


Para Nate, 

o primeiro a ouvir parte da história. 

Sem ele, ela não existiria.



O destino de cada um nunca é um lugar, mas sim

uma nova forma de encarar as coisas.

— Henry Miller

O Big Sur e as Laranjas de Jerónimo Bosch
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Nesse tempo

Imagine, se não se importa, a oficina de um relojoeiro.

Na verdade, agradeço que a imagine, mesmo contrariado, pois 

é aí que está prestes a acontecer alguma coisa. Algo que pode-

rá não parecer importante no imediato, mas que acabará por sê-lo.  

É que se não estiver preparado para ouvir o que eu tenho para dizer, 

nada disto resultará.

Portanto, imagine o que eu acabei de lhe pedir.

Talvez ajude saber que esta fica no rés do chão de um velho edi-

fício decrépito, numa cidade um pouco distante. Todo o espaço está 

atravancado de tralha e poeirento, à exceção da bancada de trabalho. 

O relojoeiro é um homem de idade avançada e não dá grande im-

portância ao estado em que a oficina está, a não ser na área onde 

trabalha.

É fim de tarde de um dia de outono e está a escurecer. Está tam-

bém bastante frio. Tudo está em silêncio. A oficina está tenuemente 

iluminada à luz de velas, e o relojoeiro (imagine-o na penumbra, 

curvado sobre a bancada, se preferir) usa várias camadas de roupa 

para se manter quente. Está a reparar uma valiosa peça que montou 

há algumas décadas, e que agora pertence a um fidalgo da terra. 

A reparação deverá demorar cerca de meia hora. Depois, fechará  

a oficina e percorrerá as ruas estreitas até casa, onde vive sozinho, 
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na companhia de um velho gato mal-humorado, desde a morte da 

mulher. No caminho para casa, parará para comprar algumas pro-

visões, principalmente o saco de rebuçados de hortelã-pimenta, que 

tanto aprecia. Não o gato. Refiro-me ao relojoeiro.

A peça de relojoaria em que está a trabalhar é complexa e bas-

tante avançada para a sua época, mas ele sabe que se se voltasse a 

empenhar na criação de uma peça semelhante, a conceberia de for-

ma muito diferente, pois aprendera bastante desde então. Deixou, 

contudo, de criar peças novas há já bastante tempo. A história da 

sua vida já foi narrada. Agora, aguarda apenas o seu parágrafo final.

Mantém, no entanto, uma boa visão e dedos lestos. Com efeito, 

passados dez minutos, o relógio está de novo a funcionar na perfei-

ção. Ele volta a montá-lo e puxa-lhe lustro por fora, com a manga. 

Terminado. Missão cumprida.

Levanta-se, com a peça de relojoaria nas mãos. Graças aos seus 

profundos conhecimentos sobre o funcionamento desta, tem perfeita 

noção dos intricados mecanismos envolvidos na medição do tempo  

e dos seus movimentos ocultos. Sente-os sob a forma de uma vibra-

ção subtil, quase impercetível, como o murmúrio de um minúsculo 

animal aninhado na sua mão ao remexer-se durante o sono.

E tem a noção de uma outra coisa.

Não apenas de uma coisa, aliás, mas de uma infinidade delas, 

uma nuvem que lhe preenche a mente como as notas de um órgão 

de igreja, que se elevam em direção aos céus. Sabe da existência de 

filhos e de uma neta. Sabe que não podem ser seus, porque não os 

tem: embora longo e gratificante, o seu casamento não produzira 

rebentos. Tem também noção dos que viveram antes de si, dos seus 

pais, dos seus avós e demais antepassados, e não apenas da mera 

evidência da sua existência, mas da sua realidade e da sua comple-

xidade, como se fosse desde sempre um mero intérprete a solo da 

música de toda uma vida, sustentada nas harmonias de outros.
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Sabe também que, embora as velas da oficina iluminem apenas 

pequenas áreas, há zonas de escuridão e outras que não são nem 

uma coisa nem outra, e que a sua vida também assim foi: nem sem-

pre vivida entre dois polos, mas fustigada por correntes bem mais 

complexas em que o tiquetaque assinalava apenas os extremos.

O que teria levado a que estivesse ali hoje, naquela tarde fria?, 

interroga-se. Que infindável sequência de acontecimentos o teriam 

levado até ali?

E porquê?

Sacode a cabeça de sobrolho franzido. Não é habitual preocupar-

-se com esse tipo de coisas. Também não é costume deixar-se apri-

sionar por sensações de pavor, mas é isso que sente crescer dentro 

de si, agora. Algo de mau está para acontecer.

Algo de terrível se avizinha.

Ouve passos na rua. Vira-se um pouco, mas não consegue ver 

quem está a aproximar-se. As janelas estão encardidas. Há mui-

tos anos que não as limpa. Ninguém tem nada de espreitar lá para 

dentro. O seu respeitável nome no letreiro é publicidade suficiente. 

Além disso, à medida que se fora isolando do mundo, passara a dar 

valor à privacidade que a opacidade das janelas lhe oferecia.

Mas, de repente, gostaria de poder ver quem aí vinha, e interrogava-

-se se a sua vida estaria, de facto, prestes a terminar.

Virara-se de novo para a bancada e esperara, tentando manter as 

mãos ocupadas.

E a porta abriu-se.

Não, não, não. Desculpe. Pare de imaginar coisas.

Percebi tudo ao contrário. Estava a tentar contar a história do 

início.

Isso é sempre um erro. Aprendi a minha lição desde então.  

Cheguei até a interrogar-me se seria isso que eu estava a começar 
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a perceber vagamente, nessa tarde longínqua. A vida não é com 

um relógio de pulso um ou relógio de parede. Não a podemos 

construir e depois dar-lhe corda, pela primeira vez, para a pôr em 

marcha.

Não há início. Estamos sempre a meio.

OK, vou recomeçar.



PARTE 1

Uma história é um ser espiritual. Não é um reportório,

nem uma alegoria, nem uma forma de psicologia.

— Martin Shaw

Snowy Tower
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Capítulo 1

P ortanto, como eu disse, isto é uma história, e as histórias são 

esquivas como os gatos. Temos de nos aproximar calmamen-

te e com respeito, ao contrário eles fogem e nunca mais os 

voltamos a ver. As pessoas inventam histórias desde que estamos 

neste planeta, ou talvez há mais tempo. Na verdade, há histórias tão  

antigas que remontam ao tempo anterior às palavras: histórias evoca-

das em gestos e gemidos, movimentos dos olhos, contos que habitam 

no murmúrio das folhas e no marulho das ondas, cujos fantasmas se 

escondem nas histórias que agora contamos uns aos outros.

Porta-te bem e tem cuidado.

Atenção àquela gruta, àquela floresta, àquele homem.

Um dia, o sol escurecerá e nós teremos de nos esconder.

