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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

Ponto de ônibus
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1

O veLhO ônibus escOLaR amarelo avançava devagar pela Market Street, na 
direção sul, às sete e meia daquela manhã de maio. As janelas laterais e o vidro 
traseiro eram escurecidos, e uma batida de hip-hop pulsava na neblina baixa, 
que flutuava como um véu de seda entre o sol e São Francisco.

Tenho meu ice 
Tenho meu fumo 
Tenho meu carro 
Não temos nada a perder 
Não temos sorte 
Levanta a cabeça 
Ninguém sabe quando 
Vai encontrar a morte...

O sinal de trânsito ficou amarelo no cruzamento da Market Street com a Rua 4. 
A placa de pare do lado esquerdo do motorista girou para fora, o pisca-alerta 
foi acionado, emitindo uma luz âmbar, e o veículo parou.

À direita do ônibus havia um shopping enorme; as vitrines das lojas de de-
partamento estavam cobertas com grandes pôsteres em preto e branco de uma 
grife, com adolescentes seminus em poses provocantes.

À esquerda, estava parada uma van azul ao lado de um dos dois canteiros que 
dividiam o tráfego – uma área onde se aglomeravam turistas e pessoas à espera 
de transporte.

Louise Lindenmeyer, gerente administrativa, estava atrasada para o trabalho. 
Freou o velho Volvo cinza. Abaixou o vidro da janela e fixou o olhar naquele 
maldito veículo escolar dois carros à frente.

Estivera presa atrás dele desde Buena Vista Park. Então, viu-o afastar-se no 
sinal da Rua 5 com a Market Street, quando um fluxo de carros vindos da trans-
versal direita parou na frente dela.

E agora aquele ônibus a detivera no sinal... de novo.
Louise ouviu um grito:
– Ei, babaca!
Um homem em mangas de camisa, a gravata tremulando, o rosto enrugado, 
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com creme de barbear seco embaixo da orelha esquerda, passou pelo carro dela 
para xingar o motorista do ônibus.

Uma buzina soou, depois outra e, então, houve uma cacofonia.
O sinal ficou verde.
Ela tirou o pé do freio e, naquele instante, sentiu uma onda de choque. Seus 

ouvidos zumbiram quando ela viu o teto do ônibus explodir com violência, 
 voando para o alto.

Pedaços de metal em brasas, estilhaços de aço e de vidro dispararam em todas 
as direções mais rápidos que tiros. Uma nuvem em formato de cogumelo, como 
a de uma pequena bomba atômica, irrompeu acima do ônibus, que se tornou 
uma bola de fogo. Uma fumaça negra tomava o ar.

Louise viu a van azul arder em chamas e, em seguida, escurecer.
Ninguém saiu da van!
E agora a labareda se alastrava em direção ao Camry prata bem à frente. O 

tanque de gasolina estourou e o fogo começou a flamejar sobre o carro, consu-
mindo-o em chamas vívidas.

O homem de rosto enrugado conseguiu se levantar do asfalto e se dirigir ao 
buraco onde um dia estivera a janela do carona do carro de Louise. A camisa de-
saparecera. O cabelo estava frisado e preto. A pele do rosto pendia sobre o ombro.

Ela se encolheu, horrorizada, agarrou-se ao puxador da porta enquanto o 
fogo lambia o capô do Volvo. A porta do carro se abriu e o calor logo avançou.

Foi quando viu a pele da própria mão, parecendo uma luva do avesso. Louise 
não conseguia ouvir os gritos de horror do homem ou os dela mesma. Era como 
se os ouvidos tivessem sido tapados com cera. A visão estava completamente 
tomada por pontos dançantes e formas embaçadas.

Na mesma hora, foi sugada para um poço de escuridão.

2

Meu PaRceiRO, Rich Conklin, estava ao volante do nosso carro sem identifi-
cação policial e eu adoçava o café quando senti o abalo.

O painel tremeu. O café quente entornou sobre uma das minhas mãos.
– Que diabo é isso? – gritei.
Um pouco depois, o rádio bradava, a Central convocando: “Relatos de uma 

explosão no cruzamento da Market Street com a Rua 4. Unidades próximas, 
identifiquem-se e respondam.”
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Joguei o café pela janela, agarrei o microfone e informei que estávamos a 
duas quadras enquanto Conklin acelerava ladeira acima. Depois, ele freou, fa-
zendo com que o carro derrapasse e ficasse atravessado na Rua 4, bloqueando 
o  trânsito.

Saímos às pressas, Conklin berrando:
– Lindsay, cuidado. Podem ocorrer outras explosões!
O ar estava opaco por causa da fumaça, com um cheiro ruim de borracha, 

plástico e carne humana queimados. Parei de correr, esfreguei a manga da ca-
misa nos olhos que ardiam e lutei contra a ânsia de vômito. Adentrei o cenário 
infernal e fiquei arrepiada.

A Market Street é uma das principais vias da cidade. Deveria estar fervi-
lhando com o tráfego das pessoas indo para o trabalho. No entanto, agora pare-
cia Bagdá após o atentado de um homem-bomba. As pessoas gritavam, corriam 
em círculos, cegas pelo pânico e pela fumaça.

Passei um rádio para meu chefe, Anthony Tracchio, e relatei que era a pri-
meira oficial na cena.

– O que está acontecendo, sargento?
Contei-lhe o que via: cinco mortos na rua, mais dois no ponto de ônibus.
– Número desconhecido de vítimas, vivas ou mortas, ainda nos carros – res-

pondi, tossindo.
– Você está bem, Boxer?
– Sim, senhor.
Desliguei quando viaturas, ambulâncias e carros de bombeiros, com sirenes 

estridentes, passaram pela Market Street e formaram um perímetro da Rua 3 até 
a Rua 5, bloqueando o trânsito nas proximidades. Momentos mais tarde, um 
veículo blindado chegou, e o esquadrão antibomba, vestindo traje de proteção 
cinza, espalhou-se pela área devastada.

