


Para Kim, Aubrey e Cleo.
Para os meus pais.

E para o Velho Parker,
porque as histórias mais rebuscadas 

são as mais memoráveis.



«O rumor é travesso, ligeiro e fácil de espalhar, mas o seu peso 
esmaga e é difícil de repelir. Nenhum rumor morre por inteiro, se for 
partilhado por muitas vozes. É também uma espécie de divindade.»

Hesíodo

«Só as silenciosas, sonolentas e quedas casas nos arrabaldes remo-
tos conseguem dizer tudo o que permanece escondido desde os pri-
mórdios… Por vezes, sente-se que seria misericordioso demolir estas 
casas, pois será provável que sonhem com frequência.»

H.P. Lovecraft
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PRÓLOGO

Nenhuma casa nasce má. A maioria é recordada com apreço ou, até, 
com afeto. No início, a casa em Kill Creek não era exceção.

Não era construída com materiais mais fantásticos do que madeira e 
pregos, argamassa e pedra. Não tinha sido construída em solo sagrado. 
Não era o lar de uma bruxa ou de um feiticeiro. Em 1859, um homem 
solitário construiu-a com as suas próprias mãos e com a ajuda ocasional 
de amigos do povoado próximo de Lawrence, Kansas. Durante alguns 
anos, as muitas divisões no interior da grandiosa casa encheram-se com 
um amor apaixonado, ainda que partilhado em segredo. Um sussurro 
entre dois corações.

Mas, como sucederá com a maioria dos sítios supostamente assom-
brados, a tragédia abateu-se sobre a casa em Kill Creek. O homem que 
a construiu foi assassinado a poucos metros da mulher que amava.  
As suas mãos estendidas tentaram cobrir a distância absurdamente 
curta que os separava para lhe tocar a pele escura, para lhe acariciar 
o cabelo. A sua mente insistia em que, se conseguisse simplesmente 
abraçá-la, ambos seriam salvos. Que, se desejasse com força suficiente, 
poderiam ainda estar juntos. 

Não foram salvos. O corpo do seu amor foi levado para longe do 
seu e dependurado da única árvore no jardim dianteiro, uma faia re-
torcida. Já estava morta, mas enforcaram-na, ainda assim, como úl-
timo insulto. Os cadáveres arrefeceram tanto quanto a noite quente e 
húmida de agosto haveria de permitir. O silêncio da casa e do terreno 
circundante envolveu-os como uma mortalha. Permaneceriam várias 
semanas intocados, esquecidos, ao mesmo tempo que a cidade de  
Lawrence se via a braços com uma tragédia própria. Com o surgir do 
ocaso, o horizonte a sudoeste iluminou-se com o brilho alaranjado  
da chama. Lawrence ardia.

*
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Uma casa manchada por sangue derramado não conseguirá esca-
par à sentença severa decretada pelo rumor. A gente da cidade, percor-
rendo a sossegada estrada de terra para Kansas City, começou a falar 
da casa como se estivesse viva. Do pesar que sentiam do pobre e triste 
sítio, órfão como tantas crianças haviam ficado durante as sangrentas 
batalhas fronteiriças que antecederam a Guerra Civil. Era impossível 
perceber o que acontecia no interior daquela casa vazia nas noites lon-
gas e escuras de inverno, quando o vento soprava da floresta estéril para 
lhe fazer estremecer as vidraças. Havia algo naquele sítio que inspirava 
os viajantes a acelerarem o passo quando percorriam a Kill Creek Road.

Devido ao seu tamanho e arquitetura grandiosa, a casa não ficou 
sempre vazia. Alguns tentaram torná-la um lar. No entanto, não houve 
ninguém que se sentisse completamente bem-vindo no seu interior,  
e a maioria mudou-se durante o ano seguinte. Não conseguiam expli-
car porque se haviam sentido impelidos a abandoná-la. Era como se as 
paredes se recusassem a absorver o seu calor. Mesmo em pleno verão, 
a temperatura caía uns dez graus quando se transpunha a porta.

Tornara-se um sítio mau. Uma coisa a temer. 
No final da década de 1920, foi construída a Estrada 10 do Kansas, 

ligando Kansas City a Lawrence. Ao chegar aos anos de 1970, a mo-
desta estrada alcatroada já tinha sido expandida para quatro faixas. Para 
quem fosse a acelerar a 80 à hora, era fácil não ver a saída para a Kill 
Creek Road, tal como era fácil não dar pela placa que indicava o ribeiro 
com o mesmo nome. Com a vida a seguir o seu curso e os tempos 
simples a tornarem-se cada vez mais caóticos, a casa em Kill Creek 
tonou-se apenas mais uma habitação rural vazia para ser reclamada 
pela pradaria. Até o ribeiro, que outrora se alimentara tão avidamente 
do rio Kansas, começou a secar, com o sol a torrar-lhe o leito até o fazer 
estalar como carne velha.

Os vizinhos mais próximos continuavam a contar histórias sobre 
as coisas estranhas que haviam testemunhado ao longo dos tempos… 
Luzes a surgir nas janelas, batidas nas portas, sussurros na escuridão… 
Mas a casa e a sua história sangrenta tinham sido reduzidas a uma 
mera história rebuscada que os pais contavam aos filhos quando os 
deitavam. A maioria não acreditava nas histórias. Eram contadas ape-
nas para manter as crianças a salvo. Para as avisar dos perigos da explo-
ração da estrutura delapidada. A casa ter-se-á sentido solitária, então. 
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A paixão que a construiu perdeu-se, engolida pela terra como névoa 
matinal.

Em 1975, as irmãs Finch, Rachel e Rebecca, compraram a proprie-
dade ao município, a quem pertencera desde que o último ocupante 
a abandonara na primavera de 1961. As irmãs Finch não se incomo-
davam com a história sombria da casa. Eram gémeas verdadeiras de 
68 anos e tinham visto e vivido muito pior do que alguns estrondos 
noturnos, sobretudo Rebecca, presa a uma cadeira rodas, vítima de um 
acidente trágico sobre o qual nenhuma das mulheres falava.

Quando as Finches contrataram trabalhadores locais para as aju-
darem a renovar a mansão outrora grandiosa, muitos acolheram a 
sua chegada, pensando que as irmãs dariam finalmente à casa o cui-
dado e atenção pretendidos pelo seu proprietário original. Tanto o  
Lawrence Journal-World como o Kansas City Star publicaram artigos 
sobre a chegada das irmãs Finch. mansão de kill creek finalmente um 
lar, anunciava um dos jornais. gémeas ressuscitam «casa assombrada», 
proclamava o outro.

As irmãs Finch não estiveram à altura dessas expetativas. Eram, 
como as pessoas na região lhes chamavam, «aves raras». As Finches 
raramente falavam com os carpinteiros que trabalhavam na casa e, de-
pois de se mudarem, quase nunca saíam. Se uma delas pudesse ser 
vista como uma pessoa amistosa, essa seria Rachel, com o seu cabelo 
preto comprido e esvoaçante, pagando sempre aos trabalhadores com 
prontidão e justiça. Rebecca, com o cabelo dolorosamente preso num 
carrapito, raramente era vista, optando por permanecer atrás da porta 
fechada do único quarto do segundo andar. Um elevador foi um dos 
primeiros acréscimos, para permitir que Rebecca, na sua cadeira de 
rodas, se deslocasse livremente pela casa ampla. No entanto, nunca o 
fazia durante muito tempo, regressando sempre àquele quarto onde 
uma única janela com meio metro de largura lhe permitia a única vista 
para o mundo exterior. 

