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«Um thriller viciante.»
Daily Express

A u t o r  b e s t s e l l e r  i n t e r n a c i o n a l

Imagine o seu pior medo… 
e depois conheça o seu pior pesadelo.

Quando a Unidade Especial de Homicídios da Polícia de Los Angeles 
é enviada a uma pequena igreja da cidade, depara-se com um cená-
rio no mínimo aterrador. O padre foi decapitado, o seu corpo dilace-
rado, e no seu peito lê-se ainda o número 3 desenhado a sangue. 
A violência é impiedosa e nada parece fazer grande sentido neste 
crime horrendo.

Perante este quadro macabro, o detetive Robert Hunter e o seu par-
ceiro acreditam que se trata de um crime ligado a algum ritual 
religioso. Mas a investigação parece não avançar e as respostas não 
surgem. E à medida que mais corpos e crimes são revelados, o pavor 
espalha-se por toda a cidade.

O que une realmente estes crimes, para além do terror e brutalidade 
de todas as mortes resultarem dos seus maiores medos? Será este o 
maior desafio de Robert Hunter? E será que não ter respostas é o seu 
maior pesadelo?

«Não escolha este livro a menos que tenha tempo livre,
porque não vai conseguir parar de o ler. Cinco estrelas!»

Crimesquad

«O padre Fabiano era um homem muito reservado. 
Mantinha o quarto sempre trancado e era ele próprio 
quem o limpava.

Hunter achou aquilo estranho.

— Sabes como é que conseguimos entrar no quarto?

Um tímido abanar de cabeça.

— Só o padre Fabiano é que tinha a chave.

Hunter fechou o bloco de notas e voltou a guardá-lo no 
bolso. Ao levantar-se, os seus olhos escrutinaram rapida-
mente as ilustrações religiosas nas paredes.

— Sabes qual era o seu nome verdadeiro? — perguntou 
enquanto Hermano se aproximava da porta. 

Garcia lançou um olhar interrogativo ao seu parceiro. 

Hermano virou-se para os dois detetives. 

— O verdadeiro nome dele era Brett.

Garcia franziu o sobrolho. 

— E de onde veio o nome Fabiano?

— De São Fabiano — respondeu Hunter, inclinando 
a cabeça em direção a uma das ilustrações religiosas. 
A de um homem todo vestido de branco, com uma 
pomba pousada sobre o ombro direito. 

— É verdade — confirmou Hermano. — Sabiam que antes 
de se tornar santo ele foi eleito papa e… — O rapaz ficou 
paralisado, apercebendo-se subitamente de qualquer 
coisa. Os olhos dele abriram-se desmesuradamente. 
— Oh, meu Deus!

— O que foi? — inquiriu Garcia, intrigado, com o seu olhar 
a oscilar entre o rapaz e Hunter. 

— São Fabiano — proferiu Hermano numa voz sumida. 

— O que tem?

— Foi assim que ele morreu. Decapitado.»

Nascido no Brasil, cedo se mudou para os Estados Unidos, 
onde se formou em Psicologia, com especialização em 
Comportamento Criminal, na Universidade de Michigan. 

Foi psicólogo criminal durante vários anos antes 
de se mudar para Los Angeles e depois para Londres, 
onde tocou com artistas conhecidos, até que deixou tudo 
para se tornar escritor a tempo inteiro. Hoje, aplica na 
escrita a sua experiência de vários anos enquanto 
psicólogo criminal e já publicou seis volumes da série 
policial Robert Hunter, todos eles bestsellers 
internacionais, da qual a Topseller lança agora o segundo 
livro.

Os seus livros já foram traduzidos para 14 línguas
e são autênticos êxitos de vendas na Dinamarca e na 
Alemanha. Neste último país, Chris Carter já vendeu 
mais de um milhão de exemplares.

Saiba mais sobre o autor em
www.chriscarterbooks.com
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UM

— É irónico que a única certeza da vida seja a morte, não te parece? — 
A voz do homem era calma. A sua atitude tranquila. 

— Por favor, não tem de fazer isso. — Em contraste, o homem no chão 
mostrava-se petrificado e exausto. A sua voz embargada pelas lágrimas e 
pelo sangue. O seu corpo estava desnudado e ele tremia. Os seus braços 
elevavam-se acima da cabeça, presos pelos pulsos à parede de tijolos nus. 

O espaço sombrio da cave tinha sido transformado numa masmorra 
de tortura medieval, com as quatro paredes munidas de pesados grilhões 
de metal. Um cheiro nauseabundo a urina pairava no ar, e um zumbi-
do permanente saía de uma grande caixa de madeira colocada ao canto 
pelo agressor. A sala era à prova de som e de fuga. Depois de se estar 
ali trancado, era impossível sair, a não ser por intermédio de alguém.  

— Não importa como viveste a tua vida — prosseguiu o outro ho-
mem, sem prestar atenção ao homem ensanguentado. — Não importa 
o grau da tua riqueza, o que alcançaste, aqueles que conheces ou as es-
peranças que tens. No final, acontece o mesmo a cada um de nós… to-
dos vamos morrer. 

— Por favor, meu Deus, não.
— O que importa é como morremos. 
O homem no chão tossiu, expelindo uma ténue névoa de sangue. 
— Algumas pessoas têm uma morte espontânea, indolor, ao chega-

rem ao fim de um ciclo natural. — O homem soltou uma gargalhada 
bizarra e gorgolejante. — Outras sofrem de doenças incuráveis ao lon-
go de anos, lutando a cada minuto para acrescentar alguns escassos se-
gundos às suas vidas. 

— Eu… eu não sou rico. Não tenho muito, mas pode levar o que quer 
que eu tenha. 
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— Chiiiu. — O homem levou o dedo aos lábios, antes de murmurar: 
— Eu não preciso do teu dinheiro. 

Outro espasmo. Outra névoa de sangue. 
— Algumas pessoas morrem muito devagar — continuou ele, com 

um sorriso perverso. A sua voz era fria. — A dor da morte pode arras-
tar-se por horas… dias… semanas… Se soubermos aquilo que estamos a 
fazer, não existe limite, sabias? — O homem fez uma pausa. 

Até então, o homem acorrentado não reparara na pistola de pregos 
na mão do atacante. 

— E eu sei realmente o que estou a fazer. Permite-me que to demons-
tre. — Ele pôs o pé sobre o osso que se projetava do tornozelo fraturado 
da vítima, curvou-se e disparou rapidamente três pregos sobre o joelho 
direito do homem. Uma dor intensa subiu vertiginosamente pela perna 
deste, sugando-lhe o ar dos pulmões e enevoando-lhe a visão por segun-
dos. Os pregos tinham apenas cerca de 8 centímetros. Não chegavam 
para o trespassar de lado a lado, mas eram suficientemente aguçados 
para estilhaçar o osso, a cartilagem e os ligamentos. 

 O homem acorrentado respirava de uma forma rápida e convulsiva. 
Apesar da dor, ele esforçou-se para falar. 

— Por… por favor. Eu tenho uma filha. Ela está doente. Sofre de uma 
doença rara e eu sou tudo o que ela tem. 

A gargalhada estranha e gorgolejante voltou a inundar a sala. 
— Pensas que isso me importa? Deixa-me mostrar-te o quanto isso 

me importa. — O homem agarrou na cabeça de um dos pregos alojados 
no joelho da vítima e, como se usasse uma chave de fendas para abrir 
uma lata de tinta, empurrou-a para um dos lados devagar, o máximo 
que conseguiu. O som mastigado lembrava o pisar de vidros partidos. 

Ao sentir o metal a triturar-lhe o osso, a vítima soltou um urro. O seu 
agressor usou apenas a força necessária para vencer a resistência e lascar 
a rótula. Os nervos e os músculos foram perfurados por estilhaços do 
osso. O homem manietado foi dominado pelas náuseas e o seu agressor 
esbofeteou-o várias vezes na cara para o impedir de perder os sentidos. 

— Fica comigo — murmurou ele. — Quero que desfrutes de cada 
momento. Isto ainda não acabou.

— Por que… por que razão me faz isto?
— Por que razão? — O homem passou a língua pelos lábios gretados 

e sorriu. — Eu vou mostrar-te a razão. — Retirou uma fotografia do bol-
so e segurou-a a centímetros da cara do homem acorrentado.
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O olhar deste, confuso, fixou-se na fotografia por uns segundos. 
— Não compreendo. O que…? — A seguir, ficou paralisado ao com-

preender finalmente aquilo que via. — Oh meu Deus!
O seu torturador aproximou-se mais, com os lábios quase a tocar-lhe 

na orelha direita ensanguentada. 
— Sabes uma coisa? — proferiu ele em voz baixa, olhando de relance 

para a caixa de madeira ao canto. — Eu sei aquilo que te assusta de morte.
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DOIS

Faltava cerca de uma semana para o Natal, e Los Angeles deixava-se ar-
rebatar pelo espírito festivo. Em toda a parte, as ruas e as montras das 
lojas estavam decoradas com luzes coloridas, Pais Natais e neve artifi-
cial. Às 5h30 da manhã, o percurso para o sul de Los Angeles parecia 
estranhamente tranquilo. 

