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Quando os olhos dele se abrem de repente, ainda está escuro lá fora 
e o ar fresco e cortante atravessa a janela. Normalmente, só se levantaria 
dali a uma hora, mas na noite passada mal conseguira dormir, na ex-
petativa do dia de hoje. Na verdade, nem tem a certeza de ter dormido 
alguma coisa.

Ao ver o estojo do trombone estreito e comprido ao canto do quarto, 
o seu ritmo cardíaco dispara. Todos aqueles ensaios, todas aquelas horas 
de prática até lhe doerem as mãos e os ombros, até lhe latejar a cabeça, 
toda essa preparação desemboca no dia de hoje. Finalmente chegou!

Escova rapidamente os dentes e veste o fato de Halloween. Pega no 
estojo do trombone e na mochila da escola e dirige-se em silêncio para 
o piso de baixo, para não acordar a mãe.

Abre o celofane com um rasgão, introduz duas Pop Tarts na tor-
radeira e serve-se de um copo de leite. Bebe o leite mas não toca nos 
biscoitos. Tem o estômago demasiado revolto. Logo comerá mais tarde, 
depois da sua atuação.

Ainda está escuro e frio quando sai de casa, de mochila ao ombro e 
estojo do trombone na mão esquerda. Ao fundo da rua, olha para a di-
reita, onde, a oitocentos metros de distância, consegue ver o nevoeiro do 
Atlântico, negro e infindável. Os seus olhos desviam-se invariavelmente 
para a casa junto ao mar, empoleirada na colina, a mansão assombrada 
que, até a uma certa distância, lhe faz cara feia.

Quem ao número 7 da Ocean Drive vai

Com vida nunca de lá sai

Um arrepio percorre-lhe o corpo. Estremece e vira à esquerda, 
deslocando-se para norte na Ocean Drive. Vai alternando o estojo do 
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trombone da mão direita para a esquerda, uma vez que é pesado e ele 
não quer que isso afete o seu desempenho nesse dia.

Espevita-se quando se aproxima da escola, vindo do lado sul. O ar da 
manhã começa a aquecer, uma pausa refrescante no frio gélido. O sol 
espreita pelos topos das árvores. Há folhas de várias cores a dançar ao 
vento. Reprime o instinto de começar aos saltinhos como um miudito 
ansioso.

Mas ele não é nenhum miudito. Já não tem propriamente 7 ou  
10 anos.

É o primeiro a chegar, tal como planeara, sozinho em quatro mil 
metros quadrados de relva, nada mais a não ser uma vastidão de campo 
aberto que conduz ao campo de basebol e ao recreio a sul do edifício em 
tijolo. Numa extensão de, pelo menos, metade de um campo de futebol, 
não se veem árvores, nem arbustos, nem paredes de tijolo, nem nada. 

Vira-se para o bosque do lado oriental e encontra o seu poiso. Abre o 
estojo do trombone e retira a espingarda, já completamente carregada.

Segura a espingarda nas mãos e respira fundo, para acalmar os 
nervos. Tem o ritmo cardíaco à velocidade máxima, a palpitar-lhe na 
garganta, levando-lhe um tremor aos lábios.

Olha para o seu relógio de Star Wars, que está a usar por cima do 
disfarce de Halloween. O primeiro toque, o toque de aviso, não tardará 
a surgir. Alguns dos alunos chegarão cedo, reunir-se-ão junto da porta 
das traseiras, para se dispersarem nos seus pequenos grupos ou co-
meçarem a lançar uma bola de futebol americano ou um disco voador.  
O equipamento do recreio, para os miúdos mais novos.

Mas não são os miúdos mais novos que ele quer.
Torna a olhar para o relógio, onde Darth Vader lhe indica que a hora 

se aproxima. Quisera vestir-se de Darth, para estar à altura da ocasião, 
mas o enorme capacete era demasiado maljeitoso — a visibilidade pelo 
óculo da espingarda era quase impossível, quando experimentou.

Perde-se nos seus pensamentos, nas suas fantasias, nas folhas dan-
çantes, e, de repente, o tempo já se apoderou dele. Eles estão a chegar. 
Miúdos pequenos de mãos dadas com os pais, a baloiçar de anima-
ção. Miúdos mais velhos a caminharem juntos. O Super-Homem e o  
Batman e o Aquaman, vampiros e palhaços, gatinhos e coelhinhos, a 
Cinderela e a Branca de Neve e a Sininho, a Pocahontas e o Woody, do 
Toy Story, o Ronald Reagan e o Simba, do Rei Leão, e o Mr. Spock…
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… e os mais velhos da escola, os finalistas e os do 11.o ano, uns quan-
tos com alguma pintura facial obrigatória ou algo que se assemelhe a 
um disfarce, mas, regra geral, estilosos demais para se vestirem a rigor 
como os seus colegas mais novos…

— Vai começar o espetáculo — diz ele. Ouviu a expressão num filme 
da televisão por cabo a que não devia assistir e achou que soava bem.  
A temperatura do seu corpo dispara por baixo do fato.

— Vai começar o espetáculo — torna a dizer, ao mesmo tempo que 
levanta a espingarda, mas desta vez encontra a sua voz, forte e confiante, 
e depois tudo muda, como se tivessem ligado um interrutor dentro 
de si. É atravessado por uma sensação de calma, já de si revigorante: 
Olhem para ele! Olhem para ele, a sair pacientemente do esconderijo da 
árvore, de espingarda em riste, a fazer pontaria e a disparar e a preparar 
a próxima descarga, a fazer pontaria e a disparar e a preparar a próxima, 
apontar-disparar-preparar, enquanto caminha em direção à multidão que 
de nada desconfia. O estalido da espingarda, a cada premir do gatilho, é 
a sensação mais revigorante que alguma vez sentiu.

Jimmy Trager uiva numa combinação de dor e surpresa quando as 
suas costas se arqueiam e ele cambaleia para o chão. Roger Ackerman, 
esse cretino, agarra-se ao braço e tenta fugir, mas tropeça nas folhas.

Já visível na clareira, deixa-se cair sobre um joelho para se acalmar, 
ao mesmo tempo que berros e gritos enchem o ar, enquanto 50 ou  
60 miúdos dispersam em todas as direções como baratas, chocando 
uns com os outros, tropeçando uns nos outros, largando as mochilas 
da escola e cobrindo a cabeça, de início sem saber bem para onde fugir, 
com as cabeças a virarem-se em todas as direções, sabendo apenas que 
tinham de fugir, fugir, fugir…

— Ao pé das árvores! — grita um dos pais.
— O parque de estacionamento! — vocifera outro.
Ele dispara e prepara a próxima descarga, apontar-disparar-preparar, 

enquanto o pânico impulsiona a população de estudantes como uma 
forte rajada de vento. Os guinchos deles são como música. O terror deles 
é o seu oxigénio. Deseja que aquele momento pudesse nunca acabar.

Seis atingidos, sete, oito, na clareira perto de si. Mais meia dúzia um 
pouco mais longe.

É então que ele ergue a espingarda num gesto dramático e se de-
mora um momento, um momento apenas, a saborear a deliciosa cena, 
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o poder que alberga, o caos que criou. Não se assemelha a nada que al-
guma vez tenha sentido. Faltam-lhe palavras para aquele ímpeto, aquele 
entusiasmo que o percorre. E depois a sua visão fica turva, e demora um 
instante a perceber que o que provoca isso não é o vento, mas sim as 
suas próprias lágrimas.

Resta-lhe provavelmente uma dúzia de chumbinhos na sua pressão 
de ar, mas ele já não tem tempo. O corpo docente vai começar a sair do 
edifício a qualquer momento. A STPD1 vai ser chamada. E, afinal, ele 
conseguiu o que queria. Apenas uns ferimentos superficiais de chum-
binhos.

Mas lá que foi divertido, foi!
E só tenho 12 anos, pensa ele. Ainda não viram nada.

1 Departamento de Polícia de Southampton. [N. da T.]
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CAPÍTULO 1

Noah Walker põe-se cuidadosamente de pé no telhado da sua casa, 
demora um momento a assegurar o equilíbrio e tira da cabeça o boné 
dos Yankees, para limpar o suor da testa provocado pelo sol abrasador de 
inícios de junho. Nunca se importou com os trabalhos de telhado, mas 
o caso muda de figura quando se trata do seu próprio telhado, da casa 
arrendada por ele, e a única razão para o fazer é o facto de o senhorio 
ir demorar seis meses a deitar mãos à obra e ele estar farto de manchas 
de água no teto.