Em dada ocasião, um canalizador que verificava os canos perguntou a 
Rachel porque não descia a irmã ao piso de baixo com maior frequência. 

— Deve ser muito solitário lá em cima — disse ele. 
Sem hesitar, Rachel virou-se para o homem, presenteou-o com a 

melhor aproximação de um sorriso que conseguiu invocar e replicou:
— Tem toda a companhia de que precisa.
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Dois anos depois, Rebecca Finch morreu. De acordo com o médico-
-legista, o seu coração simplesmente cedeu. Rachel continuou a viver 
na casa de Kill Creek, recusando visitas, mesmo as que vinham apre-
sentar as suas condolências pelo falecimento da irmã. Ninguém, a não 
ser Rachel Finch, percorreu os corredores daquela casa durante quase 
cinco anos. Ninguém vivo, pelo menos.

Foi uma surpresa quando, em 1982, Rachel concedeu uma entre-
vista a um parapsicólogo e autor de reputação mundial, o Dr. Malcolm 
Adudel. Mesmo que a maioria da comunidade científica o considerasse 
uma fraude, os livros do Dr. Adudel baseados nas suas aventuras no 
paranormal eram devorados por um público desesperado por acreditar.

Só Rachel Finch e o Dr. Adudel testemunharam os acontecimentos 
durante o fim de semana que o autor passou naquela casa. O livro que daí 
resultou, Fantasmas da Pradaria: Uma História Verídica de Terror Sobrena-
tural, chamou a atenção do mundo para a casa de Kill Creek. Enquanto 
os críticos e os céticos consideraram o livro pura ficção, os leitores ávidos 
mantiveram Fantasmas da Pradaria na lista de bestsellers durante umas 
espantosas 36 semanas. A história que o Dr. Adudel teceu era parca em 
pormenores e rica na construção de uma envolvência, mas, para quem 
procurasse provas da existência de fantasmas, o livro era tudo aquilo de 
que precisavam. A casa de Kill Creek foi oficialmente reconhecida como 
um portal para o outro lado. Era uma casa de pesadelos. Mais importante 
do que isso, voltou a ser reconhecida.

Rachel Finch morreu em 1998. Tinha 91 anos. Tal como o homem 
que construíra a mansão, o corpo de Rachel só foi descoberto várias 
semanas depois da sua morte. Em resposta a um desafio, alguns ado-
lescentes dos subúrbios de Kansas City tinham atravessado a ponte 
envelhecida sobre a ravina seca e empoeirada que, no passado, fora 
o ribeiro de Kill Creek. A 30 metros do alpendre dianteiro, pararam 
de repente. Ali, balouçando lentamente da faia, precisamente do ramo 
que outrora suportara o peso morto do amor proibido do dono origi-
nal, viram Rachel Finch. Um nó amador cravava-se na pele esticada e 
apodrecida abaixo do pescoço. O cabelo negro fino esvoaçava ao de leve 
com a brisa e caía-lhe sobre os ombros. Enquanto as testemunhas ten-
tavam perceber o que viam, a corda estalou e o corpo de Rachel girou 
até ficar virado para eles. Um escaravelho saiu alegremente de uma das 
órbitas vazias que se tinham alojado nos seus olhos cinzentos.
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Muitos especularam acerca do que teria levado a velha a enforcar-
-se. Alguns asseguravam que tinha sido solidão pura. A perda da irmã 
tornara-se demasiado para suportar. Outros sugeriram que tinha sido 
a casa… A casa forçara-a a fazê-lo… mesmo que ninguém conseguisse 
explicar ao certo porquê. E havia ainda o grupo reduzido dos que sen-
tiam um júbilo mórbido com histórias trágicas, que sussurravam com 
vozes lentas e plenas de intenção que Rachel não se matara realmente. 
Fora arrastada para fora de casa e pendurada naquele ramo contra a 
sua vontade. Alguém… ou alguma coisa… lhe tinha feito aquilo. Para 
recordar que a casa devia ser deixada em paz.

Depois da morte de Rachel, todos os pertences das irmãs Finch 
foram deixados na casa, conforme estipulava o testamento de Rachel, 
incluindo, presumir-se-ia, o mobiliário no quarto do segundo andar. 
Ninguém sabia ao certo o que esse quarto albergava. A sua entrada 
tinha sido selada e a escadaria terminava numa parede de tijolo, como 
se o segundo andar nunca tivesse existido.

Espalhou-se novamente o rumor de que havia algo de muito errado 
na casa de Kill Creek. A morte de Rachel Finch era apenas mais um 
capítulo na sua história sombria. A casa e o terreno acabaram por se 
tornar propriedade da região administrativa de Douglas. E, apesar de 
estar novamente à venda, ninguém se atrevia a ocupar a infame estru-
tura. Continuava a atrair o seu quinhão de curiosos, uma fonte cons-
tante de trabalho para o gabinete do xerife, cujos homens patrulhavam 
a área por rotina. Em 2008, ergueu-se uma vedação de arame à volta do 
terreno para impedir a entrada de intrusos. Os donos da empresa local 
que doaram tempo e equipamento para a tarefa disseram apenas que 
dormiam mais descansados sabendo que tinham ajudado a desencora-
jar outros de se aproximarem daquela casa. Como precaução acrescida, 
cobriram a vedação com rolos de arame farpado.

A casa voltou a silenciar-se, o jardim foi invadido por erva à altura 
do joelho e por hera.

A casa em Kill Creek mantém-se de pé. Vazia. Silenciosa. Mas não 
esquecida. Não inteiramente. Os rumores são a sua vida. As histórias 
são o seu fôlego.



PRIMEIRA PARTE
CONVITE

Outubro passado



—
«Dei outro passo para dentro do abismo. 
— Que há aqui? — perguntei-lhe. Sentia a sua pre-

sença no alto das escadas.
— Não se preocupe — replicou Rachel. — Tem mais 

medo de si do que terá medo dela.
Ouvi-a a rir-se. Era uma gargalhada que lhe ficava 

presa na garganta, sem nunca lhe chegar aos lábios.
Como sempre, precisava de ver com os meus pró-

prios olhos.»

In Fantasmas da Pradaria, Dr. Malcolm Adudel

—
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1
Sexta-feira, 7 de outubro

O ar ardia.
Na parede de pedra, abria-se uma imponente janela gótica, com 

as vidraças talhadas que cobriam o espaço estreito brilhando com o sol 
tardio. Partículas de pó rodopiavam no feixe de luz que atravessava o 
vidro.