A fachada branca da pequena igreja resplandecia contra as noguei-
ras californianas altas e despidas de folhagem que ladeavam o pórtico 
de madeira arqueado. Um cenário de postal ilustrado. Com a exceção 
dos agentes da polícia aglomerados em volta do edifício e da fita amare-
la a delimitar uma cena de crime, que mantinham os mirones curiosos 
a uma distância segura. 

Começavam a juntar-se nuvens escuras quando Robert Hunter saiu 
do carro, distendendo o corpo e soprando para as mãos antes de correr 
o fecho-éclair do casaco de cabedal. Com os braços em volta do tronco a 
proteger-se do frio intenso do vento do Pacífico, Hunter observou o céu 
e soube que a chuva iria chegar em breves minutos. 

A Unidade Especial de Homicídios (UEH) da Secção de Assaltos e 
Homicídios da Polícia de Los Angeles é uma área especializada. Aqui, 
são investigados os assassínios em série e casos de homicídio de alta 
criminalidade que requerem um tempo de investigação e perícia apro-
fundados. Hunter era o seu detetive mais competente. Carlos Garcia, o 
seu jovem parceiro, trabalhara arduamente para tornar-se um detetive, 
o que conseguira num tempo mais rápido que a maioria. De início, ele 
tinha trabalhado alguns anos no Departamento Central da Polícia de Los 
Angeles, dando caça a membros de gangues, assaltantes armados e tra-
ficantes de droga no nordeste da cidade, até ser-lhe oferecido um lugar 
na Unidade Especial de Homicídios. 
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Enquanto prendia o distintivo no cinto, Hunter avistou Garcia, que 
falava com um agente jovem. Apesar da hora matutina, Garcia parecia 
desperto e animado. O cabelo castanho-escuro, ligeiramente comprido, 
ainda estava húmido do duche matinal. 

— Não se previa que estivéssemos de folga? — proferiu Garcia por en-
tre dentes quando Hunter se aproximou dos dois. — Tinha feito planos. 

Hunter acenou para o agente num «bom dia» silencioso, e este de-
volveu-lhe o gesto. 

— Carlos, nós somos da Unidade Especial — disse ele, enfiando as 
mãos nos bolsos do casaco. — Expressões com «dia de folga, aumen-
to salarial, feriados e férias» não se aplicam a nós. Já devias saber isso. 

— Estou a aprender depressa. 
— Já estiveste lá dentro? — perguntou Hunter, com os seus olhos 

azul-claros focados na igreja. 
— Acabei de chegar. 
Hunter virou-se para o jovem agente. 
— E você?
O homem, com quase um metro e noventa de altura e bem constituí-

do, passou nervosamente a mão pelo cabelo preto cortado à escovinha, 
sob o olhar observador de Hunter. 

— Eu também ainda não fui lá dentro, detetive, mas parece que a cena 
não é muito agradável. Vê aqueles dois ali? — Ele apontava para dois agen-
tes de rosto lívido parados à esquerda da igreja. — Foram os primeiros a 
aparecer. Disseram-me que não demoraram vinte segundos a correrem 
para fora e a vomitar a tripas por todo o lado. — O homem consultou o 
relógio automaticamente. — Cheguei cinco minutos depois deles. 

Hunter massajou a parte de trás do pescoço, sentindo a cicatriz irre-
gular e saliente na nuca. O seu olhar varreu a multidão já concentrada 
atrás da fita amarela. 

— Trouxe uma máquina fotográfica? — inquiriu ao agente, o qual 
abanou a cabeça, franzindo o sobrolho. 

— E telemóvel com câmara fotográfica?
— Sim, o meu telemóvel pessoal tem uma câmara. Porquê?
— Queria que me tirasse umas fotografias à multidão. 
— À multidão? — repetiu o agente, confuso.
— Sim, mas faça-o de modo discreto. Finja que está a tirar fotografias 

ao local do crime no exterior da igreja ou coisa do género. Tente apanhar 
toda a gente. E de perspetivas diferentes. Consegue fazer isso?
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— Sim, mas…
— Confie em mim — disse Hunter calmamente. — Eu explico-lhe 

depois. 
O agente acenou entusiasticamente, dirigindo-se ao carro da polícia 

para ir buscar o telemóvel. 
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TRÊS

— os abutres já estão aqui — comentou Garcia quando se aproximavam 
da fita amarela. Atrás deles, os jornalistas abriam caminho à força para 
a frente da multidão, com os flashes das máquinas fotográficas a dispa-
rar em intervalos de poucos segundos. — Cá para mim, eles recebem a 
chamada antes de nós. 

— Isso é verdade — confirmou Hunter —, além de eles pagarem 
muito bem pela informação.

Os polícias parados junto à fita acenaram com a cabeça quando Hunter 
e Garcia se curvaram para passar. 

— Detetive Hunter — chamou um jornalista anafado e careca —, 
parece-lhe que será um assassínio de natureza religiosa? 

Hunter voltou-se para encarar a bateria de jornalistas. Ele compreendia 
a sua ansiedade. No interior da pequena igreja, alguém tinha sido desti-
tuído da sua vida, e todos eles sabiam que a nomeação de Robert Hunter 
para o caso se devia ao facto de este ter contornos de grande violência. 

— Acabámos de chegar aqui, Tom — respondeu Hunter tranquila-
mente. — Ainda não fomos lá dentro. Nesta altura, é provável que vocês 
saibam mais do que nós. 

— Pode ser obra de um assassino em série? — questionou uma mo-
rena alta e atraente. Ela vestia um grosso casaco de inverno e segurava 
um pequeno gravador. Hunter nunca a tinha visto antes. 

— Falei de forma pouco clara? — murmurou ele, olhando para Gar-
cia. — Vou dizer-vos mais devagar desta vez, para todos os que tiverem 
problemas em acompanhar-me. — Ele encarou a morena de frente. — 
Acabámos-de-chegar-aqui. Ainda-não-fomos-lá-dentro. E vocês sabem 
como as coisas funcionam. Se querem informações, vão ter de esperar 
pela conferência de imprensa oficial da polícia. Se houver alguma. 
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A morena aguentou o olhar fixo de Hunter antes de desaparecer pela 
multidão.

Nos degraus desgastados da entrada da igreja, um agente do labora-
tório criminal aguardava, pronto a entregar fatos de proteção descartá-
veis brancos a Hunter e a Garcia. 

Ao entrarem, eles foram atingidos pelo cheiro. Um misto de suor, 
madeira antiga e o odor penetrante e metálico do sangue. 

Duas longas fileiras de bancos de espaldar em carvalho vermelho es-
tavam separadas por um corredor estreito que se estendia desde a en-
trada até aos degraus do altar. Num dia movimentado, a Igreja Católica 
dos Sete Santos conseguia albergar perto de 200 fiéis. 

O seu pequeno interior estava profusamente iluminado por duas 
grandes lâmpadas forenses instaladas em pedestais metálicos separa-
dos. Sob aquele brilho artificial, tudo parecia frio e agreste. Ao fundo do 
corredor, três agentes do laboratório criminal fotografavam e cobriam 
de pó cada milímetro do altar e do confessionário do lado direito para a 
recolha de impressões digitais. 

A porta fechou-se atrás deles. Hunter sentiu a ansiedade que despon-
tava nos primeiros passos dados em cada novo local do crime. 

Ao ouvi-los aproximarem-se, os agentes do laboratório criminal imo-
bilizaram-se e ergueram o olhar, apreensivos. Os dois detetives caminha-
ram até eles, estacando nos degraus do altar. 

Havia sangue em todo o lado. 
— Meu Deus! — murmurou Garcia, tapando a boca e o nariz com as 

mãos. — O que diabo é isto? 
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QUATRO

o inverno na cidade dos Anjos é suave quando comparado com a maior 
parte dos Estados Unidos da América. É raro as temperaturas descerem 
abaixo dos 10 graus centígrados, o que se torna, aliás, suficientemente 
frio para os habitantes de Los Angeles, sem dúvida. Às 5h45 da manhã 
começara a cair um chuvisco gelado. O agente Ian Hopkins enxugou o 
telemóvel na manga do blusão do uniforme antes de obter mais um ins-
tantâneo dos curiosos no exterior da igreja. 

— O que diabo estás tu a fazer? — indagou Justin Norton, um dos 
dois primeiros agentes a chegarem ao local. 

— A tirar fotografias — respondeu Hopkins num tom jocoso. 
— Porquê? Tens um fetiche mórbido por locais do crime ou coisa 

parecida?
— Os Homicídios Especiais pediram-me para fazer isto. 
O agente Norton dirigiu a Hopkins um olhar sarcástico. 
— Bom, não sei se reparaste, mas o local do crime fica ali. — Ele 

ergueu o polegar acima do ombro, apontando para a igreja atrás dele. 
— O detetive quer fotografias da multidão, não da igreja. 
Desta vez, surgiu uma expressão apreensiva no rosto de Norton. 
— Ele explicou-te o motivo?
Hopkins abanou a cabeça.
— E porque é que tens a câmara à altura do peito, em vez de a nive-

lares pelos olhos?
— Ele não quer que as pessoas saibam que eu estou a fotografá-las. 

