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Terça ‑feira, 17 de março 
19h58

Pensei que estivessem todos mortos. 

Estava enganado. 

O escritório de advogados da Harland e Sinton ocupava o trigésimo 

sétimo andar do edifício Lightner. Tratava ‑se de uma firma de direito co‑

mercial, uma das maiores de Nova Iorque, que funcionava ininterrupta‑

mente durante as 24 horas do dia. Habitualmente, as luzes estavam acesas  

durante todo o dia e toda a noite, porém os intrusos haviam cortado a 

eletricidade há cerca de dois minutos, quiçá há mais tempo. Doíam ‑me 

as costas, e a boca sabia ‑me a sangue; sensações que se misturavam com 

o odor acre proveniente dos cartuchos usados e espalhados pela carpete. 

A lua cheia iluminava fantasmagóricas espirais de fumo que se elevavam 

do chão e evaporavam no instante em que olhava para elas. O meu ouvido 

esquerdo parecia cheio de água, mas eu sabia que havia sido a troca de ti‑

ros que me deixara momentaneamente surdo. Na mão direita empunhava 

uma Glock 19 emitida pelo governo e já sem balas; os últimos projéteis 

encontravam ‑se enterrados no homem morto aos meus pés. As suas per‑

nas estavam caídas por cima da barriga do corpo ao lado e, num estranho 

momento de tomada de consciência, reparei que os corpos no chão da sala 

de conferências pareciam tentar alcançar ‑se uns aos outros. Não olhei para 

nenhum deles; não era capaz de encarar os seus rostos mortos. 

A minha respiração saía em lufadas curtas que tinham de lutar para 

se libertarem do peso da adrenalina que ameaçava esmagar ‑me o peito.  

O vento frio que atravessava a janela partida atrás de mim começou a secar 

o suor que me encharcava a nuca.

O relógio digital na parede marcava 20h00 quando vi o meu assassino.

Não posso dizer que avistei um rosto ou sequer um corpo; era tão‑

‑somente uma sombra a refugiar ‑se num canto escuro da sala de con‑

ferências. Clarões verdes, brancos e dourados, provenientes do fogo de 

artifício que estrepitava nos céus de Times Square, criavam padrões de luz 
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no interior da sala e iluminaram momentaneamente uma pequena pistola 

empunhada por uma mão incorpórea e enluvada. Essa mão segurava uma 

Ruger LCP. Embora não conseguisse ver ‑lhe o rosto, a arma só por si já 

revelava muita coisa. A Ruger albergava um carregador com seis munições 

de nove milímetros de calibre. Era pequena o suficiente para caber na 

palma da mão e pesava menos do que um bom bife. Embora se tratasse 

de uma arma eficaz, não possuía o poder de um revólver maior. A única 

razão para se trazer uma arma daquelas era o desejo de que ninguém  

a detetasse. Aquela pequena pistola era um popular segundo recurso para 

a maioria dos agentes das forças da lei; era diminuta quanto baste para se 

esconder numa carteira ou podia facilmente ocultar ‑se no bolso de um 

fato feito à medida sem estragar o cair do casaco.

Vieram ‑me à cabeça três possibilidades.

Três possíveis atiradores.

Não havia como persuadir nenhum deles a entregar a sua arma.

Levando em conta os últimos dois dias que passara em tribunal, pos‑

suíam os três uma boa razão para me matar. Fazia uma ideia de qual deles 

se podia tratar, mas naquele instante isso não parecia ser importante.

Catorze anos antes desistira de ser um burlão. Já não era Eddie Flynn, 

«o vigarista», havia ‑me transformado em Eddie Flynn, «o advogado».  

E as competências que adquirira na rua passaram muito facilmente para a 

sala de audiências. Ao invés de trapacear supervisores de salas de casinos, 

apostadores profissionais, companhias de seguro e traficantes de droga, 

exercia as minhas habilidades contra juízes e jurados. Contudo, nunca 

vigarizara um cliente. Até há dois dias.

O cano da Ruger apontou para o meu peito.

Aquela última vigarice ia custar ‑me a vida.

Fechei os olhos, sentindo ‑me estranhamente calmo. Não era daquela 

forma que eu devia morrer. De alguma maneira, aquele último fôlego não 

me parecia correto. Era como se tivesse sido enganado. Mesmo assim, en‑

chi os pulmões com o fumo e o cheiro acre que perdurara após o tiroteio.

Não escutei o disparo, não vi o clarão na boca da arma. Senti apenas a 

bala a rasgar ‑me a carne. Aquele tiro fatal tornara ‑se inevitável a partir do 

momento em que fizera o acordo. Como foi que cheguei aqui?, pensei.

Qual fora o acordo que me empurrara para aquele tiro?

Tal como acontecia com a maioria das coisas, tivera pequenos inícios. 

Tudo começara 48 horas antes com um palito e uma moeda de 10 cêntimos.
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CAPÍTULO 1

Domingo, 15 de março
48 horas antes do tiro

Introduzi a chave na fechadura.

Estaquei.

Havia qualquer coisa que não estava bem.

A porta de mogno do edifício de quatro andares que albergava cinco 

escritórios, incluindo o meu, de advocacia, e ocupado apenas por mim, 

era igual a qualquer outro naquela extremidade da West Forty ‑Sixth Street. 

A zona era composta por uma mistura de bares, restaurantes asiáticos 

especializados em noodles, restaurantes sofisticados, gabinetes de contabi‑

listas e consultórios médicos; cada edifício de escritórios a tornar ‑se mais 

elegante à medida que se aproximava da Broadway. A porta de madeira 

almofadada tinha sido pintada de azul há cerca de um mês. O lado interior 

da mesma ostentava uma placa de aço — uma pequena surpresa para 

quem pensasse que podia pontapear uma das almofadas e abrir a porta a 

partir do interior.

Era esse tipo de vizinhança que tínhamos por ali.

Em se tratando de fechaduras, não possuía grande experiência. Não 

transportava comigo ferramentas para as arrombar; nunca precisara de 

tal coisa, nem mesmo na minha antiga vida como burlão. Ao contrário  

de muitos vigaristas, os meus alvos não eram os habitantes comuns de 

Nova Iorque. Tinha os olhos postos no tipo de indivíduos que mereciam 

ser roubados. As minhas vítimas preferidas eram as seguradoras. Quanto 

maiores, melhor. A meu ver, eram essas empresas que geriam o maior con‑

to do vigário do mundo. Assim, era mais do que justo que lhes revirasse 

os bolsos ocasionalmente. E para burlar uma seguradora, eu não precisava 

de a arrombar; bastava que me convidassem a visitá ‑los. A minha técnica 

não se resumia apenas à conversa. Possuía também os movimentos cer‑

tos. Tinha passado anos a estudar destreza manual. O meu pai havia sido 

um grande artista nessa arte, operando em bares e no metro. Eu apren‑ 

di com ele e, com o tempo, desenvolvi um toque hábil: um profundo  
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sentido do peso, do tato e do movimento. O meu pai chamava ‑lhe «mãos 

leves». Era essa perceção muito apurada que me fazia crer agora que algo 

não estava bem.

Retirei a chave da fechadura. Voltei a introduzi ‑la. Depois tirei ‑a. E re‑

peti a operação.