Além da luz, nas sombras, havia coisas que se agitavam sem cessar.
Rostos.
Fitando. Silenciosos. Famintos.
Tinham os olhos focados num homem de 30 e muitos anos, com o 

cabelo castanho cortado rente. Era atraente, passando um pouco acima 
do metro e oitenta, vestido com calças Levi’s pretas velhas e uma cami-
sola Henley que revelava uma constituição estreita e ligeiramente mus-
culada. As mangas compridas estavam arregaçadas até aos cotovelos, 
exibindo uma amálgama de tatuagens que lhe cobria o braço esquerdo. 
Tinha uma textura estranha e irregular na pele sobre a qual a tinta 
fora aplicada, cobrindo-lhe todo o braço esquerdo e as costas da mão 
com pele cicatrizada. Linhas negras serpenteavam em caminhos apa-
rentemente aleatórios sobre a pele, mas, no centro do traçado abstrato, 
destacavam-se imagens. Árvores. Uma flor silvestre. A órbita vazia de 
um crânio. E chamas, tantas chamas, devorando tudo.

O homem olhou para os 300 alunos amontoados nas bancadas do 
Auditório Hoch do Pavilhão Budig. Para onde quer que se virasse, encon-
trava o olhar atento de alguém. Tecnicamente, estavam ali para participar 
numa aula do primeiro ano chamada Introdução ao Terror na Cultura Po-
pular, mas ele sabia o motivo pelo qual todos os lugares do anfiteatro esta-
vam ocupados. Além de residir em Lawrence e de ser um antigo aluno da 
UK, era um autor bestseller, um «especialista» no tema do terror. 

Sam sentiu os minúsculos cabelos eriçados ao passar a mão pela 
cabeça rapada.
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Não estragues tudo… Supostamente, és um mestre do macabro.
Caminhou de um extremo ao outro do anfiteatro, sentindo cada par 

de olhos a acompanhá-lo como se de uma presa se tratasse.
— Que não sabemos nós? — perguntou, retoricamente. A sua voz 

ecoava dos cantos mais altos e escuros da sala cavernosa. — O que nos 
foi… intencionalmente escondido? A tradição gótica gira em torno de se-
gredos, segredos sombrios, segredos terríveis, escondidos logo atrás da 
fachada de normalidade. O terror moderno continua a ser grandemente 
influenciado por esta tradição. Mas já não são velhos castelos sinistros 
os detentores destes segredos. O gótico invadiu as nossas vidas quotidia-
nas. A velha quinta de Massacre no Texas. A casa japonesa suburbana de 
A Maldição. Até uma cassete de vídeo n’O Aviso. O mal contagioso que 
antigamente estava confinado a ruínas na literatura dos séculos xviii e 
xix, como n’O Monge, de Lewis, n’Os Mistérios de Udolpho, de Radcliffe, 
e em Melmoth, o Viandante, de Maturin, contagiou as nossas grandes e 
pequenas cidades, os nossos lares. E isso torna-o ainda mais assustador, 
não é verdade?

Houve um murmúrio de concordância e algumas cabeças anuíram 
na multidão de muitos olhos à sua frente.

Sam acelerou o passo, com o seu próprio entusiasmo pelo assunto 
a crescer.

— Então, o que torna algumas histórias involuntariamente góticas? 
Pesadelo em Elm Street constrói-se sobre o segredo que os pais de Elm 
Street escondem dos seus filhos: o facto de terem feito justiça pelas 
próprias mãos, matando Freddy Krueger. Saw faz-nos tentar adivinhar 
constantemente a identidade e os motivos de Jigsaw. Sendo assim, por-
que não parecem estes tão enraizados na tradição gótica como outros 
filmes de terror?

Os alunos entreolharam-se desconfortavelmente. Ninguém queria 
ser o primeiro a dar uma resposta errada.

— Muito bem — diz Sam, por fim. — Acredito que há vários moti-
vos fundamentais.

O cheiro químico de um marcador ergueu-se no ar quando Sam 
tirou a tampa. Virou-se para um imenso quadro branco montado na 
parede do fundo e anotou rapidamente o primeiro item da sua lista.

— Um: Emanação de um Único Local — disse em voz alta, ao 
mesmo tempo que escrevia.



K i l l  C r e e k

19

Virou-se e debruçou-se sobre um pesado atril de madeira, dirigindo- 
-se à turma.

— Sim, o próprio título diz-nos que o pesadelo acontece em Elm 
Street, mas, no filme, nunca percebemos que o mal emana verdadei-
ramente deste sítio. O filme faz muito pouco para nos dar a perceber 
a geografia de Elm Street, a proximidade dos miúdos escolhidos como 
alvo ou até a limitação ou não dos atos horríveis de Freddy, passados 
e presentes, àquela parte de Springwood. A segurança antissética de 
«Elm Street» acaba por se articular de modo aprazível com a ameaça 
devoradora do «Pesadelo». Massacre no Texas, por outro lado, limita-se 
quase inteiramente a uma velha casa no Texas rural. Se aqueles miúdos 
fatalmente curiosos nunca tivessem entrado na casa de Leatherface, 
haveriam de sobreviver. O mal está atrás daquela porta. Não abrindo a 
porta, não haverá motivo para preocupação.

O marcador chiou como um esquilo enquanto voltava a deslizar 
sobre o quadro.

— Dois: Uma Sensação de História Proibida. O local deverá ter al-
guma história sombria associada, quer seja a relação ilícita de Quinte 
com a antiga governanta em Calafrio ou o sonho molhado suburbano 
do empreendimento novo em folha em Poltergeist, um bairro que, por 
acaso, foi construído sobre os cadáveres de um cemitério relocalizado. 
Mesmo nestes exemplos firmemente enraizados no sobrenatural, a his-
tória secreta é intencionalmente escondida dos nossos protagonistas. 
Três: uma Atmosfera de Decadência e Ruína. Poderá ser a decadência 
física da literatura gótica clássica, os supracitados castelos arruinados 
e mansões ensombradas que continuam a surgir em filmes como  
Os Outros, A Mulher de Negro e Crimson Peak. Mas também pode ser 
decadência mental, como a da personagem principal de O Inquilino, de 
Roman Polanski, que se muda para um apartamento aparentemente 
inócuo e começa a enlouquecer. Mais frequente será a combinação 
das duas coisas: a ruína e decadência da estrutura física conduzem à 
ruína e decadência da mente do protagonista. Vemo-lo surgir uma e 
outra vez em livros como A Maldição de Hill House e em filmes como  
Session 9, em que a limpeza de um hospital psiquiátrico abandonado 
coincide com a degradação mental do líder homicida da equipa de lim-
peza. Por fim…

Sam escreveu o último ponto no quadro.
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— Quatro: Corrupção dos Inocentes. São vocês, pessoal.
Aquilo motivou uma gargalhada. 
Pôs a tampa no marcador, pousou-o na saliência por baixo do qua-

dro e voltou para o atril.
— Este será talvez o elemento mais importante de qualquer boa 

história de terror gótica. Sem ele, o que teríamos? Um casebre ma-
nhoso com uma história sinistra de que ninguém se lembra e de que 
ninguém quer saber. É essencial que haja uma pessoa para assegurar 
que o mal irá perdurar.

De uma prateleira dentro do atril, Sam ergueu um livro de bolso 
muito lido. Ergueu o livro no alto, para que a turma inteira visse o 
desenho da capa, o título num tipo de letra clássico e o nome do autor.

— O Último a Sair Apaga a Luz, de Sebastian Cole. Todos vocês de-
verão ter um exemplar deste livro.

Na sua maioria, os alunos acenaram afirmativamente, alguns mos-
trando os seus exemplares como prova de que tinham feito o que Sam 
tinha pedido.