Passa as mãos pelo cabelo espesso e ondulado. O visual Matthew  

McConaughey, como Paige lhe chama, realçando que ele tem o físico 
a condizer. Há anos que ouvia essa comparação, mas nunca lhe deu 
grande importância. Nunca deu grande importância ao que alguém pu-
desse pensar ou dizer acerca dele. Se o fizesse, de certeza absoluta que 
já não estaria a viver nos Hamptons.

Ouve o barulho de pneus a passar lá em baixo na estrada, o rumorejo 
de um motor potente e bem estimado. As estradas não pavimentadas 
logo à saída da autoestrada de Sag Harbor são, no mínimo, irregulares, 
por vezes esburacadas e outras vezes completamente traiçoeiras. Não 
são como as estradas junto ao mar, perto das mansões de quatro mil 
metros quadrados onde a elite gosta de «veranear». Não que ele tenha 
muitas razões de queixa dos sangue azul; de maio a agosto, ganha duas 
vezes mais a fazer tarefas para eles do que no resto do ano todo. Arranja 
o que eles precisam de ter arranjado. Escava o que eles precisam de ter 
escavado. Tolera a condescendência deles.

— A Paige… — diz para si mesmo, momentos antes de o Aston 

Martin preto descapotável dela virar para o seu caminho de acesso e es-
tacionar ao lado da sua Harley de 19 anos restaurada. Ela não está a ser 
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discreta. Provavelmente devia ser mais cuidadosa. Mas ali, no bosque 
onde ele vive, as pessoas não se misturam com os ricos, portanto não 
existe um perigo real de isto chegar aos ouvidos de John Sulzman, o 
marido de Paige. Decerto os seus vizinhos não irão dar de caras com  
o marido de Paige num qualquer evento da alta sociedade. O mais pró-
ximo que as pessoas como ele estiveram de um smoking foi a ver pin-
guins no canal Discovery. O mesmo código postal, um mundo diferente.

Paige sai do seu descapotável com a mesma graciosidade com 
que sempre se desloca. Noah sente o anseio primevo que acompanha 
sempre a primeira visão que tem dela. Paige Sulzman é uma daquelas 
pessoas para quem a beleza não implica esforço, é um privilégio, não 
uma incumbência. Com o seu chapéu branco e o vestido às bolinhas, 
segurando com uma das mãos o chapéu ao vento, não engana no que 
respeita à socialite de Manhattan que de facto é, mas, sendo originária 
do Norte, manteve um sentido de proporção e humildade.

Paige. Há algo de refrescante nela. É uma beleza natural, com o seu 
reluzente cabelo louro e o corpo arrebatador, o nariz ligeiramente arre-
bitado e os deslumbrantes olhos cor de avelã. Mas não se trata apenas 
do aspeto. É de raciocínio rápido, consegue rir-se de si própria e tem os 
modos de uma rapariga bem-criada. É uma das pessoas mais sinceras e 
decentes que ele já conheceu.

E também é bem boa na cama.
Noah desce pela parte de trás e encontra-se com ela no interior da 

casa. Ela corre para ele e cola os seus lábios aos dele, as mãos ao seu 
peito despido.

— Julgava que estavas em Manhattan — diz ele.
Ela faz um beicinho fingido com os seus lábios carnudos.
— Isso não é lá grande cumprimento, caro senhor. E que tal: «Paige, 

estou tão encantado por te ver!»?
— Eu estou encantado. — E está mesmo. Vira Paige pela primeira vez 

três anos antes, quando estava a limpar as caleiras da propriedade dos 
Sulzmans. A imagem dela permaneceu com ele durante muito tempo. 
Só há seis semanas é que os astros se alinharam.

A ideia de ter Paige sempre se revelara ao mesmo tempo excitante 
e aterradora. Excitante, porque ele nunca conhecera ninguém que con-
seguisse acender aquela chama dentro de si como ela. E aterradora, por 
ela ser casada com John Sulzman.
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Mas tudo isso pode esperar. A eletricidade entre eles é palpável.  
As mãos grandes e ásperas dele percorrem o contorno do vestido dela, 
envolvem-lhe os seios impressionantes, afagam-lhe o cabelo sedoso, 
enquanto ela solta suaves gemidos e se encarrega do fecho de correr das 
calças de ganga dele.

— Vou deixá-lo — diz-lhe ela, por entre respirações ofegantes.  
— Vou em frente.

— Não podes — responde Noah. — Ele… mata-te.
Ela solta um pequeno ofego quando a mão de Noah lhe chega ao 

interior das cuecas. 
— Estou farta de ter medo dele. Não me importa o que ele… o que 

ele… oh… oh, Noah…
Ele levanta-a do chão e os dois vão contra a porta da frente, empur-

rando-a e fechando-a com um baque, um som que parece coincidir com 
outro som semelhante, uma outra porta a fechar-se lá fora.

Noah leva Paige ao colo para a sala de estar. Deita-a sobre o tapete e 
abre-lhe o vestido com um puxão, fazendo voar botões, leva-lhe a boca 
aos seios e depois desliza para as cuecas. Passado um momento, a roupa 
interior dela já foi arrancada e ela tem as pernas enroscadas à volta do 
pescoço dele, enquanto os seus gemidos se tornam mais urgentes até 
ela chamar pelo seu nome.

Ele chega-se para cima e baixa as calças de ganga, libertando-se.  
Segura-se sobre Paige e desliza suavemente para dentro dela, que ar-
queia as costas em resposta. Encontram um ritmo, primeiro lento e 
depois urgente, e a sensação percorre Noah, enquanto aumenta a inten-
sidade, uma represa à beira de rebentar…

É então que ele ouve uma outra porta a fechar-se. E depois mais 
uma.

Para de repente e levanta a cabeça.
— Está aqui alguém — diz ele.
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CAPÍTULO 2

Noah puxa as cuecas para cima e põe-se de gatas, mantendo-se de 
cabeça baixa.

— Tens a certeza de que o teu marido…?
— Não vejo como. 
Ela não vê como? John Sulzman tem recursos infindáveis, mais 

dinheiro do que alguns países pequenos. Com toda a facilidade podia 
ter mandado seguir uma pessoa como Paige, que é demasiado inocente 
para reparar numa coisa dessas.

Noah respira fundo; o seu ritmo cardíaco abranda e as veias tornam-
-se gélidas. Encontra as calças de ganga no chão e tira a faca do bolso 
de trás.

— Vai esconder-te lá em cima — diz ele a Paige.
— Eu não vou a lado nenhum.
Ele nem se dá ao trabalho de contra-argumentar. Paige não ia ouvir, 

de qualquer maneira.
E, além do mais, eles não estão ali por Paige. Estão ali por ele.
Noah ouve movimento lá fora, não são vozes nem nada deliberado, 

o que só piora as coisas — não se vão anunciar. Mantém-se de cabeça 
baixa e esgueira-se para fora da sala de estar, mas não sem antes vis-
lumbrar pela janela alguns corpos em movimento, uns a darem rapida-
mente a volta à casa, outros a dirigirem-se para a porta da frente.

A sua casa está a ser atacada por um pequeno exército. E a única 
coisa que ele tem é a faca com que estava a arranjar o telhado.

Já no corredor, vira-se para a porta da frente. Não vale de muito 
esconder-se. Se se escondesse, eles encontrá-lo-iam, e nessa altura 
estariam prontos para a ação, de armas em punho, dispostos numa 
qualquer formação defensiva. Não, a sua única opção é apanhá-los  
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à entrada, quando pensarem que estão a entrar à socapa num encontro 
de amantes, quando pensarem que Noah não vai estar preparado para 
eles. Surpreendê-los, feri-los e fugir.

Ouve a porta dos fundos a escancarar-se ao mesmo tempo que a 
maçaneta da porta da frente roda devagar. Vêm das duas direções em 
simultâneo. Ele quase não tem hipótese.

Mas não tem nada a perder, é o que acha, apertando a faca com força.
Chega uma perna para trás, como um velocista a posicionar-se para 

a partida antes de uma corrida, preparado para se atirar como uma 
mola para a porta da frente com a faca na mão, ao mesmo tempo que a 
maçaneta completa a rotação, que a pulsação lhe ribomba na garganta 
e que a porta se abre.

Mergulha para a frente, pronto para espetar a faca numa…
… numa mulher, uma ruiva vestida com calças de ganga e colete à 

prova de balas, uma arma de lado e um distintivo pendurado num cor-
dão ao pescoço…

Um distintivo?