Só estou a tentar ser discreto. 
— Estes detetives da Unidade Especial de Homicídios  — Norton ba-

teu com o indicador da mão esquerda na têmpora. — Eles são mesmo 
passados dos miolos, percebes o que eu quero dizer?
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Hopkins encolheu os ombros, desvalorizando o comentário.
— De qualquer maneira, acho que já tirei as suficientes. Além dis-

so, a chuva ainda me dá cabo do telemóvel se eu não tenho cuidado. Ei!  
— chamou ele, enquanto Norton se afastava. — O que aconteceu ali?

Norton virou-se devagar e olhou de frente para Hopkins.
— Tu acabaste de entrar na equipa, certo?
— Completo três meses nesta semana. 
Norton dirigiu-lhe um sorriso afetado. 
— Bom, eu sou polícia há mais de sete anos — afirmou ele calma-

mente, puxando o boné mais para junto dos olhos. — Garanto-te que 
esta cidade já me pôs no caminho vários casos lixados, mas nada pareci-
do ao que está ali. Existem pessoas demoníacas na cidade. A bem da tua 
sanidade, limita-te a tirar as fotografias e a avançar para o teu próximo 
trabalho. Não queres que a imagem do que está ali fique gravada na tua 
cabeça, logo no princípio da carreira. Acredita em mim.     
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CINCO

Hunter estava completamente imóvel. Os seus olhos absorviam a cena, 
enquanto a adrenalina lhe invadia os sentidos. Sobre o chão de pedra, 
mesmo junto ao confessionário e rodeado por uma poça de sangue, jazia 
de costas o corpo decapitado de um homem magro, de estatura média e 
vestido com uma sotaina de padre. Estava posicionado de forma delibe-
rada. Tinha as pernas esticadas. Os braços cruzados sobre o peito. Mas 
o principal foco de Hunter residia na cabeça dele.  

A cabeça de um cão. 
Esta tinha sido cravada numa estaca de madeira e depois encaixada 

no coto do pescoço, levando o corpo no chão a parecer a mutação gro-
tesca de um humano/cão.

Os lábios do cão tinham um tom de púrpura escuro. A língua delga-
da e comprida estava enegrecida de manchas de sangue e pendia para o 
lado esquerdo da boca deformada. Os olhos, num branco leitoso e baço, 
estavam completamente abertos. O pelo curto era uma crosta de verme-
lho-escuro. Hunter deu um passo em frente e curvou-se junto ao corpo. 
Embora não fosse especialista em raças de cães, ele conseguia perceber 
que a cabeça utilizada provinha de um rafeiro. 

— Um cenário dantesco, não lhes parece? — perguntou Mike Brindle, 
o chefe da equipa forense, aproximando-se dos detetives.

Hunter ergueu-se para se virar para ele. Garcia não tirava os olhos 
do corpo. 

— Viva, Mike — saudou Hunter. 
Magro como um palito e como uma altura descomunal, Brindle tinha 

perto de 50 anos. Era, sem dúvida, um dos melhores agentes forenses 
que Los Angeles tinha para oferecer. 

— Como vão as insónias? — perguntou Brindle. 
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— Como de costume — respondeu Hunter, encolhendo os ombros. 
As insónias crónicas de Hunter não constituíam um segredo. Ti-

nham começado de forma suave aos sete anos, após a morte da mãe. 
Com a passagem dos anos, tinham-se intensificado. Hunter sabia que 
elas mais não eram do que um mecanismo de defesa do cérebro para 
não ter de enfrentar pesadelos terríveis. Em lugar de combatê-las, ele 
limitara-se a aprender a viver com elas. Conseguia sobreviver com três 
horas ou duas, se necessário, de sono por noite. 

— O que temos aqui? — inquiriu Hunter num tom sereno.  
— Começámos agora mesmo. Chegámos aqui há 15 minutos, por 

isso, sei mais ou menos o mesmo que vocês neste momento, com uma 
exceção. — Brindle apontou para o corpo. — Parece que aquele foi em 
tempos o padre Fabiano.

— Parece? — Hunter deixou os seus olhos escrutinarem a área ins-
tintivamente. — Ainda não encontraram a cabeça?

— Ainda não — replicou Brindle, dirigindo um olhar interrogativo aos 
outros dois agentes do laboratório criminal, os quais abanaram a cabeça. 

— Quem encontrou o corpo?
— O acólito, Hermano qualquer coisa. Esta manhã, quando chegou 

à igreja, ele foi saudado por aquilo que veem aqui. 
— Onde é que ele está? 
— Nas traseiras — indicou Brindle, inclinando a cabeça. — Está 

acompanhado por um agente, mas levemente em estado de choque, o 
que não é de admirar. 

 — A hora aproximada da morte?
— A rigidez cadavérica já é bem evidente. Eu apontava para algures 

há oito a doze horas. Sem dúvida que num momento da noite passada. 
Não nesta manhã. 

Hunter ajoelhou-se a observou o corpo durante mais uns segundos. 
— Não existem golpes defensivos?
— Nenhuns. — Brindle abanou a cabeça. — Aparentemente, a ví-

tima não tem nenhum outro ferimento de qualquer natureza. Ele foi 
morto rapidamente. 

Hunter desviou a sua atenção para o rasto de sangue que partia do 
corpo e seguia pelas escadas que conduziam ao altar. 

— As coisas não melhoram quando se chega ali acima — observou 
Brindle, seguindo o olhar fixo de Hunter. — Na verdade, eu diria que 
elas só pioram para vocês. 



19

O Ca r r a s C O d O Me d O

SEIS

Garcia Forçou-se a desviar o olhar do corpo e a encarar o agente forense. 
— O que é que queres dizer com isso?
Brindle esfregou o nariz e olhou para ele. 
— Bom, cabe-vos averiguar o significado de tudo isto. O padrão dos 

pingos de sangue ali em cima  — abanou a cabeça, a refletir — … aquilo 
não me parece fruto do acaso.

— Sangue humano? — inquiriu Hunter.
— Em vez de sangue de cão? — contrapôs Brindle, apontando para 

a cabeça de cão.
— Hã-hã.
— Ainda não posso afirmá-lo com certeza. É muito difícil saber isso 

só de olhar. As propriedades de ambos são muito semelhantes. 
Hunter ultrapassou os degraus do altar num movimento subtil. Garcia 

e Brindle seguiram-no. O local estava coberto de sangue, mas Brindle ti-
nha razão — havia seguramente um padrão. Uma espécie de simetria. No 
chão, um rasto fino e ininterrupto criava um círculo em volta do altar. Na 
parede imediatamente atrás deste, via-se um salpico em diagonal, longo 
e irregular, como se alguém tivesse mergulhado um pincel em sangue 
e o sacudisse contra a parede. Centenas de pequenos salpicos cobriam 
a toalha do altar, outrora branca e imaculada. 

— Regra geral, quando a dispersão de sangue abrange uma área tão 
ampla, isso deve-se a uma de duas formas de luta — explicou Brindle. 
— Uma, em que os adversários envolvidos correm de um lado para o 
outro, agredindo-se entre si e sangrando por todo o lado, ou a de uma 
vítima ferida a lutar para escapar ao seu atacante 

— Os pingos não se coadunam com o cenário de uma rixa ou de 
uma luta para tentar fugir — observou Hunter, estudando o padrão. — 



20

Ch r i s  Ca r t e r

A distância entre eles, as formas, é demasiado simétrica, quase preme-
ditada. Este rasto de sangue foi criado deliberadamente pelo assassino 
e não pela vítima — concluiu ele calmamente.    

— Concordo — afirmou Brindle, cruzando os braços à frente do pei-
to. — Isto não se tratou de uma luta e o padre Fabiano não teve oportu-
nidade de fugir de coisa alguma. 

— Se o padre foi morto ali — Garcia apontava para o corpo —, o que 
eu não entendo é como é que este sangue todo veio aqui parar.

Brindle encolheu os ombros. 
Hunter aproximou-se do altar e caminhou com cuidado à sua volta, 

observando o rasto delgado de sangue no chão. Ao completar um cír-
culo, parou. 

— Quanto é que medes, Mike?
— Um metro e noventa e cinco. Porquê?
— E tu, Carlos?
— Um metro e oitenta e nove.
— Vem até aqui. — Hunter incitou Garcia a aproximar-se com um 

gesto. — Caminha comigo devagar — pediu, quando o parceiro chegou 
junto dele. — Mantém-te a cerca de 30 centímetros de distância do rasto. 
Dá um passo de cada vez e anda naturalmente. Começa a partir daqui. — 
Ele apontou para um ponto no chão mesmo em frente ao centro do altar.

Os outros dois agentes do laboratório criminal interromperam o seu 
trabalho e juntaram-se a Mike Brindle junto a um dos focos luminosos. 

Mal Garcia acabava de dar quatro passos, Hunter pediu-lhe que pa-
rasse. Curvou-se e avaliou rapidamente a posição do pé do parceiro em 
relação ao rasto, antes de o deixar continuar. Quatro passos depois, Hun-
ter voltou a deter Garcia. A seguir, e com mais quatro passos, o círculo 
ficou completo.