Uma mulher sangrando, de idade indeterminada, cambaleou na minha di-
reção. Segurei-a quando percebi que suas pernas não resistiam e os joelhos se 
dobravam, e Conklin me ajudou a conduzi-la até uma maca.

– Eu vi tudo – sussurrou a vítima. Ela apontou para uma massa volumosa 
enegrecida no cruzamento. – Aquele ônibus escolar era uma bomba.

– Um ônibus escolar? Por favor, Deus, crianças não!
Meus olhos percorreram os escombros, mas não vi nenhuma criança.
Será que todas tinham sido queimadas vivas?
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A áGua jORRava das mangueiras, apagando as chamas. O metal chiava e 
sentia-se um cheiro desagradável.

Encontrei Chuck Hanni, investigador de incêndios criminosos e especialista 
em explosões, inclinando-se para fora da porta do ônibus escolar. Ele tinha o 
cabelo penteado para trás, usava calça cáqui e uma camisa de brim, as mangas 
arregaçadas, mostrando a velha cicatriz de queimadura que ia do polegar direito 
até o cotovelo.

Hanni ergueu o olhar e comentou:
– Meu Deus, que desastre terrível, Lindsay.
Conduziu-me pelo que chamou de uma “explosão catastrófica”. Mostrou dois 

corpos totalmente carbonizados, do tamanho de adultos, enroscados entre as 
duas fileiras de assentos próximos ao motorista. Destacou que os pneus diantei-
ros estavam cheios de ar e os traseiros, furados.

– A explosão começou atrás, não no compartimento do motor. E achei isto.
Ele indicou pedaços redondos de vidro, tubos condutores e fragmentos de 

plástico azul derretidos em uma massa atrás da porta do ônibus.
– Imagine a força da explosão – disse, apontando para um projétil de metal 

cravado na parede. – Isto é uma balança de três braços, e suponho que o plástico 
azul seja de um cooler. Foram necessários menos de 5 litros de éter e apenas uma 
faísca para fazer tudo isso...

Fez um gesto com uma das mãos para indicar os três quarteirões de absoluta 
destruição.

Ouvi tosses secas e botas esmagando vidro. Era Conklin, um vulto de quase 
1,90 metro se materializando ao sair da neblina.

– Tem algo que vocês devem ver antes que o esquadrão antibomba nos ex-
pulse daqui.

Hanni e eu o seguimos pelo cruzamento até o local onde havia o corpo de um 
homem dobrado contra um poste.

– Uma testemunha viu este cara voar pelo para-brisa do ônibus na explosão 
– disse Conklin.

O morto era hispânico e tinha o rosto retalhado, o cabelo emaranhado tin-
gido de vermelho com o sangue, o corpo mal coberto com os farrapos de um 
casaco azul-elétrico e um jeans, o crânio deformado por causa da colisão com 
o poste. Pelas linhas de expressão no rosto, deduzi que o homem vivera uns 
quarenta anos de dureza. Retirei sua carteira de um dos bolsos da calça e abri-a 
para ver sua habilitação.
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– Seu nome é Juan Gomez. De acordo com este documento, ele tem apenas 
23 anos.

Hanni se curvou, afastou os lábios do morto. Vi duas fileiras quebradas de 
tocos cariados no lugar onde antes existiam os dentes.

– Um viciado – concluiu. – Talvez fosse quem preparava a droga. Lindsay, 
este caso pertence à Divisão de Narcóticos ou à Agência de Controle de Drogas.

Hanni digitava um número no celular enquanto eu fitava o corpo de Juan 
Gomez. Dentes podres são o primeiro sinal visível de uso de metanfetamina. 
Bastam alguns anos de privação de comida e sono para um dependente envelhe-
cer vinte anos. Até lá, a droga teria corroído grande parte do cérebro.

Gomez estava de saída antes da explosão.
– Então, o ônibus era um laboratório de metanfetamina móvel? – indagou 

Conklin.
Hanni permanecia na linha, à espera da Narcóticos.
– Sim, era – respondeu. – Até que houve uma explosão infernal.



PaRTe 1

bagman Jesus
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capítulo 1

nuMa Manhã nO início de maio, Cindy Thomas abotoou seu trench coat e 
falou “Bom dia, Pinky” enquanto o porteiro mantinha abertas as portas da 
frente do condomínio Blakely Arms. Ele tocou a pala do quepe e retribuiu o 
cumprimento, encarando-a:

– Tenha um bom dia, Srta. Thomas. Tome cuidado.
Ela não podia dizer que nunca ia atrás de encrenca. Trabalhava na editoria 

policial do San Francisco Chronicle e gostava de afirmar “Notícia ruim é notícia 
boa para mim”.

No entanto, havia um ano e meio, um psicopata com uma sublocação ilegal e 
acessos de fúria constantes, morando dois andares acima dela, entrara de modo 
sorrateiro nos apartamentos e iniciara uma matança brutal.

O assassino havia sido capturado e condenado. Agora, estava isolado no 
corredor da morte do presídio estadual de San Quentin, conhecido como “Q”.

Mesmo assim, ocorreram mudanças no Blakely Arms. Os moradores fecha-
vam as portas com trancas triplas todas as noites, encolhiam-se diante de ruídos 
repentinos, não se sentiam mais seguros.

Cindy estava determinada a não viver com esse tipo de medo. Sorriu para o 
porteiro.

– Sou agressiva, Pinky. Os criminosos é que deveriam tomar cuidado 
 co mi go.