— Talvez se questionem porque vos fiz comprar o livro inteiro, 
quando apenas discutiremos um dos contos no interior. Fi-lo porque 
Sebastian Cole é um dos maiores autores de terror de todos os tempos. 
E quero saber que todos vocês têm pelo menos um dos seus livros. 
Quem é que aqui já leu Sebastian Cole?

Várias mãos ergueram-se no ar, mas, infelizmente, não foram tantas 
como Sam esperava. Da fila do centro, um miúdo borbulhento disse:

— Uma Sombra Ténue.
Sam acenou entusiasticamente com a cabeça.
— Sem dúvida, o melhor livro de Cole, mesmo que escolher um 

preferido na sua obra vasta seja, pelo menos para mim, incrivelmente 
difícil. O conto que vos pedi que lessem para hoje é…

Uma mão ergueu-se. Pertencia a um jovem com ascendência do 
Médio Oriente. Mesmo sentado, percebia-se com clareza que era uma 
pessoa excecionalmente grande. As suas pernas compridas dobravam-
-se num ângulo pouco natural, pressionando os joelhos contra a ca-
deira à sua frente. A sua mão parecia esticar-se para tocar o teto.

— Sim? — disse Sam.
— E os seus livros? — perguntou o jovem. — Como é que tudo isto 

se aplica a eles?
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Outra voz, feminina, de alguém do lado direito do anfiteatro, apro-
veitou a oportunidade para dizer:

— Fale-nos de Debaixo do Tapete!
Vários alunos demasiado empenhados assobiaram e gritaram em 

júbilo. 
Cuidado, advertiu-se Sam. Querem desfazer-te camada a camada 

como uma cebola. 
Apertou a pele áspera cicatrizada no braço, parecendo-lhe coberta 

de escamas como a pele de um lagarto.
Os aplausos cessaram.
— Está bem. É justo. Como está a tradição gótica representada no 

meu trabalho? Bom, em Debaixo do Tapete, tentei aproveitar estes qua-
tro elementos para criar um romance de terror gótico moderno. Um 
trabalhador, pai solteiro, muda-se com o seu filho para uma velha e em-
poeirada quinta do Oklahoma. É o número um na nossa lista: Emana-
ção de um Único Local. Espera que o seu sangue e suor consigam dar 
nova vida ao solo rochoso e espera conseguir motivar a terra a permitir 
novamente algum cultivo, mas não percebe que aquela quinta esque-
cida é estéril por culpa do que aconteceu ali um século antes. Se leram o 
romance, saberão do que falo. Se não leram, não vos estragarei a histó-
ria, mas envolve um infanticida, um bebé roubado e um ato de vingança 
violenta. É o segundo ponto: História Proibida. O número três, Deca-
dência e Ruína, está presente na própria quinta, mas também no que 
acontece na relação entre o pai e o seu filho. Primeiro, quando os esfor-
ços do pai para fazer uma sementeira resultam apenas em ervas dani-
nhas, e quando, mais tarde, o filho começa a demonstrar sinais de um 
estranho e assustador poder psíquico. E há o número quatro: Corrupção 
dos Inocentes. Porque o poder que este rapaz começa a demonstrar não 
é um dom de Deus, mas sim o efeito secundário de um mal maior que 
tenta renascer. Misturem-se alguns paralelismos temáticos relaciona-
dos com a fertilidade e com masculinidade frágil, juntem-se algumas 
mortes que espero que sejam inesperadas e violência surpreendente, 
tempere-se com um alçapão literalmente «debaixo do tapete» e temos 
um trago delicado e saboroso de terror gótico moderno com coice sufi-
ciente para recordar que não é uma bebida para miúdos.

Ouviu-se um riso cordial. Uma rapariga ruiva e pálida levantou  
a mão. Antes que Sam pudesse sequer dar-lhe a palavra, perguntou:
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— Então, qual é o seu segredo?
Sam sentiu o sabor a fumo na boca. A sua respiração ficou-lhe atra-

vessada na garganta, quase o asfixiando. Subitamente, o ar tinha um 
sabor acre a faúlhas e cinza.

— Perdão — disse, quando conseguiu controlar a respiração. — Em 
que sentido?

— Disse que este tipo de livros e filmes giram em torno de segre-
dos, certo? — Os seus lábios finos mal se mexiam ao falar. Com o seu 
tom de voz tão baixa, Sam apercebeu-se de que o forçava a inclinar-se 
na sua direção. O gesto involuntário encheu-o com uma súbita e inex-
plicável ansiedade.

— Sim… — começou.
Ela não o deixou continuar.
— Disse que a escrita é pessoal e que um autor coloca sempre uma 

parte de si nas suas histórias. Então, qual é o seu segredo?
Sam permaneceu em silêncio.
Da última fila do anfiteatro, uma voz disse:
— Ela quer saber porque é que escreve terror.
Olhou para a última fila. O feixe estreito de sol começava a descrever 

um arco sobre as cadeiras do anfiteatro, mas só chegava às filas do meio. 
As filas de cima estavam em escuridão quase completa. Era impossível 
perceber de qual das sombras sem feições teria vindo a afirmação. 

Aquele pequeno fiapo de fumo deslizou-lhe pela garganta abaixo e 
por entre os pulmões, pressionando e forçando-o a expirar por entre 
dentes cerrados. O fumo serpenteou entre as costelas de Sam e au-
mentou a pressão, erguendo a cabeça pelo cilindro com relevo da sua 
traqueia. Pressionou o focinho erguido contra o topo dos pulmões, pro-
curando uma entrada.

— Porque é que escreve terror? — troou novamente a voz grave.
Sam McGarver já não estava num anfiteatro do campus da Univer-

sidade do Kansas. 
Tinha 10 anos e a roupa manchada de sangue que não lhe pertencia. 

A luz furiosa de um fogo imparável iluminava-lhe o rosto. Era apenas 
um rapaz, uma silhueta minúscula recortada contra o inferno.

Sam, novamente um homem adulto, ergueu-se em silêncio perante 
os seus alunos até a campainha soar, salvando-o de uma pergunta a 
que não queria responder.
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*
Eli Bloch estava sentado no alpendre da Cervejaria Free State, 

vestindo um fato amarrotado. Segurava uma cerveja numa mão e o 
telefone na outra. Mal tinha tocado na cerveja. Só duas coisas o preo-
cupavam: escrever um e-mail de vai-te foder à sua assistente usando 
tão poucas letras quanto possível e encontrar-se com o seu principal 
cliente, Sam McGarver.

— Bolas. Estás com péssimo ar — disse alguém. 
Eli ergueu o olhar. Sam. Até que enfim. 
— Pois estou. Odeio este sítio. Quero que te mudes imediatamente 

para Nova Iorque.
Sam esboçou um sorriso cansado. 
— Não vai acontecer.
Eli deu-lhe espaço no banco acanhado.
— Senta-te.
— Volto já. Preciso de uma cerveja.
— Bebe a minha. — Eli passou o copo a Sam sem sequer esperar 

uma resposta.
Sam sentou-se no espaço limitado do banco. Inclinou o copo e 

bebeu metade da cerveja com dois goles. Minúsculas abóboras ilumi-
nadas pendiam por cima, suspensas em fios ziguezagueantes. Uma 
das abóboras acendia e apagava, acendia e apagava, ameaçando perecer 
a qualquer momento. Sam inclinou-se contra a balaustrada de madeira 
e inspirou fundo, vendo a abóbora piscar. A acender e apagar. A acen-
der e apagar.

