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O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



PRÓLOGO

A canção natalina
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1

PEQUENAS LUZES PISCAVAM no pinheiro diante da janela. Arranjos de flores 
natalinas e cartões decoravam a bela sala. A lenha crepitava na lareira e perfu-
mava o ambiente com seu aroma doce.

Um boneco de Papai Noel cantarolava com sua voz mecânica: “Bate o sino 
pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem.” 

Henry Jablonsky não enxergava direito os garotos. O que se chamava Falcão 
havia roubado seus óculos e os colocara sobre o consolo da lareira, fora de seu 
alcance. Aquilo não deixava de ser um bom sinal, pensou Jablonsky. Os rapa-
zes talvez não quisessem ser identificados e portanto deviam planejar soltá-los 
com vida. 

Senhor, deixe-nos viver e prometo servir-te até o fim dos meus dias.
Jablonsky observava os dois vultos que se deslocavam ao redor da árvore; sa-

bia que a arma estava na cintura de Falcão. Ouviu um papel de embrulho sendo 
rasgado e viu o que se chamava Pombo balançando o laço comprado para o 
novo gato da casa. 

Eles disseram que não nos machucariam, que era apenas um assalto.
Jablonsky havia memorizado o rosto dos dois garotos a fim de conseguir fa-

zer um retrato falado para a polícia, providência que tomaria assim que a dupla 
saísse da casa.

Ambos pareciam ter saído de um comercial de TV. Falcão: aspecto saudável, 
extrovertido, cabelo louro repartido para o lado. Pombo: um pouco mais alto que 
Falcão, cerca de 1,90m, forte como um touro, mãos enormes. Provavelmente 
dois jovens de classe média.

Talvez exista bondade no coração deles.
Enquanto Jablonsky assistia à cena, Falcão, o louro, aproximou-se da estante 

e correu os dedos pelas lombadas dos livros, recitando os títulos num tom amis-
toso, como se fosse um amigo da família.

– Uau, o senhor tem o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury! Um clássico! – disse 
ele, puxando o livro da estante e abrindo-o na primeira página. Depois curvou 
o tronco próximo a Jablonsky, deitado no chão com as mãos amarradas e um 
pé de meia enfiado na boca. – Não conheço início de livro melhor do que este. 
– Conferindo dramaticidade às palavras, Falcão leu: – “Queimar era um prazer. 
Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem ene-
grecidas e alteradas.”
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Enquanto o parceiro recitava o texto, Pombo puxou de baixo do pinheiro 
uma caixa grande, embrulhada com papel e fita dourados. Um presente com o 
qual Peggy vinha sonhando e esperando havia anos.

– “Para Peggy, do Papai Noel” – Pombo leu o cartão e rasgou o embrulho com 
uma faca. 

Ele tem uma faca!
Jogando o papel no chão, abriu a caixa e disse:
– Uma bolsa Louis Vuitton, Peggy! Papai Noel trouxe um presente de 10 mil 

dólares para você! Isso não é justo!
Recolheu outra caixa e a sacudiu enquanto Falcão observava Peggy Jablonsky 

implorar ajuda, o pedido abafado pela meia enfiada em sua boca. Henry estava 
aflito com o esforço que ela fazia para se comunicar com os olhos.

Falcão se aproximou para acariciá-la, passando as mãos naqueles cabelos cla-
ros e no rosto molhado de lágrimas. 

– Está na hora de abrir todos os seus presentes, Sra. J. E os seus também,  
Sr. J. – declarou. – Depois decidimos se os senhores continuarão vivos.

2

HENRY JABLONSKY SENTIU o estômago embrulhado. A meia de lã grossa esta-
va deixando-o sem ar, sem falar da corda que impedia seus movimentos e do 
cheiro da própria urina que empesteava o ambiente. Deus do céu, ele havia 
mijado nas calças! Mas aquilo não tinha importância. Importava apenas que 
saíssem vivos dali.

Ele não podia se mexer. Não podia falar. Mas podia raciocinar.
O que devo fazer?
Olhando ao redor, Jablonsky avistou o atiçador de brasas junto à lareira, a 

apenas alguns metros dele.
– Sra. J. – disse Pombo à mulher, sacudindo uma caixinha turquesa. – Isto 

aqui é do Henry. Um colar da Tiffany. Lindo, não é? O que foi? A senhora quer 
dizer alguma coisa?

Ele se aproximou da mulher e retirou a meia de sua boca.
– Vocês mentiram quando disseram que conhecem Dougie! – gritou Peggy 

Jablonsky.
– Quem é Dougie? – riu Pombo.
– Não nos machuquem...
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– Shhh, quieta! – ordenou o rapaz, enfiando a meia novamente na boca da 
mulher. – Hoje a senhora não apita nada. Somos nós quem definimos as regras 
aqui. 

O gato saltou sobre os papéis dos presentes abertos: os brincos de diamante, a 
gravata Hermès e os talheres de prata. Jablonsky rezava para que eles pegassem 
aquilo e fossem embora. Mas ele ouviu Pombo falar algo baixinho para Falcão, 
obrigando-o a se aproximar do parceiro para escutar suas palavras. 