Aquela ação afigurava ‑se mais silenciosa e suave do que habitualmen‑

te, exigindo menos resistência e pressão. A minha chave parecia entrar 

sozinha, como se estivesse a atravessar manteiga. Verifiquei os dentes; 

apresentavam ‑se perfeitos tal como devia acontecer a uma chave nova.  

A fechadura em si exibia arranhões em redor do canhão, mas foi então que 

me lembrei de que o tipo que geria a agência de viagens no escritório do 

rés do chão gostava de bourbon ao pequeno ‑almoço. Já mais de uma vez o 

escutara atrapalhado com a chave, e certa manhã em que me cruzara com 

ele no átrio, o seu hálito quase me fizera desmaiar. Um ano antes nunca 

teria notado o odor a álcool. Estaria tão ébrio quanto o agente de viagens.

Arranhões na fechadura à parte, era impossível negar a mudança drás‑

tica no deslizar da chave. Se o senhorio tivesse mudado o canhão, a minha  

chave nunca teria funcionado. Não me chegava nenhum odor discer‑

nível proveniente da fechadura ou da chave, que estava seca ao toque.  

Se alguém tivesse pulverizado o canhão com WD ‑40, eu ter ‑me ‑ia aper‑

cebido do cheiro. Só havia uma explicação: alguém forçara a fechadura 

desde que eu saíra do escritório naquela manhã. Os domingos no escritó‑

rio eram um mal necessário desde que começara a dormir ali. Deixara de 

possuir os meios financeiros para pagar a renda do meu apartamento e de 

um escritório. Uma cama de abrir na pequena sala das traseiras era mais 

do que suficiente para mim.

O senhorio não tinha recursos para mandar instalar um alarme. E eu 

também não, contudo não dispensava algum tipo de segurança. A porta 

abria para dentro. Empurrei ‑a não mais de um centímetro e meio e vi 

a moeda de dez cêntimos aninhada na secção escavada do lado direito 

do caixilho, a própria porta tapando metade da moeda, impedindo ‑a de 

cair para o degrau. À noite, quando saía para comprar comida, colocava 

uma moeda no espaço entre o caixilho e a porta, inserindo ‑a no buraco 

com o mesmo formato e tamanho que havia cortado com um canivete. 

Se alguém forçasse a entrada e não quisesse que eu soubesse, escutaria a 

moeda cair, reconheceria o ardil, e teria o cuidado de a colocar no mesmo 

sítio. A minha esperança era que o intruso se focasse no ruído e no brilho 
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da moeda que caía e não desse pelo palito encaixado precisamente 25 cen‑

tímetros acima da primeira dobradiça no lado oposto da porta.

Quem quer que tivesse sido o intruso, havia tido o cuidado de recolocar 

a moeda no seu devido lugar, mas não dera pelo palito, que se encontrava 

no degrau.

Dos cinco escritórios daquele edifício, apenas três estavam ocupados: 

uma agência de viagens em plena liquidação, um consultor financeiro que 

nunca por ali vira e um hipnotizador de aspeto duvidoso que gostava de 

fazer visitas ao domicílio. Eram na sua maioria negócios que funcionavam 

das nove às cinco ou, no caso da agência de viagens e do hipnotizador, das 

onze às três. Era impossível que tivessem ido ao escritório a um domingo 

e nenhum deles se daria ao trabalho de voltar a colocar a moeda no buraco. 

Se tivesse sido algum dos meus vizinhos, teria guardado a moeda no bolso 

e esquecido o assunto.

Deixei cair o jornal e baixei ‑me para o apanhar. Enquanto me encon‑

trava agachado, resolvi reatar os atacadores. Ninguém à minha esquerda. 

Nada à minha direita.

Girando para atar o outro sapato, observei o lado oposto da rua. Uma 

vez mais, não vi nada digno de nota. Alguns automóveis ao fim da rua,  

à minha esquerda, antigos e importados, com os para ‑brisas embaciados; 

não podiam ser carros de vigilância. Do outro lado da rua, à minha direi‑

ta, um casal entrava de braço dado na Hourglass Tavern, possíveis fãs de 

teatro que iriam comer qualquer coisa antes do espetáculo. Desde que me 

mudara para ali, entrara na Tavern duas vezes, comendo sempre os ravió‑

lis de lagosta e evitando a cerveja mistério e o shot especial, que mudavam 

de cada vez que a enorme ampulheta colocada na parede atrás do bar era 

virada. A abstinência era ainda algo que tinha de levar diariamente muito 

a sério.

Fechando a porta da entrada, apanhei o jornal do chão, estreitei a gola 

do casaco em redor do pescoço para me proteger do frio do inverno e co‑

mecei a andar. Como burlão havia feito bastantes inimigos, e conseguira 

acumular ainda mais enquanto advogado. Era minha forte convicção que 

compensava ser cauteloso. Dei uma volta por três quarteirões, recorrendo 

a todas as técnicas de contraespionagem que conhecia: virei em ruelas 

ao acaso, desatei a correr antes de contornar uma esquina, abrandando o 

passo logo em seguida, assim que me encontrava do outro lado, aprovei‑

tando os retrovisores dos automóveis e as paragens dos autocarros para 
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ver quem vinha atrás de mim, estaquei subitamente e voltei para trás. 

Comecei a sentir ‑me um bocado parvo. Não tinha ninguém a seguir ‑me. 

Presumi que o hipnotista havia tido sorte e levado um cliente para o escri‑

tório ou quiçá o consultor financeiro tivesse aparecido para esvaziar a caixa 

do correio excessivamente cheia ou para rasgar os seus papéis.

Quando voltei a avistar o meu prédio já não me senti assim tão parvo. 

O meu escritório situava ‑se no terceiro andar. Os dois primeiros andares 

encontravam ‑se mergulhados na escuridão.

Uma luz brilhava na minha janela e não era o candeeiro da secretária. 

O foco de luz aparentava ser pequeno, fraco e movia ‑se.

Uma lanterna.

Senti um formigueiro na pele e fiquei sem fôlego num demorado eflú‑

vio. Ocorreu ‑me que uma pessoa normal chamaria a Polícia. Contudo, eu 

não tinha sido educado assim. Quando se ganha a vida a vigarizar os ou‑

tros, os agentes da lei não fazem parte do nosso processo mental. Tratava 

pessoalmente desses assuntos e precisava de saber quem estava no meu 

escritório. Trazia uma chave de rodas na bagageira do Mustang, porém 

voltar ao parque de estacionamento para a buscar não fazia sentido, e não 

me apetecia transportá ‑la pela rua. Não tinha nenhuma arma; não as apre‑

ciava por aí além, contudo existiam alguns objetos de defesa que não me 

importava de usar.

Abri silenciosamente a porta do prédio, apanhei a moeda antes que 

esta caísse ao chão e descalcei os sapatos no átrio antes de me aproximar 

da coluna de caixas de correio embutidas na parede.