Mas todas as histórias precisam de nós para sobreviver. Estou 

a referir-me a histórias decentes, e não a novelas sobre adolescen-

tes insolentes que se tornam espiões ninja ou adultos carentes de 

meia-idade, que destroem as próprias vidas num ataque de ressen-

timento primeiro-mundista, e descobrem o verdadeiro amor a gerir 

uma pequena livraria de charme em Barcelona. Os seres humanos 

são as nuvens de onde chovem as histórias, mas são também cacos 

de vidro que canalizam a sua luz, concentrando-a tão intensamente 

nelas, que estas acabam por arder.
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Os seres humanos e as histórias complementam-se. Nós narramo-

-las, mas elas também nos narram, alcançam-nos com as suas mãos 

suaves, e acolhem-nos de braços abertos, envolvendo-nos no seu en-

leio. Isso acontece especialmente quando nos atolamos em vidas que 

não nos fazem sentido. Todos nós precisamos de uma direção, e as 

histórias podem, por vezes, devolver-nos essa direção.

Foi isso que aconteceu a Hannah Green. Foi apanhada numa 

história.

E é isso que lhe vou contar.

Hannah vive numa localidade chamada Santa Cruz, na Costa 

Norte da Califórnia. O centro da cidade é agradável, com supermer-

cados de alimentação orgânica, um supermercado Safeway, cafés, 

cinemas, uma biblioteca e tudo o que é preciso para ser levada a 

sério pelas outras cidades. Aí se localiza um prestigiado ramo da 

Universidade da Califórnia e um famoso passadiço, onde se pode 

andar em diversões de feira e apanhar sustos de morte, se a tal nos 

dispusermos. O passadiço inclui uma casa de horrores, um car-

rossel, barracas de tiro, a quinta montanha-russa mais antiga da  

América (a famosa Giant Dipper, onde Hannah andou apenas uma 

vez, com o avô. Uma experiência traumática para ambos, que o avô 

mais tarde comentou, classificando a geringonça como «potencial-

mente nefasta»), e ainda locais onde comprar corn dogs, batatas fritas 

de alho e Dippin’ Dots. Não poder lá ir todos os dias é um motivo de 

constante pesar para as crianças de Santa Cruz.

Embora o local seja visitado, há muitos anos, por forasteiros, que 

lá vão para conhecer as praias, fazer surf ou comer marisco, a cida-

de mais parece uma ilha, como a mãe de Hannah por vezes dizia. 

Por trás dela, erguem-se as imponentes Montanhas de Santa Cruz, 

cobertas de bosques de sequoias vermelhas e pinheiros, que lhe 

servem de ninho e barreira protetora, separando-a de Silicon Valley  
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e de San Jose. Essas montanhas foram, em tempos, habitat de lobos 

e ursos, mas os seres humanos livraram-se deles, para higienizar o 

local e também para comodidade de quem queria fazer caminha-

das. A sul estende-se a vasta baía, onde pouco ou nada existe a não 

ser plantios de alcachofra, alho, e outros géneros alimentícios pouco 

apelativos, apreciados pelos adultos. Segue-se Monterrey, Carmel, 

e, finalmente, a paisagem selvagem e escarpada do Big Sur. A norte 

da cidade não há praticamente nada ao longo da bela linha costeira, 

que se estende por 112 quilómetros até São Francisco, ou a «cidade», 

como toda a gente lhe chama, por estas bandas. Santa Cruz dir-se-ia 

por isso um pouco isolada do resto da Califórnia (ou do resto do 

mundo). Felizmente, quase todos os que ali vivem parecem dar-se 

por satisfeitos com esse alinhamento. Pelo menos era o que a mãe 

de Hannah dizia às vezes, sem sequer sorrir.

Ultimamente, porém, não era frequente Hannah ouvir a mãe falar.

Antes de Hannah se envolver na história que vos vou contar, já 

protagonizava muitas outras: A História de Ter Onze Anos, A História 

de Ter Um Cabelo Castanho Irritantemente Liso, As Crónicas das Mal-

dades Infundadas da Minha Amiga Ellie, e a Saga da Absoluta Injustiça 

de Não Poder Ter um Gatinho. Porém, uma outra história mais re-

cente passara a dominar a sua vida, crescendo de tal forma e modi-

ficando tão profundamente tanta coisa, que acabara por se sobrepor  

a todas as outras.

Uma história antiga, triste e confusa chamada A Mãe e o Pai Já 

Não Vivem Juntos.

Hannah apercebeu-se do momento exato em que essa história 

começou, o momento em que um espírito maligno franziu a testa e 

pensou: «então e se…?», e começou a bulir com a sua vida.

Era um sábado e estavam em Los Gatos, pois a mãe de Hannah 

gostava de lá ir. Era um local elegante e asseado, com lojas que Santa 
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Cruz não tinha. O pai de Hannah nunca antes se mostrara tão inte-

ressado em fazer a viagem de meia hora pelas montanhas (segundo 

ele, a estrada mais sinistra do mundo. O percurso era lindo, mas 

extraordinariamente propenso a acidentes, e o facto de atravessar a 

Falha de Santo André também não era motivo de animação para 

ninguém). Mas lá conseguia passar uma manhã agradável, enquan-

to Hannah e a mãe faziam compras, entretendo-se na Apple Store, 

passando pelo café e passeando pelo bonito largo em frente ao res-

taurante preferido da família.

O almoço, a seguir, era sempre divertido. O restaurante onde 

costumavam ir era claro e arejado. Os empregados eram simpáti-

cos e usavam fardas elegantes. Antes de a comida vir para a mesa, 

traziam cestos de pãezinhos e bolos em miniatura, que os pais de 

Hannah tentavam sempre evitar que ela comesse. Entretanto, eles 

conversavam, bebiam vinho, e a mãe de Hannah mostrava ao pai al-

gumas das coisas que comprara (embora nunca lhe mostrasse tudo).

Todas as recordações que Hannah tinha de Los Gatos eram, 

portanto, boas, até há seis meses, quando levantara distraidamente  

os olhos de um minúsculo muffin, que estava a comer, e vira a mãe de  

olhos postos na janela com uma expressão vazia e triste.

Os almoços em Los Gatos eram sempre animados e, ultimamen-

te, a animação era tanta que, por vezes, se tornavam até um nadinha 

barulhentos. Por isso, olhou para o pai, surpreendida.

Ele estava a observar a mãe e, embora não estivesse com uma 

expressão vazia, parecia também triste.

— Pai?

Ele piscou os olhos, como se tivesse acabado de despertar de um 

sonho, e deu-lhe um raspanete por ela ter pegado noutro bolo, em-

bora Hannah não sentisse grande convicção nele. Entretanto, a mãe 

continuava a olhar pela janela como se estivesse a contemplar algu-

ma coisa à distância, e a pensar que talvez a conseguisse apanhar, 
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antes que desaparecesse, se saltasse imediatamente da mesa e largas-

se a correr porta fora.

A comida foi servida, todos comeram e fizeram a viagem de re-

gresso a casa. Nunca mais voltaram a Los Gatos depois disso. Para 

Hannah, foi nesse almoço que tudo começou a correr mal. 

Dois meses mais tarde, a mãe de Hannah saiu de casa.

Muita coisa continuou na mesma. Hannah ia à escola, fazia os 

trabalhos de casa, ia à aula de Francês às terças-feiras à tarde (uma 

extravagância que decorria do facto de a mãe achar que ela devia 

entender a língua, ainda que o local mais próximo onde se falava a 

língua fosse França). O pai sempre fora ao supermercado e fizera o 

jantar, pois a mãe de Hannah viajava bastante pela América e pela 

Europa, em trabalho, e o forno sempre a confundira e a irritara, por-

tanto, tudo corria dentro da normalidade.