Em seguida, saiu rapidamente.
Andando a passos largos pela Townsend Street, indo da Rua 3 até a Rua 5 – 

dois quarteirões bem compridos –, Cindy percorria a velha e a nova São Fran-
cisco. Passou pela loja de bebidas alcoólicas próxima ao seu edifício, por um 
drive-thru do outro lado da rua, por um café e por uma livraria no andar térreo 
de um novo arranha-céu residencial, usando o tempo para retornar telefone-
mas, agendar compromissos, organizar o dia.

Depois, parou perto da estação de Caltrain, que costumava ser um inferno 
por causa dos moradores de rua drogados e havia pouco tempo fora reformada, 
no rastro da revitalização do bairro.

Porém, atrás da estação, havia um trecho irregular de calçada sem cerca que 
se estendia ao longo do pátio dos trens. Latas-velhas enferrujadas, da época de 
Jimi Hendrix, encontravam-se estacionadas na rua, servindo de abrigo para os 
sem-teto.
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Enquanto Cindy se preparava para caminhar por aquela terra de ninguém, 
notou um grupo de mendigos adiante; alguns pareciam chorar.

Hesitou.
Então, retirou do casaco a carteira de identidade, segurou-a à frente como se 

fosse um distintivo, abriu caminho entre o aglomerado de pessoas, que deram 
passagem para ela.

As raízes dos ailantos haviam rompido a calçada e suas copas sombreavam 
uma pilha de trapos, jornais velhos e sobras de fast-food ao pé de uma cerca de 
arame.

Cindy sentiu uma ânsia de vômito e prendeu a respiração.
O amontoado de trapos era, na verdade, um homem morto. As roupas esta-

vam encharcadas de sangue e o rosto, totalmente deformado.
Perto dele, havia uma mulher corpulenta, desdentada, usando muitas ca-

madas de roupas. O nariz estava avermelhado e as pernas, enfaixadas até os 
joelhos.

– O que aconteceu? Quem é este homem? – perguntou Cindy.
A mulher a olhou de esguelha.
– É B-B-Bagman Jesus. Alguém matou ele!
Cindy ligou para o 911, relatou o que, sem dúvida, havia sido um assassinato 

e esperou a polícia chegar.
Os moradores de rua se reuniram ao seu redor.
Esses eram os sujos, os incontáveis, os marginalizados que escapavam por en-

tre as brechas da sociedade, viviam onde os recenseadores tinham medo de pisar.
Cheiravam mal e se encolhiam, gaguejavam e se coçavam, e faziam de tudo 

para se aproximar dela. Esticavam a mão para tocá-la, discutiam e se repreen-
diam.

Queriam ser ouvidos.
Meia hora atrás, Cindy teria evitado qualquer tipo de contato com aquela 

gente, mas agora queria muito escutar todo mundo. À medida que o tempo 
passava e a polícia não chegava, ela sentia que uma matéria ia brotando, prepa-
rando-se para florescer.

Telefonou para a casa de Lindsay.
Houve seis toques antes de uma voz masculina atender com rispidez:
– Alô?
Ela teve a impressão de que interrompera a amiga e Joe em um momento 

inoportuno.
– Bela hora, Cindy – reclamou ele, ofegante.
– Desculpe, Joe, de verdade. Mas tenho que falar com Lindsay.
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capítulo 2

– nãO fique iRRiTadO – pedi, aconchegando o cobertor sob o queixo de Joe 
e acariciando-lhe o rosto com a barba por fazer. Dei-lhe um beijo, daqueles 
bem quentes.

Não queria que ele fosse embora de novo porque eu não lhe dera toda a aten-
ção que merecia.

– Não estou irritado – afirmou, de olhos fechados. – Mas vou querer uma 
recompensa esta noite, então prepare-se.

Dei uma risada.
– Mal posso esperar.
– Cindy é uma má influência.
Ri um pouco mais.
Cindy é uma pit bull disfarçada. Parece fazer o estilo fútil, porém é a obstina-

ção em pessoa. Foi assim que abriu caminho à força na cena do meu crime san-
grento seis anos atrás e não desistiu até ter conseguido a sua matéria e eu ter so-
lucionado o meu caso. Quem dera todos os meus subordinados fossem como ela.

– Cindy é um doce – falei. – Você acaba gostando dela.
– Sério? Bom, vou ter que acreditar em você. – Ele deu um sorriso irônico.
– Querido, você se importa...?
– De levar Martha para passear? Tudo bem. Porque eu trabalho em casa e 

você tem um emprego de verdade.
– Obrigada, Joe. Vai fazer isso logo? Porque acho que ela está precisando.
Olhou-me com o rosto inexpressivo, mas os grandes olhos azuis me censura-

vam. Soprei-lhe um beijo e, então, corri para o chuveiro.
Meses haviam se passado desde que o meu aconchegante apartamento em 

Potrero Hill fora destruído em um incêndio e eu ainda estava me acostumando 
a morar com Joe, em um bairro de classe alta.

Não que eu não apreciasse o boxe de mármore travertino do banheiro com 
ducha dupla e um dispositivo que liberava sabonete em gel, xampu e hidra-
tante. Além das toalhas de banho luxuosas, dobradas sobre um suporte de me-
tal aquecido.

É, as coisas poderiam ser piores.
Aumentei a temperatura e a intensidade da água e lavei o cabelo, pensando 

no telefonema de Cindy, querendo saber por que ela estava tão empolgada.
Pelo que eu sabia, mendigos mortos não viravam manchetes, mas Cindy me 

disse que aquele era especial, com um nome fora do comum. E me pediu para 
conferir a cena do crime.
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Sequei o cabelo, fui pelo corredor acarpetado até o meu próprio closet, que 
ainda não tinha muitas roupas. Vesti uma calça social lisa e um pulôver azul-
-esverdeado, chequei a pistola e afivelei o coldre de ombro. Por fim, coloquei o 
meu segundo melhor blazer azul.