… Ele tenta parar o seu impulso, caindo de joelhos, deslizando para 
a frente. A mulher rodopia e levanta a perna num golpe, e Noah vê-lhe 
o padrão da sola do sapato mesmo antes do impacto. A cabeça dele vai 
para trás com o pontapé. O corpo arqueia e a cabeça bate no chão, com 
estrelas e linhas irregulares a oscilar no teto.

— Largue a faca, senão eu largo-o a si! — diz ela, com calma.  
— STPD. 

Noah pestaneja com força, com o ritmo cardíaco ainda galopante. 
STPD.

A Polícia?
— Atire a faca para o chão, Noah! — diz a polícia ruiva, no momento 

em que vários outros agentes entram de rompante atrás dela.
— Credo! Tudo bem. — Noah deixa cair a faca no chão. Sente sangue 

a pingar na parte de trás da boca. Uma dor lancinante ataca-lhe o nariz 
e os olhos.

— Não se mexa! — gritam os outros agentes a Paige. — Mãos ao ar!
— Não lhe façam mal! — implora Noah. — Ela não fez nada…
— Noah, se me resistir mais uma vez, mando-o para o hospital. —  

A ruiva põe-lhe um pé no peito. Apesar daquele imbróglio, e da dor que 
lhe troa pela cabeça, e do medo que lhe aperta o coração, ele atenta na 
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polícia pela primeira vez, nos seus impressionantes olhos azul-gelo, no 
cabelo ruivo brilhante apanhado atrás, na sua confiança.

— O que… o que é que se passa? — consegue perguntar. A sua 
reação inicial de alívio, por ninguém o ir matar, é sol de pouca dura, 
sobretudo com a quantidade de polícias que agora entram em catadupa 
pelas traseiras. Dez agentes, calcula ele, todos com coletes à prova de 
bala e fortemente armados.

Porquê?

— Não têm o direito de fazer isto! — grita Paige do outro quarto. 
Sai-lhe meio protesto, meio sermão, o tipo de coisa que uma pessoa 
endinheirada diria, alguém que não se encolhe na presença de polícias, 
como poderia acontecer com outros.

Uma das únicas coisas que Noah consegue ver através da sua visão 
turva é a agente policial a olhá-lo de cima. Ele está em roupa interior, 
deitado de costas, com o pé dela no seu peito e um belo olho negro a 
desenvolver-se devido ao pontapé na cara. Mas ouvir os gritos de Paige 
desperta algo em si.

— Esta é a minha casa — cicia ele, cerrando as mãos em punho.  
— Se têm algum problema comigo, batam-me à porta e digam-me.

— Temos um problema consigo, Noah — diz ela. — É melhor 
assim?

O olhar de Noah apanha o detetive Isaac Marks, que Noah conhece 
há anos, dos tempos de escola. Marks não apresenta grande reação, a 
não ser um pequeno encolher de um ombro.

A ruiva ordena a Noah que rebole para se virar. Algema-o e puxa-o 
para o pôr de pé. O movimento súbito, juntamente com os efeitos trau-
máticos do pontapé na cara, deixa as pernas de Noah instáveis.

— Isto é ridículo — queixa-se ele. — Por acaso, é o Dr. Redmond que 
me está a acusar outra vez de lhe tirar o Rolex? Diga-lhe para ver nas 
almofadas do sofá. — Não seria a primeira vez que um dos multimilio-
nários guardava alguma coisa no sítio errado e acusava os ajudantes de 
a terem surripiado. Certa vez, um produtor de cinema mandou prender 
Noah por este lhe ter roubado os tacos de golfe, para se aperceber mais 
tarde de que os tinha deixado na mala do carro. — E acha que trouxe 
agentes suficientes?

— Foi por isso que me ameaçou com uma faca? — pergunta a ruiva. 
— Por achar que eu o queria interrogar por causa de um relógio?
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— Ele sabe que isto não tem que ver com nenhum Rolex. — Noah 
reconhece-lhe a voz antes de ver Langdon James a bambolear-se para 
dentro de casa. Há mais de 15 anos que é o chefe do Departamento de 
Polícia da Cidade de Southampton. A papada pende-lhe agora sobre o 
colarinho e a barriga sobre o cinto, e o cabelo ficou completamente gri-
salho, mas continua a ter a voz de barítono e as patilhas espessas.

Que diabo faz ali o chefe?
— Detetive Murphy — diz o chefe para a ruiva —, leve-o para a es-

quadra. Eu trato da revista à casa.
— Alguém me diz o que se passa? — pede Noah, incapaz de escon-

der o medo que lhe embarga a voz.
— Tenho todo o prazer — responde o chefe. — Noah Walker, estás 

detido pelos homicídios de Melanie Phillips e Zachary Stern.
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Está muita gente a assistir ao funeral da Melanie Phillips, ocupando 
todos os bancos da igreja presbiteriana e inundando a Main Street.  
Ela tinha 20 anos certos quando foi assassinada, tendo vivido cada dia 
da sua vida em Bridgehampton. Pobrezinha, nunca chegou a ver o 
mundo, se bem que, para algumas pessoas, o sítio onde se cresce é o 
nosso mundo. Talvez a Melanie fosse assim. Talvez nunca tivesse dese-
jado mais do que ser empregada do Tasty’s Diner, para servir amêijoas e 
lagosta a turistas e clientes da terra e a um ou outro ricaço à procura de 
beber um copo no «ambiente local».

Mas, pelo seu aspeto, pelo menos a julgar pelo que tinha visto em 
fotos, devia ter planos mais ambiciosos. Uma jovem daquelas, com um 
cabelo castanho luminoso e feições torneadas, podia aparecer nas revis-
tas. Essa foi, sem dúvida, a razão para ter chamado a atenção do Zach 
Stern, diretor de uma agência de talentos que incluía celebridades de 
topo, um homem que possuía o seu próprio jato privado e que de vez 
em quando gostava de vir passear aos Hamptons.

E foi também sem dúvida por isso que ela chamou a atenção do 
Noah Walker, que aparentemente tinha um grande afeto pela jovem 
Melanie, e não deve ter apreciado muito o seu caso com o Zach.

Foi apenas há quatro noites que o Zachary Stern e a Melanie Phillips 
foram encontrados mortos, vítimas de um brutal homicídio numa casa 
de férias junto à praia que o Zach tinha arrendado para passar a semana. 
A carnificina foi suficientemente brutal para o serviço fúnebre da Mela-
nie ser feito com o caixão fechado.

Portanto, a multidão deve-se em parte à popularidade da Melanie 
juntos dos locais e em parte ao interesse dos meios de comunicação 
social, dada a notoriedade do Zach Stern em Hollywood.



23

A Casa da Morte

Foi-me dito que também se deve ao facto de os homicídios terem 
ocorrido no número 7 da Ocean Drive, uma morada que se tornou co-
nhecida das pessoas da terra como a Casa da Morte.

Estávamos agora no cemitério, mesmo ao lado da igreja. A horda de 
gente que não conseguiu entrar na igreja pode assim espalhar-se pela 
zona sul do cemitério, onde a Melanie Phillips encontrará o repouso 
eterno. Devem aqui estar umas trezentas pessoas, contando com os jor-
nalistas, que, na sua maioria, mantêm uma respeitosa distância mesmo 
enquanto tiram fotografias.

O sol ao meio-dia está suficientemente forte para obrigar a semicer-
rar os olhos e a usar óculos escuros, duas coisas que me dificultam mais 
o trabalho que aqui vim fazer, que foi verificar quem assiste ao funeral, 
para ver se alguém aciona o meu radar. Alguns destes pulhas gostam de 
vir observar a dor que provocaram, por isso é um procedimento habitual 
perscrutar a assistência em locais de crime e funerais.

— Lembra-me lá porque é que estamos aqui, detetive Murphy — diz 
o meu parceiro, o Isaac Marks.

— Vim apresentar os meus sentimentos.
— Não conhecias a Melanie — contrapõe ele.
Verdade. Não conheço ninguém por aqui. Em tempos, a minha fa-

mília vinha para cá todos os verões, para passarmos umas boas três se-
manas, que apanhavam junho e julho, com o tio Langdon e a tia Chloe. 
As recordações que tenho desses verões — praias e passeios de barco e 
pesca no cais — terminam aos 8 anos de idade.

Por qualquer motivo que sempre desconheci, a minha família deixou 
de vir depois disso. Até há 9 meses, altura em que entrei para a Polí-
cia, tinham passado 18 anos desde a última vez que pusera os pés nos 
Hamptons.

