


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.



Para Suzy, John,

Jack e Brendan



PRÓLOGO

UMA LADRA NA NOITE
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1

SARAH WELLS ESTAVA NO TELHADO da garagem e enfiou uma das mãos enlu-
vadas pelo buraco que tinha aberto no vidro. Conseguia ouvir as batidas do 
seu próprio coração enquanto destrancava a janela, a abria e deslizava em 
silêncio para o quarto escuro. Uma vez lá dentro, encostou-se à parede e 
esperou.

Vozes ecoavam do andar de baixo. Ela ouviu o tilintar de talheres na louça de 
porcelana. Boa hora. Perfeita, aliás, pensou.

No entanto, isso não queria dizer necessariamente que o plano seria bem-
-sucedido.

Ela acendeu a lanterna que estava presa ao boné e deu um giro de 180 graus 
para iluminar o quarto. Notou o aparador atulhado. Precisava tomar cuidado 
com ele e os pequenos tapetes no assoalho escorregadio de madeira de lei.

Jovem e ágil, logo cruzou o ambiente. Encostou a porta entre o quarto e o 
corredor, deixando uma fresta, e dirigiu-se para o closet aberto, que cheirava 
levemente a perfume. Jogou a luz da lanterna sobre as prateleiras de roupas. 
Afastou uma série de longos vestidos bordados com pedrarias, e lá estava: um 
cofre.

Se Casey Dowling fosse como a maioria das socialites, certamente usava joias 
durante os jantares festivos. E havia uma boa chance de ela deixar o cofre des-
trancado para que pudesse recolocar tudo lá mais tarde, sem precisar digitar a 
combinação de novo. Sarah puxou de leve a maçaneta... e a pesada porta se abriu.

Deu certo.
Mas precisava trabalhar rápido. Tinha só três minutos.
A lanterna iluminava o conteúdo do cofre, deixando-a com as mãos livres 

para revirar o amontoado de envelopes de papel acetinado e caixas cobertas por 
seda. No fundo, havia uma pequena caixa forrada com tecido brocado. Ela abriu 
o trinco e levantou a tampa.

Sarah se surpreendeu.
Durante dois meses, tinha lido matérias sobre Casey Dowling e vira dezenas 

de fotos suas em eventos sociais, carregada de joias cintilantes. Mas não esperava 
aquela quantidade de diamantes e pedras preciosas ou os montes reluzentes de 
pérolas barrocas.

Era loucura Casey Dowling possuir tudo aquilo.
Bem, logo ela não possuiria mais.
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Sarah pegou as pulseiras, os brincos e os anéis de dentro da caixa, guardando 
tudo em uma das duas pequenas bolsas cujas alças cruzavam-se no seu peito. 
Parou para observar um anel em particular e, de repente, as luzes do quarto se 
acenderam.

Ela apagou a luz do closet e se abaixou. Seu coração disparou quando ouviu a 
voz de Marcus Dowling, astro do teatro e do cinema, discutindo com a mulher.

Sarah curvou o corpo de 1,72 metro e ficou encolhida por entre vestidos lon-
gos e sacolas de roupas.

Meu Deus, eu sou uma imbecil.
Enquanto devorava as joias com os olhos, o jantar festivo dos Dowlings ter-

minara e agora ela, uma professora de inglês do ensino médio, estava prestes a 
ser flagrada e presa por roubo. Seria um escândalo.

Sentiu o suor sob o gorro de tricô. Gotas escorriam das axilas pelas laterais da 
blusa preta de gola rulê enquanto ela esperava o casal acender a luz do closet e 
encontrá-la agachada ali.

2

CASEY DOWLING TENTAVA ARRANCAR uma confissão do marido, mas Marcus 
desconversava.

– De que merda você está falando? – perguntou ele, ríspido. – Eu não estava 
olhando os peitos da Sheila, pelo amor de Deus. Toda vez que marcamos essas 
reuniões, você reclama que estou olhando para alguém com malícia. Sincera-
mente, querida, não acho a sua paranoia nem um pouco atraente.

– Ahhhh, nããão. Estou tãããão envergonhada por ter pensado que você estava 
flertando com outra mulher! 

Casey gargalhou; seu riso era adorável, mesmo quando vinha acompanhado 
com um toque de sarcasmo.

– Vaca idiota – resmungou Marcus.
Sarah visualizou o belo rosto daquele homem, o cabelo grisalho espesso 

caindo pela testa enquanto ele franzia as sobrancelhas. Também imaginou Ca-
sey: esbelta, o cabelo louro claro pendendo como uma cascata de prata, na altura 
dos ombros.

– Pronto, pronto. Feri os seus sentimentos – falou Casey com ternura.
– Vamos esquecer isso, amor. Não estou no clima agora.
– Ah, desculpe. O erro foi meu.
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Sarah sentiu a melancolia naquela voz como se a rejeitada tivesse sido ela.
– Ai, meu Deus. Não chore. Venha aqui – disse Marcus.
O quarto ficou em silêncio por alguns minutos, até que ela ouviu o som 

de corpos caindo na cama de forma abrupta, murmurando palavras que não 
conseguia compreender. Quando a cabeceira da cama começou a bater de leve 
contra a parede, Sarah compreendeu: Eles estão transando!

Imagens de Marcus Dowling em Susan e James, com Jennifer Lowe, e em  
Garoto ruivo, com Kimberley Kerry, vieram à sua mente. Imaginou Casey nos 
braços de Marcus, as pernas longas enroscadas nele. As batidas ganharam ritmo 
e os gemidos ficaram mais altos. Minutos depois, Marcus deu um longo suspiro. 
E então, por misericórdia, tudo acabou.