– Culpados ou inocentes? – perguntou o garoto.
– Eles têm uma vida boa. Talvez isso já seja nossa melhor vingança... – res-

pondeu Falcão num tom pensativo.
– Ficou maluco? Não vê que isso tudo é uma farsa?
Pombo passou por cima da fronha recheada com o conteúdo do cofre da 

casa, abriu o livro de Ray Bradbury sobre a mesinha lateral, pegou uma caneta e 
lentamente escreveu na folha de rosto, dizendo em voz alta:

– Sic erat in fatis. Assim quis o destino. Pega o gato e vamos dar o fora!
Falcão se inclinou sobre Henry Jablonsky:
– Desculpe, meu camarada – disse, retirando a meia da boca do homem. – 

Pode ir se despedindo da patroa. 
Henry ficou confuso. Que diabo estava acontecendo? Foi quando percebeu 

que podia falar! Então berrou:
– Pee-ggyy!
Uma labareda surgiu num dos galhos do pinheiro de Natal e rapidamente 

consumiu o restante da árvore. No calor da sala, o rosto do homem começou 
a ficar vermelho. A fumaça subia em colunas grossas, acumulando-se no teto e 
impedindo a iluminação do recinto.

– Não nos deixem aqui!
As labaredas subiam pelas cortinas. Henry ouvia os gritos abafados de sua 

mulher quando a porta da frente se fechou com força. 



PARTE 1

A GAROTA DA TRANÇA AZUL
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capítulo 1

ESTÁVAMOS SENTADAS EM VOLTA da fogueira no quintal de um dos chalés 
alugados nas imediações do belo parque de Point Reyes, uma hora ao norte de 
São Francisco.

– Lindsay, pegue seu copo – ordenou Cindy.
Experimentei a margarita, achando-a deliciosa. Yuki vigiava o marshmallow 

que assava na grelha. Martha, minha border collie, estava deitada com as patas 
da frente cruzadas. A luz do fogo desenhava formas cintilantes sobre nossos 
rostos enquanto o sol se punha no mar. 

– Foi um dos meus primeiros casos na profissão – disse Claire. – Então, so-
brou para mim. Eu que tive de subir uma escada velha até o teto do celeiro, 
apenas com uma lanterna na mão.

Yuki se engasgou com a tequila, mal conseguindo respirar.
– É para beber devagar! – Cindy e eu berramos ao mesmo tempo.
Claire bateu nas costas da amiga, mas logo continuou:
– Se não bastasse ter de me arrastar escada acima naquele breu com milhares 

de insetos a meu redor, tomei um susto ao encontrar o morto pendurado no 
teto. O homem parecia estar levitando na escuridão! Olhos esbugalhados, lín-
gua para fora… Uma coisa do outro mundo! 

– Mentira! – gritou Yuki, rindo. 
Um pouco alterada com uma única taça de margarita, ela usava calça de pi-

jama, camiseta da Faculdade de Direito de Berkeley e o cabelo preso num rabo 
de cavalo. Parecia mais uma estudante do que uma mulher de quase 30 anos.

– Naquela escuridão – prosseguiu Claire –, berrei para os dois colegas que 
esperavam lá embaixo e pedi que subissem e retirassem o corpo. 

Claire fez uma pausa de efeito e foi nesse momento que meu celular tocou.
– Lindsay, não! – implorou Cindy. – Por favor, não atenda!
Olhei rapidamente para a tela na esperança de que fosse meu namorado Joe, 

ligando apenas para me dizer que tinha chegado em casa. Mas era o tenente 
Warren Jacobi, meu ex-parceiro e atual chefe. 

– Jacobi? – falei para mim mesma.
– Continua, Claire – disse Yuki. – Ela vai ficar pendurada no telefone a noite 

inteira!
– Lindsay? É bem provável! – comentou Claire, antes de retomar a história: – 

Então, quando fui abrir o zíper do saco mortuário, um morcego saiu voando de 
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dentro das roupas do defunto! Acabei molhando as calças, acreditam? – disse 
ela às gargalhadas. – Juro por Deus!

– Boxer? Está me ouvindo? – perguntou rispidamente Jacobi. 
– Estou, Warren, mas hoje é sábado! – resmunguei de volta.
– Acho que você vai querer pegar o caso. Se não, é só dizer que passo para 

Cappy e Chi. 
– O que houve?
– Peixe grande, Boxer. Aliás, enorme. É sobre aquele garoto da família Cam-

pion. Michael Campion.

capítulo 2

MEU CORAÇÃO QUASE PAROU quando ouvi o nome de Michael Campion.
Ele não era apenas um simples “garoto”. Filho único do ex-governador Con-

nor Hume Campion, o menino nascera em berço de ouro, com um problema 
cardíaco gravíssimo, uma espécie de bomba-relógio prestes a explodir a qual-
quer momento. 

Com a imprensa por todos os lados, a vida de Michael sempre foi assunto de 
interesse público: do bebê adorável, passando pela criança talentosa e precoce, 
ao adolescente lindo, alegre e inteligente. Seu pai se tornara um dos porta-vozes 
da Associação Americana de Cardiologia e Michael era o garoto-propaganda da 
instituição. Embora raramente vissem o menino em público, as pessoas tinham 
verdadeira adoração por Michael e estavam sempre à espera de uma grande 
descoberta da medicina que pudesse dar a ele algo banal à maioria dos mortais: 
uma vida longa e saudável. 

Mas em janeiro daquele ano Michael retirou-se uma noite para seu quarto e 
nunca mais foi visto. Nenhum pedido de resgate foi feito, tampouco foi encon-
trado qualquer sinal de violência nos aposentos do menino. Mas uma das portas 
dos fundos da casa estava destrancada e Michael havia desaparecido. 

O sumiço foi tratado como sequestro e o FBI mobilizou agentes em todos os 
estados do país para cuidar do caso. A Polícia de São Francisco vinha fazendo 
sua própria investigação, entrevistando parentes, empregados da família, cole-
gas e professores de Michael, bem como os amigos que o menino conheceu na 
internet. 

Os telefones da polícia começaram a tocar assim que jornais e revistas publi-
caram fotos do garoto. Canais da TV aberta e por assinatura exibiam documen-



tários sobre a triste vida de Michael Campion e volta e meia aparecia alguém 
dizendo tê-lo visto.