— Estou a trabalhar para o bronze — respondo.
— Já para não dizer — continua o Isaac, ignorando o meu comentá-

rio — que o mau da fita já está preso.
Também é verdade. Detivemos o Noah Walker ontem. Vai ser pre-

sente ao juiz amanhã, mas, com uma acusação de duplo homicídio, será 
impossível deixá-lo sair sem fiança.

— E posso acrescentar que este caso nem sequer é teu? — diz o Isaac.
Novamente correto. Ofereci-me para liderar a equipa que pren-

deu o Noah, mas o caso não me foi atribuído. Na verdade, é o chefe  
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— o já referido tio Langdon — que está a tratar pessoalmente do as-
sunto. A cidade, sobretudo os pomposos milionários que vivem ao 
longo da praia, não se poupou a esforços quando o agente de celebrida-
des Zach Stern foi brutalmente assassinado naquelas suas propriedades 
cénicas. Trata-se do tipo de caso que pode vir a custar o cargo ao chefe, se 
ele não tiver cuidado. Já me disseram que a supervisora camarária tem 
andado a ligar-lhe de hora a hora a pedir o ponto da situação.

Então, porque estou aqui, no funeral de uma pessoa que não co-
nheço, num caso que não me pertence? Porque estou entediada. Porque, 
desde que saí da Polícia de Nova Iorque, nunca mais vi ação. E porque 
em oito anos de Polícia já lidei com mais homicídios do que todos estes 
agentes de Bridgehampton juntos. Tradução: eu queria o caso e fiquei 
um bocadinho desagradada por não mo atribuírem.

— Quem é aquele? — pergunto, fazendo sinal para um homem 
de boné verde e aspeto esquisito, com o cabelo comprido e empeçado 
e roupas desmazeladas. Olhos encovados e arrepiantes que pareciam 
deambular. Muda o peso do corpo de um pé para o outro, incapaz de se 
manter quieto.

O Isaac puxa os óculos escuros para baixo para ver melhor.
— Ah, é o Aiden Willis — diz ele. — Trabalha para a igreja. Deve ter 

cavado a cova da Melanie.
— Parece que primeiro esteve lá a dormir.
O Isaac gosta do comentário.
— A sério, Murphy. Andas à procura de suspeitos? Com tudo aquilo 

que sabes acerca deste caso, que é quase nada, não te agrada o Noah 
Walker para os homicídios?

— Não estou a dizer isso — respondo.
— Também não o estás a negar.
Pondero. Ele tem razão, claro. Que diabo sei eu acerca do Noah Wal-

ker ou das provas contra ele? Ele pode não me ter parecido logo alguém 
que tinha acabado de cometer um brutal homicídio duplo, mas desde 
quando é que os rostos públicos condizem com os delitos privados? 
Uma vez prendi um professor do segundo ano que andava a vender 
heroína aos miúdos do secundário. E um voluntário adolescente que 
violava cadáveres na cave do hospital. Nunca se conhecem as pessoas.  
E eu não estive mais de 30 minutos com o Noah Walker.

— Vai para casa — diz o Isaac. — Vai fazer exercício…
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Já fiz, logo de manhã.
— … ou ver o mar…
Já o vi. É uma massa de água bem grande.
— … ou beber um copo.
Pois, um copo de vinho pode estar no meu futuro. Mas, primeiro, 

vou fazer um pequeno desvio. Um desvio que provavelmente pode  
meter-me num grande sarilho.
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Langdon James fecha os olhos por um instante apenas e ergue a 
cara para o Sol que brilha sobre a festa de cocktail no quintal. Nestas 
ocasiões, ligeiramente zonzo por causa do gin e da elite de Southampton 
que o rodeia, gosta de fingir que é um deles, um dos socialites, dos  
mega-abastados, dos que vivem dos rendimentos e dos advogados 
peritos em indemnizações, dos letristas e tenistas profissionais, dos 
produtores de televisão e especuladores bolsistas. Não é, claro está. Não 
nasceu em berço de ouro e sempre aprendeu mais nas ruas do que nos 
livros. Mas encontrara uma nova forma de poder, através de um distin-
tivo, e, na maioria das vezes, isso é suficiente.

No amplo quintal encontram-se no mínimo cem pessoas, a maioria 
das quais aristocratas, todas para apoiar a reeleição de Dawn McKit-
tredge, a supervisora camarária, e da sua lista, mas na verdade para 
serem vistas, para comerem hors d’oeuvres servidos por empregados 
vestidos de branco e falarem sobre a mais recente aquisição ou con-
quista. Não vivem ali durante todo o ano, e a única relevância que as 
autoridades governativas do município lhes conferem é a rara questão 
da divisão de terrenos que pode surgir — direitos sobre a água, utiliza-
ção de terrenos e coisas afins —, ou, no caso do chefe James, a ocasional 
detenção por posse de drogas ou condução sob o efeito de álcool, ou por 
envolvimento com prostitutas de Sag Harbor.

— Belo dia, chefe.
Langdon vira-se e vê John Sulzman. Há mais de uma década que 

tem uma casa na praia em Bridgehampton, uma pequena propriedade 
incorporada no seio de Southampton. Sulzman fez fortuna com fundos 
de investimento e passa agora metade do tempo em Washington e em 
Albany, fazendo lobby em legislaturas e estabelecendo acordos. A sua 
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riqueza, segundo um artigo do New York Post que Langdon leu no ano 
passado, está estimada em mais de quinhentos milhões. Sulzman já vai 
no terceiro casamento — com a adorável Paige — e no que parece ser 
o terceiro ou quarto uísque, a julgar pela fala entaramelada. Veste uma 
camisa com o colarinho aberto e calças folgadas brancas. Tem excesso 
de peso, um rosto marcado pela idade e a cabeça cheia de cabelo, se 
contarmos com o capachinho, um dos melhores que Langdon já viu, 
mas, ainda assim… Será que estes tipos não se apercebem de que toda 
a gente sabe?

— John — diz o chefe.
— Soube que o Noah Walker se encontra detido — diz Sulzman, 

como se estivesse a comentar o tempo. — Soube que o chefe esteve lá, 
pessoalmente.

— Estive, sim. — O chefe dá um gole no gin. Sem lima, sem água 
tónica, sem ser mexido. Para todos os efeitos, podia estar a beber apenas 
água, e era essa a ideia.

— Vi o relatório policial — diz Sulzman. — Quem constava dele e 
quem não constava.

A sua mulher, quer ele dizer. O chefe não referiu Paige no relatório 
policial, escondendo assim a sua presença dos meios de comunicação 
social. O mais provável é que John Sulzman pense que o fez para cair 
nas suas boas graças, mas não. Não havia necessidade de a incluir.  
Ela não teve nada que ver com a detenção, tirando o facto de ser teste-
munha.

Mas se Sulzman o vê como um favor… Bem, há coisas piores.
— Não é segredo para ninguém que anda de olho no cargo de xerife, 

chefe.
Langdon não responde. Mas Sulzman tem razão. O xerife de Suffolk 

County está quase a reformar-se, e seria uma bela maneira de culminar 
a carreira de agente da lei de Langdon.

Sulzman ergue o copo como forma de reconhecimento. 
— É a ambição que faz girar o mundo. É o que motiva os homens a 

serem excelentes naquilo que fazem.
— Tento sempre dar o meu melhor — diz o chefe.
— E eu tento recompensar os que o fazem. — Sulzman dá uma 

longa golada e expira de satisfação. — Se o Noah Walker for condenado, 
irei considerar que efetuou o seu trabalho com excelência. E ficarei 
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ansioso por apoiar o seu próximo empreendimento. Está familiarizado 
com esforços de angariação de fundos, chefe?

O chefe está, de facto, familiarizado com isso. Mas não o reconhece.
— Posso angariar milhões para si. Ou poderia angariar milhões para 

o seu adversário.
— E quem seria o meu adversário? — O chefe olha para Sulzman.
Sulzman encolhe os ombros e empertiga a cabeça. 
— Quem eu quiser que seja. — Dá uma palmadinha no braço do 

chefe. — E sabe quem mais é que está familiarizado com os meus es-
forços de angariação de fundos? A nossa supervisora camarária. A sua 
patroa.

O chefe James dá mais um gole no seu gin. 
— Isso seria uma ameaça?
— Uma ameaça? Não, chefe. Uma promessa. Se o Noah Walker sair 

em liberdade, haverá pessoas nesta comunidade, e talvez eu seja uma 
delas, que irão pedir a sua cabeça.