Alguém usou o banheiro e o quarto escureceu.
Por vinte minutos, no mínimo, Sarah permaneceu agachada em silêncio entre 

os vestidos. E quando a respiração do lado de fora do closet se regularizou, pas-
sando a sibilos e roncos, ela abriu a porta e engatinhou até a janela.

Estava quase livre. Quase.
Foi rápida e silenciosa ao pular até o parapeito. Porém uma de suas pernas 

acabou batendo na lateral do aparador... e tudo deu errado.
Ouviu-se o barulho dos objetos deslizando pelo móvel e, logo depois, o som 

dos porta-retratos e frascos de perfume quebrando no chão.
Que merda.
Sarah congelou quando Casey Dowling sentou na cama de repente e gritou:
– Quem está aí?
O pavor a levou a se mover. Pendurou-se no telhado da garagem com toda 

a força que tinha nas pontas dos dedos. Então, soltou-se e despencou de uma 
altura de 3 metros.

Ela caiu na grama com os joelhos dobrados, sem sentir dor. Assim que a luz 
do quarto dos Dowlings se acendeu, Sarah correu. Retirou a lanterna do boné e 
a guardou em uma das bolsas enquanto corria a toda velocidade por Nob Hill, 
um bairro elegante da alta sociedade de São Francisco.

Alguns minutos mais tarde, ela encontrou o seu velho carro Saturn onde o 
deixara: na frente de uma farmácia. Entrou nele e trancou a porta, como se isso 
pudesse livrá-la do pavor. Ainda ofegante, deu partida no motor e soltou o freio 
de mão. Tentava não vomitar enquanto dirigia para casa.

Ao alcançar o trecho livre da Pine Street, Sarah retirou o boné e as luvas, 
enxugou a testa com as costas da mão e refletiu bastante a respeito da sua fuga.

Não deixara nada: nenhuma ferramenta, nenhuma impressão digital, ne-
nhum DNA. Nada.
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Por ora, pelo menos, estava em segurança.
Não sabia se ria ou chorava.

3

CASEY ABRIU OS OLHOS no escuro.
Algo havia quebrado. O barulho tinha vindo do aparador. Ela sentiu a brisa 

no rosto. A janela estava aberta. O casal nunca a abria.
Tinha alguém dentro da casa.
Sentou-se e perguntou:
– Quem está aí?
Agarrou as cobertas, levando-as ao queixo, e deu um berro:
– Marc, tem alguém no quarto!
– Você está sonhando – reclamou o marido. – Volte a dormir.
– Acorde! Tem alguém aqui – sibilou ela.
Casey se atrapalhou com o abajur, derrubou os óculos no chão, encontrou 

o interruptor e acendeu a luz. Lá. O aparador estava virado, tudo quebrado, as 
cortinas balançando ao vento.

– Faça alguma coisa, Marc. Faça alguma coisa.
Marcus Dowling se exercitava todos os dias. Ainda podia levantar 100 qui-

los e sabia como usar uma arma de fogo. Ele pediu à mulher para ficar quieta  
e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, tirando de lá a .44, sempre car-
regada dentro de um estojo de couro macio. Abriu o estojo e agarrou  
a arma.

Casey pegou o telefone do criado-mudo e, com as mãos trêmulas, tentou dis-
car 911, mas errou as teclas. Fez uma segunda tentativa enquanto ele, ainda meio 
bêbado, gritava:

– Quem está aí? – Mesmo em um momento sério daqueles, ele parecia estar 
atuando. – Apareça.

Marcus olhou no banheiro e no corredor.
– Não disse, Casey? Não há ninguém aqui.
Ela colocou o telefone de volta no gancho, livrou-se das cobertas e entrou no 

closet para buscar o roupão. De repente, gritou.
– O que é agora? – indagou ele.
Pálida, nua, virou-se para o marido e disse:
– Meu Deus, minhas joias sumiram. O cofre está quase vazio.



Era difícil para Casey ler a expressão que surgiu no rosto de Marc. Era como 
se tivesse acabado de ter uma ideia que consumia seus pensamentos. Será que 
ele sabia quem os roubara?

– O que é? O que está pensando?
– Que não é uma boa ideia reagir a um assalto.
– Que besteira é essa? O que você quer dizer com isso?
Marcus estendeu o braço direito e apontou a arma para um sinal de nascença 

entre os seios da mulher. Em seguida, puxou o gatilho.
– É isso o que quero dizer.
Casey abriu a boca, inspirou e expirou o ar e olhou para o peito, o sangue 

transbordando. Ela apertou as mãos contra o ferimento. Olhou para o marido e 
suplicou, ofegante:

– Por favor, me ajude.
Ele atirou mais uma vez.
Os joelhos se dobraram e ela caiu.
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PARTE 1

PETE, O DISSIMULADO



capítulo 1

PETER GORDON SEGUIU A JOVEM mãe que saiu da Macy’s, na Stonestown 
Galleria, e foi para a rua. Ela tinha cerca de 30 anos, o cabelo castanho em um 
rabo de cavalo desarrumado, com short, tênis e bolsa vermelhos. Sacolas de 
compras pendiam do carrinho de bebê.

Ele estava atrás da mulher quando ela atravessou a Winston Drive. Ainda a 
seguia de perto, quase nos seus calcanhares, enquanto ela entrava no edifício-
-garagem, conversando com o bebê como se ele pudesse compreendê-la: per-
guntou se ele lembrava-se do local onde a mamãe estacionara o carro e o que o 
papai estaria preparando para o jantar. Para Pete, toda aquela lenga-lenga pare-
cia alimentar a carga explosiva dentro de seu cérebro.