— Doze passos ao todo — disse Garcia com uma expressão intrigada. 
Hunter pediu a Brindle que se aproximasse e fizesse exatamente o 

mesmo que Garcia. 
— No meu caso, foram onze passos — disse Brindle, ao regressar ao 

ponto de partida depois de descrever um círculo completo.
— Eu diria que o assassino tem a mesma altura que o Garcia — con-

cluiu Hunter. — Um metro e oitenta e nove, mais centímetro, menos 
centímetro.  
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SETE

o olHar inquisitivo de Brindle ficou preso ao rasto de sangue por um 
momento, desviando-se para Hunter a seguir. 

— E como é que chegaste a essa conclusão? — perguntou ele. 
— Com base naqueles pingos desirmanados que estão ali. — Hunter 

apontou para duas zonas distintas no chão em redor do altar, onde vários 
pingos de sangue formavam uma linha autónoma de 30 centímetros de 
extensão e que divergia para o exterior do rasto circular. 

Os outros dois agentes do laboratório criminal juntaram-se a Brindle. 
— Não estou a compreender — disse um deles. 
— Se tivesse de traçar um círculo de sangue em volta deste altar, mas 

não dispusesse de um pincel, o que faria? — perguntou Hunter. 
— Com este sangue todo — alvitrou o técnico, fitando a poça em 

volta do corpo —, seria possível encher uma chávena com ele e vertê-
-lo para o chão. 

— Demasiado complicado — objetou Hunter. — Não era possível 
dosear os pingos, a não ser que se dispusesse de um recipiente dotado 
de um bico. 

— Em todo o caso, este rasto é formado por pingos — afirmou Brindle 
com ar perentório. — O sangue não foi derramado para o chão. Caiu 
em gotas. 

— Também é essa a minha opinião — referiu Hunter, acenando com 
a cabeça. 

— Muito bem. Mas como é que isso lhe sugere a altura do crimino-
so? — insistiu o agente do laboratório. 

— Imagine alguém a caminhar em volta do altar transportando um 
objeto ensopado em sangue — explicou Hunter, dirigindo-se para a fren-
te do altar —, com o sangue a escorrer e a cair no chão. 
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— Um pequeno objeto como uma vela? — inquiriu o mais baixo 
dos dois agentes, erguendo uma vela de altar meio derretida pelo pa-
vio. A metade de baixo estava tingida de vermelho, como se ela tivesse 
sido mergulhada num copo de sangue pouco fundo. — Encontrei isto 
à esquerda do altar. — O homem aproximou-a mais, para os detetives e 
Brindle darem uma olhadela. 

— É isso mesmo — confirmou Hunter.   
— Guarde-a — ordenou Brindle. 
— Nesse caso, o assassino mergulha a base da vela em sangue e serve-

-se dela para criar um rasto circular — deduziu o agente, deixando cair 
a vela num saco de celofane. — E em relação aos pingos desirmanados?

— Uma vela não é suficientemente absorvente — explicou Hunter. 
— Ela só consegue reter uma quantidade de sangue muito limitada an-
tes de parar de pingar.

— Por isso, o assassino teve de voltar a mergulhá-la — concluiu Garcia. 
— Exatamente. 
Brindle meditou uns segundos sobre o assunto. 
— Portanto, tu calculaste que o assassino conseguiu dar apenas qua-

tro passos até ser obrigado a embeber a vela em sangue de novo. 
Hunter assentiu com a cabeça. 
— O que eu penso é que ele segurava o recipiente de sangue junto 

ao corpo. As linhas dissonantes correspondem às gotas que caíram do 
recipiente do sangue ao regressar ao rasto. 

— E elas surgem exatamente ao lado de cada quarto passo do Garcia 
— concluiu Brindle. 

Hunter voltou a aquiescer de novo. 
— Os teus passos ultrapassavam-nas, enquanto os meus ficavam 

aquém. Eu meço um 1,80 de altura. 
— Mas por que razão desenhar um círculo em volta do altar? — ques-

tionou Garcia. — Alguma espécie de ritual?
Não surgiu qualquer resposta. Todos ficaram em silêncio por mo-

mentos.
— Tal como eu disse — começou Brindle, quebrando o silêncio —, 

cabe-vos averiguar o que isto significa. Os pingos de sangue, a cabeça de 
cão encaixada no pescoço do padre  Parece que o assassino está a tentar 
passar uma mensagem.

 — Sim, e a mensagem é, Eu sou o cabrão de um psicopata — murmu-
rou Garcia, voltando a baixar os olhos para o corpo. 



23

O Ca r r a s C O d O Me d O

— Já tinhas presenciado uma coisa destas antes, Mike? — inquiriu 
Hunter, inclinando a cabeça em direção ao corpo. — Quero dizer, uma 
cabeça de cão espetada no pescoço de alguém?

— Já me deparei com uma série de situações desagradáveis e estra-
nhas, mas esta é uma novidade para mim — disse Brindle.

— Isto tem de significar qualquer coisa — argumentou Garcia. — 
Não é possível que o assassino o fizesse só porque lhe apeteceu. 

— Se não descobriram a cabeça, imagino que também não encontra-
ram uma arma — disse Hunter, observando nesse momento os pingos 
de sangue na parede. 

— Até agora não. 
— Fazem alguma ideia do que poderá ser?
— Espero que a autópsia responda a essa pergunta, mas aquilo que 

posso afirmar é que o corte parece regular. Sem arestas. Sem sinais de 
golpes dilacerantes. Um instrumento bastante aguçado, sem dúvida. Da-
queles capazes de executar o corte de uma só vez. 

— Um machado? — sugeriu Garcia. 
— Seguramente, se o assassino for suficientemente forte e habilidoso.
Hunter franziu o sobrolho, passando novamente o olhar pelo altar. 

Além da toalha manchada de sangue, apenas um objeto permanecia lá. 
Um cálice revestido a ouro e decorado com crucifixos em prata. Estava 
deitado de lado como se alguém o tivesse derrubado. Hunter inclinou-se 
e retorceu o corpo para observar o interior da taça sem lhe tocar. 

— Existe sangue no interior deste cálice — disse ele, enquanto o seu 
olhar continuava a estudar o cálice sagrado. 

— Isso deixa-te surpreendido? — retorquiu Brindle com um riso aba-
fado. — Olha à tua volta. Há sangue em todo o lado, Robert. É como se 
uma bomba de sangue tivesse rebentado aqui. 

— Eu diria que esse foi o recipiente utilizado pelo assassino para en-
sopar a vela — salientou Garcia. 

— Também acho, mas  — Hunter convidou-os a aproximarem-se 
com um gesto da mão. Ao juntarem-se a ele, Garcia e Brindle inclina-
ram-se, ajustando o nível dos olhos ao cálice. Hunter apontou para uma 
leve impressão na borda. 

— Diabos me levem. Parece a marca de uns lábios! — exclamou 
Brindle, espantado.

— Esperem lá — proferiu Garcia de olhos arregalados. — Acham que 
o nosso assassino bebeu o sangue do padre?
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OITO 

a sala era pequena, mal iluminada, e desprovida de qualquer luxo. As pa-
redes estavam forradas com um papel num padrão mortiço azul e branco, 
e tinham penduradas várias gravuras emolduradas de motivos religiosos. 
Numa estante alta em mogno, junto à parede leste, alinhavam-se livros 
antigos. À direita da porta, a sala prolongava-se para uma pequena cozi-
nha. Um rapaz de ar apavorado estava sentado numa cama de ferro indi-
vidual que ocupava a área entre a cozinha e a parede do fundo. Era baixo 
e franzino; cerca de um metro de sessenta e cinco de altura, com o queixo 
miúdo, olhos castanhos pequenos e demasiado juntos, e um nariz afilado.

— Nós continuamos a partir daqui, obrigado — disse Hunter ao agen-
te parado junto à estante, ao entrar na sala com Garcia. O rapaz pareceu 
não dar pela chegada dos dois. O seu olhar absorto fixava-se numa chá-
vena de café intacta que ele segurava nas mãos. O choro deixara-lhe os 
olhos inchados e raiados de sangue. 

Hunter viu uma chaleira pousada sobre um fogão de dois bicos. 
— Posso servir-te outra chávena de café? Esse parece já estar frio — 

ofereceu ele, assim que o agente saiu.
Por fim, o rapaz ergueu uns olhos aterrorizados. 
— Não, senhor, obrigado. — Falava num murmúrio. 
— Importas-te que eu me sente? — perguntou Hunter, aproximan-

do-se um pouco mais. 
Um tímido aceno de cabeça. 
Hunter sentou-se na cama, ao lado do rapaz. Garcia optou por ficar 

de pé. 
— Chamo-me Robert Hunter. Sou detetive na Unidade Especial de 

Homicídios. Aquele tipo alto e feio que está ali é o meu parceiro, o de-
tetive Carlos Garcia.  
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A sugestão de um sorriso iluminou os lábios do rapaz, enquanto este 
olhava para Garcia de soslaio. Apresentou-se como Hermano Cordobes. 