Na caixa etiquetada «Eddie Flynn, Advogado», tinha todas as ajudas de 

que necessitava.
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CAPÍTULO 2

Retirando uma pequena chave da argola do meu porta ‑chaves, pousei cau‑

telosamente as restantes chaves sobre as caixas de correio antes de abrir  

o cadeado novo que instalara. Sob uma pilha de envelopes castanhos e 

panfletos publicitários, encontrei um par de soqueiras. Quando era ado‑

lescente havia jogado boxe pela minha paróquia. Era o que faziam muitos 

dos miúdos católicos pobres de Nova Iorque. Diziam ‑nos que incutia disci‑

plina e desportivismo — no meu caso, o meu pai insistia que eu praticasse 

por razões completamente diferentes. Na opinião dele, se eu conseguisse 

esmurrar um tipo com o dobro do meu tamanho, ele não se preocuparia 

tanto com os meus erros de principiante quando chegasse a altura de me 

lançar a solo como vigarista. Tudo o que tinha de fazer era treinar com 

afinco no ginásio, ser esperto com as falcatruas e certificar ‑me de que a 

minha mãe não descobria.

A entrada estava às escuras e silenciosa, com exceção do estranho ge‑

mido proveniente dos canos do aquecimento. As escadas eram antigas e 

rangiam. Ponderando sobre as minhas opções, decidi que mesmo assim 

seriam menos ruidosas do que o velho elevador. Tentei pisar levemente os 

degraus, e sempre junto à parede revestida com azulejos. Isso permitia‑

‑me vigiar os andares superiores à medida que subia e ajudava ‑me a evitar 

os piores rangidos das tábuas, que aconteciam quando se colocava peso ao 

centro dos degraus. As soqueiras tinham um toque frio que ainda assim 

não deixava de ser reconfortante. Ao aproximar ‑me do final do terceiro 

lanço de escadas, escutei vozes. Abafadas, sussurradas.

A porta do meu gabinete estava escancarada. Vi um homem de pé 

emoldurado pelo caixilho e de costas para o patamar. Depois dele era pos‑

sível ver pelo menos mais outro com uma lanterna apontada à primeira 

gaveta do meu armário de arquivo. O homem de costas para mim exibia 

um auricular. Conseguia ver o cabo translúcido que serpenteava desde a 

orelha até à gola do casaco preto de cabedal. O tipo vestia calças de ganga  
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e botas de solas grossas. Eram agentes da lei, sem dúvida, mas não polí‑

cias. A Polícia de Nova Iorque não distribuía auriculares pelos seus agen‑

tes, e a maioria não tinha o menor interesse em gastar centenas de dó‑

lares só para ter um ar mais tático ou mais cool. Já o orçamento para os 

agentes federais era mais do que suficiente para entregar um auricular  

a cada agente, todavia esses teriam destacado um homem para a entrada 

e não se teriam preocupado em repor a moeda no buraco da porta. Se não 

eram agentes federais nem policiais, então quem seriam? O facto de te‑

rem equipamento de comunicação deixava ‑me nervoso. As comunicações 

diziam ‑me que eram organizados. Não se tratava de um par de lunáticos  

à procura de dinheiro fácil.

Gatinhando pelos últimos degraus, certifiquei ‑me de que mantinha  

a barriga colada ao chão. Conseguia escutar uma conversa murmurada, 

mas não percebia o que era dito. O tipo da lanterna que remexia no ar‑

mário de arquivo não estava a falar. Havia outros no escritório que eu não 

conseguia ver; eram esses que conversavam entre si. Assim que me apro‑

ximei, as vozes tornaram ‑se mais claras.

— Já encontraste alguma coisa? — perguntou um deles.

O tipo que segurava a lanterna fechou a gaveta do arquivo e abriu outra.

— Nada relevante para o alvo — respondeu ele ao mesmo tempo que 

selecionava uma pasta, a abria e lia sob o foco da lanterna.

Alvo.

À semelhança de uma onda de choque, aquela palavra pôs a adrenalina 

a correr ‑me pelas veias. Os músculos do meu pescoço retesaram ‑se e a 

minha respiração acelerou.

Não me tinham visto.

Tinha duas boas opções: sair dali, meter ‑me no carro, conduzir como 

um louco durante toda a noite e depois chamar a Polícia quando já me 

encontrasse noutro Estado. A opção número dois era voltar para trás, es‑

quecer o carro, apanhar o primeiro táxi que passasse e dirigir ‑me para 

o apartamento do juiz Harry Ford no Upper East Side e contar tudo aos 

bófias a partir da segurança do sofá do Harry.

Ambas as escolhas eram boas; bem pensadas. E ambas representavam 

o mínimo de risco.

Todavia, esse não era o meu estilo.

Levantei ‑me sem fazer barulho, rodei o pescoço, aproximei o punho 

direito do queixo e investi em direção à porta.
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CAPÍTULO 3

O homem que se encontrava de costas para mim começou a virar ‑se quan‑

do eu desatei a correr. Os meus súbitos passos apressados assustaram ‑no. 

Assim que me viu, abriu a boca, aspirando uma lufada de ar, e os seus 

olhos arregalaram ‑se ao mesmo tempo que o instinto de sobrevivência se 

sobrepunha ao treino. Primeiro veio o choque e só depois a reação. Mesmo 

antes de conseguir avisar os restantes, consegui ver o condicionamento  

mental a lutar para se sobrepor ao pânico, enquanto a sua mão direita 

tateava a arma presa à cintura.

Já ia tarde.

Não queria matar o tipo. Alguém me disse certa vez que era pouco pro‑

fissional matar um homem sem saber exatamente quem ele era. Normal‑

mente, se o atingisse no rosto ou na cabeça, havia 50 por cento de hipóteses 

de o golpe se revelar fatal, quer porque a força da soqueira lhe podia rachar o 

crânio e provocar uma hemorragia ou porque a vítima podia partir a própria 

cabeça quando o seu corpo inconsciente atingisse o chão. O meu impulso 

acrescentava facilmente mais 15 ou 20 quilogramas à intensidade do golpe. 

Àquela velocidade, as probabilidades de ocorrer um dano fatal aumentavam 

e, se fizesse pontaria à cabeça, o mais provável era acabar com a vida dele.

Tudo o que precisava era deixá ‑lo fora de combate.

O tipo era destro.

No último segundo, baixei o punho direito e ajustei a pontaria.

Desferi um soco forte e certeiro no bíceps direito e os dedos da sua mão 

abriram de imediato para logo depois relaxarem; era como cortar um cabo 

elétrico — pulverizar daquela maneira um músculo longo significava que 

o braço iria ficar inativo durante algumas horas. O impulso que ganhara 

com a corrida projetou ‑me para lá do tipo no instante em que o primeiro 

grito abandonava a sua boca.

O seu parceiro deixou cair as pastas que se encontrava a folhear e virou 

o foco da lanterna na minha direção. Percebi que era esquerdino, e fui  
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direito a ele. A soqueira de um quilograma que rodeava cada um dos meus 

dedos da mão esquerda esbarrou contra a lanterna e partiu ‑a em dois.  

A lâmpada explodiu e a luz desapareceu numa precipitação de centelhas. 

No momento da explosão, o rosto do homem ficou momentaneamente 

iluminado e apercebi ‑me de que tinha a boca escancarada e os olhos arre‑

galados, o que interpretei como sendo sinais de choque. Todavia, não se 

tratava de choque apenas. Havia ‑o atingido na mão com a soqueira. Sob 

a fraca luz dos postes de iluminação pública, vi o tipo cair de joelhos no 

chão, segurando os dedos partidos.

— Eddie, para com isso! — ordenou uma voz na escuridão.