Ele permanecia focado no alvo. Escutava e observava, mantinha a cabeça baixa, 
as mãos nos bolsos. Viu a mulher destrancar o porta-malas do Toyota RAV4 e 
amontoar as sacolas lá dentro. Estava a poucos metros de distância quando ela pe-
gou o bebê e dobrou o carrinho, guardando-o também na parte traseira do carro.

A mulher estava colocando o menino na cadeirinha, prendendo-o com o 
cinto de segurança, quando Pete se aproximou.

– Senhora, pode me ajudar, por favor?
Ela arqueou as sobrancelhas. Dava para ler no seu rosto uma indagação: O que 

você quer? Entrou e sentou-se no banco do motorista, com as chaves em uma das 
mãos.

– Sim? – perguntou.
Pete sabia que aparentava ser saudável e limpo, além de ingênuo e digno de 

confiança. Sua boa aparência era um trunfo. No entanto, ele era tão inofensivo 
quanto uma planta carnívora.

– O pneu do meu carro furou – explicou, erguendo as mãos. – Detesto ter que 
pedir isto, mas poderia usar o seu celular para contatar a seguradora?

Ele abriu um sorriso e as covinhas apareceram.
– Eu também costumo esquecer de colocar o maldito celular para carregar – 

comentou a mulher, retribuindo o sorriso.
Ela revirou a bolsa. Quando ergueu os olhos com o celular na mão, o sorriso 

vacilou ao ver a nova expressão de Pete, não mais ansioso para agradar, mas rude 
e determinado.

Foi então que reparou, confusa, na arma em suas mãos. Voltou a fitá-lo e viu 
a frieza nos seus olhos escuros.
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Afastou-se dele de forma brusca, deixando cair as chaves e o celular, e se jo-
gou sobre o banco de trás.

– Meu Deus! – exclamou ela. – Não faça nada. Tenho dinheiro...
Pete disparou, a bala zunindo pelo silenciador, atingindo-a no pescoço. A 

mulher levou as mãos à ferida, o sangue jorrando por entre os dedos.
– Meu bebê – suplicou, com a voz entrecortada.
– Não se preocupe. Ele não sentirá nada. Prometo – garantiu Pete.
Voltou a atirar na mulher. Dessa vez, no peito. Em seguida, abriu a porta de 

trás e olhou para a criança que cochilava, a boca pegajosa por causa do algodão-
-doce, as veias azuis traçando um roteiro sobre a têmpora.

capítulo 2

UM CARRO DESCEU A RAMPA guinchando e cantou pneu na curva, acelerando 
ao passar por Pete enquanto ele virava o rosto em direção ao canteiro central 
de concreto. Tinha certeza de que não fora visto e, de qualquer maneira, fizera 
tudo certo. Exatamente de acordo com as regras.

A bolsa estava aberta dentro do carro. Usando o bolso da jaqueta como luva, 
ele procurou um batom entre os pertences da mulher.

Ao encontrá-lo, girou o tubo em tom vermelho-vivo.
Ele esperou duas mulheres tagarelas em um Cadillac Escalade subirem a 

rampa à procura de uma vaga, segurou o batom entre o polegar e o dedo indica-
dor e pensou no que escreveria no para-brisa.

Considerou PARA KENNY. No entanto, mudou de ideia. Riu para si mesmo ao 
rejeitar PETEY ESTEVE AQUI.

Então, se decidiu.
Escreveu MCP em vermelho com letras de fôrma de 10 centímetros de altura e 

fez um sublinhado meio borrado. A seguir, fechou o batom e o jogou dentro do 
bolso, onde bateu de leve na arma.

Satisfeito, saiu do carro, fechou as portas, limpou as alavancas das maçanetas 
com o forro macio de flanela da jaqueta e caminhou até os elevadores. Parecia 
tranquilo quando a porta se abriu e um senhor idoso conduziu a mulher, em 
uma cadeira de rodas, para o andar principal do estacionamento. Mantendo a 
cabeça baixa, evitou o contato visual com os dois, que o ignoraram.

Isso foi bom, embora desejasse dizer: Foi por Kenny. E foi tudo de acordo com 
as regras.
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Pete entrou no elevador e subiu até o terceiro andar. Pensava que, de fato, 
estava tendo um bom dia, o primeiro em cerca de um ano. Havia se passado bas-
tante tempo até aquele momento. Mas, por fim, ele dera início ao grande plano.

Estava animado por ter certeza absoluta de que isso funcionaria.
MCP, pessoal. MCP.

capítulo 3

PETER GORDON DESCEU EM SEU carro pela rampa em espiral do estacionamento. 
Passou pelo veículo da mulher morta no andar térreo, mas nem mesmo freou 
para olhar. Estava confiante de que não havia sangue do lado de fora do auto-
móvel, nada que indicasse sua presença.

Com o estacionamento cheio, levaria horas até que a mamãe e o bebê fossem 
encontrados naquela vaga, limpa e em ordem, próxima ao fim da fileira.

Ele foi devagar com o carro, tendo todo o cuidado, reduzindo na hora da  
saída e acelerando na Winston, dirigindo-se para a Avenida 19. Reviu os disparos 
na sua mente enquanto esperava no sinal, refletindo sobre como tinha sido fácil. 
Sem balas desperdiçadas, nada esquecido... Os policiais iriam ficar malucos.

Nada pior do que um crime sem motivo, hein, Kenny?
Os policiais iam trabalhar de forma incansável. E, no momento em que perce-

bessem, ele já estaria morando em outro país. Esse crime seria um dos arquivos 
mortos que algum detetive velho da Homicídios nunca iria resolver.