John Sulzman não é conhecido pela subtileza. Quando se vale 
quinhentos milhões de dólares, provavelmente isso não é necessário.  
Portanto, se Noah for condenado, o chefe fica na calha para ser o pró-
ximo xerife. Se Noah sair em liberdade, o chefe bem pode despedir-se do 
seu atual cargo e de qualquer futuro nas forças da autoridade.

— O Noah Walker vai ser condenado — afirma o chefe — porque é 
culpado.

— Claro que é. — Sulzman assente com a cabeça. — Claro.
A conversa devia estar terminada. Nunca deveria ter começado, mas 

decididamente deveria terminar ali. Um tipo como Sulzman é suficien-
temente esperto para saber disso.

E, no entanto, Sulzman não arreda pé. Tem algo mais a dizer.
— Há… uma nova agente no caso? — pergunta ele. — Uma mulher?
O chefe vira a cabeça rapidamente para Sulzman.
— A sua sobrinha — continua Sulzman, claramente satisfeito con-

sigo mesmo pelas informações que obteve e feliz por poder atirá-las à 
cara do chefe. — Jenna Murphy.

— A Jenna não está no caso — diz o chefe. — Tratou da detenção, 
foi só isso.

— Só estou a falar nisso porque sei que ela teve alguns problemas 
com a Polícia de Nova Iorque — diz Sulzman.
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— O único «problema» que teve foi o facto de ser uma polícia ho-
nesta — riposta Langdon. — A verdade é que, no dia em que ela chegou, 
era a melhor agente das nossas forças. É inteligentíssima, dura e ho-
nesta, e não quis aturar a corrupção que encontrou em Manhattan. Não 
quis alinhar com polícias corruptos nem quis olhar para o outro lado.

Sulzman assente com a cabeça e curva os lábios.
— O caso não é dela, John — afirma o chefe.
Sulzman avalia o chefe, olhando-o de cima a baixo, depois fixa-se 

nos seus olhos.
— A mim só me interessa o resultado — diz ele. — Faça-o acontecer. 

Assegure-se de que o Noah Walker vai parar a um buraco bem fundo. 
Senão… haverá consequências.

— O Noah Walker vai parar a um buraco porque…
— Porque é culpado — conclui Sulzman. — Sim, já sei, já sei, Lang. 

Mas… não se esqueça desta conversa. Há de querer-me como amigo, 
não como inimigo.

Dito isto, John Sulzman faz a sua saída, juntando-se a alguns co-
nhecidos sob a sombra da tenda. O chefe Langdon James observa-o a 
afastar-se, decidindo depois que já teve a sua dose de festa.
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Quando o funeral da Melanie Phillips chega ao fim, despeço-me do 
meu colega, o detetive Isaac Marks, sem lhe dizer onde vou. Ele não 
precisa de saber e eu não sei se ele guardaria a informação só para si. 
Ainda não sei bem a quem é que ele é leal, e não vou cometer o mesmo 
erro que cometi na Polícia de Nova Iorque.

Decido caminhar, dirigindo-me para sul, do cemitério em direção ao 
Atlântico. Subestimo sempre a distância até ao mar, mas está um belo 
dia para uma caminhada, ainda que um pouco húmido. E eu gosto das 
casas a sul da Main Street e ao longo desta estrada, as residências estilo 
Cape Cod, de acabamentos brancos com telhas de cedro cujas cores se 
tornaram mais ricas com o passar dos anos devido à muita precipitação 
provocada pela proximidade do mar. Umas são maiores, outras mais 
recentes, mas, regra geral, estas casas parecem todas iguais, o que se 
me afigura reconfortante, mas ao mesmo tempo um bocadinho sinistro.

À medida que me aproximo do mar, os lotes de terreno tornam-se 
mais amplos, as casas, maiores, e os arbustos que lhes servem de sebes 
de separação, mais altos. Paro quando chego a uma vegetação com 
uns bons três metros de altura. Sei que encontrei o sítio certo porque 
o majestoso portão de ferro forjado no final do caminho de acesso, li-
geiramente entreaberto, está enfeitado com fita preta e amarela a dizer 
LOCAL DE CRIME NÃO PASSAR.

Deslizo por entre o portão sem romper a fita que o sela. Começo a 
subir o caminho de acesso, mas este descreve uma curva para uma es-
pécie de cocheira no cimo de uma colina. Portanto, prossigo pelo trilho 
empedrado que acabará por me conduzir à porta da frente.

No centro da vasta extensão de relva, logo antes da sua dramática 
inclinação para cima, existe uma pequena fonte em pedra, de onde 
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se projeta um monumento que ostenta um brasão e uma inscrição.  
Debruço-me sobre a fonte para ver mais de perto. O pequeno letreiro em 
pedra exibe uma ave no centro, com um bico curvo e uma longa cauda 
de penas, rodeada por pequenos símbolos, que, apesar de parecerem a 
letra X, depois de uma inspeção mais minuciosa, correspondem a uma 
série de punhais cruzados.

E é então que… Ca-bum!

Sou atingida pelo ímpeto, a pressão no peito, o aperto na garganta, 
não consigo respirar, não consigo ver, não sinto o meu peso. Ajudem-me, 

alguém me ajude, por favor…

Cambaleio para trás, quase perdendo o equilíbrio, e inspiro uma 
profunda e deliciosa golfada de ar.

— Bem… — pronuncio por entre a brisa quente. Calma, miúda. Vai 

com calma. Limpo o suor gorduroso da testa e inspiro e expiro mais 
umas quantas vezes, para abrandar a pulsação.

Por baixo do brasão do monumento, entalhadas na pedra numa letra 
gótica, estão estas palavras:

Cecilia, Oh, Cecilia
A vida era a morte disfarçada

Pronto, é bastante arrepiante. Tiro uma foto do monumento com o 
meu smartphone. Agora de frente e centrada em relação à casa, olho pela 
primeira vez com atenção.

A mansão que me espreita do topo da colina é uma estrutura gótica 
de calcário multicolor desbotado. Tem um aspeto vitoriano, com telha-
dos múltiplos, todos muito inclinados, torreões elegantes, conjuntos de 
chaminés em cada ponta. Há elaborados apontamentos ao estilo medie-
val na fachada. Cada pico é encimado por um ornamento que termina 
num bico pontiagudo, como se fossem lanças apontadas aos deuses.  
As janelas são compridas e estreitas, em forma de trevo, com vitrais.  
A casa parece uma gigantesca e imperiosa carranca.

Já ouvi algumas coisas acerca desta casa, já li outras tantas, até já pas-
sei por ela várias vezes, mas vê-la assim tão de perto provoca-me arrepios.

É em parte catedral e em parte castelo. É uma estrutura repreensora, 
ameaçadora, imponente, ao mesmo tempo régia e assombrosa, quase 
romântica na sua obscuridade.
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Só lhe falta uma ponte levadiça e um fosso cheio de crocodilos.
É o número 7 da Ocean Drive. É a esta casa que se chama a Casa da 

Morte.
Este caso não é teu, lembro a mim mesma. O problema não é teu.
Isto pode custar-te o distintivo, minha menina.
Começo a subir a colina em direção à porta de entrada.
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Sou transportada para centenas de anos atrás, para uma época em 
que se andava a cavalo ou de carruagem, em que se vivia à luz de velas e 
archotes, em que se tratavam as infeções com sanguessugas.

Quando fecho a porta da casa do número 7 da Ocean Drive, o som 
ecoa até ao teto incrivelmente alto e arredondado, decorado por um 
fresco intrincado com anjos alados e mulheres nuas e homens barbudos 
com trajes ondulantes, todos parecendo tentar alcançar algo, ou talvez 
chegar uns aos outros.

A segunda antecâmara é tão arrepiante e datada como a primeira, 
com chão de mosaico com padrões e mais tetos em arco do Antigo 
Testamento, mobília antiga, e, nas paredes, retratos em molduras dou-
radas de homens vestidos com camisas de folhos e casacos compridos, 
perucas de cabelo branco ondulado e chapéus bem torneados — roupa 
formal de cerca de 1700.

Aparentemente, o tipo que construiu a casa, o patriarca da família, 
um homem chamado Winston Dahlquist, não tinha sentido de humor.

Os meus saltos ecoam no chão de madeira quando entro no arejado 
vestíbulo que sobe três andares até ao telhado. Cada passo que dou dá 
azo a uma reação da casa, tosses e gemidos fugazes.

— Olá — digo eu, como faria uma criança, com o som a regressar 
tenuemente até mim.