Inclinei-me para acariciar as orelhas sedosas da minha adorável border collie 
e gritei para Joe:

– Tchau, querido.
Então, saí para encontrar a mais nova paixão de Cindy: um mendigo morto 

com um nome louco.
Bagman Jesus.

capítulo 3

cindy cOnTinuOu aO lado do morto, preenchendo o bloquinho com nomes, 
descrições, citações dos amigos de Bagman Jesus e dos que lamentavam sua 
morte.

– Ele usava uma cruz muito grande – lembrou um lavador de louças mexi-
cano de um restaurante tailandês. Usava uma camiseta esportiva e jeans sob um 
avental branco sujo. Tinha o desenho de uma carpa chinesa tatuada nos braços. 
– A cruz era feita de dois pregos...

– Era um crucifixo, Tommy – explicou uma mulher encurvada de cabelo 
branco, apoiada em seu carrinho de compras à margem do grupo, com feridas 
nas pernas e o casaco vermelho imundo arrastando no chão.

– Descuuuulpa, chefe. Eu quis dizer crucifixo.
– E não eram pregos, eram parafusos, com quase 10 centímetros de com-

primento, amarrados com um fio de cobre. E não se esqueça daquele bebê de 
brinquedo na cruz. Um bebezinho rosa.

A idosa manteve o polegar e o dedo indicador afastados 2,5 centímetros para 
mostrar a Cindy como o brinquedo era pequeno.

– Por que alguém levaria o crucifixo dele? – questionou a mulher corpulenta. 
– Mas sua b-b-bolsa... Aquela era uma bolsa de couro verdadeiro! Senhorita, 
escreva que ele foi morto por causa de suas co-co-coisas.

– Nem sabemos seu nome verdadeiro – comentou Babe, uma garota grande 
da casa de massagem chinesa. – Ele me deu 10 dólares quando eu estava sem 
comida. Não pediu nada em troca.

– Bagman cuidou de mim quando tive pneumonia – afirmou um homem 
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grisalho, a calça do terno risca de giz apertada na cintura com barbante. – Meu 
nome é Bunker. Charles Bunker.

Estendeu uma das mãos e Cindy apertou-a.
– Ouvi tiros ontem – disse Bunker. – Depois da meia-noite.
– Viu quem atirou?
– Quem me dera.
– Ele tinha inimigos?
– Vai me deixar passar? – indagou um homem negro com dreads no cabelo, 

piercing dourado no nariz e uma blusa de gola rulê branca sob um paletó de 
smoking velho, que abria caminho com dificuldade em direção a Cindy.

Ele soletrou o nome devagar – Harry Bainbridge –, assim a jornalista poderia 
anotá-lo corretamente. Em seguida, com o dedo longo e ossudo erguido acima 
de Bagman, traçou as letras costuradas nas costas do casaco ensanguentado do 
morto.

– Consegue ler isso? – perguntou.
Cindy assentiu.
– Diz tudo o que você quer saber.
Ela anotou.
Jesus Salva.

capítulo 4

quandO cOnkLin e eu chegamos à esquina da Rua 4 com a Townsend Street, 
policiais tinham isolado a área, afastado os curiosos, desviado os veículos para 
o caminho mais longo até a entrada da estação, bloqueado todo o tráfego.

Cindy estava à nossa espera na rua.
Sinalizou para que parássemos, abriu a porta do carro para mim e começou a 

despejar sua história antes de eu colocar os pés no chão.
– Tive a ideia de uma série de cinco matérias sobre os sem-teto de São Fran-

cisco. E vou começar com a vida e a morte desse homem.
Apontou para um corpo, estendido em trapos ensanguentados.
– Trinta pessoas choravam sobre o corpo dele, Lindsay. Não sei se tantas pes-

soas assim iriam chorar se fosse eu que estivesse ali deitada.
– Cale-se – falou Conklin, dando a volta pela frente do carro. – Você é louca.
Com delicadeza, sacudiu-lhe um dos ombros, fazendo com que os cachos 

louros balançassem.
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– Ok, ok – admitiu Cindy. Sorriu para ele, os dentes da frente um pouco 
sobrepostos acrescentando um toque vulnerável à sua graciosidade natural. – 
Brincadeira. Mas estou falando sério com relação a Bagman Jesus. Me mante-
nham informada, combinado?

– Pode deixar – concordei, porém não entendi por que ela considerava o 
mendigo uma celebridade e sua morte, um grande assunto.

– Cindy, moradores de rua morrem todos os dias...
– E ninguém dá a mínima. Que inferno, as pessoas os querem mortos. Essa é 

a questão!
Deixei Cindy e Conklin e fui mostrar meu distintivo a K. J. Grealish, a perita 

forense responsável. Era jovem, magra e morena e estava com os lábios todos 
machucados de tanto mordê-los por causa do estresse.

– Estou acordada há 27 horas – contou Grealish – e esta merda aqui pode me 
custar mais 27. Me explique de novo: por que estamos aqui?

À medida que os trens entravam no pátio com estardalhaço, a poeira levan-
tava, folhas caíam das árvores e jornais eram carregados pelo vento, contami-
nando ainda mais a cena do crime.

Uma buzina soou – o furgão do médico-legista pedia passagem. Estacionou 
no meio da rua. A porta se abriu e a Dra. Claire Washburn saiu. Ela colocou as 
mãos nos quadris largos, lançou-me seu sorriso angelical e eu o retribuí. Apro-
ximei-me e lhe dei um abraço.

Claire não é apenas a médica-legista chefe de São Francisco, mas a minha 
melhor amiga. Tínhamos nos unido havia quinze anos, quando ela era uma 
médica-legista assistente, negra e rechonchuda, e eu era uma loura alta com pei-
tos grandes, tentando sobreviver ao meu selvagem primeiro ano no treinamento 
da Divisão de Homicídios.

Aquele tinha sido um período difícil e cruel para nós duas, quando apenas 
tentávamos fazer nossos trabalhos em um mundo masculino.