O candeeiro da minha secretária acendeu ‑se.

— Ferrar, Weinstein, não disparem — disse o homem que ocupava 

a secretária. Conhecera ‑o há cerca de seis meses. Tratava ‑se do tipo que 

eu salvara no dia em que havíamos tido ambos um encontro acalorado 

com a máfia russa — o agente especial Bill Kennedy do Federal Bureau of  

Investigation. Dirigia ‑se aos homens que eu atacara, ambos de joelhos. 

Um deles, com o cabelo rapado, rangia os dentes de dor pois devia ter os 

dedos partidos. O outro, mais entroncado e com o casaco de cabedal, rebo‑

lava no chão agarrado ao braço, a sua arma ainda no coldre.

O Kennedy era a última pessoa que eu esperava encontrar no meu  

escritório. O agente especial recostou ‑se na cadeira e esticou as pernas 

sobre a secretária antes de cruzar os pés. Olhou para os seus homens e 

em seguida fitou ‑me como se eu tivesse estragado uma coisa que lhe per‑

tencia. As calças do fato azul ‑marinho subiram ligeiramente, o suficiente 

para lhe ver as meias de seda pretas e a arma de reserva presa ao tornozelo 

esquerdo — uma Ruger LCP.
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CAPÍTULO 4

— Que diabo se passa aqui? — quis saber.

— Tenha lá calma. Acabou de agredir dois agentes federais. Bolas,  

Eddie, estes tipos trabalham para mim.

O agente que eu vira a segurar a lanterna levantou ‑se devagar, com 

o dedo indicador a apontar numa direção pouco natural. Mostrando os 

dentes, voltou a encaixar o dedo no seu lugar. Afinal, não tinha nada par‑

tido. Apenas um dedo deslocado. O amigo dele aparentava estar bem pior. 

Mostrava ‑se pálido e coberto de suor. Ambos os agentes foram sentar ‑se 

no sofá que ficava no extremo oposto da sala, de frente para o móvel de 

arquivo.

— Eles vão ficar bem — declarei. — Podem é ter de andar uma sema‑

na a limpar o traseiro com a outra mão, mas não morrem. Não poderei 

dizer o mesmo de si, a menos que me explique o que fazem aqui. Oh,  

e a propósito, não se trata de agressão quando estamos a defender a nossa 

integridade física e os nossos bens de um intruso. Pensei que lhe tinham 

ensinado isso em Quantico. Tem um mandado que eu possa ver?

Tirei as soqueiras e deixei ‑as cair sobre uma pilha de documentos que 

povoavam a minha secretária. O Kennedy desviou os pés para o chão, pe‑

gou numa delas e colocou ‑a, sentindo o seu peso mortífero contra os nós 

dos dedos.

Retirou a peça de metal, largou ‑a sobre os papéis e comentou:

— Soqueiras, Eddie?

— Pisa ‑papéis — retorqui. — Onde está o seu mandado?

Antes de responder, o agente especial pôs ‑se a coçar as costas da mão. 

Esse gesto permitiu ‑me ficar a saber algumas coisas; o Kennedy era um 

homem constantemente preocupado que descarregava a ansiedade no seu 

próprio corpo. A pele em redor das unhas de ambos os polegares parecia 

inchada e vermelha, sem dúvida por tentar arrancar as cutículas com os 

dentes e as unhas. Não se barbeara e parecia precisar de um duche, de um 
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corte de cabelo e de uma boa noite de sono. A camisa branca havia adqui‑

rido a mesma cor das suas olheiras e a pele do seu rosto de homem de  

40 anos estava macilenta. Pelo espaço visível entre o pescoço e o colarinho 

eu diria que perdera bastante peso.

Na primeira vez em que vira o Kennedy, encontrava ‑me a representar  

o chefe da máfia russa, Olek Volchek. O julgamento dera para o torto. E de 

que maneira! Volchek raptara a minha filha de 10 anos, a Amy, e ameaça‑

ra matá ‑la. Nos cinco meses que haviam passado desde o julgamento eu 

tentara esquecer essas horas de desespero. Mas não tivera grande sucesso. 

Recordava ‑me de tudo — a minha aflição ao pensar que alguém podia 

fazer ‑lhe mal, matá ‑la em tão tenra idade, e que isso seria culpa minha.  

Só de pensar nisso ficava com as mãos encharcadas em suor.

O Kennedy por pouco não morrera, mas eu conseguira fazê ‑lo chegar 

a um médico antes que fosse demasiado tarde. Os ferimentos tinham sa‑

rado bem e ele até me ajudara a passar uma borracha nos acontecimentos  

assim que a poeira do caso Volchek assentara. Muito do que eu havia feito 

ao longo daqueles dois dias era altamente ilegal. O agente especial Kennedy  

conseguira fazer tudo isso desaparecer. Contudo, na verdade, ele nem sa‑

bia de metade das coisas que eu tinha feito, e eu esperava que nunca viesse 

a saber.

Depois de ter recuperado do tiroteio, ele convidara ‑me e à minha  

família para uma festa de passagem de ano em casa dele. A minha espo‑

sa, Christine, recusara ‑se a ir; as coisas entre nós não estavam bem há já 

algum tempo. Merecidamente, eu havia sido corrido de casa 18 meses an‑

tes, pois passava mais tempo em bares, em tribunais noturnos e em celas 

para bêbedos do que em casa. Lá conseguira recuperar e as coisas haviam 

acalmado entre nós, até ao caso Volchek.

A Christine estava convencida de que eu tinha posto a Amy em perigo 

— que a nossa filha fora raptada por minha causa. E tinha razão. Todavia, 

nas últimas semanas a sua ira parecia ter começado a enfraquecer. Conse‑

guia ver a Amy com mais frequência e, na última quarta ‑feira, quando a 

deixara em casa, a Christine convidara ‑me a entrar. Dividimos uma garra‑

fa de vinho e até conseguimos dar umas quantas gargalhadas. Claro que 

eu tinha de estragar tudo ao tentar beijá ‑la antes de sair. Ela virara a cara 

e colocara a mão no meu peito; era demasiado cedo. No carro, a caminho 

do escritório, pensei que um dia tudo acabaria por correr bem e eu voltaria 

a ter as minhas meninas de volta. Pensava nelas a todas as horas do dia.
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Acabei por comparecer sozinho à festa do Kennedy, bebi refrigerante, 

comi umas fatias de carne de porco e de vaca e saí cedo. Os advogados de 

defesa não eram propriamente os melhores amigos dos tipos das forças 

de segurança, e os vigaristas ainda menos. Mas, na verdade, até gostava do 

Kennedy. Apesar de toda a sua ansiedade e teimosia, era um agente hones‑

to, escrupuloso e com um historial impecável, e pusera tudo isso em risco 

por mim. Vi essa virtuosidade no seu olhar enquanto permanecia senta‑

do à minha secretária, na minha cadeira, a matutar na minha pergunta.  

No fim, acabei por ser eu a responder.

— Não tem um mandado, pois não?

— Tudo o que lhe posso dizer é que esta visita é para seu benefício.

Perscrutando o escritório, vi quatro malas metálicas com um ar pesado 

encostadas a um canto e, ao lado, o que me parecia equipamento de som.

— Interrompi o ensaio da banda? — indaguei.