Porém, «mãe ausente até ao fim de semana» era muito diferente 

de «mãe… indefinidamente ausente». A mesa da cozinha parecia 

enorme, a máquina de lavar loiça demasiado barulhenta…

O avô veio passar uma semana com eles, ou talvez as suas deam-

bulações pelo mundo o levassem até Santa Cruz, o que foi agradável. 

Ele passou o tempo como costumava passar: a fazer umas pequenas 

e estranhas esculturas com objetos soltos que encontrava nas suas 

caminhadas, a dormitar numa cadeira de braços (ou a «descansar 

um pouco os olhos»). Numa das noites, fez o jantar, embora não se 

percebesse bem o que era, e tentou ajudar Hannah nos trabalhos de 

casa de Ciências, mas depois de passar dez minutos a olhar para as 

perguntas, de sobrolho franzido, limitou-se a concluir que estavam 

«erradas».

Hannah passou também algum tempo com a tia Zo, que apa-

receu lá em casa algumas vezes, para lhe fazer companhia. Zoë 

tinha 28 anos. Vivia na cidade e era «artista, ou coisa parecida».  
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Tinha um cabelo inquietantemente espetado, pintado de louro,  

várias tatuagens, e vestia-se sempre de preto. Era a irmã mais nova 

do pai, e tinha grande diferença de idade dele. Hannah sempre acha-

ra que eles olhavam um para o outro com um misto de cautela e 

perplexidade, como se desconfiassem de não pertencerem à mesma  

espécie, muito menos à mesma família. Hannah não percebia sequer 

o que era ser «artista, ou coisa parecida», e ficara com a impressão de 

que o termo não era inteiramente elogioso, pois era a forma como a 

mãe descrevia Zoë, e nem sempre ambas se davam bem. Não se-

ria certamente a mesma coisa do que «artista». Testes exaustivos  

demonstraram que não conseguia sequer desenhar.

Porém, era amigável e divertida, e fizera o possível e o impossível  

para explicar a Hannah que o facto de os pais estarem separados 

não queria dizer que a amassem menos. Que às vezes as pessoas 

viviam juntas para sempre, e outras vezes, não. Que era uma coisa 

entre eles, e que as razões por que isso acontecera seriam difíceis  

de entender para as outras pessoas. Que, por vezes, isso acontecia  

por motivos fortes, estranhos e irremediáveis, outras vezes, apenas por  

questões «mundanas».

Hannah não entendera o significado dessa palavra, e a Tia Zo 

sacudira evasivamente as mãos e dissera:

— Coisas mundanas, percebes?

Mais tarde, Hannah pesquisou a palavra na Internet e descobriu 

que esta derivava do termo latino mundus, que significa mundo,  

e se refere a coisas do «mundo terreno», e não do mundo espiritual 

ou celestial, o que não fez sentido nenhum para ela, até perceber 

que esse era apenas o seu segundo significado, e que geralmente, as 

pessoas usavam o termo, quando queriam dizer «enfadonho, desin-

teressante, sem chama».

Isso já fez sentido. Não percebia em que medida o facto de a mãe 

e o pai já não viverem juntos poderia ser desinteressante, mas estava 



O DiabO, O RelOjOeiRO e a Máquina DOs sacRifíciOs

21

a começar a sentir que a vida em geral se poderia certamente tornar 

desinteressante para ela.

Voltou a ver a tia Zo, quando ela lá foi passar a noite para tomar con-

ta dela, porque o pai viajara para Los Angeles, para ir a uma reunião. 

Hannah usou a palavra mundana em conversa, e ficou satisfeita ao ver 

a tia sorrir para consigo mesma. Aquilo encorajou-a e ela perguntou- 

-lhe hesitantemente se, da próxima vez, poderia ser ela ir à cidade, 

em vez de ser a tia a vir a Santa Cruz. Embora não o dissesse, sentiu 

que poderiam sair como duas amigas e desfrutar de novos e invulga-

res divertimentos que não seriam, certamente, enfadonhos e onde 

não faltaria excitação. Zo respondeu-lhe «sim, talvez» e sugeriu que 

fizessem pipocas e vissem um filme.

Mas Hannah já tinha idade e esperteza suficientes para saber que 

«talvez» geralmente queria dizer «não», fosse qual fosse o significado  

de «mundano».

De resto, a vida parecia arrastar-se, como um programa de televi-

são demasiado longo, impossível de interromper. Ia à escola, comia  

e dormia. A mãe enviava-lhe um e-mail de dois em dois dias, e fala-

vam no Skype uma vez por semana. Os e-mails eram curtos e nor-

malmente falavam do tempo na cidade de Londres, em Inglaterra, 

onde ela estava a trabalhar. As conversas pelo telefone eram melho-

res, embora, por vezes, lhe parecesse que a atriz que fazia o papel da 

mãe já não era a mesma.

Hannah percebeu que era pouco provável que a mãe voltasse a 

viver com ela e com o pai mesmo quando regressasse (se regressas-

se). Pelo menos, para já. Sentir a falta da mãe era duro mas supor-

tável, por isso Hannah decidiu pôr todos os pensamentos sobre ela 

num caixa imaginária e fechá-la (não hermeticamente, apenas o sufi- 

ciente para que esta não estivesse constantemente a abrir-se, fazendo- 

-a chorar), dizendo para consigo mesma que poderia olhar lá para 
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dentro sempre que quisesse. Na sua imaginação, a caixa era dourada, 

com intrincados ornamentos, como que saída de um livro de contos.

Sentir a falta do pai era pior porque ele estava ali mesmo.

Não se fora embora, mas fora. Na prática, tudo mudara nele, 

tirando a sua aparência (embora parecesse frequentemente cansado 

e não sorrisse com os olhos). Abraçava-a à hora de deitar, junto do 

portão da escola, e quando era necessário dizer alguma coisa, um 

deles dizia-o e outro escutava. Mas às vezes, quando Hannah entra-

va numa sala sem ele dar conta, olhava para ele por instantes e era 

como se não estivesse lá ninguém.

De resto, pouco mais mudou.

Escola.

Trabalhos de casa.

Comida.

Cama.

Escola.

Trabalhos de casa.

Comida.

Cama…

… como ondas a lamberem uma praia deserta. A vida era mo-

nótona, cinzenta e calma, sobretudo porque todos os outros adultos 

com quem interagia, os professores da escola, as mães e os pais dos 

amigos, até mesmo o monitor do ginásio que sempre fora desagra-

dável com quase toda a gente, a tratavam agora de forma diferente. 

Eram educados e compassivos, sorriam sempre e pareciam olhá-la 

mais de frente do que antes. Na verdade, eram de tal forma simpáti-

cos com ela, que o mundo parecia ter perdido todo o interesse e sa-

bor. Perdera a forma, a cor, a força, a própria noção de luz e sombra 

desaparecera. Era como viver numa nuvem.

Num fim de tarde de outono, ao olhar pela janela e ao observar 

um esquilo a brincar numa árvore, todo divertido e senhor de si 
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mesmo, Hannah chegou à conclusão de que a sua própria vida se 

tornara «mundana».

Horrível e impraticavelmente mundana.

Portanto, creio que é por aí que vamos começar.

Não se preocupe. As coisas vão começar a acontecer. Isto ain-

da não era a história propriamente dita. Apenas os antecedentes,  

alguns momentos passados a examinar as histórias já em curso, 

para podermos escolher um momento no tempo e dizer: «Agora va-

mos lá ver o que aconteceu a seguir».