Ainda conversávamos todos os dias. Eu era a madrinha da sua caçula e me 
sentia mais próxima de Claire do que da minha própria irmã. Mas fazia mais de 
uma semana que eu não a via.

Após o abraço, Claire perguntou à perita:
– K. J.? Você tem as fotos da vítima?
Grealish respondeu que sim. Então, eu e Claire passamos por baixo do cor-

dão de isolamento e Cindy veio conosco, o que não foi nenhuma surpresa.
– Tudo bem – disse a Grealish. – Ela está comigo.
– Na verdade – falou Cindy baixinho –, você está comigo.
Andamos ao redor do rastro de sangue e contornamos os cones. Claire co-
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locou a bolsa no chão e se curvou ao lado do corpo. Com uma das mãos enlu-
vadas, virou a cabeça de Bagman de um lado para o outro. Cuidadosamente, 
examinou o couro cabeludo, procurando por lacerações, fraturas ou outros feri-
mentos. Após uma longa pausa, exclamou:

– Minha nossa.
– Chega de jargão médico – exigi. – Fale agora a nossa língua.
– Como de costume, Lindsay – Claire suspirou –, não vou me pronunciar até 

fazer os exames. Mas vejam só... e isso é extraoficial, certo, jornalista? – avisou a 
Cindy. – Está me ouvindo?

– Tudo bem. Meus lábios estão selados. Minha boca é um túmulo.
– Parece que o cara não foi vítima apenas de um espancamento – murmu-

rou Claire. – Esse pobre coitado levou vários tiros na cabeça. Ele foi baleado à 
queima-roupa, talvez até acabarem as balas.

capítulo 5

O assassinaTO de uM morador de rua tem prioridade zero na Homicídios. 
Isso é cruel, porém não temos os recursos para trabalhar em casos nos quais o 
criminoso nunca será encontrado.

Conklin e eu conversávamos sobre isso sentados no carro.
– Bagman Jesus foi roubado, certo? – perguntou Conklin. – Alguns sem-teto 

lhe deram uma surra e, quando ele revidou, atiraram.
– Esses tiros... Sei lá. Parece mais coisa de gangue. Ou um bando de garotos 

arrastando um vagabundo por diversão, depois metendo bala porque ficariam 
impunes. Basta olhar para aquilo. – Apontei para a cena do crime: havia pegadas 
de sangue entrecruzadas na calçada, de forma aleatória, sem um rumo.

Além dessa confusão, não havia testemunhas, câmeras em postes nem cáp-
sulas das balas.

Não sabíamos sequer o verdadeiro nome da vítima.
Se não fosse pela história que Cindy iria escrever para o Chronicle, o ar-

quivo referente ao caso desse sem-teto teria ido para o fim da pilha até ser 
esquecido.

Até mesmo por mim.
Só que aqueles vários tiros disparados à queima-roupa me incomodavam.
– Bater e atirar, isso é loucura para um assalto, Rich. Minha intuição é que se 

trata de uma vingança. Ou algum tipo de crime passional.
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Conklin deu um sorriso galanteador.
– Então, vamos trabalhar nisso.
Ele desligou o carro e caminhamos até o fim do quarteirão, onde os entrevis-

tados de Cindy ainda vagavam atrás do cordão de isolamento.
Voltamos a interrogá-los. A seguir, expandimos a nossa esfera de ação para 

incluir toda a área da Townsend assim como Clyde Street e Lusk Alley. Con-
versamos com os caixas de uma bodega, os vendedores de uma sex shop gay, as 
prostitutas e os drogados que circulavam pela rua.

Batemos às portas de moradias de baixa renda. Passamos a tarde falando 
com operadores de empilhadeira e trabalhadores nos armazéns ao longo da 
 Townsend.

A verdade é que muitas pessoas se dispersavam quando viam os distintivos. 
Outras alegavam que não o conheciam ou não faziam ideia de sua morte.

Quem sabia de sua existência tinha histórias para contar. O homem acabara 
com um assalto à loja de bebidas alcoólicas, às vezes trabalhava em um refeitó-
rio popular, sempre tinha alguns dólares para quem precisasse.

Disseram que ele era da elite, rei da rua, um desocupado com coração de 
ouro. E sua perda foi trágica para aqueles que o consideravam um amigo.

No fim do dia, minha postura mudara de ceticismo para curiosidade e per-
cebi que fora contaminada pelo entusiasmo de Cindy – ou talvez eu havia ficado 
entusiasmada por conta própria.

Bagman Jesus fora o bom pastor de um rebanho ferido.
Então, por que havia sido assassinado?
Será que apenas estava no lugar errado, na hora errada?
Ou sua morte tinha sido premeditada?
E isso nos deixou com duas grandes perguntas das quais nenhum bom poli-

cial poderia se esquivar com a consciência limpa: Quem matara Bagman Jesus? 
E por quê?

capítulo 6

cOnkLin e eu chegamos à Central por volta das cinco e cruzamos a sala até 
o pequeno escritório envidraçado do tenente Warren Jacobi, escritório que 
um dia já fora meu.

Jacobi havia sido meu parceiro. E, embora tivéssemos trocado de funções e 
discordado com frequência, trabalhávamos juntos havia tantos anos que ele era 
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capaz de ler os meus pensamentos como ninguém – nem Claire, nem Conklin, 
nem Cindy, nem Joe possuíam a mesma capacidade.

Ele estava sentado atrás da mesa, que parecia saída de um ferro-velho, quando 
entramos. Meu velho amigo e chefe é um policial gordo e grisalho, de 53 anos, 
sendo mais de 25 deles de experiência na Homicídios. Os olhos cinzentos pene-
trantes se fixaram em mim, e notei sua expressão séria.

– Que diabo vocês dois fizeram o dia todo? – perguntou-me. – Será que en-
tendi direito? Estavam trabalhando no caso de um sem-teto morto?