— Estávamos a fazer ‑lhe um favor. Procurávamos escutas.

— Escutas? Para a próxima, não me façam favores sem perguntarem 

primeiro. Só por curiosidade, encontraram alguma coisa?

— Não. O escritório está limpo — respondeu, levantando ‑se e endirei‑

tando as costas. — Anda sempre com pisa ‑papéis nos bolsos?

— O material de escritório de vez em quando dá jeito. Porque é que 

não ligou e avisou que vinha?

— Não tive tempo. Lamento.

— Como assim, não teve tempo? Ouvi ali o seu amigo mencionar  

a palavra «alvo», por isso quero saber o que fazem realmente aqui.

Antes que o Kennedy conseguisse responder, escutei passos. A porta 

da sala das traseiras abriu ‑se e um homem baixo, aparentando ter cin‑

quenta e poucos anos, com óculos de aros pretos, barba grisalha, cabelo 

igualmente grisalho, encaracolado e penteado para trás, e rosto magro e 

bronzeado, entrou no escritório. Vestia um sobretudo preto que lhe che‑

gava aos tornozelos e por baixo trazia uma camisa azul e calças escuras.

— Proteção — disse o homem, respondendo à pergunta que eu coloca‑

ra ao agente especial Kennedy.

Avançou de mãos nos bolsos, confiante e autoritário. Passou pelo Kennedy 

e foi sentar o traseiro na minha secretária antes de me mostrar um sorriso.

— Sr. Flynn, chamo ‑me Lester Dell. Não trabalho para o FBI. Pertenço 

a outra agência. O Bureau está aqui porque faz parte de uma força con‑

junta liderada por mim. Temos um trabalho para si — declarou, anuindo.
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— Fantástico. E o senhor pertence a…? DEA1? ATF2? É o técnico da 

televisão por cabo?

— Oh, eu trabalho para a agência que oficialmente não realiza opera‑

ções em solo nacional. É por essa razão que o FBI e o Departamento do  

Tesouro são responsáveis pelo pessoal. No que diz respeito ao Departamento  

de Estado, estou aqui como consultor — explicou e, ao mesmo tempo 

que sorria, a pele bronzeada por cima da barba evidenciou rugas profun‑

das que se estendiam até aos olhos. Rugas essas que não pareciam natu‑

rais naquele rosto — como se sorrir não fosse uma coisa habitual para si.  

O sotaque também parecia um pouco estranho, pois pronunciava as pala‑

vras de uma forma demasiado precisa e perfeita.

Não precisei de perguntar para quem trabalhava — o sorriso dizia tudo. 

Ainda assim, ele fez questão de revelar.

— Oficiosamente, Sr. Flynn, esta operação é minha. E percebo que já 

adivinhou para quem trabalho. Não se enganou, trabalho para a CIA.

Acenei afirmativamente com a cabeça. Olhei para o Kennedy. Este 

observava ‑me atentamente — tentando avaliar as minhas reações.

— Temos pouco tempo, por isso irá desculpar ‑me se for curto e grosso. 

Estamos aqui para nos certificarmos de que mais ninguém, além de nós, 

escuta esta conversa. Tenho uma proposta para lhe fazer. Na verdade, te‑

nho um caso para si — declarou.

— Não trabalho para o governo. E isso aplica ‑se a dobrar ao tipo de 

governo que entra de forma ilegal no meu escritório.

— Ah, sim? Pensei que pudesse estar interessado num trabalho pago. 

Reparei que tem um sofá ‑cama ali atrás, roupas, um televisor, escova 

de dentes na casa de banho, e uma pilha de livros. Mas não preciso de 

tirar ilações a partir do que vi: sei tudo sobre si. Todos os pormenores. 

Está falido. Vive no escritório. Para ser ainda mais preciso, sei que tem  

1200 dólares na sua conta à ordem, que a conta do escritório está a desco‑

berto por 30 mil dólares e que o trabalho não abunda.

Fulminei o Kennedy com o olhar. O agente cruzou os braços e apontou 

para o Dell com o queixo, como que a dizer que devia escutá ‑lo.

1 Drug Enforcement Administration: órgão encarregado da repressão e do controlo das 
drogas nos EUA. [N. da T.]
2 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives: agência pertencente ao Depar‑
tamento de Justiça americano com um raio de ação que abarca o álcool, o tabaco, as 
armas de fogo e os explosivos. [N. da T.]
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— Sr. Flynn, a situação é a seguinte. Passei os últimos cinco anos a 

investigar um grupo de indivíduos muito maus. Para lhe ser franco, não 

obtive resultados. Nada. Até ontem, quando todas as minhas orações tive‑

ram resposta. Pelos vistos, um amigo desses indivíduos maus foi preso 

por fazer uma coisa muito má. O homem será julgado e condenado; é um 

caso limpo, sem complicações. Albergo a esperança de que este homem 

possa ser persuadido a fazer um acordo comigo, que é como quem diz, ele 

sai em liberdade ainda jovem e em troca eu consigo prender os amigos 

dele. O problema é que o advogado dele não está pelos ajustes. Quero que 

tome conta do caso. Quero que represente o tipo, e que o convença a fazer 

um acordo comigo. É do interesse dele, e do seu. — Olhando para o reló‑

gio, prosseguiu: — Tem precisamente 48 horas para ser contratado pelo 

seu novo cliente, para o convencer a declarar ‑se culpado e a aceitar o meu 

acordo. Se conseguir tudo isso, o governo federal fará duas coisas por si.

Do bolso do casaco retirou uma pequena garrafa em inox, abriu ‑a  

e despejou algum do conteúdo para a caneca de café vazia que se encontra‑

va na minha secretária. Não perguntou se eu queria, limitando ‑se a servir 

e a entregar ‑me a caneca. Deu um gole na pequena garrafa e em seguida 

continuou.

— Primeira, pagamos ‑lhe 100 mil dólares. Em dinheiro. Livre de im‑

postos. O que não é nada mau para uma manhã de trabalho. Segunda,  

e mais importante para si, se fizer o que lhe peço, não enviarei a sua espo‑

sa para uma prisão federal, onde passará o resto da vida.
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CAPÍTULO 5

Empoleirado na minha secretária, o Dell deu outro gole na garrafa. Eu ig‑

norei o líquido que ele havia despejado para a caneca do café. O tipo sorriu 

uma vez mais, de forma muito pouco natural, e deixou que eu registasse 

as suas palavras.

Se fizer o que lhe peço, não enviarei a sua esposa para uma prisão federal, 

onde passará o resto da vida.

Reparei que o Kennedy se mostrou ainda mais tenso. O agente estava 

a par do que acontecera aos últimos tipos que haviam decidido ameaçar a 

minha família e ficou tão surpreendido quanto eu.

— Dell, diz ‑lhe que nós somos os bons da fita — pediu o Kennedy.

— Não me interrompas, Bill — protestou o Dell, sem nunca desviar  

o seu sorriso falso da minha pessoa.

Se o Kennedy ou o Dell estavam à espera de que eu perdesse as estribei‑

ras, não tiveram essa sorte. Ao invés, recostei ‑me na cadeira normalmente 

reservada aos meus clientes e cruzei os braços diante do peito.