Mas as pistas nunca levavam a lugar nenhum. Portanto, passados alguns me-
ses sem que qualquer sequestrador tivesse feito contato ou alguma informação 
concreta viesse à tona outros assuntos (ataques terroristas, incêndios, escânda-
los políticos, crimes violentos) roubaram o lugar do filho do ex-governador nas 
manchetes dos jornais. 

Embora o caso não estivesse solucionado, as pessoas pensavam na pior das 
hipóteses: o garoto tinha sido sequestrado, morto e enterrado por criminosos 
que sumiram do mapa. Os moradores de São Francisco lamentavam a tragédia 
ao lado dos pais do garoto e, embora jamais fossem esquecê-lo, já estavam inte-
ressados em outros assuntos. 

Agora Jacobi telefonava do nada com a esperança de que o mistério pudesse 
ser resolvido de alguma forma. 

– O corpo de Michael foi encontrado? – perguntei a ele.
– Não, mas enfim temos uma pista confiável.
Apertei o celular contra a orelha, completamente alheia às histórias mal-

-assombradas de Claire e ao primeiro encontro do ano do Clube das Mulheres 
contra o Crime. 

– Se quiser entrar neste barco, Boxer – continuou Jacobi –, me encontre daqui 
a uma hora na Central...

– Estarei lá, não se preocupe.

capítulo 3

FIZ A VIAGEM DE UMA HORA até a Central de Polícia de São Francisco em 
45 minutos. No saguão, tomei as escadas até o terceiro andar e cheguei ao 
Departamento de Homicídios, já procurando por Jacobi. 

Lâmpadas fluorescentes iluminavam aquele espaço de 100m2, fazendo com 
que os policiais da noite, debruçados sobre suas mesas, parecessem zumbis 
recém-saídos da tumba. Alguns colegas mais velhos ergueram a cabeça e me 
cumprimentaram, dizendo “E aí, sargento?”, enquanto eu seguia rumo à sala de 
Jacobi, um cubículo envidraçado com vista para a rampa de acesso à Autoes-
trada 280. 

Richard Conklin, meu atual parceiro, já havia chegado. Ela tinha 30 anos, 
com 1,85m da mais pura beleza americana, e estava com uma das pernas sobre 
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a bagunça que era a mesa de Jacobi. Ao puxar a cadeira, bati o joelho no encosto 
e soltei um sonoro palavrão.

– Olha os modos, mocinha – disse Jacobi.
Lembrei que aquela sala já havia sido um espaço perfeitamente funcional 

quando era eu que a ocupava. Tirei o boné e sacudi os cabelos, torcendo para 
que nem Jacobi nem Conklin sentissem meu bafo de tequila. 

– Que pista é essa? – fui direto ao assunto.
– É mais uma informação do que uma pista – respondeu Jacobi. – Uma ligação 

anônima feita de um celular pré-pago. O sujeito disse que viu o jovem Campion 
entrar na casa de uma prostituta em Russian Hill na noite em que desapareceu.

Enquanto Jacobi abria espaço na mesa para nos mostrar a ficha criminal da 
mulher, pensei em tudo o que eu sabia sobre Michael Campion. Ele não tinha 
namorada, não ia a festas nem praticava esportes. Sua vida se resumia a ir e 
voltar à exclusivíssima Escola Newkirk com o motorista da família. Portanto, 
não seria descabido imaginar que ele tivesse procurado uma prostituta. Prova-
velmente subornara o motorista para fugir por uma hora da confortável prisão 
onde os pais o confinavam. 

Mas o que teria acontecido depois? O que teria acontecido com Michael?
– Por que você acha que essa informação é confiável? – perguntei a Jacobi.
– O sujeito descreveu a roupa que o garoto usava: jaqueta azul com listra 

vermelha numa das mangas. Um presente que ele tinha ganhado de Natal. A 
imprensa nunca falou sobre isso.

– E por que o sujeito esperou três meses para abrir o bico?
– Não sei. Só estou repetindo o que ele disse. Falou que estava saindo da casa 

da prostituta quando Michael chegou. Talvez não tenha aberto o bico antes por-
que é casado e tem filhos. Não queria se envolver na confusão, mas aos poucos 
foi ficando com a consciência pesada. E acabou cedendo, eu acho. 

– Russian Hill é um bairro de bacana – comentou Conklin. – É estranho que 
uma prostituta more lá.

Meu parceiro tinha razão. Russian Hill é uma das regiões mais caras de  
São Francisco. E não fica longe da Escola Newkirk. Tirei meu bloco de anota-
ções da bolsa. 

– Qual é o nome da prostituta? – perguntei.
– Ela foi registrada como Myrtle Bays – respondeu Jacobi, passando-me a fi-

cha criminal. A fotografia anexa mostrava uma jovem de aspecto infantil, cabelos 
louros e curtos, olhos enormes. Pela data de nascimento, Myrtle tinha 22 anos. 
– Alguns anos atrás – prosseguiu Jacobi –, ela oficialmente mudou de nome. 
Agora se chama Junie Moon.



– Quer dizer então que Michael Campion foi visitar uma prostituta – falei, 
colocando o dossiê sobre a mesa. – Qual é sua hipótese, Jacobi?

– Eu diria que o garoto morreu em flagrante delito, Boxer. Trocando em miú-
dos, morreu com a “boca na botija”. Se essa nova pista for realmente verdadeira, 
eu diria que a Srta. Myrtle Bays, também conhecida como Junie Moon, matou 
Michael no seu último dia de virgindade e depois sumiu com o corpo.

capítulo 4

UM RAPAZ LOURO DE CABELOS ESPETADOS, vestindo um blazer preto, assobiava 
ao sair da casa de Junie Moon. De nossa viatura, Conklin e eu o observamos 
caminhar pela Leavenworth e desligar o alarme de seu BMW do ano. 