E é o que faremos.

Mas antes de avançarmos na história de Hannah, temos de co-

nhecer outra pessoa.
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Capítulo 2

E ntretanto, no Palace Hotel, em South Beach, Miami, um ve-

lho dormitava na esplanada.

Inserido num quarteirão de cerca de um quilómetro, o ho-

tel ergue-se entre outras joias da arquitetura art déco, recuperadas e 

devolvidas à sua glória de outrora, nos anos 80, e (à semelhança de 

quase todos os outros) estava a deteriorar-se de novo, como se esse 

fosse o estado que maior conforto lhe dava. O velho tinha um jornal 

local poisado no colo, mas não o lera. De um dos lados, em cima da 

mesa que servia de apoio ao guarda-sol que o protegia da luz solar, 

estava um copo de Ice Tea, há muito à temperatura ambiente. Um 

grande inseto nadava preguiçosamente dentro deste, em estilo livre.  

O empregado que estava a servir na esplanada já se aproximara vá-

rias vezes da mesa para ver se a velha carcaça esquelética queria 

outro copo de Ice Tea, mas via sempre o homem de olhos fechados  

e há já bastante tempo que este não mudava de posição.

Ainda assim, o empregado decidiu tentar mais uma vez. O seu 

turno terminaria dentro de meia hora, o que era ótimo em quase to-

dos os sentidos. A tarde estivera infernalmente húmida e o homem 

estava desejoso de regressar ao seu apartamento decrépito, para  

tomar um duche, sentar-se à varanda e fumar erva durante algumas 

horas, antes de dar um salto à cidade, na esperança de encontrar uma 
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divorciada encharcada em margaritas ou, à falta de melhor opção, 

simplesmente, para se embebedar. Porém, o negócio na esplanada 

estava fraco. Não recebera ainda a sua quota habitual de gorjetas  

(e tinha a renda em atraso). Por isso decidira, já perto das 17 horas, 

que valia a pena tentar uma última vez impingir mais qualquer coi-

sa ao velho de fato amarrotado: talvez um grande copo de vinho ou, 

melhor ainda, um daqueles cocktails caríssimos.

Por isso aproximou-se dele.

O velhote dormia de cabeça pendurada para a frente. Tinha uma 

testa pálida, salpicada de bexigas e um nariz de tamanho conside-

rável, semelhante a um bico. O cabelo penteado para trás, embora 

totalmente branco, era ainda farto. As mãos grandes, salpicadas de 

manchas, repousavam sobre os joelhos que aparentavam ser ossu-

dos, mesmo cobertos pelo linho negro do fato. Quem iria vestir-se  

de preto na Florida? Por amor de Deus!

O empregado tossiu, mas não obteve resposta.

Voltou a tossir mais alto.

Ele foi recuperando lentamente a consciência.

Parecia vir de muito longe, porque aquilo não era um despertar 

qualquer. Não estava simplesmente a acordar. Naquele dia, o velho 

acordaria de um sono bem mais profundo.

Abriu os olhos e ficou, por instantes, sem saber onde estava.  

O tempo estava quente e o dia claro, embora a qualidade da luz, apon-

tasse para um fim de tarde. Além da esplanada de pedra onde esta-

va sentado, conseguia distinguir o brilho de um oceano qualquer.

Diante dele, estava um jovem de avental branco, a sorrir. Era o 

tipo de sorriso que tinha sempre um esforço financeiro associado.

— Sente-se revigorado, cavalheiro?

O velho olhou-o por instantes, confundido, e depois endireitou-

-se na cadeira. Olhou em redor e viu casais jovens noutras mesas,  
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e alguns idosos de chapéu, a contemplarem o oceano, como se esti-

vessem à espera que este fizesse alguma coisa. Havia hotéis de am-

bos os lados. E palmeiras.

Virou-se de novo para o empregado. 

— Onde estou eu?

O empregado suspirou. A velha carcaça parecia estar bem quan-

do pedira o Ice Tea, horas antes. Era evidente que o facto de ter pas-

sado um dia inteiro ao sol lhe fritara de vez o pouco juízo que lhe 

restava.

— Estava a pensar se gostaria de tomar um copo de Chardonnay 

gelado. A nossa seleção é bastante interessante. Talvez um Sauvignon  

Blanc seco, seja mais do seu agrado, não? Ou um Martini, um Bellini 

ou um Sobotini. Tudo criações de autor do nosso barman residente, 

Ralph Sobo. Trata-se de uma trilogia…

— Eu pedi-lhe para me recitar o menu completo de bebidas?

— Não, senhor.

— Então?

O empregado sorriu nervosamente.

— Está na esplanada do Palace Hotel — disse ele, proferin-

do as palavras com uma lentidão insultuosa —, em South Beach,  

Miami, nos Estados Unidos da América. — Inclinou-se para a frente 

e acrescentou, alto o suficiente, para que os clientes mais próximos 

se virassem e sorrissem. — No planeta Terra.

O homem franziu o sobrolho.

— Há quanto tempo aqui estou?

— Neste sítio? Toda a tarde. No hotel, não faço ideia. Estou certo 

de que a receção lhe poderá facultar essa informação e talvez até o 

seu nome, caso o tenha esquecido também. Posso servir-lhe uma 

bebida ou não?

O homem sacudiu a cabeça.

— Quero apenas a minha conta.
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O empregado afastou-se, a bater com a bandeja no joelho, pro-

metendo a si mesmo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance 

para que aquele velho tonto e engelhado recebesse a conta apenas 

depois de uma espera considerável.

Aquele empregado trabalhava no Palace apenas há alguns dias e 

ainda não conhecia uma boa parte do pessoal. Caso contrário, teria ou-

vido os sussurros sobre aquele velho em particular, ao passar por eles. 

Constava que desde que ocupara a suíte do 13.º andar, há três meses, 

era impossível alojar hóspedes fosse de um lado, fosse do outro des-

ta. O sofisticado sistema informático do hotel parecia ter desenvol-

vido uma falha recorrente, que fazia com que os quartos aparecessem  

ocupados no sistema, mesmo quando não estavam, e qualquer tenta-

tiva de anular ou ignorar a informação resultava em reservas duplas 

ou até triplas, com as inevitáveis reclamações de hóspedes furiosos, 

por isso a receção desistira, por agora, de alugar os quartos. Desistira 

também, temporariamente, de entender o meio de pagamento que o 

velho lhes apresentara. O seu cartão de crédito, embora irrepreensível 

em termos de situação e cor, não revelava uma leitura fiável no siste-

ma. Em consequência disso, ainda não fora cobrada qualquer quantia 

com o cartão, o que estava a provocar inquietude crescente no gerente 

do hotel. O departamento técnico dizia que o problema seria ultra-

passado em breve e o gerente rezava para que isso se confirmasse, 

embora já lho tivessem assegurado mais do que uma vez.

O empregado, porém, não estava a par de nada disso. Por isso 

foi à caixa registadora, rasgou sub-repticiamente a conta do velho, 

pendurou o avental, e abandonou a esplanada a assobiar.

O velho estupor senil obteria a conta daí a dez ou quinze minu-

tos, do empregado que ia entrar a seguir, mas qualquer incómodo 

seria melhor do que nenhum.