As escadas até ao primeiro piso são serpenteantes e, claro, sinistras. 
A casa continua a chamar de partes invisíveis, dores e soluços e pieiras, 
uma criatura com séculos e respiração arrastada e esforçada.

Ao chegar ao patamar, apanha-me novamente, roubando-me o ar dos 
pulmões, exercendo pressão contra o meu peito, cegando-me. Não, por 

favor! Por favor, por favor, para!
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… guinchos pueris agudos, gargalhadas incontroláveis…
Por favor, não, por favor, não me faças isto.

Agarro-me ao balaústre para não cair pelas escadas. Abro os olhos e 
ergo o rosto, ofegando em busca de ar, até o meu ritmo cardíaco final-
mente desacelerar.

— Atina, Murphy. — Transponho as portas duplas ornamentadas 
que dão para o corredor do primeiro piso, onde sou imediatamente 
cumprimentada pelo cheiro, o cuprífero aroma a sangue derramado, o 
dominante odor pútrido da decomposição. Caminho sobre um espesso 
tapete vermelho, ladeado por paredes com papel vermelho e dourado, 
à medida que me aproximo do quarto onde o Zach Stern e a Melanie 
Phillips deram os seus últimos suspiros.

Piso o chão de madeira escura e olho em torno do quarto. Há papel 
de parede dourado por toda a parte. Encostada a uma parede, encontra-
-se uma cama de dossel king-size com cortinas roxas grossas e postes 
robustos. A cama está coberta com um edredão roxo, enfeitada desorde-
nadamente por almofadas de cetim, algumas das quais ainda na cama 
e outras caídas no chão. A cómoda de madeira escura serve de apoio a 
duas estatuetas em estanho, que provavelmente serviriam de amparo 
aos espessos volumes de livros de contos que agora também jazem no 
chão. As estatuetas, bem como um despertador antigo de bronze, foram 
derrubadas para a parte lateral da cómoda.

De frente para a cama, feito de madeira a condizer com a cómoda, 
está um gigantesco roupeiro. E, no canto mais distante do quarto, a sul 
do roupeiro e a oeste da cómoda, encontra-se a casa de banho.

Pego em cópias das fotos do local do crime que fotocopiei do auto. 
O Zachary Stern foi encontrado deitado de barriga para baixo no chão, 
com a cabeça virada para a direita na direção da porta, os pés apontados 
para a cama. Por baixo dele havia uma poça de sangue e outros excre-
mentos corporais provenientes do horrível esfaqueamento a meio do 
corpo. Tinha também vários dedos esmagados. A Melanie Phillips foi 
encontrada junto ao roupeiro à frente da cama, com as costas da mão 
direita a tocarem no pé do roupeiro; tal como o Zach, estava deitada de 
barriga para baixo, de cabeça virada para a esquerda, os olhos abertos e 
a boca aberta paralisada num minúsculo «o». Foi esfaqueada mais de 
uma dúzia de vezes, nos seios e no tronco e depois na cara, no pescoço, 
nas costas, nos braços e nas pernas.
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Agora, de volta à cena do crime. O edredão da cama foi puxado para 
trás do lado esquerdo, revelando uma grande poça de sangue onde o 
Zach foi inicialmente esfaqueado, quando ainda estava deitado. Há sal-
picos de sangue na parede atrás da cama, e um espesso mar de sangue 
embebido no chão onde ele morreu. Há salpicos de sangue no roupeiro 
e por todo o chão circundante, onde a Melanie caiu para morrer.

Mais dois factos: a julgar pelo sémen fresco encontrado no interior 
da Melanie e nos genitais do Zach, parece evidente que os dois tinham 
tido relações sexuais pouco tempo antes de serem mortos. Até ao mo-
mento, tirando os testes de ADN ainda pendentes, não existe nenhuma 
prova física que coloque o Noah Walker nesta casa — nem impressões 
digitais, nem fibras de tapete, nem pegadas de sapatos ou botas.

E agora a teoria em que a STPD e o promotor público apostam:  
o Noah estava obcecado pela Melanie. De alguma forma, soube do caso 
dela com o Zach e seguiu-a até aqui. Não sabemos como entrou. A porta 
da frente devia estar trancada e não sofreu qualquer estrago. Em qual-
quer caso, ele manteve-se à coca até eles terminarem a relação sexual, 
até estarem descontraídos, depois de baixarem a guarda, para entrar de 
rompante no quarto.

O Noah surpreendeu o Zach na cama, espetando-lhe a faca no peito 
e fazendo força com a lâmina para baixo, provocando um corte vertical 
de cerca de 12 centímetros, rasgando-lhe o esófago e o estômago. Nesta 
altura, saiu a Melanie, que se encontrava na casa de banho a lavar-se.  
O Noah subjugou-a junto à cómoda, derrubando os livros e o desper-
tador e esfaqueando-a múltiplas vezes nos seios e no tronco, antes de 
a atirar ao chão ao lado do roupeiro, onde continuou a esfaqueá-la por 
trás, golpeando-lhe a face, a orelha e o pescoço, e depois as costas, os 
braços e as pernas. Foi então que voltou ao Zach e o atirou da cama 
para o chão, pisando e esmagando alguns dos dedos do Zach numa 
fúria cega.

Mudo-me para o canto atrás do sítio onde o corpo do Zach foi en-
contrado e ponho-me de cócoras, tentando encontrar o ângulo certo e 
usando as fotos para me assegurar de que estou a ser precisa. No local 
onde o Zach teria estado deitado no chão, com a cabeça virada para a 
direita, a sua linha de visão percorre da beira da cama até ao roupeiro. 
Repito o mesmo exercício do ponto de vista da Melanie e obtenho a 
mesma linha de visão, da ponta oposta.
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Tiro da bolsa o espelho de maquilhagem e agacho-me junto ao pé 
do roupeiro em que a mão direita da Melanie tocou. Abro o espelho por 
baixo do roupeiro e à volta do pé, para lhe conseguir ver a parte de trás. 
Tal como eu imaginava, a madeira está esfolada — raspada e cortada.

Passados dez minutos, vou a caminho da Main Street pela Ocean 
Drive, a falar ao telemóvel com o meu tio Lang. 

— A Melanie Phillips foi algemada ao pé do roupeiro — afirmo.  
— Ele obrigou-a a assistir a tudo. Isto não foi um ato de fúria cega, 
chefe. Foi um ato de sadismo calculado e bem executado.
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Regresso ao meu carro e conduzo para ir ter com o chefe, que nessa 
tarde está fora do escritório (nunca lhe digam que tirou o dia de folga, 
porque ele irá passar uma meia hora a explicar que o chefe da Polícia 
nunca tem um dia de folga). O meu tio vive na Estrada North Sea, numa 
vivenda com três quartos afastada da via e flanqueada por grupos de 
arbustos bem tratados que me fazem sempre lembrar uma formação 
militar defensiva.

A porta da frente está destrancada e aberta. Lá dentro, cheira ao 
mesmo de sempre, um aroma masculino almiscarado: meias sujas e 
odor corporal combinado com a última comida rápida que levou para 
casa. Uma casa de solteiro, desde que a tia Chloe o deixou, já fez dois 
anos.

A caminho do alpendre das traseiras, faço um desvio para a cozinha, 
abro o frigorífico e espreito lá para dentro. Embalagens de takeaway de 
comida chinesa, metade de uma sanduíche da Subway ainda no invólu-
cro, um pack de 12 Budweisers onde ainda sobram 3 latas, um longo rolo 
de mortadela, uma caixa de pizza enfiada lá atrás. Ah, sim, e depois um 
recipiente plástico alto com fruta fatiada cheio até à borda e uma lasanha 
vegetariana ainda no pirex embrulhado em película aderente, de onde 
foi cortado apenas um quadrado do canto.

Encontro o tio Lang nas traseiras, sentado numa cadeira a contem-
plar o relvado, onde um aspersor faz o seu trabalho e o ar tem tanto 
vapor como uma sauna. O Lang está vestido com uma camisa, calças 
largas e uns mocassins decentes. Já me tinha esquecido do evento de 
angariação de fundos que ele tivera nesse dia.

— Olá, minha menina — diz-me ele. Tem os olhos pequeninos e 
vermelhos. O copo de gin que tem na mão não é o primeiro do dia. 
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Provavelmente, esteve a beber gin na angariação de fundos, fingindo 
que era água gelada.

Dou-lhe um beijo na testa e sento-me na cadeira do outro lado da 
pequena mesa de vidro, sobre a qual se encontra a garrafa de Beefeater.