Assim que as lanternas do veículo dobraram a esquina, meu parceiro e eu 
fomos até o sobrado vitoriano que precisava urgentemente de uma reforma. 
Toquei a campainha, esperei um minuto e toquei outra vez. 

A porta então se abriu, revelando-nos uma jovem de rosto lavado. Vi logo 
que Junie Moon não era uma prostituta qualquer. Percebia-se nela um frescor 
raramente visto numa “mulher da vida”. Os cabelos, ainda molhados do banho, 
tinham cachos dourados que terminavam numa trança tingida de azul. Os olhos 
eram verde-escuros e uma cicatriz fina cruzava o lábio superior perfeitamente 
desenhado. 

Uma jovem linda. No entanto, o aspecto infantil e desconcertante de Junie foi 
o que mais me chamou a atenção. Ela apertou o cinto do roupão de seda quando 
Conklin mostrou seu distintivo e anunciou nossos nomes, acrescentando:

– Departamento de Homicídios. Podemos entrar um minuto?
– Homicídios? Querem falar comigo? – replicou ela. A voz combinava com o 

aspecto físico: jovial e com um tom de pureza e inocência. 
– Temos algumas perguntas sobre uma pessoa desaparecida – disse meu par-

ceiro, abrindo seu irresistível sorriso sedutor. 
Junie Moon nos convidou a entrar. Sua casa tinha um perfume doce e floral, 

talvez lavanda ou jasmim, e a iluminação era suave, provinda de luminárias de 
seda drapejada. Conklin e eu nos acomodamos num sofá de dois lugares en-
quanto Junie preferiu uma banqueta, cruzando as mãos sobre os joelhos. Estava 
descalça, deixando à mostra unhas pintadas num tom claro de coral, semelhante 
ao do interior das conchas. 

– Sua casa é muito simpática – elogiou Conklin.
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– Obrigada. Aluguei já com os móveis – disse Junie.
– Por acaso conhece este rapaz? – perguntei a ela, mostrando uma foto de 

Michael Campion.
– Você quer dizer em pessoa? Este aí é o filho do ex-governador, não é?
– Sim, o próprio.
Os olhos verdes da moça ficaram ainda maiores.
– Nunca vi Michael Campion em toda a minha vida.
– Tudo bem, Srta. Moon – falei. – Mas gostaríamos que nos acompanhasse 

até a Central para mais algumas perguntas.

capítulo 5

JUNIE MOON ESTAVA CONOSCO na sala de interrogatório número dois, um 
cubículo de azulejo cinza com uma mesa de metal, quatro cadeiras idênticas e 
uma câmera de vídeo afixada ao teto. Verifiquei duas vezes para ter certeza de 
que o aparelho funcionava. 

A jovem vestia um cardigã rosa de tricô sobre uma camisete com renda, calças 
jeans e tênis, sem nenhuma maquiagem no rosto. Ela parecia (e não é exagero 
meu) uma adolescente recém-saída da aula. 

Conklin começou a ler os direitos de Junie com charme e displicência, como 
se aquilo fosse apenas uma formalidade banal. Junie assinou os formulários sem 
protestar. Ainda assim, fiquei preocupada: segundo as normas da polícia, os 
direitos são lidos apenas quando o interrogado está detido, o que não era o caso 
ali. Além disso, a advertência de Conklin talvez inibisse a jovem de dizer o que 
sabia. Não havia o que fazer. Portanto, engoli minha irritação.

Junie pedira café e agora dava pequenos goles no copinho descartável en-
quanto eu examinava sua ficha criminal. Mencionei as três detenções por pros-
tituição e ela respondeu que não tinha sido presa uma única vez desde que tro-
cara de nome.

– É como se eu fosse outra pessoa, sabe? 
Seus braços não apresentavam qualquer sinal de picadas de seringas ou hema-

tomas, o que me deixou ainda mais confusa. Que diabo a teria levado para aquele 
caminho? Por que razão uma jovem tão bonita havia escolhido se prostituir?

– Peguei esse nome de um filme antigo chamado Tell Me That You Love Me, 
Junie Moon, com Liza Minelli – contou ela a Conklin. – Vários clientes me pe-
dem que eu diga isto a eles: que os amo – acrescentou com um sorriso triste. 
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Conklin tirou dos olhos castanhos uma mecha dos cabelos escuros e brilhan-
tes. Eu duvidava que ele tivesse visto o filme. 

– É mesmo? Interessante – comentou meu parceiro.
– Então, Junie – concluí. – A maioria de seus clientes é formada por estudantes?
– Diga a verdade, sargento. Será que eu não preciso de um advogado? Porque, 

se entendi direito, você está insinuando que eu faço sexo com menores de idade 
e isso é mentira.

– Você pede a identidade deles antes de tirar a roupa?
– Não estamos interessados na sua... nas suas atividades sociais, Junie – inter-

veio Conklin. – Só queremos saber de Michael Campion.
– Eu já disse – retrucou ela, agora com a voz ligeiramente trêmula. – Nunca 

vi Michael Campion. Se tivesse visto, eu lembraria. 
– Que fique bem claro – expliquei. – Não estamos culpando você de nada. 

Sabemos que Michael era um rapaz doente. Talvez o coração dele tenha parado 
justamente no momento em que vocês estavam... 

– Ele nunca foi meu cliente – insistiu Junie. – Seria uma honra, mas isso 
nunca aconteceu.

Sem o sorriso sedutor nos lábios, Conklin disse:
– Junie, se colaborar conosco, deixaremos você em paz. Dou minha palavra. 

Mas caso continue atrapalhando nosso trabalho, a coisa vai ficar feia para o seu 
lado. Escute o que estou dizendo. 