***
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Porém, o homem sentado debaixo do guarda-sol não teve de es-

perar tanto tempo. Deixou dez dólares em cima da mesa, presos de-

baixo do copo, e levantou-se. Durante alguns instantes ficou estático, 

com uma expressão aparentemente calma e impassível.

Subitamente sorriu.

Não era um simples sorriso de alegria ou prazer. Era um sorriso 

complexo, contrito. Se alguém o estivesse a observar pensaria que se 

lembrara de qualquer coisa, algo não urgente, mas que achava uma 

tolice ter negligenciado.

Olhou uma última vez para o oceano e virou-se, dirigindo-se para 

as portas do átrio do hotel, com inesperada elegância e ligeireza.

Uma hora mais tarde, quando o empregado do Palace Hotel des-

contraía na sua varanda, de duche tomado e já a meio do segundo 

charro, esta abateu subitamente, e atirou com ele para o caos do pátio 

de sucata do vizinho, 12 metros mais abaixo, onde morreu em pouco 

tempo, com a caixa torácica e o coração perfurados por um pedaço 

de estrutura metálica.

Isto não foi uma coincidência.
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Capítulo 3

E ram 19 horas e Hannah continuava à espera.

Estava farta de esperar.

Estava à espera desde o pequeno-almoço, durante o qual o 

pai se revelara ainda mais distante e insubstancial do que o habitual; 

desde que ele a deixara na escola e se despedira dela com um abra-

ço e um beijo, mas com uma estranha expressão no olhar. Hannah  

reparou que ele se esquecera de fazer a barba nessa manhã, e no 

dia anterior também. Não esperara enquanto faziam os trabalhos de 

casa de matemática, juntos, depois de ele a ir buscar à escola, pois 

sabia que tinha de prestar atenção. O pai dissera-lhe, mais do que 

uma vez, que ajudá-la com os trabalhos de matemática era o seu cas-

tigo pelas malfeitorias que não se lembrava de ter cometido numa 

das suas vidas passadas. Embora Hannah não acreditasse muito 

nisso, entendia que a paciência dele tinha limites, especialmente  

agora.

Esperou depois, enquanto ele fazia o jantar. O seu prato favorito: 

uma massa cremosa com bacon e ervilhas que ele inventara quando 

ela era pequena e cujo cheiro lhe transmitia segurança e calor, mes-

mo sabendo que tudo mudara. Na verdade, enquanto estava sentada 

a um canto da cozinha, a ler, e ele estava a cozinhar, interrogou-se 

se ele estaria a fazer aquela massa cremosa por acaso, naquela noite,  
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ou se isso teria alguma coisa que ver com o que ela sabia estar à  

espera, embora não percebesse porquê. O menu fora bastante alea-

tório nas últimas semanas, incluindo, de vez em quando, pratos 

complicados, que ela nunca vira antes, mas forçando-a a comer piz-

za congelada durante três noite seguidas.

E naquela noite, de repente, fazia-lhe o seu prato favorito.

Continuava à espera.

Comeram na mesa da cozinha. O pai perguntou-lhe como lhe 

correra o dia e escutou-a, parecendo mais «presente» do que nos 

dois últimos dias, embora comesse pouco.

Depois do jantar, Hannah colocou o seu prato na máquina de  

lavar loiça e foi para a sala de estar esperar um pouco mais. Final-

mente, o pai entrou na sala com uma caneca de café e sentou-se 

numa das extremidades do sofá. 

— Preciso de te dizer uma coisa — disse ele.

Num instante de pavor, Hannah convenceu-se de que ele lhe ia 

dizer que a mãe jamais regressaria de Londres, ou que ela também 

teria de sair de casa, ou que ele decidira que tinham de se mudar 

para outra cidade. Olhou para ele, quase sem fôlego, mas viu que 

ele estava com um olhar brando, e pensou que talvez não fosse nada 

assim tão mau. Talvez.

— O que é? — perguntou ela.

Ele crispou os lábios e baixou os olhos para o tapete. Parecia can-

sado. Tinha alguns pelos prateados na barba. Já estariam assim an-

tes de a mãe se ir embora? Hannah não tinha a certeza, pois ele 

nunca se esquecera de fazer a barba quando a mãe lá estava.

— Não estou a lidar com isto tão bem como gostaria — disse 

ele. — Com a… ausência da tua mãe, quero eu dizer. Estou a tentar 

fazer o que é preciso e acho que está a resultar. Estamos a safar-nos 

bem, não estamos?
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Hannah acenou obedientemente com a cabeça. A maior parte das 

vezes, estava tudo mais ou menos bem, e mesmo que não estivesse, 

ela percebeu que ele não lhe fizera a pergunta para que ela lhe respon-

desse. Os adultos faziam isso frequentemente. Diziam algo em que 

acreditavam categoricamente, com um ponto de interrogação no final.  

Suponho que o faziam para que levássemos a coisa mais a sério,  

e nós aprendíamos que não deveríamos responder, da mesma for-

ma que aprendíamos que, se fossemos raparigas, nem sempre  

deveríamos revelar a nossa pontuação nos videojogos aos rapazes,  

sobretudo se esta fosse mais alta do que a deles.

— Mas… — Calou-se. Parecia não saber o que queria dizer  

a seguir.

— Estás triste — disse ela.

Ele deu uma gargalhada, surpreendido. 

— Pois estou, e eu sei que tu também estás. São… são tempos 

estranhos.

— Eu estou triste — anuiu ela —, mas não como tu estás.

— Como… assim?

— Tu estás terrivelmente triste.

Ele olhou para ela, a acenar-lhe com a cabeça, e ela ficou apavo-

rada ao vê-lo de olhos marejados de lágrimas, pois nunca, nunca na 

vida, vira o pai chorar, e não o queria ver agora. Ela sabia que a vida 

era tramada, mas se esta se viesse a revelar cruel a ponto de fazer 

chorar o seu pai, então era muito pior do que imaginava, muito pior 

do que apenas mundana.

— Disse algo de mal?

— Não. Disseste algo de inteligente. — Fungou bruscamente.  

Já não parecia estar prestes a chorar. — Eu preciso de algum tempo 

— disse ele. — Primeiro… para tudo isto. — Ergueu as mãos, como 

que a referir-se à casa, ao que esta continha, e ao que já lá não estava.  

— E depois… para lidar com o trabalho. Estou a ficar para trás. 
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Conseguiria aguentar uma coisa ou outra. As duas ao mesmo tempo,  

nem por isso. É o que parece.

Hannah entendia que o pai ganhava a vida a escrever para pes-

soas que viviam em Los Angeles, ajudando-as a criar histórias, e pe-

las conversas que ouvira entre ele e mãe, sabia que esse trabalho 

era, por vezes, duro, em parte porque muitos daqueles para quem 

ele trabalhava eram uns sacanas ou uns imbecis, com a inteligência 

criativa de um mosquito e a sensibilidade moral de um lobisomem. 

Ele fazia sempre esse tipo de comentários em voz baixa, como se 

receasse que eles o ouvissem a 500 quilómetros de distância.

— OK — disse ele. — Então é assim: estava aqui a pensar se 

gostarias de ir passar algum tempo com o avô.

A vontade de Hannah era dizer logo que sim, mas tinha a ligeira 

impressão de que não devia.

— Com o avô?