— Preferes que conversemos em espanhol, muchacho? — inquiriu 
Hunter, inclinando-se para a frente para copiar a posição de Hermano, 
apoiando os cotovelos sobre os joelhos. 

— Não, senhor. Podemos falar em inglês. 
Hunter deu um suspiro de alívio. 
— Ainda bem, porque muchacho é quase a única palavra que eu co-

nheço em espanhol.  
Desta vez, o gelo foi quebrado e eles receberam um sorriso franco 

do rapaz. 
Os minutos iniciais foram dedicados a saber como Hermano se ti-

nha tornado acólito da igreja dos Sete Santos. O padre Fabiano encon-
trara-o a mendigar nas ruas aos 11 anos. Há duas semanas apenas, ele 
completara 14 anos. Contou-lhes que tinha fugido de casa e de um pai 
violento aos dez anos. 

A luz do dia começava a infiltrar-se na sala através das cortinas velhas 
que tapavam a janela logo atrás da cama de Hermano, quando Hunter 
decidiu que o rapaz já estava suficientemente descontraído. Estava na 
altura de falarem de coisas sérias. 
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NOVE

— conseGues descrever-me o que aconteceu esta manhã? — perguntou 
Hunter num tom calmo. 

Hermano olhou para ele e o seu lábio inferior tremeu. 
— Levantei-me às quatro e um quarto, tomei um duche, disse as 

minhas orações e vim para a igreja às cinco menos um quarto. Chego 
sempre cedo aqui. Preciso de garantir que tudo está em ordem para a 
primeira missa às seis e meia. 

Hunter sorriu-lhe amavelmente, permitindo-lhe prosseguir ao seu 
próprio ritmo. 

— Assim que entrei na igreja, percebi que alguma coisa não estava 
bem.

— Porquê?
Hermano levou a mão direita à boca e começou a roer o que restava 

de uma unha. 
— Algumas velas ainda estavam a arder. O padre Fabiano certifica-se 

sempre que todas ficam apagadas depois de fechar a igreja. 
— Era o padre Fabiano quem fechava sempre a igreja?
— Sim. — O rapaz começou a roer outra unha. — Era a única al-

tura do dia em que ele tinha a igreja só para si. Ele apreciava muito 
isso. — A voz de Hermano vacilou, enquanto as lágrimas começavam 
a rolar-lhe pelas faces.

Hunter tirou um lenço de papel do bolso do casaco.
— Obrigado, senhor. Desculpe…
— Não tens de te desculpar — retorquiu Hunter com um sorriso 

compreensivo. — Está à vontade. Eu sei o quando isto é difícil. 
Hermano enxugou as lágrimas e deixou escapar um suspiro pro-

fundo.
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— Reparei que o altar estava todo desarrumado. Os castiçais estavam 
tombados no chão. O cálice estava caído e a toalha do altar parecia suja. 
Manchada com qualquer coisa. 

— Reparaste se alguém estava na igreja?
— Não, senhor, não creio que estivesse alguém. Ela estava tão silen-

ciosa como é habitual acontecer àquela hora. A porta da frente estava 
trancada. 

— Muito bem, e o que fizeste a seguir? — inquiriu Hunter, com o 
seu olhar a captar cada reação de Hermano.

— Dirigi-me ao altar para ver o que tinha acontecido. Pensei que tal-
vez alguém tivesse forçado a entrada da igreja e andasse a espalhar tinta 
por todo o lado. Como os grafítis, compreende? Este não é um dos bair-
ros mais bem frequentados. Alguns dos gangues que existem aqui não 
respeitam nada. Nem mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo.

— Os gangues já lhes tinham causado algum problema? — pergun-
tou Hunter, enquanto Garcia fazia uma investigação à cozinha. 

— Esse é o facto curioso, senhor. Nunca tivemos qualquer problema. 
Todos adoravam o padre Fabiano.

— E algum assalto? À igreja ou a esta zona de dormitórios?
— Não, senhor. Nunca. Não temos aqui nada de valor, realmente. 
Hunter acenou com a cabeça. 
— Então, o que aconteceu a seguir?
— Eu estava indeciso sobre o que fazer. Sabia que era impossível ter 

a igreja arranjada e preparada para a missa das seis e meia. Ao passar 
para o outro lado do altar, vi-o no chão ao lado do confessionário. Entrei 
em pânico. Pensei que era o demónio.

— O demónio? — Hunter fez uma expressão surpreendida. 
Hermano estava a chorar novamente. 
— O homem com uma cabeça de cão e todo coberto de sangue. Pa-

recia o demónio. Mas era o padre Fabiano.
— Como é que sabes isso? — averiguou Garcia. 
— O anel.
— Que anel?
— Um grande anel de ouro com a imagem de São Jorge a abater o 

dragão com a mão esquerda — esclareceu Hunter, erguendo a mão e 
agitando o dedo anelar. 

Garcia mordeu o lábio inferior, algo contrariado por não ter reparado 
no anel quando estava na igreja. 
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— Precisamente, senhor — confirmou Hermano, impressionado. 
— O padre Fabiano nunca o tirava. Ele contou-me que tinha sido um 
presente da avó. Ao ver o anel, percebi que era ele. Era o padre Fabiano. 
— Hermano voltou a ir-se abaixo, escondendo a cabeça entre as mãos. 
Os soluços eram tão violentos que lhe sacudiam o corpo a intervalos de 
poucos segundos. 
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DEZ

dor e silêncio Formam um casal perfeito. Hunter compreendia isso mui-
to bem. Ele tinha estado demasiadas vezes junto de pessoas que sofriam 
um choque ao deparar com um corpo sem vida. As palavras, por mui-
to reconfortantes que fossem, raramente faziam a diferença. Ofereceu 
ao jovem acólito um novo lenço de papel e esperou que ele enxugasse 
as lágrimas. 

Quando o rapaz se virou para enfrentar Hunter, tinha os olhos com-
pletamente vermelhos. 

— Não compreendo, senhor. Quem faria uma coisa destas ao padre 
Fabiano? Ele nunca prejudicou ninguém. Estava sempre pronto a ajudar. 
Fosse a quem fosse. E a qualquer altura. Sempre que alguém precisava 
de ajuda, ele estava presente.

Hunter manteve um tom calmo e firme. 
— Hermano, tu pareces-me um rapaz inteligente e não vou mentir-

-te. Neste momento, não temos quaisquer respostas, mas prometo que
faremos o que pudermos para as obter. Se estiveres de acordo, ainda pre-
cisamos de te fazer mais umas perguntas.

Hermano assoou o nariz ao lenço de papel e acenou com a cabeça 
nervosamente. 

Hunter tirou uma caneta e um pequeno bloco de notas preto do bol-
so do casaco.  

— Quando é que viste o padre Fabiano pela última vez?
— Na noite passada, senhor, imediatamente antes de as confissões 

começarem.
— A que horas começaram?
— Às nove menos um quarto. 
— Tão tarde? — interveio Garcia. 
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— As confissões costumam ser feitas entre as quatro e as cinco da 
tarde — explicou Hermano. — Mas isto fica mais concorrido nas sema-
nas antes do Natal. O padre Fabiano realiza uma segunda sessão cerca 
de uma hora antes do fecho. 

Hunter rabiscou qualquer coisa no seu bloco. 
— Quando saí da igreja, regressei ao meu quarto e deitei-me. Ontem, 

tinha-me levantado às quatro e meia da manhã. 
— Não ouviste absolutamente nada depois de te deitares? — O olhar 

de Hunter circulava pela sala. 
— Não, senhor, não ouvi. 
Hunter não ficou admirado por Hermano não ter ouvido coisa algu-

ma. O quarto dele ficava num pequeno edifício separado, nas traseiras 
da igreja. Através das portas fechadas e das paredes grossas, e a não ser 
que o agressor difundisse o seu ataque através de altifalantes, nada po-
deria ouvir-se. 

— Presumo que o quarto do padre Fabiano fica ao fundo do corre-
dor. É a porta logo a seguir? — perguntou Hunter, inclinando levemen-
te a cabeça. 

— Sim, senhor. — Hermano esfregou as pálpebras cerradas, ao mes-
mo tempo que acenava com a cabeça devagar. Uma nova lágrima escor-
regou-lhe até à ponta do nariz, vermelho e inflamado. 

Hunter concedeu-lhe mais uns segundos, antes de continuar. 
— Reparaste se o padre Fabiano parecia diferente nos últimos dias? 

Qualquer coisa, talvez agitado ou nervoso?
Hermano inspirou profundamente através do nariz. 
— Ele não andava a dormir bem. Por vezes, eu ouvia-o no quarto de 

madrugada a rezar.
Hunter inclinou-se para trás na cama e serviu-se da caneta para le-

vantar a orla inferior da cortina pesada. 
— Tu disseste que limpavas a igreja, não é verdade? Também fazes a 

limpeza deste edifício, incluindo o quarto do padre Fabiano?
— O quarto dele não. — O rapaz abanou a cabeça. — O padre Fabiano 

era um homem muito reservado. Mantinha o quarto sempre trancado e 
era ele próprio quem o limpava.