— Nem tocou na fruta que estive a cortar para si — comento.  
— E a lasanha vegetariana? Qual é a ideia? Está a preservá-la para a 
posteridade?

Dá um gole no gin.
— Não gosto de espinafres. Já te disse isso.
— Ah, sim? — Viro-me para ele. — E qual é a sua desculpa para a 

fruta?
Manda-me calar com um aceno de mão.
— Sei lá. Está… empapada.
— É ananás, melão e meloa. O tio gosta.
— Bem, está empapada.
— Isso porque a deixou ali durante uma semana. Eu estive a cortá-la 

na semana passada e nem lhe tocou. Nem um bocadinho comeu. —  
Bati-lhe no ombro com as costas da mão. 

— Ai! Não me batas!
— Bato-lhe se lhe quiser bater. O tio parece uma criança. Parece um 

miúdo. Aquela lasanha de espinafres é deliciosa.
— Então, come-a tu.
— É escusado — lamento-me. — O tio não tem remédio. Sabe que a 

sua consulta médica é na próxima semana. Acha que o Dr. Childress vai 
dizer: «Parabéns, chefe, um mês a comer sanduíches de almôndegas, 
frango frito e batatas fritas resolveu o problema. O seu colesterol caiu 
a pique!».

Empurra o segundo copo vazio na minha direção e olha-me de viés.
— Não julgues que não sei o que estás a fazer, minha menina.
— Estou a zelar pelo bem-estar da minha única família viva.
— Não, estás a desviar o assunto. Ligas-me a dizer que estiveste no 

local do crime, coisa que sabes que não deves fazer, uma vez que não se 
trata de um caso teu, por isso tentas pôr-me na defensiva em relação aos 
meus hábitos alimentares.

Sirvo-me de um copo de gin. Um não me há de matar. 
— Aposto em como as esfoladelas no pé do roupeiro vieram de 

uma algema. Ele obrigou cada um deles a ver o outro morrer — digo. 
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— Imobilizou o Zach e algemou a Melanie ao roupeiro. Obrigou-os a 
verem-se um ao outro a esvair-se em sangue.

— Jenna…
— Este tipo sabia o que estava a fazer — continuo. — Esfaqueou o 

Zach num sítio que não lhe provocaria morte instantânea. Quer dizer, 
ele podia ter-lhe espetado a faca no coração, ou podia ter-lhe aberto a 
garganta. Em vez disso, esfaqueou-o num sítio que provocaria uma 
dor incrível e uma morte lenta. E quando o Zach fazia qualquer débil 
tentativa para se levantar, pisava-lhe as mãos. E fez o mesmo à Melanie. 
De cada vez que ela tentava mexer-se, esfaqueava-a. Ela esperneou, e ele 
esfaqueou-a na barriga das pernas. Ela levantou o braço que tinha livre, 
e ele esfaqueou-a nos tricípites…

— Jenna…
— Foram homicídios de tortura sádicos e brutais — afirmo —, não 

foram crimes por paixão cometidos por um amante ciumento.
— Os crimes por paixão podem ser sádicos, Jen…
— Acha mesmo que se o Noah estivesse apaixonado pela Melanie, 

ficaria primeiro a ver o Zach a fazer sexo com ela? Porque é que não 
haveria de entrar disparado enquanto estavam no calor do momento?

— Ei! — grita o chefe. — Tenho direito a dizer uma palavra? Já ouvi 
que baste. Existe uma coisa chamada protocolo e existe uma cadeia de 
comando, e ninguém viola isso em Southampton. Se pensas que, só por 
seres minha sobrinha…

— É claro que não penso nada disso. E estou apenas a tentar ajudar…
— Não estás a ajudar. Não estás a ajudar nada! — O chefe tosse para 

o punho cerrado, com a cara a ficar vermelha. Precisa de tomar melhor 
conta dele. Eu posso confecionar todas as refeições saudáveis para o co-
ração que o mundo culinário tem para oferecer, mas não o posso obrigar 
a comê-las. Posso dizer-lhe para andar uns três quilómetros algumas 
vezes por semana, mas não os posso caminhar por ele.

Ele ignora todos os conselhos que lhe dou. Todos os dias me desafia 
abertamente. Então, porque é que eu gosto tanto deste velhote rabu-
gento? 

— Porque é que não estou a ajudar? — pergunto.
O Lang alisa o copo de gin e recupera a compostura. 
— Porque o Noah Walker já confessou — diz ele.
Chego-me para trás.
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— Ele… confessou?
— Ah, a espertalhona que vem da Polícia de Nova Iorque não tem as 

respostas todas, pois não? — O Lang serve-se de mais um dedo de gin. 
— Confessou hoje de manhã. Portanto, não te ponhas a escrever um 
relatório que eu depois terei de mostrar a um advogado de defesa. Não, 
quando nos entregaram esta prenda enfeitada com um laço.

 — O Noah confessou — balbucio, levando o copo aos lábios.  
— Macacos me mordam.

— O Noah Walker é culpado e o Noah Walker confessou — diz ele. 
— Portanto, faz-me um favor e põe-te a andar.
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O nome do Dive Bar é totalmente apropriado, sombrio de todas as 
formas, desde a escassa iluminação às mobílias de carvalho, com os 
Yankees no grande ecrã, espelhos atrás do bar patrocinado por várias 
cervejeiras, e no menu apenas alguns aperitivos fritos, para aqueles 
que os ousem comer. Mas as pessoas são simpáticas e descontraídas.  
É um local para desaparecer, e, neste momento, desaparecer soa-me 
bem. Começou com um copo de vinho, que se transformou em três, e 
penso que já lá vão cinco. Depois de começar, não me ocorre nenhuma 
boa razão para parar.

Este sítio é frequentado apenas por gente local — comerciantes, 
funcionários e um ou outro polícia —, coisa que eu prefiro, porque os 
Hamptons encontram-se em época alta e o dinheiro está todo na cidade. 
Não é que não me agrade ver homens com casacos de malha sobre os 
ombros e mulheres com tantas pinturas na cara que começam a pare-
cer-se com o Joker. Mas não no meu dia de folga. E não depois do dia 
que tive, a fazer figura de parva à frente do meu tio, o tipo que me deu 
uma segunda oportunidade.

Eu devia parar de beber. Os meus pensamentos já divagam e o meu 
humor ensombra-se. Ainda não estou certa de ter tomado a decisão 
certa ao vir para os Hamptons. Podia ter arranjado outra coisa para 
fazer em Manhattan, ou podia ter tentado encontrar outra cidade grande 
para começar de novo, mesmo que tivesse de recomeçar por baixo na 
patrulha. Mas o meu tio, e chefe, fez-me uma proposta, e não havia mais 
ninguém a bater à minha porta.

— Merda — desabafo, a palavra lenta e pesada na minha língua. 
Olho para o relógio e são quase seis da tarde. Não como nada desde 
o pequeno-almoço e tenho o estômago com um buraco e a roncar.  
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(Há quem possa dizer que esse é também um bom resumo da minha 
vida.)

— Como queiras, meu. Como queiras! Sabes que eu pago!  
Há quanto tempo é que cá venho?

A pequena explosão vem do tipo ao fundo do balcão, em quem con-
segui não reparar desde que aqui estou. Ou talvez ele tenha acabado de 
chegar. O meu cérebro não está a funcionar a todo o gás.

Está vestido com a mesma roupa que tinha hoje no funeral da  
Melanie Phillips, uma t-shirt escura que eu poderia usar para limpar a 
bancada da cozinha, um boné de basebol verde virado para trás, com o 
cabelo comprido tipo palha a saltar-lhe dos dois lados e a tapar-lhe as 
orelhas.

— Jerry — digo ao empregado de balcão. É um bom nome para um 
empregado de balcão, Jerry. — Põe a cerveja dele na minha conta.

O Jerry, um tipo corpulento com uma grande cabeça redonda e um 
avental verde, lança-me um olhar de viés. Eu confirmo com a cabeça e 
ele encolhe os ombros, puxando o manípulo para encher a caneca do 
Aiden Willis com uma Budweiser que ele não tinha dinheiro para pagar.

Os olhos profundos do Aiden movem-se na minha direção. Ele não 
diz nada. Pode haver uma centelha de reconhecimento, caso tenha repa-
rado em mim no cemitério. A minha maior falha enquanto polícia é o 
meu cabelo ruivo-vivo. Quando estive a trabalhar incógnita durante um 
ano e meio e não quis dar nas vistas, pintei-o de preto.