Pete tomou o longo caminho de volta para casa. Subiu a Sloat Boulevard e 
seguiu pela Portola Drive, onde esperou o trem municipal passar. Por fim, subiu 
a Clipper Street em direção à sua casa de merda em Mission.

Era quase hora do jantar e os pequenos chorões já deviam estar se prepa-
rando para abrir o berreiro. Tirou as chaves do bolso assim que chegou em casa. 
Destrancou a porta e chutou-a.

Dava para sentir o cheiro da fralda suja já no vão da porta. O pequeno fedo-
rento no cercadinho infantil no meio do chão, apoiando-se na grade, gritou logo 
que viu o pai.

– Papai! – chamou Sherry. – Ele precisa ser trocado.
– Eu sei! – exclamou Pete. – Cale a boca, seu merdinha – ordenou ao garoti-

nho. – Estarei com você em um minuto. 
Pegou o controle remoto de sua filha, trocando o canal dos desenhos anima-

dos para o do noticiário.
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A bolsa de valores estava em baixa. Os preços da gasolina, altos. Ele assistiu 
à mais recente novidade de Hollywood. Nada foi dito a respeito de dois corpos 
encontrados no estacionamento da Stonestown Galleria.

– Estou com fome – comentou Sherry.
– Bem, o que quer primeiro? Jantar ou trocar a fralda?
– Trocar a fralda – respondeu ela.
– Tudo bem, então.
Pete pegou o bebê, tão querido para ele quanto um saco de cimento. Nem 

mesmo tinha a certeza de que o bostinha era seu. Se bem que, mesmo que fosse, 
ainda assim não se importava. Deitou-o na mesa e prosseguiu com o ritual: 
segurou-o pelos tornozelos, limpou-o, passou talco no bumbum e colocou a 
fralda. A seguir, levou-o de volta ao cercadinho.

– Feijão com salsicha? – perguntou à filha.
– Meu prato favorito – respondeu Sherry, levando uma trança à boca.
– Coloque uma camisa naquele merdinha – mandou o pai. – Assim a sua mãe 

não terá um ataque ao chegar em casa.
Pete esquentou um pouco de leite em pó no micro-ondas para a criança. De-

pois, abriu as latas de feijão e de salsicha. Também ligou a TV sob o armário da 
cozinha, acendeu o fogão e jogou a comida em uma panela. Era a mulher, aquela 
cachorra, que deveria fazer isso, não ele.

O feijão estava queimando quando veio a notícia de última hora.
Hum. Vamos ver..., pensou.
Algum repórter imbecil da televisão estava em pé, segurando um microfone, 

em frente à livraria Borders. Atrás dele, universitários faziam caretas.
– Acabamos de saber que houve tiros no estacionamento da Stonestown. Fon-

tes relatam um duplo homicídio pavoroso. Voltaremos depois com mais deta-
lhes. É com você, Yolanda.

capítulo 4

YUKI CASTELLANO SAIU DO SEU escritório procurando Nicky Gaine. Chamava-o 
enquanto caminhava por entre a série de cubículos:

– Você está pronto, Menino Prodígio? Ou quer me encontrar lá embaixo?
– Estou indo – respondeu Gaines.
– Como estou? – perguntou a ele, já se encaminhando para o elevador que 

iria levá-los do escritório da Promotoria Pública até o tribunal.
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– Você parece feroz, Batwoman. Miss Indignação dos Estados Unidos.
– Cale-se. – Ela riu para o seu protegido. – Apenas esteja pronto para me aju-

dar a lembrar de algo se me der branco.
– Isso não vai acontecer. E você vai mandar Jo-Jo para a prisão.
– Acha mesmo?
– Tenho certeza. Você não?
– Sim. Só tenho que me certificar de que o júri concorde.
Nicky apertou o botão do elevador e Yuki ficou imersa em pensamentos. 

Dentro de cerca de vinte minutos, ela ia apresentar a argumentação final no 
caso do Estado contra Adam “Jo-Jo” Johnson.

Desde que entrara para o escritório, ela tinha assumido alguns dos casos mais 
sórdidos que a Promotoria Pública estava determinada a julgar: trabalhava de-
zoito horas por dia, ganhava elogios do chefe, Leonard “Red Dog” Parisi, por um 
trabalho bem-feito e marcava pontos com os jurados.

Mas quando nutria grandes expectativas, ela perdia.
Yuki estava se tornando famosa por perder. Isso não era bom, já que ela era 

uma batalhadora e uma vencedora. E, merda, realmente detestava perder. Nunca 
imaginava que perderia... e, dessa vez, não foi diferente.

O caso era sólido. O trabalho do júri era fácil. O réu era claramente culpado.
Nicky segurou a porta forrada de couro tacheado, mantendo-a aberta para o 

tribunal. Yuki caminhou com elegância e rapidez pelo corredor central da sala 
de audiência com painéis de carvalho. Ela notou que a galeria estava repleta de 
espectadores, a maioria jornalistas e alunos do curso de direito. Ao se aproximar 
da mesa de acusação, viu que Jo-Jo e o seu advogado, Jeff Asher, estavam nos 
seus respectivos lugares.

O palco estava montado.
Yuki acenou com a cabeça para o adversário e observou o réu. Jo-Jo es-

tava penteado e usava um terno distinto, mas parecia atordoado. Apenas um 
aparvalhado que fritara o cérebro em drogas poderia ter aquela aparência. Ela 
esperava que, muito em breve, ele ficasse ainda pior, assim que o prendessem 
por homicídio culposo em primeiro grau.