O inspetor bonitão – como Conklin é conhecido na Central – indicou-me 
a cadeira para que eu me sentasse. Em seguida, estacionou o belo traseiro no 
aparador e começou a rir.

– Falei algo engraçado, Conklin? – indagou Jacobi rispidamente. – Você tem 
doze casos não solucionados em cima da sua mesa. Quer que eu os liste?

Estava nervosinho porque a taxa de resolução de assassinatos em São Fran-
cisco era ínfima, abaixo até do número de Detroit.

– Vou contar a ele – avisei ao meu parceiro.
Apoiei os pés na parte da frente da mesa de Jacobi e expliquei:
– Perdemos a noção do tempo, Warren. Esse crime apresenta alguns aspectos 

estranhos e a morte da vítima vai ser destacada em letras garrafais no Chronicle 
amanhã. Pensei que deveríamos sair na frente.

– Continue falando – ordenou Jacobi, como se eu fosse um suspeito que es-
tivesse na cela.

Informei-o sobre as boas ações relatadas e as teorias variadas: que Bagman 
Jesus era um missionário ou filantropo, que o bebê no crucifixo era uma de-
claração pró-vida ou que simbolizava como, um dia, todos nós tínhamos sido 
inocentes e puros – assim como o Menino Jesus.

– O cara levava jeito com as pessoas – concluí. – Muito carismático, algum 
tipo de santo dos sem-teto.

Jacobi tamborilava na mesa.
– Não sabe o nome desse santo, sabe, Boxer?
– Não.
– E não tem nenhuma pista sobre quem o matou ou qual foi o motivo?
– Nem uma sugestão de uma pista.
– É isso, então – falou Jacobi, batendo no móvel. – Acabou. Encerrado. A 

menos que alguém entre aqui e confesse, não desperdicem mais tempo do de-
partamento. Entenderam?

– Sim, senhor – respondeu Conklin.
– Boxer?
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– Estou ouvindo o senhor, tenente.
Saímos do escritório e batemos o ponto, encerrando o dia.
– Você entendeu, certo? – perguntei a Conklin.
– Não tem como não entender “encerrado”.
– Rich, Jacobi foi bem claro. Ele disse para trabalharmos no caso de Bagman 

Jesus no nosso tempo livre. Vou descer para ver Claire. Você vem?

capítulo 7

cLaiRe esTava usandO um avental cirúrgico, com um broche de borboleta no 
decote, outro avental amarrado à cintura e uma touca florida cobrindo o cabelo. 
Na mesa de autópsia em aço inoxidável à frente dela, Bagman Jesus estava dei-
tado nu, as feições terrivelmente deformadas e destacadas pelas luzes.

Uma incisão em Y ia desde as clavículas até o púbis e havia sido costurada 
com linha branca grossa. Havia hematomas por todo o corpo, além de lacera-
ções e contusões.

Bagman só podia ter sido agredido por vingança.
– Recebi os exames de raios X – informou Claire.
Olhei para o negatoscópio, que iluminava os exames. Ela continuou:
– Mão direita quebrada, provavelmente tentou dar um soco no agressor ou 

foi pisada quando ele caiu no chão. Muitas fraturas nos ossos da face, assim 
como fraturas múltiplas no crânio. Três costelas quebradas. É possível que todos 
esses traumatismos o tenham matado. No entanto, quando lhe bateram com um 
bastão, ele já estava morto.

– Causa da morte? Me diga, Borboleta. Estou pronta.
– Meu Deus! – exclamou. – Trabalho o mais rápido que posso e ainda não 

estou à sua altura, Lindsay.
– Por favor? – pedi.
Resignada, Claire pegou vários sacos pequenos de papel-cristal com o que 

pareciam balas distorcidas.
– São calibre 22? – perguntou Conklin.
– Isso. Quatro dos tiros na cabeça passaram zunindo sob o couro cabeludo e 

ficaram cravadas ali. Mas, ainda assim, o Sr. Jesus poderia ter sobrevivido.
– E então? – indaguei. – O que o matou?
– Então, querida, o assassino acertou o Sr. Jesus na têmpora, e é provável que 

tenha sido o tiro que o matou. Depois atirou na nuca só para garantir.
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– E ainda bateu no rosto dele? E quebrou as costelas? – questionei, incrédula. 
– Isso que é crime passional.

– É óbvio que alguém o odiava – disse Claire, e então gritou para a assis-
tente. – Leve o Sr. Jesus daqui para mim, pode ser, Bunny? Chame Joey para 
ajudar. E escreva “Indigente número 27” e a data na identificação presa ao 
dedo do pé.

Eu e Conklin a seguimos até o escritório.
– Tenho outra coisa para mostrar a vocês – avisou ela.
Tirou a touca e os aventais. Por baixo, usava calça cirúrgica e sua camiseta 

favorita, que dizia “Sou gorda e tenho 40 anos, mas esta sou eu”. Claire sempre 
gargalhava com essa frase, mas ela já tinha 45 e eu achava que estava na hora de 
arranjar uma nova camiseta.

Ela pediu que nos sentássemos e fez o mesmo, destrancando a gaveta de cima 
da sua mesa. Retirou outro saco de provas, colocou-o em cima do móvel e incli-
nou a luminária para focar a luz diretamente.

– É o crucifixo de Bagman – comentei, fitando a peça, que tinha a aura de um 
artefato antigo e valioso.

Era exatamente como tinham me descrito: dois parafusos, um fio de cobre, 
um bebê de brinquedo amarrado à cruz.