— Assim tão mal? — perguntou Eli.
Sam engoliu outro gole de cerveja. O copo estava quase completa-

mente vazio.
— O que é que queres, Eli?
— Só quero saber o que andas a fazer.
— E apanhas um avião para isso? Não podes ligar a perguntar?
Foi a vez de Eli se calar enquanto procurava as palavras certas. Não 

as encontrou. Assim sendo, melhor seria arrancar de uma vez o penso 
rápido.

— A Erin ligou-me. Está preocupada contigo.
— Não devia ter feito isso.
— Eu também estou preocupado contigo.
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O que restava da cerveja passou por entre os lábios de Sam, que 
ergueu o copo vazio a uma empregada que passava e murmurou as 
palavras «cerveja branca». A empregada acenou com a cabeça e entrou.

— Não escreves — disse Eli, sem rodeios.
— Não sabes do que falas, Eli.
— Ai, não? Então, tens alguma coisa para me mostrar? Tens pági-

nas para partilhar?
— Quando acabar.
— E quando será isso? — A afabilidade desapareceu por completo 

da voz de Eli. — Sangue Mau saiu da lista de bestsellers há mais de um 
ano. As pessoas perguntam quando sairá o teu próximo livro, e eu não 
sei o que lhes dizer. Começo a duvidar se algum dia acontecerá.

— Será em breve — disse Sam, defensivo. 
— Treta. Não vi uma única página. Nem o teu editor.
— Hão de ver os dois, quando eu acabar.
— E quando será isso? — perguntou Eli, com um indício de deses-

pero a tingir-lhe as palavras. — Andas a escrevê-lo há dois anos. Ou 
dizes que o fazes.

Não se percebeu qualquer movimento entre a multidão, mas a em-
pregada voltou a surgir a seu lado, como por milagre. Entregou a cer-
veja fresca a Sam, que fez sinal para Eli com a cabeça. 

— Paga ele.
A empregada olhou para Eli. Acenou bruscamente com a cabeça e a 

empregada voltou a desaparecer.
Eli esfregou as mãos suadas nas calças como se tentasse alisar os 

vincos.
— O que é que andas a fazer, pá? Não escreves. Escondes-te numa 

maldita sala de aula, a ensinar… a falar sobre os livros de outras pes-
soas. — Fez uma pausa, sem saber ao certo se deveria referir aquilo. 
— E estás prestes a enfrentar um divórcio. 

— Estamos separados — corrigiu Sam.
— Hum-hum. Certo. E quantos casais separados conheces que se 

tenham reconciliado?
Sam não disse nada.
— Porque é que estás a tentar desperdiçar a tua carreira?
— Não estou.
— Não estás a tentar mantê-la.
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A multidão moveu-se subitamente quando alguém se aproximou 
da porta da frente. A massa humana ondulou como um inseto seg-
mentado subindo por uma folha acima. O movimento fez um tipo bar-
budo à frente de Sam recuar um passo, chocando contra o seu ombro.  
A cerveja de Sam transbordou do copo, desenhando um fio frio que lhe 
desceu pelo pulso até aos sulcos caóticos das cicatrizes.

— Tudo o que escrevo me parece superficial, falso — admitiu Sam 
abruptamente. Franziu a testa, como se as palavras o surpreendessem. 
— Sempre que escrevo alguma coisa, ouço a voz da Erin a dizer-me 
que tenho uma história melhor dentro de mim.

— E tens? — perguntou Eli. Não era uma insinuação de dúvida. Era 
uma pergunta sincera.

— Lamento que tenhas feito esta viagem tão longa — disse Sam. 
Bebeu metade da nova cerveja. — Adoro-te, Eli, mas podias ter ligado.

— Eu sei — disse Eli.
Sam levantou-se, tocou no ombro de Eli com a mão e começou a 

avançar por entre a multidão. Já quase tinha descido do alpendre para 
o passeio quando Eli lhe perguntou:

— Porque é que escreves terror?
Sam estacou.
Ali estava. A voz que lhe tinha falado das sombras num dos cantos 

superiores do Pavilhão Budig.
Lentamente, Sam virou-se para ele.
— Eras tu?
Eli não desviou o olhar. Estava preparado para o confronto, se fosse 

necessário.
— Precisava de ver o que impede o meu escritor mais talentoso 

de escrever. Seja o que for que esteja a impedir-te de acabares o teu 
livro, precisas de o enfrentar e seguir em frente. Não podes esconder-te 
numa sala de aula para sempre.

— Vai-te lixar, Eli!
— Se achas que a Erin tem razão, Sam, se achas que há uma his-

tória melhor dentro de ti, conta-a. Escreve qualquer coisa que signifi-
que alguma coisa para ti. Se é que existe alguma coisa que signifique 
alguma coisa para ti.

Sam não se deu ao trabalho de responder. Passou por uma aberta na 
multidão e desapareceu.



S c o t t  T h o m a s

26

*
A garrafa de Bulleit continuava sobre a bancada.
Ouviu-se o vidro tilintar quando Sam tirou um copo de um armário 

e verteu para o seu interior dois dedos de whisky. Bebeu. O ardor afrou-
xou o aperto da jiboia no seu peito. A nuvem sufocante de cinza e fumo 
foi substituída pelo calor aprazível do álcool. Fechou os olhos e sentiu o 
calor alastrar do seu peito às extremidades do corpo.

Deambulou até à sala e parou, rodeado pelo silêncio total da casa 
vazia. Havia uma sala de jantar separada além daquele ponto e, por 
cima, duas casas de banho e três quartos, um dos quais usava como 
escritório. Tudo estava exatamente como quando se mudara com Erin 
para ali, cinco anos antes. Só que agora as divisões eram suas, na sua 
casa. 

Levou o copo aos lábios sem beber. Deixou-se ficar parado, um in-
seto preso em âmbar enquanto o tempo seguia o seu curso sem ele. 
Desejou poder existir apenas naquele sítio. Não queria ir para a cama 
sozinho. E não queria sentar-se à frente da página em branco do seu 
computador para ser julgado. Queria estar ali, ali mesmo, sem nunca 
se mover, a salvo dos perigos do seu próprio ímpeto.

Da divisão ao fundo do corredor do segundo piso, ouviu-se um som 
de alerta distante!

O computador do seu escritório anunciava a chegada de uma nova 
mensagem de e-mail.

Passado apenas um segundo, o seu telemóvel começou a vibrar-lhe 
no bolso.

Sam pegou no telefone e o ecrã iluminou-se.
Ali estava ela. Erin. Mais bela nos seus 35 anos do que alguma vez 

tinha sido, com olhos verdes brilhantes e repletos de alegria, de braços 
à volta da cintura de Sam e o rosto encostado ao dele.