— Dell, isso é tudo muito interessante, mas a minha esposa é do mais 

honesto que possa imaginar. Ela nem sequer atravessa a rua fora da passa‑

deira. Se acredita ter alguma coisa contra ela, força, use o que tiver e ver ‑nos‑

‑emos em tribunal. Aliás, ela nem sequer vai precisar de mim. A Christine é 

uma advogada bem mais competente do que eu. É por isso que ela trabalha 

na Harland e Sinton, e eu… Bem, eu trabalho aqui. Por isso, muito obriga‑

do pela oferta. O dinheiro faz ‑me falta, mas, quando vem com uma amea‑

ça anexada, eu perco o interesse. Não me amedronto com facilidade, Dell. 

Quando sair, não se esqueça de voltar a colocar a moeda no lugar — declarei.

O sorriso falso transformou ‑se num sorriso verdadeiro. Naquele mo‑

mento, ele parecia diferente. Encantador. Apesar das palavras que profe‑

rira e do tom que nelas imprimira, havia uma inesperada afabilidade na 

sua expressão. Olhou para o Kennedy e em seguida baixou ‑se e retirou uns 

papéis do interior de uma pasta encostada à secretária.
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— Acredita que a sua mulher está segura por ser advogada da Harland 

e Sinton? — referiu o Dell. — A grande ironia é que a sua esposa está nesta  

situação precisamente por ser advogada da Harland e Sinton.

— Como assim?

— Trouxe uns documentos para lhe mostrar. Na verdade, pode até ficar 

com eles. Tenho uma cópia. Assim como o advogado do Departamento de 

Justiça. Com estes documentos, podemos apresentar 38 acusações contra 

a sua esposa, ao abrigo da Lei RICO3, e exigir um cúmulo penal de 115 anos 

de prisão. Veja por si mesmo.

Nenhuma das três páginas fazia grande sentido para mim. A primeira 

parecia um contrato de aquisição de ações de uma empresa sobre a qual 

nunca antes ouvira falar. A assinatura da Christine aparecia como uma das 

testemunhas do contrato e encontrava ‑se ao lado da assinatura do cliente, 

o comprador das ações.

— Não estou a entender do que se trata — declarei.

— Vou explicar ‑lhe de forma muito simples. A sua esposa assinou 

este documento no primeiro dia de trabalho na Harland e Sinton. Todos 

os advogados do escritório recebem o mesmo tratamento no primeiro dia. 

Sabe bem como é o primeiro dia num novo escritório; passamos metade 

do tempo a tentar lembrar ‑nos do nome de toda a gente, onde devemos 

sentar ‑nos, onde estão as pastas e a fazer tudo por tudo para memorizar 

as novas palavras ‑passe do computador que acabou de nos ser atribuído. 

Por volta das 16h30 num primeiro dia na Harland e Sinton, um dos sócios 

maioritários chama o novo funcionário ao seu gabinete. Acabou de redigir 

um contrato de transferência de ações para um cliente. Já tratou de todos 

os passos legais necessários, mas foi chamado para uma reunião urgen‑

te e o cliente acabou de chegar. O sócio pede ‑lhe que seja testemunha do 

negócio por ele. Tudo o que tem de fazer é ver o cliente assinar o contrato  

e colocar o seu nome logo ao lado. Nada mais do que isso. É o que acontece 

sempre. Na verdade, todos os 223 advogados da empresa tiveram exatamen‑

te a mesma experiência no seu primeiro dia de trabalho. Mas não se iluda,  

Sr. Flynn. Ao assinar este documento, a sua esposa tornou ‑se, inadvertida‑

mente, parte de uma das maiores fraudes financeiras da história da América.

3 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act: lei criada em 1970 para combater 
o crime organizado que se infiltrava em empresas, utilizando ‑as como fachadas para  
a prática de atos criminosos. [N. da T.]
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— A Harland e Sinton? Fraude? Camarada, deve haver aí algum enga‑

no. Trata ‑se de uma das mais antigas e respeitáveis firmas da cidade. Não 

acredito que fossem fazer alguma coisa ilegal. Para quê? Dinheiro é o que 

não lhes falta.

— Oh, lá nisso tem razão, mas é dinheiro sujo.

— Tem provas?

— Algumas, como esses documentos que acabou de ler. Não temos 

tudo. Não ainda. É aí que o senhor entra. Sabe, a Harland e Associados 

teve os seus altos e baixos financeiros ao longo dos anos, mas tudo isso 

mudou em 1995, quando Gerry Sinton tomou conta da empresa. A nova 

Harland e Sinton diminuiu a sua lista de clientes para menos de 50 e con‑

centrou os seus serviços nos títulos, impostos, apólices, gestão de fortunas 

e propriedades. Os lucros foram astronómicos. Antes de o Sinton se juntar 

à equipa a empresa era honesta, e ainda beneficiava da melhor das reputa‑

ções. É perfeito para a sua pequena operação.

— Que operação?

O Dell fez uma pausa, olhou para a bebida na qual eu não tocara, virou‑

‑se para o Kennedy e pediu:

— Traz ‑nos um café, Bill, se faz favor.

O Kennedy deslocou ‑se até à sala das traseiras e tentou ressuscitar  

a minha velha máquina de café.

— A Harland e Sinton não passa de uma fachada. Exercem alguma 

advocacia, sim, mas o que eles fazem na realidade é gerir o maior esque‑

ma de lavagem de dinheiro que alguma vez teve lugar em solo americano.  

A firma trabalha para empresas que não existem verdadeiramente, exce‑

to no papel. Para que tudo funcione, eles convencem os clientes legais 

a comprarem ações dessas empresas garantindo um retorno de 20 por 

cento do investimento. O que esses clientes estão a fazer, sem o saberem, 

é a entregar dinheiro limpo, e o dinheiro sujo passa pelas contas das em‑

presas fictícias, é lavado através da contabilidade e usado para pagar aos 

investidores. O dinheiro sujo vem de cartéis de droga, de terroristas e de 

tudo o mais que possa imaginar. E a sua esposa autenticou um documento 

que a implica nesta fraude.

— Não pode ser.

Examinei uma vez mais os documentos. Se aquilo que o Dell estava 

a dizer era verdade, então a Christine estava em maus lençóis. O facto 

de ela não estar a par do esquema não a ajudava em nada. Tratava ‑se de 
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um crime de «responsabilidade total» — se uma pessoa interviesse na 

concretização de um negócio, fosse de que forma fosse, sem executar as 

diligências prévias, corria o risco de ser acusada, independentemente das 

intenções.

— E como sabe tudo isto?

— Porque falei com um tipo que tratou das transações através dos ban‑

cos. Contou ‑me o esquema todo. Ia pôr a boca no trombone sobre toda a 

operação.

— Então precisa de mim para quê?

— Sinceramente? Porque a testemunha está morta. O patrão da sua 

mulher, Gerry Sinton, mandou matá ‑lo.
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CAPÍTULO 6

O Kennedy estacou, com o café quente na mão. A sala ficou em silêncio. 

Eu fechei os olhos e esfreguei a testa. Era como se alguém me tivesse des‑

pejado chumbo nas têmporas.

Em que raio se tinha metido a Christine?

Ela era a única mulher que eu alguma vez amara verdadeiramente.  