– Pode ter algumas digitais no bebê... – sugeri. – Onde você encontrou isso?
– Na garganta de Bagman – respondeu Claire, tomando um gole de água. – 

Alguém tentou enfiar-lhe isso goela abaixo.

capítulo 8

eu esTava ansiOsa para ouvir o que Joe pensava sobre Bagman Jesus.
Naquela noite, jantávamos no Foreign Cinema. Embora localizado em um 

sórdido quarteirão no bairro mais perigoso da cidade, rodeado de bodegas 
e lojas de bugigangas, a decoração sofisticada do restaurante dá a impressão 
de que um disco voador o pegou em Los Angeles e o largou em Mission por 
engano.

Fora o visual, o que faz dele um verdadeiro deleite são as mesas de piqueni-
que no jardim dos fundos, onde filmes antigos são projetados na parede branca 
de um edifício vizinho.

O céu estava límpido, e as lâmpadas incandescentes espalhadas por todo o 
pátio deixavam a noite ainda mais aconchegante. Sean Penn se achava em uma 
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das mesas com alguns amigos, porém o grande atrativo para mim era jantar 
com Joe sem precisarmos pegar um avião.

Após tantos solavancos angustiantes, a montanha-russa do nosso relaciona-
mento a distância havia se estabilizado quando ele se mudou para São Francisco 
para ficar comigo. Agora, morávamos juntos.

Enfim dando uma chance real.
Enquanto passava sem áudio Os guarda-chuvas do amor, Joe ouvia com aten-

ção o relato do meu dia surpreendente: como Conklin e eu nos matamos de 
andar tentando descobrir quem assassinara Bagman Jesus.

– Claire tirou cinco balas da cabeça daquele homem, quatro delas abaixo do 
couro cabeludo – contei. – O quinto tiro foi na têmpora e parece que foi o de 
misericórdia. Em seguida, Bagman foi baleado na nuca, após a morte. Isso é 
típico de uma vingança, não acha?

– Essas balas eram calibre 25 ou 22?
– Calibre 22.
– Faz sentido. Tinham que ser menos destrutivas, para não atravessarem o 

crânio. Havia alguma cápsula na cena do crime?
– Nenhuma. O atirador provavelmente usou um revólver.
– Ou uma semiautomática e recolheu as cápsulas. Esse tipo de sujeito não 

quer deixar provas. Já pensa à frente.
– Isso é importante. – Fiquei remoendo o que Joe tinha falado. – Então, talvez 

tenha sido premeditado?
– É possível, Linds. E o chumbo da bala talvez tenha estrias. Veja o que o 

laboratório diz. Pena que você não vai ter as digitais das cápsulas.
– Talvez haja algumas no bebê de plástico.
Joe assentiu, mas não pareceu concordar de verdade.
– Você acha que não? – indaguei.
– Se o atirador recolheu as cápsulas, deve ser um profissional. Um matador de 

aluguel ou um militar. Ou um policial. Se era um profissional...
– O crucifixo também não vai ter digitais – completei. – Mas por que um 

profissional mataria um morador de rua com tanta crueldade?
– Você ainda está no primeiro dia de investigação, Linds. Dê um tempo a si 

mesma.
Concordei, pensando que Jacobi já encerrara esse caso. Apoiei a cabeça nas 

mãos, enquanto Joe chamava o garçom e pedia vinho. A seguir, notei que ele me 
deu um sorriso enorme e indecifrável.

Recostei-me e o analisei; Joe parecia uma criança escondendo um segredo.
Perguntei o que estava acontecendo e esperei que ele degustasse o vinho. De-
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pois de me fazer esperar bastante tempo, inclinou-se sobre a mesa e tomou as 
minhas mãos nas dele.

– Bem, loura, adivinhe quem recebeu um telefonema do Pentágono hoje?

capítulo 9

– Meu deus – deixei escapar. – Não me diga que é o que estou pensando.
Não consegui me conter. Logo imaginei que Joe estava sendo convocado de 

volta a Washington – e só a ideia já era insuportável.
– Lindsay, fique tranquila. O telefonema foi sobre um serviço. Pode ser o pri-

meiro de muitos, todos lucrativos, um grande impulso para a minha empresa 
de consultoria.

Quando conheci Joe durante um caso em que trabalhava, seu cartão profis-
sional dizia: Diretor Adjunto, Segurança Interna. Em Washington, ele era 
o melhor combatente do terrorismo. E esse foi o emprego que abandonou ao se 
mudar para a Costa Oeste para ficar comigo.

As credenciais e a reputação dele eram excelentes, mas as oportunidades de 
trabalho não apareceram em São Francisco com tanta rapidez como esperá-
vamos.

Para mim, a culpa era do atual governo, que ficou irritado porque o superpo-
pular Joseph Molinari saíra justo em um ano eleitoral. Aparentemente, estavam 
superando o ressentimento.

Uma boa notícia.
Relaxei. Sorri.
– Uau. Você me assustou, Joe – confessei e comecei a me animar. – Então me 

conte sobre o serviço.
– Claro, mas vamos pedir a comida primeiro.
Não lembro o que escolhi porque, quando a refeição chegou, Joe me contava 

que estava indo para uma conferência no Oriente Médio, já na manhã seguinte.
E que talvez ficasse na Jordânia por três semanas ou mais.
Ele parou de comer e indagou com delicadeza:
– O que há de errado, Lindsay? O que está preocupando você?
Ele de fato estava interessado, porém minha pressão subira e eu não era capaz 

de responder gentilmente.
– Seu aniversário é amanhã, Joe. Nós íamos passar o fim de semana na casa 

da Cat, lembra?
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Catherine é minha irmã, seis anos mais nova, que mora na bela cidade costeira 
de Half Moon Bay com as duas filhas. Era para ser um fim de semana agradável 
e que significava muito para mim, pois Joe se reuniria à única família que tenho.

– Podemos ficar com Cat outra hora, querida. Tenho que ir a essa conferência. 
Além disso, Lindsay, tudo o que quero para o meu aniversário é esta noite e você.