Está na hora de mudar a fotografia de fundo, Sammy.
Pressionou a tecla Home, grato por a fotografia ficar coberta por um 

mar de aplicações.
Um 1 num círculo vermelho pairava sobre o canto da aplicação de 

e-mail.
Sam tocou-lhe para abrir a caixa de entrada. A nova mensagem  

destacava-se em letras a negrito.
Franziu a testa quando leu o assunto:
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Um Convite
E, por cima, a morada do remetente: 
Wainwright@WrightWire.com
Abriu o e-mail e leu a mensagem na diagonal.
À sua volta, a casa vazia esperou pacientemente que Sam pusesse 

fim ao silêncio.
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2
Sábado, 8 de outubro

A lâmina cortou em movimento descendente, expondo facilmente 
a carne vermelha húmida por baixo. A língua grossa do homem 

moveu-se ansiosamente sobre os lábios enquanto enfiava o pedaço de 
carne por entre os dentes tortos. Um molho incolor escorreu-lhe até à 
ponta do queixo.

— Sabe como ficamos entusiasmados por trabalhar consigo — 
disse, falando com a boca cheia. — A sério. Continuamos muito, muito 
entusiasmados por trabalhar consigo.

T.C. Moore viu o homem anafado e calvo dentro do fato preto dema-
siado largo devorar o seu bife e pensou para si mesmo: Então é assim. 
Não há qualquer hipótese de reparar o dano. Esta reunião é uma foda com-
pleta. E nem sequer é das boas.

Ela tinha ido ao jantar na esperança de conseguir contrariar as suas 
expetativas. Tinham-na recebido com sorrisos e abraços, com beijos na 
face. Um deles chegou mesmo a puxar a cadeira para se sentar, como 
se a peça de mobiliário de quatro pernas fosse um engenho demasiado 
complicado para conseguir manuseá-lo sozinho. Tinham pedido cock-
tails fortes, cada um deles tentando impressioná-la com o seu conheci-
mento íntimo de whisky e scotch. Tinham mordiscado o conteúdo de 
pequenos pratos de carnes curadas da casa e queijos locais, juntamente 
com polvo e hamachi grelhados, bife tártaro e barriga de cordeiro. Sor-
riam muito, enquanto ela se mantinha sentada, iluminada pela luz 
ténue da churrasqueira de West Hollywood, com os óculos escuros 
postos e os braços cruzados sobre o peito. Asseguraram-lhe que esta-
vam ali para discutir o projeto numa posição de igualdade. Queriam 
seguir em frente recomeçando do zero.

Mas era só treta. Ela percebia-o pelos elogios ocos, pelo louvor hesi-
tante. Faltava o resto.

Maldição. Ela já devia estar à espera daquilo.
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O homem do fato preto demasiado largo limpou a boca com um 
guardanapo de linho e começou a cortar avidamente outro pedaço de 
filé mignon. 

— Então — disse, passando a língua sobre o molho no queixo.  
— Queríamos apenas saber como vê este projeto. Compreende? Qual 
lhe parece ser o tema central.

Enfiou um pedaço de carne ainda maior na boca e começou a mas-
tigar ruidosamente.

Moore moveu o olhar daquele homem para os que se sentavam de 
cada lado dele. O homem ao centro era Gary Bryson, diretor do estú-
dio. O da esquerda era o vice-presidente do departamento de projetos,  
Tanner Sterling, um fuinha magricela com óculos azul-bebé e uma 
camisa axadrezada. Tanner tinha sempre um sorriso arrogante na sua 
cara estúpida, como se todos os que conhecia fossem idiotas chapa-
dos e, por isso mesmo, merecessem o seu infinito desdém. À direita 
de Gary estava Phillip Chance, o produtor do projeto e um tipo ge-
nuinamente decente. Mas um temperamento aprazível raramente era 
acompanhado de uma coluna vertebral. Phillip movia-se desconfor-
tavelmente na sua cadeira, com a carne mal temperada e demasiado 
cara praticamente intocada. Rondaria os 65 anos e tinha pregas de pele 
solta a pender-lhe da cabeça. Sobre desfiladeiros profundos de sombra, 
havia olhos castanhos bondosos. Claramente, não gostava de se ver 
encurralado numa discussão.

— Qual me parece ser o tema central? — perguntou Moore. Cada 
palavra era uma farpa gelada.

— Se não se importar de dizer — acrescentou Gary, estalando rui-
dosamente os lábios.

Tanner debruçou-se mais, enquanto Phillip se encolhia na cadeira.
Moore passou uma mão pelo cabelo negro que lhe caía sobre o 

ombro como se fosse um animal de estimação adorado. Tinha a cabeça 
completamente rapada dos lados. As lentes escurecidas dos seus óculos 
refletiam uma vela próxima.

— Qual me parece ser o tema central do guião baseado no romance 
que escrevi? Está a falar a sério?

A boca de Gary ficou aberta a meio da mastigação.
— Nós apenas… — Engoliu com força e pigarreou. — Queríamos 

saber qual é a sua visão.
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A minha visão. Refere-se ao meu livro?
Moore recostou-se na cadeira e olhou para as pessoas sentadas nas 

mesas em redor: um ajuntamento superficial de industriais ricos com 
fatos justos, hipsters barbudos com penteados oleosos e louras esque-
léticas com lábios tão grossos como sanguessugas cheias de sangue. 
Música eletrónica não identificável palpitava a partir de colunas bran-
cas redondas montadas no teto.

Durante um tempo desconfortavelmente longo, Moore nada disse.
Tanner esfregou as palmas das mãos suadas. Quando falou, Moore 

pensou num pequeno e irritante rato de desenho animado com óculos 
grossos e redondos. O tipo de personagem que acaba esfrangalhado 
por um gato faminto. 

— Estamos só a tentar acertar agulhas.
Moore virou a cabeça tão depressa, que o seu cabelo preto se ergueu 

do ombro como uma serpente pronta para atacar.
— Leu o meu livro?
— Claro que li.
— Descreva-mo.
Tanner moveu-se desconfortavelmente na cadeira.
— Acho que não preciso de…
— Descreva-mo — repetiu Moore.
Um foco de luz imaginário acendeu-se sobre Tanner. Ele fungou, 

incrédulo.
— A sério?
— Parece-me que é o especialista.
Tanner olhou para Gary. Não queria falar sem autorização.
Moore percebeu.
— Vá-se foder, Tanner. — Inclinou a cabeça para olhar fixamente 

para o chefe com o fato preto demasiado largo. O bife foi temporaria-
mente esquecido e o molho começou a coagular no prato. — Qual é o 
verdadeiro propósito disto, Gary? — perguntou Moore. — Porque me 
convidou para jantar?

Gary pousou o garfo.
— Ouça, querida. Não tem nada que ver com o seu livro.
Querida. Chama-me lá isso outra vez.
— Adoramo-lo. Foi por isso que comprámos os direitos.
— Adoramo-lo — repetiu Tanner.
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— É só um pouco… radical.
— Só um pouco — papagueou novamente Tanner.
— Queremos fazer uns pequenos ajustes. Tentar chegar a um pú-

blico mais lato.
— Querem transformá-lo numa história de amor adolescente para 

maiores de 13 anos — fervilhou Moore.
— Não — insistiu Gary. — Não. Apenas nos focamos mais na his-

tória de amor sombria que está no centro de tudo. Para tornar o tema 
um pouco mais apelativo.

Baixando a mão para a bolsa de couro lisa pendurada nas costas da 
cadeira, Moore retirou um livro de capa mole e atirou-o para cima  
da mesa. Aterrou no centro, com o peso das suas 432 páginas a fazer 
tilintar os talheres contra os pratos e levando os cubos de gelo a dançar 
nos copos dos cocktails. 