Hunter achou aquilo estranho. 
— Sabes como é que conseguimos entrar no quarto?
Um tímido abanar de cabeça. 
— Só o padre Fabiano é que tinha a chave. 
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Hunter fechou o bloco de notas e voltou a guardá-lo no bolso. Ao 
levantar-se, os seus olhos escrutinaram rapidamente as ilustrações reli-
giosas nas paredes.

— Sabes qual era o seu nome verdadeiro? — inquiriu ele enquanto 
Hermano se aproximava da porta. 

Garcia lançou um olhar interrogativo ao seu parceiro. 
Hermano virou-se para os dois detetives. 
— O verdadeiro nome dele era Brett.
Garcia franziu o sobrolho. 
— E de onde veio o nome Fabiano?
— De São Fabiano — respondeu Hunter, inclinando a cabeça em di-

reção a uma das ilustrações religiosas. A de um homem todo vestido de 
branco, com uma pomba pousada sobre o ombro direito. 

— É verdade — confirmou Hermano. — Sabiam que antes de se 
tornar santo ele foi eleito papa e… — O rapaz ficou paralisado, aperce-
bendo-se subitamente de qualquer coisa. Os olhos dele abriram-se des-
mesuradamente. — Oh meu Deus!

— O que foi? — perguntou Garcia, intrigado, com o seu olhar a os-
cilar entre o rapaz e Hunter. 

— São Fabiano — proferiu Hermano numa voz débil. 
— O que tem ele?
— Foi assim que ele morreu. Decapitado. 



32

Ch r i s  Ca r t e r

ONZE

depois de se separar de Hermano, Hunter regressou à igreja. Brindle ti-
nha encontrado a chave do quarto do padre Fabiano no bolso esquerdo 
da sotaina. Não era nela que o assassino estava interessado.  

O quarto do padre era maior que o do acólito, mas igualmente sim-
ples. Mais uma estante cheia de livros, uma velha secretária e uma cama 
pequena. Um oratório a abarrotar de imagens religiosas encontrava-se 
no canto mais afastado. No lado oposto do quarto, via-se um pequeno 
guarda-fatos. O espaço estava esmeradamente limpo, embora pairasse 
no ar um cheiro a velho e a bafio. A cama parecia imaculada. Ninguém 
dormira ali na noite anterior.  

O guarda-fatos do padre Fabiano exibia roupas de trabalho, um nú-
mero reduzido de camisas de manga comprida, calças de ganga, um fato 
azul-escuro às risquinhas e sapatos bastante usados. 

— O cheiro deste quarto faz-me lembrar a casa dos meus avós no 
Brasil — comentou Garcia, examinando a secretária, enquanto Hunter 
passava os olhos pelos títulos da estante. 

A seguir, Garcia ergueu a mão protegida por uma luva descartável 
para mostrar um passaporte. 

— O Hermano estava certo — referiu ele. — O nome verdadeiro do 
nosso padre era Brett Stewart Nichols. Nascido a 25 de abril de 1965, pre-
cisamente aqui, em Los Angeles. Não me admira que ele tivesse adotado 
um nome diferente. Padre Brett não soava muito bem, pois não?

— Existem carimbos no passaporte? — perguntou Hunter, interessado. 
Garcia folheou rapidamente as primeiras páginas.
— Apenas um. De Itália, há três anos. 
Hunter aquiesceu com a cabeça. 
— Há mais alguma coisa nas gavetas?
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Garcia remexeu um pouco mais no interior. 
— Alguns apontamentos, pagelas de São Jorge, canetas, lápis, uma 

borracha e um recorte de jornal. 
— Sobre o quê?
— O padre Fabiano. 
Hunter aproximou-se de Garcia para dar uma vista de olhos. O arti-

go datava de há 11 meses e tinha sido publicado no LA Daily News. No 
topo, via-se a imagem de um padre com ar afável rodeado de crianças 
sorridentes. PADRE DE COMPTON — O VERDADEIRO PAI NATAL, 
lia-se no título. O artigo relatava a forma como o padre Fabiano espa-
lhara sorrisos entre as crianças carenciadas de seis orfanatos diferentes, 
oferecendo-lhes presentes pagos com o seu vencimento. 

— Parece que ele era um homem generoso — comentou Hunter, re-
gressando para junto da estante. 

Garcia fez um aceno de cabeça em jeito de concordância, e voltou a 
guardar o recorte na gaveta. 

— Afinal, parece que esta noite não vamos ter uma grande festa — 
observou ele, examinando as imagens no pequeno oratório. 

A festa de despedida do capitão Bolter estava marcada para as cinco 
horas da tarde no Redwood Bar & Grill. 

— Também acho. — Hunter agachou-se para retirar um livro enca-
dernado a cabedal da prateleira inferior da estante e folheou algumas 
páginas. Arrumou-o em seguida, repetindo o processo no seguinte. 

E no seguinte.
E no seguinte 
Todos estavam manuscritos. 
— O que descobriste aí? — indagou Garcia ao ver a expressão atenta 

de Hunter, enquanto este lia algumas páginas. 
— Uma série de diários, ou algo do género — respondeu Hunter, er-

guendo-se de novo. Voltou rapidamente à primeira página e seguiu até 
à última. — Este tem exatamente 200 páginas. — Voltou a examinar al-
gumas páginas. — E todas escritas integralmente.

Garcia juntou-se a Hunter ao pé da estante, torcendo o corpo para ver 
melhor a prateleira inferior. 

— Há mais de 35 volumes. Se cada página corresponder a um dia, 
por que motivo estaria ele a fazer o relato da sua vida?

— Mais de 20 anos — referiu Hunter, abrindo o volume que conser-
vava nas mãos. — Os seus dias, os seus pensamentos, as suas dúvidas. 
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Todos se encontram aqui em papel. Ouve isto — continuou ele, viran-
do-se para Garcia. 

— Hoje rezei, com um peso no coração. Rezei por uma mulher — Rosa 
Perez. Há cinco anos que ela vinha a esta igreja. Ela rezava por uma coisa e 
uma coisa apenas. Conseguir gerar uma criança. O seu ventre ficara severa-
mente afetado depois de ela ter sido violada por quatro homens há oito anos, 
aproximadamente. Isso passou-se apenas a um quarteirão daqui. Na altura, 
ela tinha 16 anos. Três anos depois da violação, a Rosa casou-se. Desde en-
tão, ela e o marido, Antonio, tentavam ter um filho, e as suas preces foram 
finalmente ouvidas no ano passado. Nunca vi ninguém tão feliz em toda a 
minha vida. Há dois meses, ela deu à luz um rapaz, Miguel Perez. No en-
tanto, surgiram complicações. O bebé nasceu com problemas de saúde. Lutou 
tenazmente durante dez dias, mas os pulmões e o coração estavam demasiado 
fracos. Ele morreu 11 dias após o nascimento.

» Ao deixar o hospital, a Rosa veio a esta igreja uma só vez. Trazia uma 
simples pergunta com ela — PORQUÊ? Vi-o no seu olhar. A esperança tinha 
desaparecido. A fé morrera com o seu filho. 

» Hoje, sozinha, ela acabou com a própria vida no interior de um pequeno 
apartamento na East Hatchway Street. Neste momento, temo pela sanidade 
do Antonio. E ainda que a minha fé seja inquestionável, anseio por conhecer 
a resposta à pergunta da Rosa. PORQUÊ, Senhor? Porque é que dás, ape-
nas para tirar? 

Hunter fitou Garcia. 
— Isso reporta-se a quando?
— Não existe uma data — indicou Hunter.  
Garcia abanou a cabeça, apertando a cana do nariz. 
— É uma história triste. Parece que até os padres questionam a sua 

fé de vez em quando.
Hunter fechou o diário e voltou a introduzi-lo na estante. 
— Se o padre Fabiano temia pela própria vida, ou se havia alguma 

coisa que o deixava apreensivo nos últimos tempos, isso estará num 
destes livros.

Garcia expirou o ar lentamente. 
— Vamos precisar de ajuda para os ler todos. 
— Talvez — disse Hunter, extraindo o primeiro diário do lado direito. 

— Espero que o padre Fabiano fosse um homem organizado. Se assim 
acontecer, os diários devem seguir uma ordem. Caso alguma coisa o ti-
vesse perturbado «ultimamente», ela estará no mais recente.  
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DOZE

a Festa já estava ao rubro na altura em que Hunter chegou. Todos tinham 
comparecido. Desde o chefe da polícia ao estafeta da Secção de Assaltos 
e Homicídios. Esperava-se até que o presidente da câmara municipal 
passasse por lá. Isto não constituía uma surpresa, tendo em conta que 
William Bolter tinha sido o responsável pela Secção de Assaltos e Homi-
cídios nos últimos 18 anos. A maior parte dos detetives da secção nunca 
estivera sob as ordens de outro capitão. Todos deviam ao capitão Bolter 
um ou dois favores — todos, incluindo Robert Hunter.

O Redwood Bar & Grill fervilhava de agentes da autoridade. Os que 
estavam de serviço traziam os emissores-recetores portáteis presos em 
segurança nos cintos. Os que estavam de folga traziam garrafas de cer-
veja ou copos de uísque na mão. 