O nosso casamento havia sido um acontecimento discreto. Os meus pais 

já haviam falecido e, com exceção do juiz Harry Ford e do meu sócio, Jack 

Halloran, o meu grupo de amigos era composto por vigaristas, prostitutas 

e gente da máfia; ainda assim, eram os meus amigos. Naquele dia, a igreja 

na Freeman Avenue albergava uma estranha congregação. O lado da noi‑

va era composto por nova ‑iorquinos da classe alta, a elite de Manhattan: 

donos de jornais, chefs famosos, milionários do imobiliário, advogados, 

modelos e socialites — o que quer que isso fosse. No meu lado havia um 

juiz, o meu mentor Harry Ford; um advogado desonesto e meu sócio, 

Jack Halloran; uma ex ‑prostituta com um metro e oitenta, chamada Boo; 

quatro mafiosos acompanhados pelas vistosas esposas e pelo seu chefe, 

Jimmy «o Chapéu» Fellini; dois velhos amigos vigaristas e a minha anti‑

ga senhoria, a Sra. Wachowski, de quem eu não gostava particularmente, 

mas que dava um aspeto mais ou menos apresentável ao grupo. Todos os 

intervenientes souberam comportar ‑se. A Sra. Wachowski foi a única que 

me desiludiu ao cair na casa de banho depois de ter bebido demasiados 

cocktails. A mãe da Christine teve de a arrastar de lá para fora.

Pouco me importava. Eu só tinha olhos para a Christine. Éramos  

felizes.

Todavia, não durou muito tempo.

Entre as horas infinitas que eu passava na sala do tribunal, o caso  

Berkley e o meu problema com a bebida, a Christine deixou de me amar. 

Conseguia vê ‑lo nos olhos dela, estava farta de tudo. Farta de mim. Ape‑

sar de me ter perdido pelo caminho, nunca perdera o amor que sentia 
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pela minha esposa. Na última quarta ‑feira à noite, recordara ‑a da queda da  

Sra. Wachowski na casa de banho e ela rira a bandeiras despregadas. Eu 

voltara até a acreditar que poderíamos um dia ficar juntos novamente.  

A mão que ela encostara ao meu peito para me impedir de avançar para 

um beijo fora suave e dera ‑me alguma esperança.

Soprando o vapor que se desprendia das canecas de café, o Kennedy re‑

tomou o passo e ofereceu ‑me uma caneca. Deixou ‑se ficar ao lado de Dell 

e esperou que eu provasse o líquido. Estava demasiado quente. Pousei  

a caneca sobre a secretária e peguei numa caneta, girando ‑a entre os de‑

dos. Aquele movimento ajudava ‑me a pensar.

— Quem era o informador? — perguntei.

Reprimindo uma careta, o Dell levantou ‑se, contornou a secretária e foi 

sentar ‑se na minha cadeira ao mesmo tempo que aceitava a caneca de café 

que o Kennedy lhe estendia.

— Obrigado, Bill — disse o Dell, adicionando um pouco de álcool ao lí‑

quido castanho. — Desde o 11 de Setembro que a CIA tem como principal 

alvo o coração do terrorismo global: o financiamento. Durante os últimos 

15 anos tenho estado de olho na Grande Caimão, que é uma espécie de 

Canal do Panamá para o dinheiro sujo. Tínhamos um tipo na nossa lista 

de vigilância. Chamava ‑se Farooq. Recebia ordens diretamente do Gerry 

Sinton. Descobrimos que o Farooq, além de ser um banqueiro corrupto 

e lavador de dinheiro, gostava de adquirir imagens de crianças através da 

Internet. Foi apanhado em abril do ano passado por uma força operacional 

intercontinental. O Farooq foi detetado através de uma rede de pedofilia 

e quando a Polícia local o apanhou, encontraram imagens ilegais no seu 

computador. Na Grande Caimão isso significa bastante tempo atrás das 

grades, mas o mais provável era ele ser morto assim que pusesse os pés 

na cadeia. A firma dependia de intermediários como o Farooq para mo‑

vimentar o dinheiro e, se ele resolvesse cantar, podia derrubá ‑los a todos.

» Assim, decidi ir falar com ele à esquadra de George Town. Transformá‑

‑lo num ativo. O tipo havia sido dispensado pela firma umas semanas 

antes porque o Sinton tinha um novo método para movimentar e lavar 

o dinheiro; além disso, temia pela vida. Prometeu entregar ‑nos a maior 

operação de lavagem de dinheiro do mundo e ainda nos forneceu umas 

quantas provas. Alguns dos documentos eram tal qual como o acordo de 

aquisição de ações que acabou de ver, outros eram antigos extratos bancá‑

rios para nos mostrar o que podia oferecer, se em troca lhe garantíssemos 
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uma nova identidade e uma nova vida noutro lado qualquer. O tipo estava 

a entregar ‑nos a Harland e Sinton.

O café tinha um sabor amargo — a máquina era velha e estava sem fil‑

tros. Tentei concentrar ‑me no homem à minha frente e estar atento a qual‑

quer pormenor que o pudesse denunciar. Parecia descontraído, estabelecia 

e quebrava o contacto visual de forma natural, os seus gestos não pareciam 

forçados e não enfatizava as palavras ou escondia a boca com os dedos.

— Estávamos prontos para chegar a acordo, por isso abandonámos 

a esquadra local sob escolta. O Farooq nunca chegou à embaixada. Não 

faço ideia de quem perpetrou o ataque, mas quem quer que tenha sido 

executou ‑o com precisão e tática militar, eliminando o veículo da frente 

com um RPG4, e bloqueando a estrada atrás. A minha analista princi‑

pal morreu no interior de um dos carros. Nunca mais esquecerei os gri‑

tos dela enquanto ardia. Não a consegui salvar. O Farooq foi levado vivo;  

a firma precisava de saber o que ele tinha revelado à Polícia.

Fixou o olhar na secretária e assim permaneceu enquanto dizia:

— Contou ‑lhes tudo. Nem se esperaria o contrário. Encontrámos o cor‑

po dele deitado sobre o muro da embaixada. Foi queimado — da cabeça 

aos pés — com ácido. Não havia ferimentos fatais, nem sinais de trau‑

matismos graves. Calculámos que terá morrido de ataque cardíaco ou de 

convulsão, provocados pela dor das queimaduras do ácido. Imagine só, ter 

tanta dor que o corpo simplesmente desliga.

» O nosso caso terminou com a morte do Farooq. Todas as provas apon‑

tavam para os advogados que testemunhavam a assinatura dos contratos, 

e não havia a menor ligação aos sócios. O Gerry Sinton eliminou os res‑

tantes intermediários e a firma começou a usar outro método para lavar o 

dinheiro. Ficámos sem nada. Aterrou ‑nos no colo ontem uma oportunida‑

de de apanhar a Harland e Sinton. Acreditamos ter encontrado um novo 

ativo. O seu novo cliente.

— Ainda não me disse quem é o tipo. E porque haveria ele de querer 

fazer um acordo?

— Ele vai querer um acordo. Não passa de um miúdo. De um miú‑

do assustado. Sim, é poderoso, à sua maneira. Mas não saberá lidar com 

a perspetiva de passar o resto da vida na prisão. Ele possui informações 

sobre a firma; informações de importância vital. É tudo o que precisa de 

4 Rocket ‑propelled grenade: arma de infantaria destinada ao lançamento de granadas 
especiais. [N. da T.]
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saber, por enquanto. Consiga que ele passe para o nosso lado. Eu trato do 

acordo.