O pai estava a observá-la atentamente.

— Sim.

— Porque não a tia Zo?

— A Zo-zo está ocupada — disse ele, suspirando. — Tem uma 

exposição, ou uma performance ou… coisa parecida. Além disso, 

tu já conheces o apartamento dela. Ela quase tem de dormir de pé.

Aquela era uma velha piada de família e Hannah sorriu, como 

sempre, ou fez por sorrir. Agora, tudo parecia diferente. No passado, 

ninguém levantaria problemas por ela ficar com a tia Zo, mas agora 

essa possibilidade fora obviamente considerada e posta de parte.  

E Hannah sentia-se também rejeitada por isso.

— E a minha ideia não era… ficares lá apenas alguns dias.

— Quanto tempo?

— Uma semana ou duas.

Duas semanas inteiras?

— Quando vou?
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— Amanhã.

— E a escola?

— Eu falei com a professora Jen e ela disse que não haveria 

problema.

Hannah olhou fixamente para o pai e percebeu que ele não  

estava a dizer a verdade. Toda a verdade, pelo menos. Sim, teria, 

certamente, falado com a professora. Não se arrancava uma criança 

da escola, sem falar com o centro de controlo.

Ocorreu-lhe, então, que embora o pai não tivesse feito a barba, 

estava com um par de calças elegantes e uma camisa, quando a 

fora deixar à escola, nessa manhã. Era a primeira vez que o via 

sem aqueles jeans esfarrapados, que só costumava usar ao fim de 

semana. Não lhe parecia que se pudesse tirar um filho da escola 

durante duas semanas, dizendo apenas: «estou a passar um mau 

bocado». Devia ter-lhes dito que tinha a ver com o seu trabalho 

com os lobisomens, e por isso vestira roupa de trabalho. Os adul-

tos davam sempre uma importância incrível a tudo o que se rela-

cionasse com trabalho. Tais motivos eram inquestionavelmente 

respeitados. Por vezes mais até do que questões relacionadas com 

as crianças.

— Já perguntaste ao avô?

— Sim, falei com ele ontem à noite. Isto é, enviei-lhe um e-mail. 

Não há rede no sítio onde ele está.

— Onde raio está ele agora?

O pai sorriu, mas desta vez o sorriso parecia genuíno, o que lhe 

lembrou que há muito tempo que não lhe via um sorriso daqueles 

estampado no rosto.

— No estado de Washington — disse ele, como se estivesse a 

referir-se ao lado oculto da Lua. — Sabe Deus porquê. Mas fiquei com 

a sensação de que está num sítio agradável. Acho que vais gostar.  

Ele diz que está ansioso por te ver.
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A ideia agradou-lhe assim que o pai lhe falou nisso. Adorava 

o avô e a perspetiva de sair de Santa Cruz durante algum tempo,  

e de fazer algo mais do que arrastar-se pela sua existência mundana, 

parecia-lhe terrivelmente apelativa. Resistira à tentação de levantar 

o assunto, porque não queria que o pai pensasse que ela se que-

ria afastar dele, o que também impunha que dissesse o que disse  

a seguir:

— Mas eu vou sentir a tua falta.

Assim que o disse, percebeu quão verdadeiras eram essas pala-

vras. Quão dolorosamente verdadeiras eram.

O pai cerrou firmemente os lábios, como fazia às vezes quando 

estava zangado, mas não estava com um olhar zangado. Pelo con-

trário.

— Eu também vou sentir a tua falta — disse ele. — Mas podemos 

falar pelo Skype e trocar e-mails. Não é assim tanto tempo. Quando 

voltares, as coisas estarão melhores por aqui, prometo.

— OK — disse Hannah. — Posso ir ver Netflix, agora?

— Claro — disse ele, para sua surpresa.

— Iupi!

Levantou-se num salto, correu para a sala e ligou a televisão 

grande. Enquanto esperava que o programa carregasse, voltou a 

olhar para a sala de estar, e viu que o pai continuava sentado numa 

das extremidades do sofá, de ombros descaídos e cabeça baixa. Não 

conseguia ver-lhe o rosto nem os olhos.

Os seus ombros pareceram estremecer por instantes, e depois 

voltaram a estremecer. Devia estar a rir-se de qualquer coisa.
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Capítulo 4

Omotorista encostou à berma, em Ali Baba Avenue, e virou-

-se para olhar para o tipo sentado no banco traseiro do seu 

táxi.

— Tem a certeza de que é aqui que quer ficar?

O velhote permanecera em silêncio durante a longa viagem de 

South Beach até ao condado de Dade, conseguindo resistir a todas 

as tentativas de Domingo de entabular conversa. Domingo era um 

tipo conversador, mas era cauteloso nas suas abordagens. Também 

não se importava de ouvir, um dom bastante mais raro, por isso, 

conseguia, geralmente, convencer os clientes a conversarem com 

ele. Fazia-o pelo simples desejo de contar coisas às pessoas, saber 

coisas sobre os locais de onde vinham ou o que estavam a fazer,  

e não apenas para receber uma gorjeta maior, embora estas fossem 

sempre bem-vindas.

Porém, com aquele cliente… a coisa não estava a resultar. Não 

comentava nada do que Domingo lhe dizia, teimando em prolongar 

aquele silêncio implacável e ensurdecedor. De momento, estava a 

olhar para o crepúsculo através da janela, com as grandes mãos des-

coradas, poisadas sobre os joelhos das calças.

— Sim — disse ele. — Aqui parece-me perfeito.

Domingo deu uma curta gargalhada.
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— Certo. Se quiser ser assaltado ou comprar droga, para ir parar 

às urgências, talvez seja o local perfeito, um verdadeiro paraíso na 

terra para o efeito.

O passageiro ergueu algumas notas para demonstrar que o as-

sunto estava encerrado, mas Domingo não era homem para desistir 

facilmente.

— Por que carga de água veio a Opa Locka, afinal? Leu nalgum 

website imbecil que é aqui que se encontra a melhor comida caseira? 

Eles mentiram-lhe, meu irmão. A única iguaria que se come por 

aqui são ratazanas cozidas em metanfetamina. Se quer boa comida, 

posso levá-lo a alguns sítios (bons sítios!) onde os habitantes locais 

não se comem vivos uns aos outros.

O velho abriu a porta e Domingo fez uma última tentativa.

— Oiça, pelo menos, fique com o meu cartão, OK? Senão, como 

raio conseguirá voltar? Não se ponha a acenar a táxis por aqui, mes-

mo que veja algum, o que duvido. A sério… Levam-no para um beco 

e roubam-no, se tiver sorte.

O homem saiu e percorreu uma rua, que parecia ter sido recente-

mente fustigada por um pequeno furacão, e que mesmo antes disso 

não devia ser nada convidativa. Domingo pensou em ir atrás dele, 

mas falando bem e depressa, aquele não era um bairro onde desejas-

se ficar mais do que o tempo estritamente necessário.

Por isso foi-se embora.

O velho passou uma hora a passear pelas ruas, ao cair da noite. 