Continuamos com aquele jogo de gato e rato por mais duas horas, meu par-
ceiro e eu recorrendo a todos os artifícios da cartilha policial. Ora dizíamos 
que ela podia confiar na gente, ora mentíamos descaradamente e algumas vezes 
partíamos para a ameaça aberta. Ainda assim, Junie continuava afirmando que 
não conhecia Michael Campion. Resolvi dar a última cartada. Batendo a mão 
sobre a mesa, falei:

– E se eu disser que uma testemunha viu Michael entrar na sua casa na noite 
de 21 de janeiro? E que ela ficou esperando por ele porque ia dar uma carona 
para o garoto depois? Mas isso não aconteceu, Junie, porque Michael não saiu 
da sua casa. 

– Uma testemunha? Mas isso é impossível – disse a jovem. – Só pode ser um 
engano. 

Eu queria desesperadamente uma pista que pudesse nos ajudar, mas aquela 
conversa não estava nos levando a lugar nenhum. Já começava a achar que a 
ligação anônima não tinha passado de um trote (e cogitava acordar Jacobi no 
meio da madrugada berrando os piores palavrões imagináveis) quando Junie 
baixou os olhos para a mesa. Parecia chorar, seu rosto transtornado pela tristeza. 
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– Tudo bem, tudo bem – disse ela. – Não estou aguentando mais. Se vocês 
desligarem aquela câmera, conto tudo o que aconteceu. 

Conklin e eu nos entreolhamos, perplexos. Sem pensar duas vezes, fui até o 
aparelho e o desliguei.

– A verdade é sua única saída, Junie – falei, o coração pulando dentro do 
peito.

Debrucei-me sobre a mesa com as mãos cruzadas à frente. Junie então come-
çou a nos contar toda a história. 

capítulo 6

– TUDO ACONTECEU EXATAMENTE como vocês disseram – Junie ergueu o rosto, 
olhando-nos com uma expressão que podia ser interpretada como medo ou 
angústia.

– Michael morreu? – perguntei a ela. – Ele está morto?
– Posso começar pelo começo? – Junie se dirigiu a Conklin.
– Claro – respondeu meu parceiro. – Não estamos com pressa.
– No início eu não sabia quem ele era. Quando ligou para marcar um en-

contro, Michael deu um nome falso. Então, ao abrir a porta, vi quem era... Meu 
Deus! O adorado filho do ex-governador! Ele tinha ido me ver!

– O que aconteceu depois? – perguntei.
– Ele estava muito nervoso – disse Junie. – Não parava quieto. Toda hora olhava 

para a janela, como se alguém estivesse espiando do lado de fora. Ofereci uma 
bebida, mas ele não quis, pois queria se lembrar de tudo. Disse que era virgem.

Junie baixou mais uma vez a cabeça, as lágrimas pingando na mesa. Conklin 
passou-lhe uma caixa de lenços de papel e depois nos entreolhamos, perplexos. 

– Vários garotos que me procuram são virgens – continuou a jovem. – Às ve-
zes querem fingir que estão passando a noite com uma namorada. Faço de tudo 
para que eles tenham uma experiência inesquecível. 

– Claro – murmurou Conklin. – Foi isso que aconteceu com Michael? Ele 
fingiu estar com uma namorada?

– Isso mesmo – concordou Junie. – Assim que fomos para o quarto, ele me 
disse seu nome verdadeiro. E eu revelei o meu! Ele achou bacana e começou a 
falar da vida. Michael era campeão de xadrez na internet, sabiam? Ele era muito 
simples, não gostava de ser visto como celebridade. A certa altura também co-
mecei a achar que estava com um namorado. 
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– Vocês chegaram a fazer sexo, Junie? – perguntei.
– Claro. Michael pôs o dinheiro na mesinha de cabeceira e eu comecei a tirar 

as roupas dele. Tínhamos acabado de deitar quando... quando ele precisou pa-
rar. Disse que estava sentindo dores. – Junie levou a mão ao peito. – Eu sabia da 
doença dele, mas achei que aquilo fosse passar logo.

De repente a jovem desabou sobre a mesa, enfiando a cabeça entre os braços 
cruzados, aos prantos.

– Michael piorou – ela soluçava. – Pediu que eu ligasse para o pai, mas eu não 
conseguia me mexer! Nem sabia como fazer para chamar o pai dele! E se tele-
fonasse, o que eu ia dizer? Que era uma prostituta? O pai dele era um ex-gover-
nador, caramba! Ia me jogar na cadeia e me deixar mofando lá para o resto da 
vida! Então peguei Michael nos braços e comecei a cantar para ele – continuou. 
– Minha esperança era que ele melhorasse – disse, levantando a cabeça. – Mas 
ele piorou. 

capítulo 7

O MÚSCULO LATEJANDO NO QUEIXO de Conklin era o único sinal de que ele 
estava tão chocado quanto eu com a confissão de Junie Moon.

– Quanto tempo Michael levou para morrer? – perguntou à jovem.
– Não sei. Alguns minutos. Ou talvez mais. Foi horrível, horrível! – disse Junie, 

balançando a cabeça ao relembrar a cena. – Então liguei para meu namorado.
– Você ligou para seu namorado? – perguntei incrédula. – Por acaso ele é 

médico?
– Não, mas eu precisava dele. Ricky chegou, mas àquela altura Michael já 

tinha morrido e nós o levamos até a banheira. Depois ficamos um tempo con-
versando sobre o que fazer.

Minha vontade era gritar: “Sua imbecil! Você podia ter salvado o garoto! 
Michael Campion podia estar vivo!” Respirei fundo para não estapear Junie, 
recostei-me na cadeira e deixei que Conklin continuasse com o interrogatório. 