– Parece que Jo-Jo fumou maconha – murmurou Nicky para Yuki ao puxar 
a sua cadeira.

– Ou, então, ele caiu na conversa mole do advogado – comentou Yuki, alto 
o suficiente para que Asher escutasse. – Jo-Jo pode achar que vai passear, mas 
estará no ônibus para Pelican Bay.

Asher a encarou e deu um sorriso falso, mostrando com a sua linguagem 
corporal que ele pensava que ia derrotá-la.



19

Era uma encenação.
Yuki ainda não o enfrentara. No entanto, depois de menos de um ano na Pro-

motoria Pública, Asher já adquirira a reputação de ser como uma “bomba”: um 
advogado que destruía o caso da acusação e livrava o cliente. Ele era formidável 
porque tinha carisma, aparência de bom menino e um diploma de Direito em 
Harvard. Além disso, ainda tinha o pai, um litigante de alto nível que, por fora, 
orientava o filho.

Mas nada disso importava hoje. As provas, as testemunhas e a confissão esta-
vam todas ao seu lado. Jo-Jo era dela.

capítulo 5

O JUIZ STEVEN RABINOWITZ DEU UMA última olhada nas fotos do seu novo 
apartamento em Aspen. Em seguida, desligou o iPhone, estalou os dedos e 
perguntou:

– A acusação está pronta, Srta. Castellano?
– Sim, meritíssimo.
Ela se levantou, a mecha grisalha caindo em meio ao cabelo preto brilhante 

enquanto endireitava o terninho. Caminhou até o púlpito, no centro da tribuna.
Yuki voltou os olhos para a bancada dos jurados e sorriu. Alguns retribuíram 

o cumprimento. No entanto, a maioria se mostrou impassível. Ela não era capaz 
de decifrá-los.

Mas tudo bem.
Precisava apenas apresentar a melhor argumentação final da sua vida, como 

se a vítima, desprezível ao extremo, fosse o melhor e mais perspicaz dos homens. 
Como se aquele fosse o seu último caso.

– Senhoras e senhores – começou ela –, o Dr. Lincoln Harris está morto por-
que esse homem, Adam J. Johnson, sabia que ele corria perigo de vida e o deixou 
morrer por indiferença deliberada. Na Califórnia, isso é homicídio culposo em 
primeiro grau. Sabemos o que aconteceu na noite de 14 de março. Após renunciar 
ao direito de permanecer em silêncio e ao direito a um advogado, o Sr. Johnson 
contou à polícia como e por que permitiu que o Dr. Harris falecesse quando 
poderia facilmente ter salvado a sua vida.

Ela deixou as palavras ressoarem na sala de audiência, reorganizando as fi-
chas no púlpito antes de continuar com a argumentação final.

– Na noite em questão, o réu, que havia sido contratado pelo Dr. Harris como 



um faz-tudo, saiu para conseguir cocaína para o médico e para ele mesmo, re-
tornando dentro de uma hora. O réu e o reclamante usaram essa droga. Pouco 
tempo depois, o Dr. Harris teve uma overdose. Como sabemos desse fato? O 
réu confessou à polícia e os médicos peritos confirmaram que a vítima estava 
nos seus últimos momentos de vida. A boca espumava e, por fim, ele perdeu a 
consciência. No entanto, em vez de chamar uma ambulância, o réu se aproveitou 
dessa oportunidade para retirar mil dólares e um cartão de crédito da carteira 
do Dr. Harris. O Sr. Johnson usou esse cartão, retirou mais mil dólares e com-
prou uma nova jaqueta de couro e um par de botas na loja Rochester Big & Tall.

Outra pausa antes de Yuki prosseguir:
– Depois, o réu comprou mais cocaína e contratou uma prostituta, Elizabeth 

Wu, a quem levou para a casa do Dr. Harris. Ao longo das horas seguintes, a 
Srta. Elizabeth e o Sr. Johnson cheiraram cocaína, fizeram sexo algumas vezes 
e, de acordo com a declaração dele, ambos discutiram sobre como dariam fim 
ao corpo do Dr. Harris. Isso, senhoras e senhores, mostra “consciência de culpa”. 
Adam Johnson sabia, sem sombra de dúvida, que o médico estava morrendo. No 
entanto, não pediu ajuda por quinze horas. Quinze horas – enfatizou Yuki, ba-
tendo no púlpito. – Por fim, a pedido da Srta. Wu, o Sr. Johnson acabou ligando 
para o 911, mas era tarde demais. O Dr. Harris morreu na ambulância a cami-
nho do hospital. Agora, todos sabemos que a defesa não tem defesa. Quando os 
fatos estão contra, os advogados de defesa recorrem à teatralidade e culpam a 
vítima. O Sr. Asher afirmou que o Dr. Harris traía a mulher e perdera a licença 
para exercer medicina porque usava drogas. É verdade. E daí? A vítima não era 
um santo, mas até mesmo as pessoas imperfeitas têm o direito a um tratamento 
humano e à justiça.

Yuki fez nova pausa e finalizou:
– A defesa retratou Adam Johnson como um faz-tudo desafortunado que não 

sabia o que era uma overdose. Isso é mentira. Adam Johnson sabia o que estava 
fazendo. Ele admitiu tudo: a indiferença deliberada, assim como a diversão que 
teve naquela noite, furtando, fazendo compras, cheirando cocaína e tendo re-
lações sexuais enquanto o Dr. Harris agonizava. É por isso que só pode haver 
um veredicto. A promotoria pede aos senhores que considerem Adam Johnson 
culpado por três acusações: a de roubo qualificado, a de tentativa de tráfico de 
entorpecentes e a de indiferença deliberada com a vida de um ser humano, isto 
é, homicídio culposo em primeiro grau.
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capítulo 6

YUKI SE REUNIU COM GAINES no corredor, do lado de fora do tribunal, durante 
o recesso de dez minutos.