Viu armazéns térreos com propósitos indefinidos, muralhados por 

arame farpado. Passou por habitações ilegais de um andar, inter-

caladas por aglomerados de palmeiras anãs, casas separadas umas 

das outras não pelo prazer do espaço, mas como se os habitantes 

não confiassem o suficiente nos vizinhos para viverem demasiado 

perto deles. Não havia passeios, por isso caminhou pelo meio das 
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ruas esburacadas e remendadas, de bermas irregulares, com tufos 

de erva a despontarem por toda a parte. O tipo de estradas decrépitas 

que se espera ver nos limites empoeirados de pequenas cidades do 

interior, moribundas há décadas. A humidade era sufocante.

Não encontrou muita gente. De vez em quando, uma criança 

passava por ele a correr, mas nunca parava. Uma mulher olhou para 

ele dos degraus de entrada da sua pequena casa decrépita, como 

quem se interroga se ele seria bom da cabeça. Por diversas vezes, 

viu, à porta de minimercados de esquina, grupos de homens que o 

seguiam com os olhos. Passava devagar por eles, para o caso de ser 

um deles a mostrar-lhe onde precisava de ir. Mas nenhum deles se 

mexia. Pareciam exaustos e apáticos, como se não tivessem sequer 

energia para roubar um velho de aparência frágil, que estava clara-

mente muito longe de casa.

Mas a dada altura vacilou, pois sentiu algo.

Virou-se lentamente, em círculo, cheirou o ar e começou a per-

correr a transversal seguinte. Ali, as casas estavam ainda mais dis-

tantes umas das outras, e algumas tinham luz. Parecia estar… no 

caminho certo.

Quando viu o armazém abandonado, ao fundo da rua, escuro  

e isolado, teve a certeza.

Ao entrar, eles levantaram os olhos.

O centro do edifício desativado era um espaço vazio e amplo. 

Ao centro, ardia uma fogueira feita com ramos de palmeira caídos  

e pedaços de mobília.

Em torno desta estavam cinco homens. Três brancos, um negro 

e um mestiço, latino. Nenhum jovem. Todos eles com quase 30 ou 

mais de 30 anos, todos eles de jeans rasgados e sweatshirts de capuz. 

Tinham ar de quem não se importaria nada de nos deixar bastan-

te maltratados. Havia muitas velas, umas cem ou mais, espalhadas 

pelo chão e a arderem tremulamente em cavidades nas paredes.
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Um dos homens, o mais alto dos tipos brancos, deu uma garga-

lhada sonora.

— Eh lá! — disse ele. — Com os diabos, homem, andas perdido?

O velho continuou a andar até ficar a cerca de três metros da 

fogueira. Juntou as mãos como se estivesse a rezar e olhou para  

cada um dos homens de sua vez.

— Não — disse ele, num tom de voz calmo e ponderado. — Creio 

que é precisamente aqui que tenho de estar. — Tirou a carteira e atirou- 

-a para junto do homem que falara. — Vamos lá despachar essa parte. 

Não gostaria nada que nos deixássemos distrair por um simples roubo.

O tipo alto franziu o sobrolho.

Um dos outros apanhou a carteira. Examinou-a com olho clínico 

e assobiou. 

— Seiscentos dólares — disse ele ao tipo alto, que era obvia-

mente o líder. — E alguns trocos. Vamos matá-lo agora?

O tipo alto não disse nada. O seu verdadeiro nome era Robert. 

Para todos os efeitos, fora esse o nome que a sua mãe lhe dera. Mas 

há muitos anos que ela morrera, tal como o pai e as duas irmãs, 

e hoje em dia quase toda a gente lhe chamava Nash. Estava vivo 

há quase 40 anos, (uma longa história, segundo os padrões crimi-

nais locais), e já fizera muita coisa, entretanto. Na verdade, seria 

difícil descobrir algo que não tivesse feito. Basta dizer que havia  

homens, mulheres e crianças a acordar a meio da noite, alagados 

em suor, assombrados pelo seu rosto e pelas terríveis memórias 

do que tinham sofrido às suas mãos. Nash roubara, espancara e 

matara, com as suas próprias mãos, com armas de fogo, com facas, 

e com a venda de droga cortada com tudo o que se possa imaginar, 

desde detergente da sanita e giz, a pó de betão ociosamente apanha-

do na rua.

Em suma: Nash era um homem muito mau e de há seis meses 

para cá decidira explorar novos domínios, métodos e graus de maldade.
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Contudo, também não era tonto. A forma como o velho se estava 

a apresentar dizia-lhe que não podiam simplesmente matá-lo. Pelo 

menos por enquanto.

— O que pretendes?

— Fala-me das velas.

Os outros três tipos olharam uns para os outros.

— Somos satânicos — disse o tipo que examinara a carteira,  

e continuava com ela na mão, com um certo orgulho na voz.

— Cala-te — disse Nash.

O velho parecia intrigado.

— Ah sim?

O tipo com a carteira na mão não estava disposto a calar-se.

— Não acreditas em nós?

— Se vocês o dizem.

— É bom que acredi…

Nash virou-se para o tipo da carteira com um olhar duro e o ou-

tro calou-se. Ficou estático, de boca aberta, a meio da palavra. Pare-

cia estar a tentar fechá-la, mas não conseguia. Por fim, com algum 

esforço, lá conseguiu. Estava com a testa suada e as mãos trémulas.

O velho observou tudo aquilo com interesse.

O homem recolheu-se tremulamente nas sombras, e os ou-

tros seguiram-lhe o exemplo, deixando Nash sozinho, diante do 

velho.

— Vou-te perguntar pela última vez — disse Nash. — O que 

pretendes?

O velho encolheu os ombros, amigavelmente.

— Estou curioso. Tenho uma certa predileção por ruínas, coisas 

ao abandono, coisas perdidas. Estava a passear, vi este sítio e decidi 

vir espreitar. Imaginei que estivesse vazio ou que cá fosse encontrar 

alguns sem-abrigo ou drogados estendidos no chão. Mas em vez dis-

so… — Faz um gesto abrangente. — Vejo velas. Até ficam bem aqui, 
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mas tu não me pareces propriamente um entusiasta da Martha  

Stewart, por isso estou curioso.

— Quem és tu?

— Simplesmente aquilo que pareço ser. Mas tu quem és, Robert? 

O que és tu hoje em dia?

Nash olhou-o.

— Como sabes esse nome?

— É uma brincadeira minha. Quando não sei o nome de alguém, 

chamo-lhe Robert. Só isso. Então, conta-me lá. O que ele disse é ver-

dade? Os cavalheiros são realmente satânicos?

Nash decidiu dizer a verdade, não porque achasse a prática im-

portante ou útil, mas porque era altura daquele velho esquisito per-

ceber exatamente com o quê e com quem estava a lidar.

Ergueu a mão direita, elevando-a à altura do peito, de olhos pos-

tos no homem, e tossiu uma vez.

Uma pequena mancha luminosa ganhou vida na palma da 

sua mão. A princípio era bastante ténue, mas depressa cresceu,  

transformando-se numa esfera brilhante, cor de fogo, mais ou 

menos do tamanho de uma bola de golfe.

O velho olhou para a chama.

— Hum — disse ele, como se estivesse impressionado.

— Pois é. — disse Nash, fechando a mão e baixando-a de novo. 

— Isto responde à tua pergunta?

— Suponho que sim.

— Ótimo. Queres fazer mais alguma pergunta ou vais-te em-

bora? Se quiseres ficar, nós podemos bater-te durante algum tempo 

para praticar. Também pode ser.

— Como fazes isso do fogo?

— É um dom.