Hunter e Garcia tinham passado o dia inteiro na Igreja Católica dos 
Sete Santos e nas imediações. Contudo, o receio e a consternação das 
pessoas tinha sido a única evidência que resultara da sua passagem de 
porta em porta. A cabeça de Hunter enchia-se de interrogações, e ele sa-
bia que as respostas iam demorar a chegar. 

— Acredites ou não, eles têm uma garrafa de Macallan de 10 anos 
no bar — informou Garcia ao chegar junto de Hunter com dois copos 
meios cheios de uísque. 

O uísque single malt escocês era a maior paixão de Hunter. Contudo, 
ao contrário da maior parte das pessoas, ele aprendera a saboreá-lo, em 
vez de se limitar a embriagar-se com ele. 

— Ao capitão Bolter. — Hunter levantou o seu copo e Garcia imitou-
-o. — Onde está a Anna? — perguntou ele, olhando à sua volta. 

Anna Preston fora a namorada de escola de Garcia, e os dois tinham 
casado logo a seguir ao final do curso. 
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— Está no bar a conversar com algumas das mulheres dos colegas. 
— Garcia fez uma careta. — Nós não vamos ficar aqui muito tempo.

— Eu também não — corroborou Hunter
— Vais voltar à igreja?
— Roberrrrrt — interrompeu o detetive Kyle Byrne, agarrando Hunter 

pelo braço e erguendo a garrafa de cerveja que trazia na mão. — Um 
brrrrinde ao capitão Boooolter. 

Hunter sorriu e tocou com o seu copo na garrafa de Kyle. 
— Onde é que vais? — inquiriu Kyle, quando Hunter começou a di-

rigir-se para o bar. — Vem tomarrr um copo connosco — convidou ele 
com a voz entaramelada, apontando para uma mesa onde uma meia dú-
zia de detetives estava sentada a beber. Todos pareciam completamente 
embriagados. 

Hunter dirigiu um aceno de cabeça aos colegas na mesa. 
— Já venho ter convosco, Kyle. Só preciso de ir cumprimentar duas 

ou três pessoas, mas aqui o Carlos pode fazer-vos um pouco de compa-
nhia. — Hunter deu uma palmadinha nas costas de Garcia, o qual lhe 
lançou um olhar que dizia «não acredito que me estejas a fazer isso». 

— Carlosss. Vem daí beberrrr qualquer coisa. — Kyle arrastou Garcia 
em direção à mesa. 

Uma mão firme agarrou Hunter pelo ombro antes de este chegar ao 
bar. O detetive virou-se, preparado para fazer um novo brinde. 

— Então, decidiu-se finalmente a aparecer.
O capitão Bolter era um homem de aspeto impressionante. Alto e com 

a estrutura de um touro. Apesar de estar prestes a completar 70 anos, 
ainda conservava um cabelo prateado abundante. O bigode farfalhudo 
fora a sua imagem de marca ao longo dos últimos 20 anos. A sua figura 
intimidante infundia respeito. 

— Capitão — cumprimentou Hunter com um sorriso prazenteiro. 
— Estava mesmo convencido de que eu não ia aparecer?

O capitão Bolter passou-lhe o braço em volta dos ombros.
— Vamos lá para fora, está bem? Não aguento brindar mais uma vez 

à minha pessoa. 
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TREZE

o cÉu límpido tornava ainda mais penetrante o frio da noite. Hunter cor-
reu o fecho do casaco de cabedal, ao mesmo tempo que o capitão Bolter 
tirava do seu casaco um charuto Felipe Power. 

— Queres um? — ofereceu ele.
— Não, obrigado.
— Vá lá, é a minha despedida. Devias experimentar.
— Fico-me pelo uísque escocês. — Hunter ergueu o seu copo. — 

Essas coisas deixam-me tonto. 
— Pareces uma rapariga.
Hunter soltou uma gargalhada.
— Uma rapariga que o bateu aos pontos na carreira de tiro. 
Desta vez, a gargalhada partiu do capitão Bolter. 
— Tens consciência de que te deixei ganhar na sexta-feira, não tens?
— É claro que sim.
— Eu aceito um desses.
Hunter e o capitão voltaram-se para o homem parado atrás deles. 

Com pouco mais de 60 anos, o doutor Jonathan Winston, o médico le-
gista-chefe de Los Angeles, envergava um fato italiano escuro de aspe-
to distinto, com uma camisa branca e gravata azul num tom discreto. 

— Jonathan! — saudou o capitão Bolter, já a retirar outro charuto e 
a oferecê-lo ao médico. 

— Parece que acabou de sair de uma igreja, doutor — comentou 
Hunter a sorrir. 

O doutor Winston acendeu o seu charuto, puxou uma longa bafora-
da e expeliu o fumo devagar. 

— Por aquilo que me disseram, o mesmo aconteceu consigo.
 O sorriso de Hunter dissipou-se rapidamente. 
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— Ouvi falar nisso esta manhã — disse o capitão num tom mais so-
turno. — Pela tua expressão, posso afirmar que este não foi um crime 
casual, certo?

Robert abanou a cabeça. 
— Ódio religioso?
— Ainda não sabemos, capitão. Existem algumas pistas que apontam 

para um motivo de ordem religiosa, ou para um psicopata religioso, mas 
é demasiado cedo para saber.

— O que descobriram?
— Neste momento, a única certeza que temos é a de que o assassino 

foi extremamente brutal, ritualista provavelmente. 
O capitão Bolter detetou imediatamente a hesitação momentânea 

de Hunter. 
— Vá lá Robert, eu conheço-te. Há mais alguma coisa que te deixa 

preocupado. 
Hunter deu um golinho no seu uísque escocês e inspirou brusca-

mente.
— Eles falaram.
— Quem é que falou? O padre e o assassino?
Hunter assentiu com a cabeça. 
— Como é que sabe? — inquiriu o médico. 
— O corpo foi encontrado a pouca distância do confessionário. Am-

bas as portas estavam abertas e o mesmo acontecia à pequena janela na 
divisória que separa os dois pequenos cubículos. — Hunter fez uma pe-
quena pausa. — Na igreja católica, sempre que alguém acaba de con-
fessar os seus pecados e recebe a penitência, o padre fecha a janela da 
divisória. Uma espécie de símbolo de que a porta se fechou sobre aque-
les pecados e que o pecador foi perdoado.

— É católico? — perguntou o doutor Winston.
— Não, apenas leio bastante.
O capitão Bolter desviou o charuto para o canto direito da boca. 
— Nesse caso,  pensas que o assassino se confessou antes de… — 

Ele abanou a cabeça, dando a Hunter a oportunidade de concluir a frase.
— Arrastar o padre para fora do seu cubículo e decapitá-lo. 
O capitão fechou os olhos, lançou a cabeça para trás e deixou escapar 

um suspiro lento e pesaroso. 
— Perdoe-me padre, porque eu vou arrancar-lhe a sua cabeça 
— Algo do género.
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— Todos sabemos o que isto significa — declarou o médico, extrain-
do uma nova baforada do seu charuto. 

— Que isto é apenas o começo — concluiu o capitão Bolter. — E que 
se nós não nos despachamos a apanhá-lo, ele vai fazer mais uma vítima. 
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CATORZE

o vento tinHa aumentado, e o doutor Winston aconchegou melhor a 
gola do casaco ao pescoço antes de erguer o sobrolho para Bolter numa 
interrogação.

— Nós?
— Ele tem razão, capitão. — Hunter sorria. — A partir da meia-noite, 

o senhor é um homem reformado. Já não tem de se preocupar.
— O teu trabalho terminou aqui, meu filho — acrescentou o doutor 

Winston, num tom grave e evocativo de Darth Vader.
— A sensação só pode ser boa, não é?
Bolter dirigiu a Hunter um sorriso pouco convincente. 
— Acho que é a força do hábito. Dediquei 50 anos da minha vida a 

fazer cumprir a lei nesta cidade. Não é fácil desligar-me da noite para 
o dia, mas hei de lá chegar.

Hunter detetou aquilo que o rosto destemido do capitão deixava trans-
parecer. A partida deixava-o triste.

— Então como vai ser a sua vida, agora que já não precisa de se preo-
cupar com a caça aos criminosos? — quis saber o doutor Winston. 

— A Beth quer mudar-se.
— A sério? Para onde?
— Para qualquer sítio que fique longe daqui. Ela já está cansada des-

ta cidade e eu não a censuro por isso. Los Angeles tornou-se demasia-
do violenta. 

— Posso confirmar isso — corroborou o doutor Winston. — À medi-
da que o tempo passa, aquilo que testemunhamos na morgue torna-se 
cada vez mais sádico e macabro. É como se o respeito pela vida deixasse 
de existir. E os números estão a aumentar. Mal conseguimos dar conta 
do trabalho diário. 
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Hunter percebeu rapidamente que era preciso mudar de assunto. 
— Talvez acabe por não sentir a falta de Los Angeles. — Ele voltou-

-se para o capitão Bolter. — Mas eu sei que nós vamos sentir a sua falta. 
— Como uma viola num enterro — ripostou Bolter, aspirando o fumo 

do seu charuto.
Todos se riram.
— Pelo menos, o novo capitão tem muito melhor aspeto que eu.
— Isso não era difícil — gracejou Hunter. — Nesse caso, vai final-

mente acabar com o maldito mistério sobre a identidade do novo capitão?
— Eles ainda não sabem? — indagou o doutor Winston, mordendo 

o lábio inferior. 
— O doutor sabe? — ripostou Hunter, surpreendido. 
— Hã-hã.
Hunter cravou em Bolter um olhar acutilante. 
— Não me venhas com essa expressão da dona de casa irritada — dis-

se o capitão Bolter em tom de chacota. — Já tenho disso que chegue em 
casa, e além do mais queria que fosse uma surpresa. — O seu sorriso 
rasgado levou Hunter a piscar os olhos com uma preocupação adicional. 