– Você os impressionou – assegurou ele.
Ela assentiu. Vasculhou a mente à procura de erros e não encontrou nenhum. 

Não ficara pálida, não gaguejara ou esquecera as falas, não dera a impressão de 
ter ensaiado. Sem arrependimentos. Apenas desejava que a mãe pudesse estar 
ali para vê-la.

– Jo-Jo fez isso – disse Yuki ao seu braço direito. – Confessou que fez e nós 
provamos. 

O coração dela continuava bombeando adrenalina, que a inebriava como 
champanhe.

Nicky a cutucou e Yuki ergueu o olhar. Ela viu que o oficial de justiça abrira a 
porta almofadada com painéis de couro. A dupla voltou ao tribunal e tomou os 
seus lugares. Yuki sentiu a boca secar quando a sessão foi reiniciada.

O medo mordiscava a sua confiança. Asher teria a última palavra. Será que 
conseguiria convencer o júri a libertar Johnson? Ela imaginou o pior resultado 
possível: um veredicto a favor do réu. Depois, o pai de Asher daria uma festa 
para o filho em uma das melhores casas noturnas da cidade. E ela iria se retirar 
em silêncio para casa. Sozinha.

Totalmente humilhada.
Ao lado, Nicky rabiscava uma caricatura dela com uma estrela no peito e uma 

auréola acima da cabeça. Yuki conseguiu dar um sorriso e, então, toda a sala 
ficou em silêncio.

O juiz Rabinowitz perguntou a Asher se a defesa estava pronta para concluir.
– Sim, meritíssimo – respondeu.
Como um puro-sangue no portão de largada, Asher quase se empinou na 

direção da bancada do júri. Apresentava-se em pé a não mais do que um metro 
dos jurados da primeira fileira, perto o bastante para que notassem as marcas do 
pente no cabelo e o brilho nas próteses dentárias. Ele colocou uma das mãos no 
gradil e começou a argumentação final.

– Pessoal, não tenho apontamentos porque a defesa de Adam Johnson é tão 
simples e clara quanto o dia. Ele não é médico. Não sabe nada a respeito de 
pessoas doentes ou de medicina. Não sabia que o Dr. Harris estava em sério pe-
rigo. Adam Johnson é um faz-tudo. Lincoln Harris era médico. E, como o legista 
muito bem relatou, não morreu de overdose de cocaína. Morreu por causa de 
cocaína e de uma dose de heroína injetada por ele mesmo.
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Fez uma pausa e continuou:
– O que aconteceu foi que aquelas drogas interagiram e isso se mostrou fa-

tal. O Dr. Harris sabia o que as drogas faziam ao corpo e, mesmo assim, ele as 
usava. Ele tinha a intenção de morrer. Penso que o Sr. Johnson concordaria que, 
se tivesse de fazer isso de novo, ao ver que o Dr. Harris estava doente, ele teria 
ligado logo para o 911. Provavelmente, teria feito tudo diferente naquela noite. 
No entanto, cometeu alguns erros. Sim, ele é culpado por roubar 2 mil dólares 
de um chefe rico que lhe dera, por vontade própria, a senha do cartão bancário. 
Sim, é culpado por dar aquelas drogas à Srta. Elizabeth, uma prostituta viciada. 
Apesar de isso ser verdade, é um detalhe técnico. De fato, não estava traficando. 
Ele comprava drogas para consumo próprio, para se divertir.

Nova pausa antes de finalizar:
– Quanto à consciência de culpa, afirmo que o meu cliente estava apenas jo-

gando conversa fora com a Srta. Elizabeth quando ambos abordaram a questão 
de “se livrarem do corpo”. Não fizeram isso, fizeram? – perguntou Asher, de 
forma retórica. – O Sr. Johnson chamou uma ambulância. Os fatos são claros. 
Meu cliente não sabia se o Dr. Harris estava morrendo ou se ia acordar com uma 
forte dor de cabeça. Ele não é um gênio, mas não é um sujeito mau. E, assim, 
pedimos aos senhores que não o considerem “culpado” por homicídio culposo 
porque ele não fez isso.

capítulo 7

NAQUELA NOITE, DEIXEI A SALA da Central com pressa, determinada a sair da 
linha de visão de Jacobi antes que fosse convocada para um caso. Acabara de 
entrar no elevador quando o celular tocou.

Era Yuki. Engraçada, apaixonada, passando por uma fase turbulenta. Atendi 
e ela me crivou com o papo furado habitual.

– Lindsay, a minha cabeça está girando como se fosse cair do pescoço. Você 
pode me encontrar no MacBain? Agora?

– O que aconteceu?
– Está ocupada?
– Tenho planos, mas posso tomar uma cerveja se for rápido...
– Encontrarei você em cinco minutos.
O MacBain é um ponto de encontro de policiais e advogados a duas quadras 

do Tribunal de Justiça. Tirei o carro da vaga do estacionamento 24 horas e rumei 
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para o leste pela Byrant, dizendo a mim mesma que ainda teria tempo de com-
prar o camarão no caminho de casa.