— Digam-me o que veem. — Era mais um desafio do que uma 
exigência. 

Os três homens olharam para a capa do livro.
A imagem era simples e explícita, como as imagens nas capas de 

todos os romances de Moore: a mão de uma adolescente a segurar uma 
navalha ensanguentada sobre a coxa nua. Entalhado na coxa com letras 
toscas, o título do livro: Cortada. A sombra de uma segunda mão, clara-
mente masculina no seu tamanho e ameaça, cobria o pulso da rapariga 
como se a conduzisse na mutilação da sua carne macia. A lombada do 
livro estava marcada com inúmeros vincos. O canto superior direito 
estava deformado pelos cantos de página dobrados. 

Gary foi o único a aceitar o desafio. 
— É um livro muito complexo. É sexy. É sombrio. É por isso que 

queremos contar esta história. É por isso que queremos captar a essên-
cia do seu livro…

— Muito bem — interrompeu-o Moore. — Parece-me óbvio que 
ninguém parou de lhe mamar na pila durante tempo suficiente para 
lhe ler a sinopse na contracapa. Portanto, permita-me.

Pegou no livro e virou-o, para ler o parágrafo impresso no verso. 
— «Tendo como cenário um subúrbio aparentemente idílico ator-

mentado por um surto de suicídios adolescentes, Cortada é a história 
sombria de um grupo de alunas problemáticas do liceu que estão fartas 
de drogas de fabrico caseiro e sexo casual. Desesperadas por uma nova 
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emoção que abale as suas vidas dolorosamente enfadonhas, decidem 
arrombar e vandalizar a casa de uma colega de turma. Encontram a 
rapariga morta pelas suas próprias mãos, com o corpo coberto por mi-
lhares de cortes de uma lâmina afiada.»

Tanner reagiu com um suspiro irritado. 
— Por favor, Sra. Moore. Nós sabemos a história do livro.
— É aqui que a coisa melhora — disse ela, ignorando-o. — «Aberto 

no chão, está um livro antigo e sinistro: um guia para chegar à proje-
ção astral através da automutilação. Não tarda a que as adolescentes se 
iniciem em rituais cada vez mais violentos, à medida que abandonam 
os seus corpos ensanguentados para navegarem pelos limites da reali-
dade em alucinantes viagens orgásmicas.» 

— Isto é mesmo necessário? — perguntou Tanner.
— Sim. É mesmo — disse ela, de forma clara e simples. A seguir, 

continuou a ler. — «Mas algo quer impedi-las de regressar. Algo muito 
mais perverso e mais poderoso do que qualquer coisa que possam ter 
imaginado nas suas fantasias mais delirantes ou nos seus pesadelos 
mais negros.»

— Onde quer chegar, Sra. Moore?
Sem aviso, Moore tirou os óculos escuros. Os seus olhos eram cin-

zentos e frios. Manchas verdes nas íris sugeriam vida, como musgo 
a cobrir pedra antiga. Mas havia algo distintamente diferente no seu 
olho direito. A pupila. Estava deformada como a gema preta arrastada 
de um ovo podre. A sua forma oblonga infiltrava-se na íris, ameaçando 
devorar a pouca cor que ali existia.

— Onde é que isto parece uma maldita história de amor?
— Ninguém quer transformar Cortada numa história de amor — 

assegurou-lhe Gary.
Lentamente, Moore virou-se para ele. A pupila deformada parecia 

querer expandir, sorvendo a pouca luz que pairava à volta da mesa. 
— Sei que contrataram um novo argumentista. Li a última versão 

do guião.
Os olhos de Gary procuraram Tanner, que encolheu imediatamente 

os ombros e passou a batata quente, fixando o olhar acusador em Phillip.
— Tinha todo o direito de o ler — disse Phillip.
Gary passou uma mão sobre a testa suada e pálida. 
— Credo, Phillip. Que raio se passa contigo?



K i l l  C r e e k

33

— Tudo o que fazemos é tentar apelar a um público mais lato — 
insistiu Tanner. Tentava recuperar o controlo. — Por isso, pegámos nas 
personagens por quem o público sentirá maior empatia e elevámo-las.

— Elevaram-nas — troçou Moore.
— Isso mesmo.
— O que fizeram foi inventar uma história de amor que não existia 

no meu livro, para transformar o filme inteiro numa trampa ridícula a 
fazer lembrar o Crepúsculo.

— Com toda a franqueza, qual é o problema disso? — questionou 
Gary.

— Não é o meu livro!
— Tem razão. Não é o seu livro. — Gary recostou-se na cadeira.  

— É o nosso filme.
Ali estava. A verdade. Finalmente.
O tempo dos galanteios já terminara muito antes. Gary tinha Moore 

onde a queria e todos à volta da mesa o sabiam. 
— Os direitos são nossos. Teve a sua oportunidade com o guião. 

Não temos mais nada para negociar consigo. E agora vamos fazer Cor-
tada a partir do nosso ponto de vista. O mais provável é que também aca-
bemos por mudar a porcaria do título, que diabo! Para qualquer coisa 
menos grotesca. Se quiser gritar ou furar alguém com os seus saltos 
altos, experimente fazê-lo com o advogado que negociou inicialmente 
o seu acordo. Agora, se não se importa, gostava de acabar o meu bife. 
Até sou capaz de pedir sobremesa. Pode ir ou pode ficar. É consigo. 

Pegando na faca e no garfo, Gary cortou um naco de bife frio e 
enfiou-o com agrado na sua boca sorridente. Olhou Moore fixamente, 
deleitando-se com a carne e com o momento.

Lentamente, Moore voltou a pôr os óculos escuros. Então, para sur-
presa de todos, começou a acenar afirmativamente.

— Tem razão — disse.
Pela segunda vez naquela noite, Gary parou de mastigar.
Moore passou as mãos pelos lados rapados da cabeça como se bai-

xasse um capuz que a tivesse cegado temporariamente.
— Tem razão. Acho que não estava a ver as coisas desse ponto de 

vista.
Os olhos de Gary viraram-se para Tanner e semicerraram-se, como 

se dissesse: Que diabo estará esta cabra a tramar?
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Tanner encolheu os ombros.
Estendendo a mão sobre a mesa, Moore levou-a a tocar na mão de 

Gary. As pontas das suas unhas prateadas roçaram-lhe ao de leve na 
pele estragada pelo sol. Um arrepio desceu-lhe da base do crânio até à 
ponta do pénis. 

— Sinto muito, Gary — disse ela. — A verdade é que não vim aqui 
para discutir.

Gary fixou o olhar na sua refeição, deixando os olhos demorarem-se 
por um momento na curva exposta dos seios de Moore antes de subi-
rem até às lentes escuras dos seus óculos. As chamas trémulas tinham 
regressado. Presas ali. Dançando. 

— É que… o terror é muito importante para mim.
Pegou-lhe nos dedos anafados e puxou-lhe a mão para mais perto.
— Bom… quer dizer… Eu percebo isso — balbuciou Gary. — Não a 

culpo por dizer o que pensa.
Moore riu-se, aliviada.
— Ainda bem. Peço desculpa. Espero não o ter ofendido. 
Com a mão livre, Gary descartou o pedido de desculpas como se 

afastasse um mau cheiro. 
— Claro que não. Não importa. A sério que não.
Tanner e Phillip assistiam ao diálogo com incredulidade crescente. 