– O que você fez com o corpo, Junie? Onde está Michael?
– Eu não sei.
– Como assim, não sabe? – falei, ao levantar-me e quase derrubar a cadeira, 

começando a andar em círculos em volta da mesa. 
Junie falou rápido, como se quisesse chegar logo ao fim da história:
– Depois de algumas horas, Ricky decidiu cortar o corpo de Michael com 
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uma faca. Foi a coisa mais horrível que vi na vida. E olha que eu cresci numa 
fazenda! Eu não parava de chorar e vomitar – disse Junie, dando a impressão de 
que estava prestes a fazer o mesmo ali na sala de interrogatório.

Puxei a cadeira e sentei-me novamente, disposta a não assustar aquela garota 
de programa mais do que ela estava me assustando. 

– Depois que começamos a cortar o corpo, não tínhamos como voltar atrás – 
prosseguiu Junie, encarando Conklin com um olhar de desespero. – Ajudei meu 
namorado a colocar o corpo esquartejado de Michael em oito sacos de lixo e 
depois os levamos para a picape de Ricky. Devia ser umas cinco da madrugada. 
Não havia ninguém na rua.

Olhei para ela enquanto tentava imaginar o inimaginável: aquela criatura 
de aparência infantil com as mãos encharcadas de sangue carregando o corpo  
esquartejado de Michael Campion. Ouvi Conklin dizer:

– Continue, Junie, estamos escutando. Você precisa desabafar. 
– Seguimos pelo litoral durante algumas horas – disse ela, como se relem-

brasse um sonho. – Dormi, mas logo acordei com Ricky dizendo que tínhamos 
chegado. Ele estacionou nos fundos de um McDonald’s, onde havia umas ca-
çambas de lixo.

– E foi nelas que vocês jogaram os sacos, certo? 
– Em que cidade estavam? – acrescentei. – Você se lembra?
– Não.
– Tente se lembrar! – gritei.
– Estou tentando!
Em seguida Junie nos disse o nome e o endereço do namorado, devidamente 

anotados por mim. Conklin entregou-lhe um bloco e perguntou se ela queria 
formalizar seu depoimento. 

– Acho que não – respondeu, aparentemente exausta. – Vocês podem me 
levar para casa?

– Acho que não – repeti as palavras dela. – Fique de pé e coloque as mãos 
para trás.

– Vocês estão me prendendo?
– Estamos.
As algemas ficaram largas nos pulsos dela. 
– Mas eu contei a verdade!
– Sim, e estamos agradecidos – falei. – Muito obrigada. Você está presa por 

destruir provas e obstruir o trabalho da polícia. Por enquanto é só.
Junie voltou a chorar, dizendo a Conklin que estava arrependida, jurando que 

não era culpada. Eu percorria mentalmente o mapa da Califórnia, tentando me 



lembrar de todas as cidades do litoral, imaginando as centenas de McDonald’s 
que havia na região. Àquela altura eu me perguntava qual era a chance de en-
contrar os restos mortais de Michael Campion.

capítulo 8

PASSAVA POUCO DA MEIA-NOITE e eu estava sentada num dos bancos da minha 
cozinha observando Joe colocar uma massa para cozinhar. Com mais de 1,80m 
de altura, cabelos escuros e olhos azuis cintilantes, ele se encontrava diante do 
fogão vestido apenas com uma cueca azul, despenteado e o rosto amassado pelo 
sono. Joe tinha jeito de marido e me amava. Eu também o amava.

Esse era o motivo pelo qual ele se mudara de Washington para São Francisco, 
pondo fim a nosso tumultuado namoro a distância para iniciar um relaciona-
mento novo e talvez duradouro. Embora tivesse alugado um apartamento ma-
ravilhoso na Lake Street, no mês seguinte à sua mudança ele trouxe suas panelas 
de cobre e passou a dormir na minha cama cinco vezes por semana. Por sorte 
eu consegui me mudar para o terceiro andar do meu prédio, onde o espaço é 
bem maior. 

Nosso relacionamento havia se tornado mais profundo e amoroso, exata-
mente como eu esperava. Portanto, só me restava perguntar por que o anel de 
noivado que Joe me dera ainda estava na caixinha de veludo preto, com os três 
diamantes brilhando no escuro.

Por que eu não consigo dizer “sim”?
– O que Cindy lhe disse? – perguntei a ele.
– Palavra por palavra? Ela disse: “Aqui é a Martha. Lindsay recebeu uma pista 

nova sobre o caso Campion e foi cuidar do assunto. Pode dizer que eu falei: ela 
estragou nosso fim de semana e amanhã vou ligar cobrando meu furo de repor-
tagem. E é melhor que seja um dos grandes.”

Comecei a rir da imitação que Joe fazia de Cindy, que além de grande amiga 
é uma das melhores repórteres policiais do San Francisco Chronicle.

– Ou conto tudo para ela – falei –, ou não conto nada. Por enquanto não 
tenho nada a dizer!

– Mas para mim você vai contar, loura. Já que me acordou a essa hora... 
Respirei fundo e relatei a Joe a história de Junie Moon, explicando que ela 

negou tudo durante duas horas, até que pediu para desligarmos a câmera e reve-
lou seu “encontro” com Michael e o suposto ataque cardíaco dele. Falei também 
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que, em vez de chamar um médico, a garota cantou uma canção de ninar para o 
garoto enquanto ele morria. 

– Meu Deus!
Faminta, esperei que Joe servisse um prato de talharim ao sugo para mim e 

uma taça de sorvete para ele.
– Onde está o corpo? – perguntou, puxando um banco para se sentar a  

meu lado.
– Essa pergunta vale 60 milhões de dólares – falei, referindo-me ao suposto 

tamanho da fortuna dos Campion. 
Depois contei o restante da história: o relato que Junie fez sobre o esquarteja-

mento de Michael, a viagem com o namorado pelo litoral, a desova do corpo no 
estacionamento de uma lanchonete. 