Entrei no bar e encontrei uma mesinha perto da janela. Acabara de pedir duas 
cervejas à garçonete quando vi Yuki abrindo caminho em meio à multidão e 
vindo na minha direção. Já falava antes de se sentar:

– Você pediu? Bom. Como está? Tudo bem?
A garçonete trouxe a cerveja. Yuki pediu um hambúrguer bem-passado com 

fritas cobertas de queijo.
– Não vai comer? – perguntou.
– Vou preparar o jantar para Joe.
– Ah.
Ela levou uma das mãos à testa como se protegesse os olhos da luz que se 

refletia no meu anel de noivado.
– Deve ser bom.
– Sim – concordei, sorrindo.
Estar noiva ainda era algo novo para mim após meses e meses de um romance 

à distância, repleto de altos e baixos. Joe e eu morávamos juntos, mas havia duas 
semanas que não jantávamos no mesmo horário. Prometera preparar camarão 
ao molho pomodoro para ele naquela noite e estava ansiosa com relação a todo 
o processo: o preparo, o jantar, a autossatisfação.

– Então, o que está acontecendo?
Ela bebeu meio copo antes de responder:
– Meu cliente está morto, mas é o pior tipo de escória e Jo-Jo é atraente e tolo. 

As mulheres do júri olhavam para ele como se quisessem amamentá-lo.
Eu passara pelo tribunal para assistir à argumentação final de Yuki e tinha 

que concordar. O Dr. Lincoln Harris era um homem nojento e, embora Jo-Jo 
não fosse melhor, ele estava vivo. E parecia um homem sem noção.

– Asher pode ganhar – lamentou. – Devo abandonar a minha carreira por 
isso? Ajude-me, Linds. Devo encontrar um emprego bem-remunerado em um 
escritório de advocacia empresarial?

Naquele instante, o meu celular vibrou. Fitei o identificador de chamadas: Ja-
cobi. Meu ex-parceiro e atual chefe, cuja reação instintiva a tudo é me chamar. 
Velhos hábitos custam a morrer. Atendi:

– Sargento Boxer.
– Houve um duplo homicídio, Lindsay. Parece que temos um novo psicopata.
– Telefonou para Paul Chi? Ele voltou das férias. Aposto que está em casa 

agora.
– Quero você nisso – resmungou Jacobi.
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Depois de mais de dez anos trabalhando juntos, éramos quase capazes de ler 
a mente um do outro. Ele parecia assustado, como se alguém tivesse passado por 
cima do seu cadáver.

– Que história é essa, Warren? – perguntei, já sabendo que os meus melhores 
planos para a noite tinham sido liquidados.

– Uma das vítimas é um bebê.
Ele me deu o endereço do edifício-garagem perto da galeria e comunicou:
– Conklin acabou de sair. Estará lá em alguns minutos.
– Estou a caminho – avisei.

capítulo 8

DESLIGUEI O TELEFONE E PROMETI a Yuki uma conversa melhor e mais longa 
sobre a carreira dela depois que o júri se decidisse.

– Sua argumentação final foi notável, amiga. Não desista. 
Beijei-a no rosto e saí às pressas do bar.
Dirigi o meu Explorer na direção da Market e fiquei presa em um engarra-

famento. Coloquei a sirene no teto do carro e a acionei. Os veículos se afasta-
ram com relutância. Por fim, alcancei o estacionamento próximo à Stonestown 
Galleria.

A entrada estava bloqueada por uma multidão de proprietários de carros, que 
reclamavam. Ergui o distintivo, abaixei-me sob o cordão de isolamento e assinei 
o boletim de ocorrência. O oficial Joe Sorbero estava pálido, como se nunca 
tivesse visto a morte antes.

– É o primeiro policial na cena?
– Sim, senhora.
– Você está bem, Joe?
– Já estive melhor, sargento – respondeu, sorrindo de leve. – Tenho filhos, a 

senhora sabe. – Ele apontou para um RAV4 azul estacionado na outra extremi-
dade da fileira. – Seu próximo pesadelo está bem ali.

Segui o dedo de Sorbero e vi o inspetor Rich Conklin em pé, entre dois veícu-
los, espreitando pela janela do motorista do RAV4.

Ele se tornou o meu parceiro quando Jacobi foi promovido a tenente. É es-
perto, de uma beleza pertubadora, e tem as qualidades essenciais para ser um 
detetive de primeira classe. Ninguém ficaria chocado se Conklin se tornasse 
capitão um dia. No entanto, no momento, reportava-se a mim.
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Ele veio na minha direção antes que eu conseguisse chegar à cena.
– Prepare-se, Linds.
– Qual é o caso?
– Mulher branca, cerca de 30 anos, Barbara Ann Benton. A outra vítima é um 

bebê. Talvez de um ano de idade. Ambos foram baleados à queima-roupa. O 
legista e a perícia estão a caminho.

– Quem chamou?
– Uma senhora que estava estacionada na vaga próxima à do RAV4. Eu a 

interroguei e a mandei para casa. Ela não viu nada. Até agora, ninguém viu. 
Policiais estão revirando as latas de lixo. Também já apreendemos a fita de 
vigilância.

– Acha que a morte do bebê foi proposital?
– Sim – respondeu Conklin. – Foi eliminado de propósito.
Eu me aproximei do utilitário e prendi a respiração ao olhar para dentro. 

Barbara Ann Benton estava caída no banco da frente, de modo desajeitado, com 
metade do corpo virado para trás como se tivesse tentado passar para a parte 
de trás.

Vi duas feridas de entrada: uma no pescoço e outra no peito. Em seguida, 
forcei-me a desviar o olhar, indo da mãe para o bebê.

O menino tinha açúcar rosa nos lábios e nos dedos da mão direita. O vidro 
traseiro do carro estava respingado de sangue. O tiro fora dado em uma das 
têmporas.