Nenhum dos homens alguma vez ouvira T.C. Moore pedir desculpa 
por fosse o que fosse.

— Só preciso que compreenda efetivamente uma coisa. — Fitava 
a mão de Gary com algo próximo de adoração. Com uma das unhas 
prateadas, traçou um padrão ambíguo sobre os nós dos dedos peludos 
e sobre as costas da mão até ao pulso.

Gary endireitou-se na cadeira.
Moore deixou a sua carícia descer novamente até à ponta do indica-

dor do homem. As suas unhas ostentavam a perfeição de uma mani-
cura cara. Era a única parte dela que parecia meticulosamente mantida. 

— O terror para mim é algo que tem de ser vivido, percebe?
— Percebo. 
— Não é leve e fofo.
— Pois.
Puxou-lhe ligeiramente o indicador, como um lavrador a testar uma 

teta para a ordenha. 
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Um gemido quase impercetível escapou por entre os lábios anafa-
dos de Gary. 

Tanner olhou para Phillip, incrédulo. Percebiam ambos que já não 
existiam à volta daquela mesa. Eram desnecessários. Aquele momento 
pertencia a Moore e a Gary, a mais ninguém. 

— O terror é muito parecido com o sexo — continuou Moore.  
— É cru e primevo, e quando é bom… quando é mesmo bom… chega a 
doer um pouco. Mas é uma dor boa, percebe?

O gordo acenou com a cabeça e produziu um som que quis trans-
formar numa palavra, mas que acabou por não passar de um sussurro.

Moore acariciou-lhe o dedo. Para cima e para baixo. Para cima e 
para baixo.

— Porque é isso o terror. Dor. Dor insuportável e devoradora. Tão 
real e brutal que quase nos sentimos ávidos por ela de uma forma 
doentia. Provoca-nos um formigueiro na pele e deixa-nos as ratas mo-
lhadas e as pilas duras. Precisamos que pareça real. Garante-nos que 
existimos. E o que é realmente assustador é quando percebemos que a 
nossa busca dessa sensação… dessa reafirmação do nosso valor… nos 
conduziu a um sítio escuro e terrível de onde não haverá escapatória. 
Esse é o verdadeiro terror. Quando o sedutor se vira contra nós e deixa-
mos de ser nós a mandar. Perdemos o controlo. E teremos de pagar um 
preço horrendo e impronunciável.

Moore segurou o dedo de Gary com tanta força que a ponta ficou 
branca. Com a outra mão, ergueu-lhe a faca do prato. 

— Tal como quando, há um segundo, acreditou realmente que eu 
estava a atirar-me a si. 

Moore pressionou a ponta da faca contra o dedo dele, imediata-
mente abaixo da unha bem cuidada.

— E agora estou prestes a espetar a merda de uma faca de bifes por 
baixo da sua maldita unha.

Moore pressionou ligeiramente a faca, cravando a ponta na carne 
macia. 

Um som horrível, como o ganido aterrado de um cão pontapeado, 
escapou da boca aberta de Gary. Quando afastou a mão com um sa-
fanão, Moore deixou-o, soltando-lhe o dedo. 

Tanner lançou-se sobre a mesa, mas Moore já tinha pousado a faca 
e levantou-se. 
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— Cabra! — silvou Gary. — Sua cabra maluca!
O restaurante inteiro silenciou-se. Todos os olhos se fixaram em 

Moore e nos três homens à sua mesa. 
— Obrigada pelo jantar, Gar. Foi um prazer. — Pendurou ao ombro 

a alça de corrente metálica da sua bolsa, com o cabelo preto a enrolar-se 
nos elos como as raízes de uma planta consciente. 

Apontou uma unha prateada ao livro sobre a mesa.
— Fique com o livro — disse. — Talvez possa tentar lê-lo. 
— Está acabada, ouviu? — O corpo de Gary palpitava com raiva.
Mas Moore transpunha já a porta principal, saindo para o ar ainda 

quente da noite de outono californiana. 

Os faróis varreram a casa no topo da colina, iluminando a impie-
dosa fachada em betão e vidro de meados do século.

O Maserati GranTurismo cromado subiu a rampa de acesso. Os pneus 
chiaram quando parou abruptamente.

O motor ainda mal deixara de se ouvir quando Moore saiu do lugar 
do condutor. A tremer. Todo o seu corpo sucumbia a espasmos incon-
troláveis. Saíra em condições do restaurante, pondo as mãos firmes 
sobre o volante. Mas, quanto mais subia o Hollywood Hills, quanto 
mais se aproximava de casa, mais começava a tremer. Se a casa ficasse 
um quarteirão mais acima na estrada estreita e sinuosa, receava que 
as mãos trémulas a pudessem fazer precipitar-se para o precipício do 
desfiladeiro em baixo.

Mas já tinha chegado a casa. Estava segura.
Então, porque continuo a tremer como um maldito chihuahua?
A sensação enchia-a de raiva, fazendo uma explosão de adrenalina 

alastrar-lhe pelas veias. Sentia o coração bater furiosamente no peito.
Inspira, ordenou a si mesma. E assim fez, enchendo os pulmões 

com o ar frio da noite. 
Começou a recompor-se. As suas mãos pararam de tremer, bem 

como os restantes membros, logo em seguida.
Durante um bom minuto, Moore ficou parada junto à rampa de 

acesso e limitou-se a respirar.
A inspirar e expirar. Inspirar e expirar.
Tudo bem, pensou.
Tudo bem.
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Tinha recuperado o controlo. O pânico fora derrotado, de momento.
— Precisas de te controlar, minha cabra! — disse a si mesma, rindo-

-se do som da sua voz.
Ia a meio do caminho quando viu o retângulo pequeno e pálido a 

pairar, aparentemente no vazio, diante da sua porta de entrada.
Quando se aproximou, percebeu que não estava propriamente a flu-

tuar. Estava colado à pesada porta de carvalho. A superfície do envelope 
creme refletia o brilho de um candeeiro próximo, criando a ilusão de 
ótica.

Escritas no envelope com caligrafia elegante, duas palavras:
Um Convite.
Moore erguia a mão para arrancar o envelope da porta quando hesi-

tou, subitamente paralisada.
Não tinha selo. Nem remetente. Tinha sido entregue em mão.
Não abras, advertiu a sua mente.
Era um pensamento irracional. Não havia motivo para temer o con-

teúdo de um envelope. No entanto, a sua mente virou cada pedra, cada 
possibilidade. Uma carta de amor de um perseguidor. Uma mensagem 
insultuosa de um pai furioso que a culpava pela automutilação da filha. 
Conversa fiada de um qualquer vizinho que não queria conhecer.

Além dessas, havia a hipótese mais perturbadora de todas: a pos-
sibilidade de não ser nenhuma dessas coisas. De ser algo totalmente 
inesperado.

As palavras surgiram novamente, mas desta feita num volume mais 
elevado.

Não abras.
T.C. Moore ficou parada diante da sua porta, com a brisa de outubro 

a percorrer-lhe o rebelde cabelo negro com dedos invisíveis.