– Conklin leu os direitos de Junie assim que chegamos à Central – comentei 
–, e isso me deixou furiosa. Junie não estava presa e eu sabia que depois disso ela 
ficaria de bico calado. Para falar a verdade, eu acreditei quando Junie disse que 
tudo o que ela sabia sobre o garoto tinha sido por meio das revistas. Eu estava 
prestes a deixá-la ir quando Conklin conseguiu que a garota soltasse o verbo. No 
fim das contas, valeu a pena ele ter lido os direitos dela. 

Balançando a cabeça, ponderei:
– Conklin é muito seguro para um policial tão jovem, sem falar no jeito que 

tem com as mulheres. É impressionante – falei, preparando o terreno. – Além 
de bonito, é educado e inteligente. As mulheres não conseguem se segurar na 
frente dele, vão logo abrindo o bico...

Joe recolheu meu prato vazio e se levantou bruscamente.
– Que foi? – perguntei.
– Do jeito que você falou, tenho a impressão de que já vi esse cara – disse ele, 

abrindo a torneira da pia. – Gostaria de conhecê-lo qualquer dia desses.
– Claro...
– A propósito, que tal a gente ir para a cama? – perguntou Joe, interrom-

pendo minhas palavras. – Foi um dia longo.

capítulo 9

POR VOLTA DAS OITO DA MANHÃ SEGUINTE, encontramos Ricky Malcolm saindo 
da espelunca em que morava na Mission Street. Ao perceber que éramos da polícia, 
ele tentou fugir, mas fomos atrás e o convencemos a nos acompanhar até a Central.
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– Você não está sendo preso – falei, conduzindo-o até nosso carro. – Só que-
remos ouvir sua versão da história.

Ricky agora estava na “caixa”, que era como chamávamos a sala de interro-
gatório. Ele me encarava com seus olhos verdes afastados um do outro, seus 
braços tatuados, o rosto abatido de quem não via a luz do sol fazia anos. 

Em meio ao amontoado de tatuagens no braço direto, uma delas me chamou 
a atenção: um coração vermelho com as iniciais R.M. espetado numa lua cres-
cente. Ricky parecia um homem perigoso e violento, e agora eu me perguntava 
se a história de Junie sobre a morte de Michael Campion era verdadeira.

Será que Michael morreu de causas naturais? Ou este sujeito esquisito encon-
trou a namorada com Michael e resolveu matar o garoto?

Os antecedentes criminais de Ricky incluíam três detenções e uma conde-
nação, todas por posse de drogas. Fechei a pasta à minha frente e perguntei:

– O que tem a nos dizer sobre Michael Campion?
– Apenas o que li nos jornais – respondeu.
O interrogatório seguiu nessa linha por algumas horas e, como o “charme” de 

Conklin não surtia nenhum efeito sobre Ricky Malcolm, cabia a mim conduzir a 
conversa. Eu estava tentando arrancar alguma informação dele, qualquer coisa, 
alguma mentira que o levasse a cair em contradição, mas o rapaz era teimoso ou 
esperto, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Insistia em dizer que jamais tinha 
visto Michael Campion. Nem vivo, nem morto. 

Fui obrigada a ceder:
– Já sei o que aconteceu, Ricky. Sua namorada se meteu numa enrascada e 

você precisou ajudá-la. O que é compreensível, eu acho.
– Do que você está falando?
– Do corpo, Ricky. Você se lembra? Michael Campion morreu na cama de 

Junie!
O rapaz abriu um sorriso irônico e disse:
– Foi isso que ela disse que aconteceu? E que eu tive alguma coisa a ver com 

a história?
– Junie confessou – interveio Conklin. – Já sabemos de tudo. O garoto estava 

morto quando você chegou lá. Você não teve nada a ver com isso, não estamos 
culpando você de nada!

– Isso é uma piada, não é? – rebateu Malcolm. – Porque não faço a menor 
ideia do que estão falando!

– Se é mesmo inocente, então nos ajude – falei. – Onde você estava na noite 
de 21 de janeiro?

– Onde você estava? – devolveu ele. – Como vou saber onde eu estava três 
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meses atrás? Uma coisa é certa: eu não ajudei Junie a sair de uma enrascada com 
um playboyzinho morto. Vocês são muito trouxas! Não estão vendo que Junie 
está manipulando vocês?

– Está? – perguntei.
– Claro que está! Junie é uma idiota romântica! Ela acha que vive num mundo 

cor-de-rosa! Ela quer acreditar que transou com Michael Campion antes de ele 
bater as botas...

Foi nesse instante que bateram no vidro, conforme eu esperava. Ricky se di-
rigiu a Conklin:

– Não me importa o que ela disse, pois não matei ninguém, muito menos de-
sovei um corpo em qualquer lugar que seja. Junie gosta de chamar atenção, cara. 
Você devia saber quando uma prostituta está mentindo. Pode me indiciar, cara, ou 
então eu vou dar o fora. 

Abri a porta, recebi os papéis trazidos por Yuki e sorrimos uma para a outra. 
De volta à mesa, declarei:

– Sr. Malcolm, o senhor está preso por destruição de provas e obstrução do tra-
balho da polícia. – Espalhei os mandados de busca sobre a mesa, dizendo: – Ama-
nhã a essa altura, cara, sua vida será um livro aberto. Acabaram seus segredos!

capítulo 10

ENQUANTO RICKY MALCOLM DORMIA numa cela no 10º andar do prédio da polí-
cia, entramos no apartamento dele, um quarto e sala em cima de um restaurante 
chinês. Além de Conklin, estavam comigo os investigadores McNeil e Chi. Um 
leve fedor de carne podre podia ser percebido na entrada.