– Não posso conversar com você agora – avisei, atirando o guardanapo em 
cima da mesa, levantando-me em frente à projeção do filme, ouvindo as pessoas 
gritarem para que eu me sentasse.

Atravessei o restaurante e percorri o corredor que levava à saída, com nichos 
de velas votivas nas paredes. Tirei o celular do bolso e chamei um táxi antes de 
chegar à rua.

Esperei na calçada, naquele bairro inóspito, sentindo-me ultrajada, estúpida 
e, por fim, irritada comigo mesma.

Eu havia me comportado como a loura burra do estereótipo que sempre des-
prezara.

capítulo 10

Sua loura burra. Inclinei-me, dei uma nota de 5 dólares ao taxista e o dis-
pensei.

Refiz o caminho romântico à luz de velas pelo corredor de 10 metros, cruzei 
o restaurante e voltei ao jardim dos fundos.

Cheguei lá quando o garçom retirava os pratos.
– Abaixe-se! – reclamava a mesma pessoa de antes. – Você. Sim, você.
Sentei-me em frente a Joe e confessei:
– Isso foi estupidez da minha parte. Sinto muito.
A expressão em seu rosto demonstrava mágoa.
– Eu também sinto muito. Deveria ter falado com mais cuidado, mas não 

imaginei que você reagiria assim.
– Não, não se desculpe. Você estava certo e eu fui uma completa idiota, Joe. 

Me perdoa?
– Já perdoei. Mas, cada vez que brigamos, o elefante branco do nosso relacio-

namento faz o que faz.
– Come amendoim? – perguntei.
Joe sorriu, porém com tristeza.
– Você está entrando nos 40.
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– Sei disso. Obrigada por me lembrar.
– Vou fazer 47 amanhã, como você mesma lembrou. No ano passado, pedi 

você em casamento. O anel que lhe ofereci continua em uma caixinha, em uma 
gaveta, não no seu dedo. O que quero para o meu aniversário? Quero que se 
decida, Lindsay.

Com o sincronismo inconveniente que os garçons ao redor do mundo ha-
viam aperfeiçoado, um trio de rapazes rodeou a mesa, um bolo pequeno nas 
mãos com as velas acesas, e começaram a cantar para Joe “Parabéns pra você”. 
Assim como eu planejara.

Os outros clientes que jantavam acompanharam a música e vários olhares se 
voltaram para nós. Joe sorriu e apagou as velas.

Depois, olhou para mim, o rosto tomado por amor.
– Não adianta, loura. Não vou dizer o que desejei.
Eu me senti uma tola por estragar a nossa noite.
Mas não sabia o que fazer com relação ao desejo de Joe e àquele anel de dia-

mante na caixa de veludo preto.
Porém, tinha certeza absoluta de que a minha indecisão não estava relacio-

nada a Joe.

capítulo 11

acORdaMOs anTes dO amanhecer e fizemos amor com urgência, sem trocar-
mos uma palavra. Puxões de cabelo, lábios mordidos, travesseiros jogados no 
chão.

A sessão de sexo ardente era verdadeira, o reconhecimento sincero de que 
estávamos unidos. Não havia nada que um de nós pudesse dizer que o outro já 
não soubesse.

Ficamos deitados um ao lado do outro em um momento de satisfação, os cor-
pos suados, as mãos entrelaçadas firmemente. O relógio high-tech na mesinha 
de cabeceira projetava no teto a hora e a temperatura externa em dígitos grandes 
e vermelhos.

Eram 5h15 da manhã.
Fazia 11 graus.
– Tive um sonho bom. Tudo vai ficar bem – profetizou Joe.
Estava me garantindo? Ou tranquilizando a si mesmo?
– Como foi o sonho?
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– Nadávamos juntos, nus, em uma cachoeira. Água. Isso é sexo, certo?
Ele soltou a minha mão. Senti um movimento no colchão. Joe sacudiu o co-

bertor e cobriu o meu corpo.
Ouvi a água do chuveiro correndo enquanto permanecia no escuro, sen-

tindo-me reprimida, chorosa e indecisa. Cochilei, acordando ao toque de Joe 
no meu cabelo.

– Estou indo agora, Lindsay.
Estiquei-me, coloquei os braços ao redor do pescoço dele e nos beijamos.
– Boa viagem. Não se esqueça de escrever.
– Vou ligar.
Não era nesse clima desagradável que eu esperara deixar Joe. A porta da 

frente se fechou e foi trancada.
Pulei da cama.
Vesti um jeans e um dos suéteres de Joe e corri descalça para o corredor. Fi-

quei apertando o botão do elevador para descer até ele subir de volta ao décimo 
primeiro andar e abrir a porta.

Entrei em desespero porque o elevador era lento demais. Eu podia visualizar 
a bagagem de Joe no porta-malas, o carro se deslocando agora ao longo da Lake 
Street, ganhando velocidade em direção ao aeroporto.

Quando cheguei ao saguão, vi-o pela vidraça das portas de vidro da frente, 
em pé ao lado de um sedã Lincoln. Passei em disparada pelo porteiro e saí para 
a rua, chamando-o.

Joe ergueu o olhar e abriu os braços. Ao cair contra seu corpo, pressionando 
o meu rosto no seu paletó, senti as lágrimas escorrerem.

– Eu te amo tanto, Joe.
– Eu também te amo, loura.
– Joe, quando estávamos na cachoeira, eu estava com o anel?
– Sim. Um diamante antigo e grande. Poderia vê-lo da Lua.
Ri, a cabeça contra um de seus ombros. Nós nos beijamos e nos abraçamos 

várias vezes, até que o motorista brincou:
– Guardem um pouco para mais tarde, ok?
– É melhor eu ir – falou Joe.
Recuei, relutante, e ele entrou no carro.
Acenei e Joe fez o mesmo enquanto o Lincoln preto levava o meu amor em-

bora.
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