Volto ao meu Pinot, tentando lembrar a mim mesma que não estou 
em serviço mas perguntando-me se o Aiden, o coveiro, se irá aproximar. 
Quando torno a levantar os olhos de relance, passados alguns minu-
tos, o Aiden ainda está a olhar para mim, com a cerveja intocada. Não 
me reconhece de maneira nenhuma, limita-se a fitar-me com aqueles 
olhos de guaxinim. Mas nem o seu olhar fixo é de facto fixo. Os olhos  
remexem-se, deambulando sem destino, regressando sempre a mim, 
sem nunca se fixarem.

O meu telemóvel apita, é uma mensagem de texto. «A dez minutos. 
Estás em casa?», leio na mensagem. A minha hesitação na resposta  
surpreende-me, mas lá está. «Confia sempre no teu instinto», costu-
mava dizer o meu pai. «Por vezes, é tudo o que tens.»

Bem, papá, o meu instinto teve um palpite acerca do Noah Walker, e 
olha só onde isso me levou.
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Escrevo a morada do bar e carrego em Enviar. Olho de novo para o 
canto do balcão, onde a caneca do Aiden continua cheia de cerveja, mas 
o Aiden desapareceu.

Vou a caminho do meu próximo copo, que agora me deixa com cerca 
de cinco a mais, se é que alguém está a contar, quando a porta do bar se 
abre e muitos queixos se erguem. Nem preciso de me virar para saber 
que é o Matty, que sobressai neste sítio como uma mancha de óleo em 
algodão. Um momento depois, um braço pousa sobre o meu ombro e 
brinca em torno do meu pescoço. A água-de-colónia dele cumprimenta- 
-me em seguida, antes de o seu rosto se chegar ao meu. Seria nesta 
altura que eu deveria desfalecer de prazer desenfreado. 

— Olá, borracho. Porquê a cena do bar deprimente?
O Matty Queenan é um investidor de Wall Street com um emprego 

que eu nem sequer consigo descrever porque nunca compreendi ver-
dadeiramente todos os truques financeiros que estes tipos inventam. 
A única coisa que compreendo de facto é que se trata de um jogo sem 
regras. Escolhe-se um vencedor para os clientes, depois aposta-se nas 
suas costas que vai perder e, se a coisa der para o torto, o fulano lixa-se 
mas o governo safa-nos.

— Queres beber alguma coisa? — pergunto ao Matty.
— Aqui? Não. Vamos a um sítio decente.
Olho para o Jerry, que finge não ter ouvido o que o Matty acabou de 

dizer.
— A sério, Murphy. Isto é uma espelunca. Vou precisar de levar a 

vacina do tétano…
— Fala baixo. — Já estou levantada, sussurrando com aspereza ao 

ouvido dele. — As pessoas podem ouvir-te. Estás a ser indelicado.
Ele pega-me no braço, mas eu liberto-me.
— Jerry — começo —, peço desculpa pelo meu amigo indelicado, e, 

por favor, oferece uma rodada a toda a gente por minha conta. — Bato 
com uma nota de 50 no balcão, depois de já ter pago as minhas outras 
bebidas, e recebo alguns aplausos pelo gesto, juntamente com uns olha-
res duros na direção do meu namorado.

Oiço o telemóvel a tocar na minha mala, mas estou demasiado ir-
ritada para fazer alguma coisa que não seja sair dali disparada, com o 
Matty logo atrás de mim.
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— Para que é que hás de ser tão cretino? — pergunto ao Matty, assim 
que regresso ao calor sufocante da rua.

— Para que é que já hás de estar bêbeda antes de eu chegar? Para 
que é que te metes num antro manhoso daqueles?

Viro-me para olhar para o meu namorado de há 11 meses, os primei-
ros 2 dos quais passámos juntos quando eu vivia no centro da cidade, 
os últimos 9 em regime de relação à distância. É provável que eu esteja 
um bocadinho mais tocada do que deveria, mas só há umas horas é que 
ele me ligou a dizer que vinha, quando já estava a caminho. O Matty é 
assim, sempre com o seu próprio horário, partindo do princípio de que 
eu vou largar tudo e saltar-lhe para os braços quando aparece.

Pronto, para ser justa, eu não estava propriamente a trabalhar na 
minha tese de doutoramento nem a tentar acabar com a fome no 
mundo quando ele telefonou.

Viro-me para ele. Até quando se veste de modo informal o Matty pa-
rece um tipo de Wall Street, de blazer Armani, camisa de seda e calças 
caras, com sapatos Ferragamo que me custariam um ordenado inteiro, 
o cabelo comprido alisado para trás. Não há dúvida de que tem bom 
aspeto. Foi a sua confiança, acima de tudo, que me atraiu quando nos 
conhecemos — adivinhem onde — num bar, no centro da cidade.

— Não me interpretes mal — diz ele, dirigindo-se para mim.  
— Eu gosto de ti quando estás tocada.

Afasto as mãos dele com um empurrão.
— Aquelas pessoas ali dentro são boa gente. Tu insultaste-as.
Ele reflete por um momento, depois leva uma mão ao peito. 
— Nesse caso, vou voltar lá dentro e pedir desculpa ao bar inteiro. 

Assim a Jenna já fica feliz? — Não espera por uma resposta, levantando 



45

A Casa da Morte

antes o braço para olhar para o relógio. — Acabei de decidir uma coisa 
— diz ele.

Supostamente, devo perguntar o quê, parece-me. Vêm-me à ideia 
algumas piadas curtas.

— Acabei de decidir que este sítio é mau para ti. Este não é o teu 
lugar. Chego a essa conclusão só de te ver no bar. Precisas da cidade, 
miúda. Este sítio está a deixar-te deprimida.

— Manhattan haveria de me deixar deprimida — respondo, se bem 
que, sob alguns aspetos, não preferisse estar em nenhum outro sítio. 
Não há cidade no mundo como aquela. Mas conheci-a com olhos de 
polícia, e vê-la agora de outra forma seria como uma piada cruel diária.

— Bem, precisamos de arranjar alguma solução — diz ele, quando 
chegamos ao seu Beemer vermelho-bombeiro com interiores beges.  
— Esta viagem é um martírio.

— Vai ser melhor depois do Dia do Trabalhador, quando os Rockefel-
lers e os Vanderbilts se forem embora.

— Isso é que é deprimente — diz ele, usando o comando para abrir 
as portas. — Só no verão é que este sítio é interessante. Ei — diz ele, 
quando abro a porta do passageiro.

— Ei, o quê?
Acena-me com a cabeça.
— Vais mudar de roupa? Vamos ao Quist.
Pela primeira vez, faço um inventário de mim mesma. Trago uma 

blusa branca de cavas, calças de ganga e saltos baixos. Mas até as me-
lhores casas — e o Quist é a melhor, um restaurante de hotel aberto 
por um chef famoso qualquer — têm um código de vestuário bastante 
descontraído no verão.

— Vamos passar pela tua casa — diz ele. — Veste aquele vestido cor 
de alfazema que te comprei. Aí é que vais fazer virar cabeças.

— Mas eu não faço virar cabeças assim vestida?
Ele ri-se para dentro por causa da gafe. 
— Ora, sabes o que quero dizer. Vamos a um restaurante de cinco 

estrelas. Queres mesmo ir com esse aspeto?
Atiro a mala por cima do ombro e lembro-me do telemóvel e da 

chamada que não atendi há momentos. Tiro de lá o meu iPhone e vejo 
que o telefonema foi do «tio Langdon», que eu agora devia mudar para 
«chefe James».
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Olhando de novo para o telemóvel, percebo que afinal o chefe me 
ligou duas vezes; uma, apenas há um minuto, e outra há 24 minutos.

Ainda parada à porta do carro, retribuo a chamada.
— Jenna Rose — atende ele, a única pessoa que alguma vez inclui o 

meu segundo nome quando se dirige a mim. Pelo menos, a única que 
sobreviveu para o contar. — Estava prestes a desistir de ti.

— Em que posso ajudá-lo, chefe? Andava à procura da minha re-
ceita de espargos grelhados? Não é assim tão difícil. Basta grelhar os 
espargos.

— Não, minha menina, agora não. Querias trabalhar num homicí-
dio, não era?

Endireito-me para lhe prestar atenção.
— Sim, senhor. Completamente.
— Então, mexe-me esse rabo, detetive! — diz ele. — Acabaste de 

ganhar um homicídio. Daqueles que podes nunca vir a esquecer.