— Ah, ela vai surpreendê-los verdadeiramente — comentou o dou-
tor Winston a rir. 

— Ela? — Hunter olhava para um e para o outro. 
O capitão Bolter manteve algum suspense até acabar por ceder. 
— Ela chama-se Barbara Blake.
— Está a brincar comigo, não é? — Hunter encostou-se à mesa em 

madeira de faia atrás dele. 
— Porquê? Por ser uma mulher? — perguntou o capitão de sobro-

lho franzido.
— Não, por se chamar Barbara. Está a dizer-me que a Secção de As-

saltos e Homicídios vai passar a ter uma Capitão Barbie a partir de agora?
— Ooh, nunca lhe chame Barbie. — O doutor Winston abanou a ca-

beça.
— Não lhe chames mesmo — reforçou o capitão Bolter. — A não ser 

que já estejas farto dos teus testículos. Não te deixes iludir pelo facto de 
ela ser mulher, Robert. A Barbara é um excelente capitão e uma autên-
tica víbora quando tem de o ser. Já deu provas disso muitas vezes. Fo-
mos parceiros ao longo de dois anos antes de ela pedir a transferência 
para Sacramento. 

Hunter detetou uma nota de melancolia na voz do capitão.
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— Apenas companheiros de trabalho? — perguntou ele, dando o úl-
timo gole no seu single malt.

— Nem penses em psicanalisar-me, Robert. Nunca mais. — O ca-
pitão Bolter abanou a cabeça, apontando para Hunter com o charuto. 

— Jamais me passaria isso pela cabeça. 
— Ah, está aí, capitão. — O tenente Sheldon apareceu junto à porta. — 

Estão a reclamar a sua presença. Chegou a altura do discurso. E todos 
queremos saber quem é o seu substituto. Já chega de suspense. 

— Também acho.
Hunter não os seguiu para o interior. 
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QUINZE

as instalações principais do Departamento de Medicina Legal do con-
dado de Los Angeles ocupam o número 1104 da North Mission Road. 
O edifício é uma peça arquitetónica impressionante com toques renas-
centistas. Candeeiros de iluminação pública em estilo antigo flanqueiam 
a aparatosa escadaria de acesso. Tijolos em terracota e lintéis cinzento-
-claros revestem a fachada deste antigo hospital de grandes dimensões
que deu lugar a uma morgue. Pelo seu aspeto, todo o edifício poderia
integrar uma prestigiada universidade de Oxford.

Os estudantes de criminologia, Nelson Fenton e Jamaal Jackson, ain-
da dispunham de uma hora antes do final do turno da noite. Apesar de 
o seu trabalho ser a tempo parcial e relativamente simples, ele exigia
muito sangue frio.

As funções de técnico forense ao serviço do Departamento de Medi-
cina Legal incluíam transportar, remover o vestuário, fotografar, limpar 
e preparar os corpos para a autópsia. 

— Quantos corpos nos faltam da lista? — inquiriu Jamaal, retiran-
do a máscara cirúrgica da boca e deixando-a pendurada ao pescoço. Os 
dois tinham acabado de preparar o corpo de um homem de 65 anos, es-
faqueado 52 vezes pelo próprio filho. 

— Dois. — Nelson apontou para os dois sacos para cadáver em polie-
tileno preto, pousados sobre as mesas em aço inoxidável no canto mais 
afastado da sala. 

— Então, vamos avançar com isso.
Na preparação para a autópsia, eles tinham de começar por remover 

a roupa dos corpos e depois lavá-los exaustivamente com a mangueira. 
Enquanto Jamaal ajustava a fita da sua máscara cirúrgica, Nelson apro-
ximou-se do saco para cadáver mais volumoso e abriu o fecho-éclair. 
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 — Oh, merda! — exclamou ele, levando as mãos à boca e dando um 
passo atrás.

— O que se passa?
— Dá uma olhadela.
Jamaal observou o saco já aberto. 
— C’um caraças! — O jovem fez um esgar, como se acabasse de pro-

var qualquer coisa amarga. — Ele foi decapitado. 
Nelson acenou com a cabeça. 
— Mas repara no que ele tem vestido.
Apenas nesse momento, Jamaal reparou na sotaina de padre. 
— Oh, meu, isto não é bom. Quem diabo iria fazer uma coisa des-

tas a um padre?
— Alguém cheio de raiva — respondeu Nelson, voltando a aproxi-

mar-se. 
— Não sou católico, nem nada que se pareça, mas isto é simplesmen-

te… — Jamaal abanou a cabeça, deixando a frase por concluir. — Esta ci-
dade está virada do avesso, meu. Há violência por todo o lado. 

— O mundo inteiro está virado do avesso, meu. Vamos só acabar com 
isto, e pormo-nos a andar daqui. Por hoje, já tive a minha dose.

— Bem podes dizê-lo.
Os dois desabotoaram a sotaina, abriram-na e ficaram petrificados. 
— Deus do céu! — murmurou Nelson.
— Acho que é melhor telefonarmos ao doutor Winston. Imediata-

mente.
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Quando a Unidade Especial de Homicídios da Polícia de Los Angeles 
é enviada a uma pequena igreja da cidade, depara-se com um cená-
rio no mínimo aterrador. O padre foi decapitado, o seu corpo dilace-
rado, e no seu peito lê-se ainda o número 3 desenhado a sangue. 
A violência é impiedosa e nada parece fazer grande sentido neste 
crime horrendo.

Perante este quadro macabro, o detetive Robert Hunter e o seu par-
ceiro acreditam que se trata de um crime ligado a algum ritual 
religioso. Mas a investigação parece não avançar e as respostas não 
surgem. E à medida que mais corpos e crimes são revelados, o pavor 
espalha-se por toda a cidade.

O que une realmente estes crimes, para além do terror e brutalidade 
de todas as mortes resultarem dos seus maiores medos? Será este o 
maior desafio de Robert Hunter? E será que não ter respostas é o seu 
maior pesadelo?
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«O padre Fabiano era um homem muito reservado. 
Mantinha o quarto sempre trancado e era ele próprio 
quem o limpava.

Hunter achou aquilo estranho.

— Sabes como é que conseguimos entrar no quarto?

Um tímido abanar de cabeça.

— Só o padre Fabiano é que tinha a chave.

Hunter fechou o bloco de notas e voltou a guardá-lo no 
bolso. Ao levantar-se, os seus olhos escrutinaram rapida-
mente as ilustrações religiosas nas paredes.

— Sabes qual era o seu nome verdadeiro? — perguntou 
enquanto Hermano se aproximava da porta. 

Garcia lançou um olhar interrogativo ao seu parceiro. 

Hermano virou-se para os dois detetives. 

— O verdadeiro nome dele era Brett.

Garcia franziu o sobrolho. 

— E de onde veio o nome Fabiano?

— De São Fabiano — respondeu Hunter, inclinando 
a cabeça em direção a uma das ilustrações religiosas. 
A de um homem todo vestido de branco, com uma 
pomba pousada sobre o ombro direito. 

— É verdade — confirmou Hermano. — Sabiam que antes 
de se tornar santo ele foi eleito papa e… — O rapaz ficou 
paralisado, apercebendo-se subitamente de qualquer 
coisa. Os olhos dele abriram-se desmesuradamente. 
— Oh, meu Deus!

— O que foi? — inquiriu Garcia, intrigado, com o seu olhar 
a oscilar entre o rapaz e Hunter. 

— São Fabiano — proferiu Hermano numa voz sumida. 

— O que tem?

— Foi assim que ele morreu. Decapitado.»

Nascido no Brasil, cedo se mudou para os Estados Unidos, 
onde se formou em Psicologia, com especialização em 
Comportamento Criminal, na Universidade de Michigan. 

Foi psicólogo criminal durante vários anos antes 
de se mudar para Los Angeles e depois para Londres, 
onde tocou com artistas conhecidos, até que deixou tudo 
para se tornar escritor a tempo inteiro. Hoje, aplica na 
escrita a sua experiência de vários anos enquanto 
psicólogo criminal e já publicou seis volumes da série 
policial Robert Hunter, todos eles bestsellers 
internacionais, da qual a Topseller lança agora o segundo 
livro.

Os seus livros já foram traduzidos para 14 línguas
e são autênticos êxitos de vendas na Dinamarca e na 
Alemanha. Neste último país, Chris Carter já vendeu 
mais de um milhão de exemplares.

Saiba mais sobre o autor em
www.chriscarterbooks.com
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