— Concedido por quem?

— Por ele. Pelo Príncipe das Trevas. Por fazermos o seu trabalho.
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— Como assim? Que tipo de coisas?

— Rezamos sempre — disse Nash — e oferecemos-lhe sacrifícios.

O velho acenou com a cabeça como se alguém lhe estivesse a 

explicar uma importante alteração dos termos e condições do seu 

seguro de saúde.

— Que tipo de sacrifícios? De animais, pessoas?

— Não — disse Nash, rindo desdenhosamente. — Essa treta 

está fora de moda. Age-se erradamente com a intenção certa. Não 

precisamos dessa conversa do Dennis Wheatley1 para nada.

— Então o que fazem?

— Partimos, queimamos, estragamos.

— Estás a falar no plural.

Os outros homens observavam lá atrás, como se soubessem não 

estar à altura daquela conversa.

— Eu, principalmente. Estes tipos… ainda têm muito que aprender.

— Então, mostra-me qualquer coisa. Mostra-me o tipo de coisas 

que fazes.

Nash hesitou. Por um lado, a situação era um pouco marada, pois 

não fazia a mais pequena ideia de quem era aquele tipo. Tanto quan-

to sabia, poderia até ser da polícia. Mas se assim fosse, não devia ter 

nada contra ele, de contrário teria aparecido armado e com reforços. 

Isto, assumindo que o Departamento de Polícia de Miami mantinha 

detetives tão velhos nos seus quadros. Gente que devia estar de pernas 

esticadas num alpendre, à espera dos netos, para irem à Disneyworld 

gastar mais dinheiro do que uma família de Opa Locka gasta num 

mês em comida.

O outro lado da questão é que Nash queria de facto mostrá-lo a 

alguém mais, para além dos penduras ali escondidos nas sombras. 

1 Dennis Wheatley Yates (1897 - 1977), famoso romancista Londrino, autor de inúmeras obras 
de suspense sobre ocultismo, publicadas nos anos 50 e 60. [N. da T.]
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Explicara aos tipos o que fazer vezes sem conta, mas nenhum deles 

estava a fazer progressos. Não conseguiam entender a mecânica 

da coisa, e esse fracasso estava a atrasá-lo. Nash sabia que não bas-

tava percorrer o caminho sozinho. O prestígio dependia do número 

de pessoas que se conseguisse arrastar. Era um dom que tinha de ser  

constantemente partilhado. Dia após dia. Noite após noite.

Levou a mão ao bolso dos jeans, tirou um pequeno pacote de car-

tão, mais ou menos do tamanho de um maço de cigarros e ergueu-o.

— O que é isso?

Nash abriu-o. O interior estava forrado com algodão e no centro 

estava uma pequenina caixa. Ele tirou-a e ergueu-a, para o velho ver.

O homem inclinou-se para a frente e observou-a, de olhos fran-

zidos, reparando que toda a superfície da caixa era negra e polida, 

exceto a tampa, onde alguém perdera certamente muitas horas 

a pintar uma cena de inverno em grande detalhe: pinheiros e um 

trenó puxado por cavalos, com duas pessoas com casacos antigos  

e gorros de pelo. A imagem era tão precisa que parecia pintada com 

um pincel de um só pelo, a branco e verde com realces em tons in-

tensos de vermelho e roxo, e pontos dourados, que o fundo negro da 

caixa parecia realçar ainda mais. Era também extraordinariamente 

brilhante, como que envernizada com várias camadas de verniz 

transparente. O detalhe e o lustro faziam-lhe lembrar uma caixa 

muito maior que em tempos encomendara.

— E?

— A alguns quarteirões daqui vive um velho que eu ouvi a falar 

na loja — disse Nash, poisando cuidadosamente a minúscula caixa 

no chão. — A mulher está a morrer de cancro. A mãe dela era russa 

e a única coisa que trouxe do velho continente foi uma caixa como 

esta. Uma caixa lacada, como eles lhe chamam. A caixa foi rouba-

da quando a mulher desse tipo era ainda criança, mas ela nunca 

se esqueceu dela, durante todos estes anos, como se representasse  
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a mãe ou coisa que o valha. O tipo sabe que a mulher está a morrer 

e pôs dinheiro de parte, sem que ela soubesse. Tem estado a juntar 

dinheiro durante todos estes anos, para o momento certo, um dó-

lar aqui, 50 cêntimos acolá, e acha que agora é o momento certo.  

Eu ouvi-o contar tudo isto ao homem que está atrás do balcão, que 

se está absolutamente nas tintas para isso, quer dizer, não dá mes-

mo um chavo por isso. Disse-lhe que estoirou o dinheiro todo, os 

750 dólares, e comprou uma coisa destas pela Internet. Passou  

semanas à procura de uma caixa igual à que a mulher lhe descre-

vera durante todos estes anos. Ela faz anos daqui a uma semana 

e ele vai oferecer-lha nessa altura ou melhor… ia, pois eu fiz uma 

visitinha a casa deles, no domingo de manhã, enquanto eles esta-

vam na igreja.

— Roubaste-a. Que simpático.

Nash sorriu.

— Exato, mas não fica por aí.

Ergueu o pé direito e ficou com ele no ar, fechando os olhos 

como se estivesse a fazer uma prece, e pisou a caixa lacada com o 

salto da bota, desfazendo-a em pedaços.

Ficou calado durante uns dez segundos, a desfrutar do momen-

to, e depois abriu os olhos.

— É disto que ele gosta.

O velho estava imóvel, como se estivesse a ouvir alguma coisa. 

Instantes depois sacudiu a cabeça.

— Não senti nada. — Parecia irritado, mas não apenas irritado. 

Desconcertado, talvez.

Nash também estava confuso, pois esperava uma reação muito 

diferente dele.

— O quê?

O velho ficou ali parado, de lábios crispados e testa franzida. 

Até então parecia descontraído, como se a conversa estivesse a ser 
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bastante interessante, mas nada do outro mundo. Mas não era assim 

que estava agora. Parecia infeliz e pensativo. Circunspecto.

— O que se passa, bacano?

O velho olhou para Nash como se tivesse já outras coisas em 

mente.

— O que se passa? Eu digo-te o que se passa. Gosto do teu estilo, 

mas há um problema.

— Que tipo de problema?

— Um grave problema. Não sei a quem tens oferecido os teus 

sacrifícios, meu amigo, mas ele não é o Diabo.

— Ah sim? Como sabes que não é?

— Porque o Diabo sou eu — disse o velho.

Dito isto, virou-se para o homem escondido na penumbra, que 

continuava com a carteira dele na mão, ergueu uma mão e estalou 

os dedos.

O homem explodiu.

Fez-se um silêncio absoluto. Nenhum dos homens que ali es-

tavam disse uma palavra, um «ui», ou moveu sequer um músculo, 

ainda que estivessem cobertos de sangue, massa encefálica e pe-

daços de órgãos internos. O silêncio era tal que era bem possível 

que não estivessem sequer a respirar. Depois, piscaram os olhos em 

uníssono.

— Não tentem fazer isto em casa — disse o velho, curvando-

-se para apanhar a carteira, que aterrara a seus pés, como convinha.  

— De resto, desejo-vos a continuação de um péssimo trabalho.

Saiu resolutamente para a escuridão da noite, decidindo, então, 

que era altura de deitar mãos à obra.