– Está sentindo? – perguntei a Cappy McNeil. 
Em seus 25 anos de polícia, Cappy já tinha visto centenas de cadáveres. Ele 

fez que sim com a cabeça e disse:
– Será que ele se esqueceu de um daqueles sacos de lixo?
– Talvez uma pequena lembrança. Quem sabe um dedo ou uma orelha?
McNeil e seu parceiro, o esguio e esperto Paul Chi, foram até a cozinha do 

apartamento enquanto Conklin e eu seguimos para o quarto. Uma das janelas 
tinha a persiana abaixada. Levantei-a com um puxão e deixei que a luz fraca da 
manhã invadisse os aposentos de Ricky Malcolm. O lugar parecia um chiqueiro: 
os lençóis estavam embolados sobre o colchão manchado, pontas de cigarro 
flutuavam numa caneca de café na mesinha de cabeceira e pratos com restos de 
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comida se amontoavam na cômoda e na televisão. Abrindo a gaveta do criado-
-mudo, encontrei alguns cigarros de maconha, frascos de comprimidos e uma 
caixa de preservativos. 

McNeil entrou no quarto e, olhando à sua volta, disse:
– Gostei da decoração. Aprovada. 
– Encontrou alguma coisa?
– Não. A menos que Ricky tenha esquartejado Michael Campion com uma 

faca de descascar laranja, a prova do crime não está na cozinha. A propósito, o 
cheiro aqui está mais forte.

Conklin abriu o armário, examinou bolsos de calças e sapatos, e depois vol-
tou à cômoda. Jogou para fora camisetas e revistas pornográficas, mas fui eu que 
encontrei o rato morto sob um coturno atrás da porta.

– Eeeeca! Acho que encontrei.
– O pote de ouro no fim do arco-íris! – brincou McNeil. 
Depois de revirarmos cada centímetro do apartamento durante quatro horas, 

Conklin suspirou desapontado:
– Não há nenhuma arma aqui.
– Tudo bem – falei. – Podemos ir.
Voltamos à rua no momento em que o reboque da perícia chegava para levar 

a picape de Ricky Malcolm. Observamos o trabalho até o comboio partir ruido-
samente rua acima, em direção ao laboratório da polícia. McNeil e Chi foram 
embora na viatura em que tinham vindo, ao passo que Conklin e eu seguimos 
no nosso carro. 

A certa altura meu parceiro se virou para mim e disse:
– Aposto 100 pratas, Lindsay, ou um jantar... você escolhe – comecei a rir do 

seu sorriso de galã. – Aposto que há amostras do DNA de Michael Campion em 
algum lugar daquela picape.

– Não quero apostar nada – retruquei. – Torço para que você esteja certo.

capítulo 11

JUNIE MOON PARECIA CANSADA e triste naquela tarde de céu escuro em que 
uma chuva fina caía sobre a cidade. Conklin ergueu a fita com que os peritos 
haviam isolado o sobrado; passei por baixo dela, assinei a prancheta que o 
policial à porta segurava e entrei na mesma sala onde havíamos interrogado 
a prostituta na noite anterior. Mas dessa vez tínhamos um mandado de busca.
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O barulho de marretas nos levou até o banheiro do segundo andar, onde pe-
ritos esburacavam o chão e as paredes a fim de alcançar os canos da banheira. 
Charlie Clapper, chefe da perícia, estava no corredor, junto à porta do cômodo. 
Com os cabelos grisalhos meticulosamente penteados, ele usava um de seus 
vários paletós idênticos e tinha no rosto uma expressão de angústia. 

– Não alimente esperanças, Lindsay – adiantou ele. – Este lugar tem esperma 
suficiente para manter nosso laboratório ocupado durante um ano. 

– Precisamos apenas de um fio de cabelo – falei. – Ou de uma gota do sangue 
de Michael Campion. 

– Eu também gostaria de visitar Veneza antes que ela afunde. Aliás, já que é 
para fazer pedidos, ainda quero um Mercedes conversível. 

Um baque metálico foi ouvido quando o perito trabalhando na banheira des-
montou o sifão. Enquanto ele guardava os canos em sacos plásticos, Conklin e 
eu seguimos até o quarto de Junie.

O lugar não era como o chiqueiro onde Ricky Malcolm dormia, mas estava 
longe de ser um exemplo de ordem e limpeza. Havia tufos de poeira sob os mó-
veis, manchas nas paredes espelhadas e o grosso carpete cinza tinha um aspecto 
ensebado. 

Um dos peritos perguntou se estávamos prontos. Em seguida fechou as corti-
nas, apagou as luzes e foi varrendo a colcha, o carpete e as paredes com o bastão 
de luz ultravioleta, revelando manchas azuladas que indicavam a presença de 
sêmen. Após terminar seu trabalho, olhou para mim e disse:

– Se os clientes vissem isso, eu duvido que eles tirariam a roupa. 
Conklin e eu descemos as escadas em direção ao ronco do aspirador de pó 

e ficamos ali, observando o trabalho dos técnicos. Em meio à barulheira, meu 
parceiro precisou gritar:

– O que podíamos esperar depois de três meses do desaparecimento? Uma 
placa dizendo: “Michael Campion morreu aqui”?

De repente ouvimos um estalido metálico. O perito desligou o aparelho, se 
ajoelhou e puxou a faca de churrasco que estava debaixo do sofá de veludo, 
o mesmo em que havíamos sentado na noite anterior. Usando luvas, ergueu  
o objeto para que pudéssemos ver a mancha cor de ferrugem na lâmina  
serrilhada. 
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