spencer foi condenado a passar o resto da sua vida na 
prisão. E, de facto, foi isso que aconteceu. Vinte e oito dias depois de ser 
condenado, John enforcou ‑se, utilizando um lençol da cama. Na cela, 
junto ao corpo, uma simples mensagem dizia: Linda, em breve estarei 
contigo. Não haverá mais discussões. 

Decorridos 22 dias do suicídio de John Spencer, o tratador da pisci‑
na do casal foi detido no Utah. No carro dele, estava o revólver de calibre 
.38 de John, em conjunto com algumas joias e peças de lingerie perten‑
centes a Linda Spencer. Os testes forenses que se seguiram demonstra‑
ram que a bala que a matou provinha dessa mesma arma. O tratador da 
piscina veio a confessar mais tarde que fora o autor do tiro. 

Hunter e Wilson foram submetidos a um escrutínio apertado por 
parte da comunicação social, do chefe da polícia, do comissário da po‑
lícia e do presidente da câmara. Sobre eles, recaíam as acusações de 
negligência e incapacidade de conduzir uma investigação corretamen‑
te. Sem a intervenção do capitão Bolter a seu favor, assumindo parte da 
culpa, eles teriam perdido os distintivos de detetives. Hunter nunca dei‑
xou de se culpabilizar por não ter ido mais longe. A sua amizade com 
Wilson sofreu um forte revés. Isso acontecera há seis anos. 
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