— Que fez o miúdo?

— Matou a namorada a tiro há cerca de 15 horas. Temos a arma, temos 

testemunhas que o colocam na cena do crime e temos provas forenses. 

O pacote completo. Tudo o que tem de fazer é levá ‑lo a despedir os seus 

atuais advogados, substituí ‑los como advogado de defesa e convencê ‑lo a 

fazer um acordo comigo.

— Serei expulso da Ordem. O conflito de interesses é enorme. Não pos‑

so convencer um cliente a aceitar um acordo que beneficia a minha mulher.

O Dell prosseguiu como se eu não tivesse dito nada.

— Queremos que ele se declare culpado antes da audiência preliminar. 

Ele tem de ser acusado num prazo de 24 horas após a detenção. O tipo 

foi detido por homicídio esta manhã. Foi interrogado, indiciado e irá esta 

noite para o centro de detenção provisória. Tem de ser acusado antes do 

meio ‑dia de amanhã; é esse o seu prazo: 15 horas para se ver livre do es‑

critório de advogados e roubar ‑lhes o cliente. Se conseguir ser contratado,  

o juiz deverá marcar uma audiência preliminar para o dia seguinte. Quero 

que ele se declare culpado antes da preliminar, enquanto a pressão está 

ao rubro e o Ministério Público está disposto a aceitar um acordo. É nessa 

altura que o tipo está mais vulnerável. Além disso, de pouco nos serve fi‑

car apenas com as provas que este tipo tem contra os sócios. Queremos o 

dinheiro da firma. Se ainda se lembra do Bernie Madoff, a maior detenção 

da história por fraude financeira, acabou por se revelar um fracasso para 

as forças da lei porque não conseguiram recuperar o dinheiro. Queremos 

os sócios e o dinheiro. E para os conseguirmos temos de ser rápidos, antes 

que o dinheiro desapareça. Faz isto que lhe pedimos e garantimos que a 

Christine escapa à prisão.

Abanei a cabeça. 

— Vou ser franco consigo, Eddie. É sempre assim que a CIA opera.  

Colocamos as mãos num trunfo, controlamo ‑lo e exploramo ‑lo. O seu 

novo cliente é esse trunfo. Precisamos de o ter sob o nosso controlo para o 

podermos usar. Será bem recompensado. Depois daquele acontecimento 

na Chambers Street sabemos que lida bem com a pressão. Podemos sem‑

pre levá ‑lo ao limite se nos obrigar a isso, Eddie Fly.

A máfia tratava ‑me por Eddie Fly, em especial o meu velho amigo 

Jimmy «o Chapéu». Quando éramos miúdos, depois de nos fartarmos de 
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andar ao soco, jogávamos stickball5. Eu não conseguia igualar as potentes 

tacadas do Jimmy — ele fazia a bola voar por cima de três tampas de esgo‑

to —, mas tinha umas mãos ágeis e nunca falhava uma receção. O Jimmy 

batizou ‑me de Eddie Fly. Quando passei a dedicar ‑me à arte de vigarizar 

os outros, o nome pegou.

Pensei na Christine e na Amy. Apesar de todos os juramentos profis‑

sionais, não podia deixar que nada, nem ninguém, pusesse em perigo a 

minha família. E, segundo o que Dell me havia contado, o cliente parecia 

culpado. Ajudar um homem culpado a confessar e com isso conseguir 

salvar a minha esposa não me soava assim tão mal.

— Terei de contar tudo à Christine; ela tem o direito de saber.

O Dell fez que não com a cabeça.

— Não lhe diz nada. Quanto menos ela souber, melhor. E se entrar em 

pânico e deixar escapar alguma coisa a um dos sócios? Acabaria morta e a 

operação seria um fracasso. Nem uma palavra! Vai ajudá ‑la a sair da em‑

brulhada em que está metida. E isso já não é nada mau.

Havia alguma lógica nas palavras dele. Não fazia ideia de como a Chris‑

tine iria reagir ou até se acreditaria em mim. Olhei para o Dell. 

— Quem é o cliente?

— É o seu alvo. Consegue que ele seja seu cliente, convence ‑o a 

declarar ‑se culpado do homicídio em troca de um acordo connosco. O tipo 

vê a pena reduzida, a firma é desmascarada, nós conseguimos o dinheiro 

e o Eddie salva a Christine.

O Dell olhou para o Kennedy.

— Preciso de esticar as pernas — anunciou. Levantou ‑se da cadeira e 

eu notei que coxeava um pouco. O Dell esfregou a coxa.

— Não saí ileso do ataque ao Farooq, Sr. Flynn. Quero aquela firma. 

Eles acabaram com a minha testemunha e com a minha analista. Eu aca‑

barei com eles.

Caminhou até à sala das traseiras e escutei ‑o fechar a porta da casa de ba‑

nho. O Kennedy inclinou ‑se na minha direção para que o Dell não o escutasse.

— A analista que morreu no ataque ao Farooq… chamava ‑se Sophie. 

Era a protegida do Dell. E a sua namorada. Ouvi dizer que o namoro era 

sério. Para ele transformou ‑se num caso pessoal. Dê ‑lhe uma oportunida‑

de — aconselhou o Kennedy.

5 Jogo de rua em tudo semelhante ao basebol. [N. da T.]
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— Ele ameaçou a minha esposa.

— Está apenas fazer o trabalho dele. Não quer fazer mal à sua família. 

Está a oferecer ‑lhe a chave da cela da Christine. Sabe muito bem que pou‑

co importa se a Christine planeava fazer parte da fraude ou se cometeu 

apenas um erro inocente. A verdade é que ela assinou o documento e não 

tratou primeiro das diligências prévias; não interessa se os sócios lhe men‑

tiram. Ela não tem defesa. O Dell está a oferecer ‑lhe uma saída.

— Ainda não me disse quem é o cliente e de que maneira é que ele 

pode derrubar a firma.

— Ele é a chave, Eddie. Ou, melhor, ele tem a chave. Acreditamos que 

neste momento talvez seja melhor não saber demasiado sobre o que este 

homem tem sobre a firma. Mas ele é o único que nos pode levar ao di‑

nheiro. Vão ser dois dias de grande pressão. Eu sei que é bom no que faz, 

e é por isso que estamos aqui, mas não podemos correr o risco de deixar 

escapar o que quer que seja, ainda que inadvertidamente. Se o cliente sus‑

peitar que está a colocá ‑lo contra a firma, pode calar a boca. Diga ‑lhe que 

poderá garantir ‑lhe um bom acordo e que para isso precisará apenas de 

conversar com dois contactos seus. Nós tratamos do resto.

Escutei os passos do Dell.

— Muito bem, e como fazemos isto?

O Kennedy pareceu relaxar, e o mesmo aconteceu aos dois agentes que 

eu neutralizara. O Dell franziu os lábios e assentiu; uma luz fugaz brilhou 

nos seus olhos.

— Amanhã tentamos empatar o advogado dele, antes de este chegar ao 

tribunal. Depois disso está por sua conta.

— E os atuais advogados dele são…?

— Adivinhou. Da Harland e Sinton.