Conklin estava certo. Sua morte não era nenhum acidente. Na verdade, o dis-
paro havia sido tão preciso que ele poderia ser o alvo principal.

Eu só esperava que o garotinho não tivesse compreendido o que estava acon-
tecendo.

Esperava que ele não tivesse tido tempo para se apavorar.

capítulo 9

– O QUE VOCÊ ACHA DISSO tudo, Linds?
Conklin atraiu a minha atenção para as letras maiúsculas em vermelho-vivo, 

escritas no para-brisa. Fixei o olhar, hipnotizada por aquela imagem. Jacobi de-
via estar se referindo a isso quando mencionou que tínhamos um psicopata.

As letras “MCP” não significavam nada para mim, com exceção do fato de que 
apenas assassinos excêntricos assinam seus crimes. Isso me lembrou de casos se-
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melhantes que eu assumira. E trouxe de volta péssimas memórias de quando o 
Assassino Clandestino aterrorizara São Francisco nos anos 1990, um homicida que 
tirou a vida de oito inocentes, deixou assinaturas e avisos para a polícia, e nunca foi 
capturado. Senti os pelos da nuca se arrepiarem.

– Aquelas sacolas de compras no porta-malas foram saqueadas? – perguntei 
a Conklin, esperando um “sim”.

Meu parceiro balançou a cabeça de forma negativa e explicou:
– Parece que há cem dólares na carteira da vítima. Não foi um assalto. Foi 

uma execução. Duas, aliás.
Perguntas inundavam a minha mente. Por que os tiros não foram relatados? 

Por que o assassino escolhera essas pessoas como alvo? Será que foi aleatório ou 
pessoal? Por que matara uma criança?

Ouvi um ronco de motor e me virei. Vi o furgão da legista vindo na nossa 
direção, estacionando a uns 5 metros de distância, os pneus cantando com a 
freada.

A Dra. Claire Washburn saiu do furgão branco usando um uniforme cirúr-
gico azul e um jaleco preto com letras brancas que diziam “Médico-legista” na 
frente e atrás. Na minha opinião, Claire é a melhor patologista forense à oeste 
das montanhas Rochosas. É também uma grande amiga e, embora trabalhasse a 
três lances de escada e a uns 10 metros de distância, em prédios adjacentes, fazia 
mais de uma semana que eu não a via.

– Meu Deus, o que é isso? – perguntou ao me abraçar, analisando a cena sobre 
um dos meus ombros.

Conduzi Claire até o RAV4 e permaneci por perto enquanto ela examinava o 
interior do carro e a mulher morta.

Claire recuou ao perceber a criança, seu rosto refletindo o mesmo horror que 
sentíamos, talvez mais.

– Aquele bebê é da mesma idade que a minha Ruby – afirmou. – Quem mata 
um bebê? Ele é pequeno demais para contar o que aconteceu.

– Talvez seja um serviço em troca de alguma coisa. Drogas, dívida de jogo ou 
algo parecido. Ou talvez o marido tenha feito isso.

Por favor, que seja algo assim, pensei.
Claire tirou a câmera digital de dentro do kit de perícia e disparou duas fotos 

de Barbara de onde estávamos. Depois, deu a volta, indo até o outro lado do 
veículo, e tirou mais duas.

Quando começou a fotografar o bebê, vi as lágrimas nos olhos dela. Enxugou-
-as com as costas da mão. Não conseguia me lembrar da última vez em que a 
vira chorar, se é que já vira.
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– A mãe deixou o assassino chegar muito perto – assegurou Claire. – Há si-
nais de pólvora no rosto e no pescoço. Ela tentou proteger o bebê com o próprio 
corpo e, ainda assim, o canalha atirou na cabeça da criança. E aqui está uma 
coisa nova: não reconheço essas marcas pontilhadas de pólvora.

– O que significa?
– Significa que MCP tem algum tipo raro de arma.

capítulo 10

A RESIDÊNCIA DOS BENTONS ERA uma casa modesta de dois quartos, azul com 
acabamento branco, na Avenida 14. Enfeites de 4 de julho ainda podiam ser 
vistos na janela panorâmica. Havia também um brinquedo na escada. Conklin 
tocou a campainha e, no momento em que Richard Benton abriu a porta da 
frente, eu soube que estávamos vendo o último momento feliz da vida daquele 
homem.

Quando uma mulher casada é morta, o marido está envolvido em mais da 
metade dos casos. No entanto, Richard Benton ficou mesmo devastado quando 
contamos a notícia chocante. Além disso, ele tinha um álibi: estivera em casa 
com o filho de 5 anos, assara um frango para o jantar e enviara e-mails constan-
tes para o escritório.

Primeiro, Benton não acreditou. Depois, ficou desolado. Mas, de qualquer 
forma, Conklin e eu conversamos com ele a respeito do casamento, dos amigos 
e colegas de trabalho de Barbara. Perguntamos se a mulher tinha sido amea-
çada alguma vez.

– Barbara era só amor. Não sei o que vamos fazer... – respondeu e voltou a se 
descontrolar, tendo um ataque de nervos.

Fiz contato com Jacobi às nove. Avisei-o de que, até que eu pesquisasse o 
nome de Richard Benton no banco de dados da polícia, ele era inocente. Além 
disso, o homem não conhecia as iniciais “MCP”.

– Barbara era auxiliar de enfermagem em uma clínica de repouso. Vamos 
entrevistar os outros funcionários do turno dela amanhã cedo.

– Vou transferir essa tarefa para Samuels e Lemke – anunciou Jacobi. 
Pela segunda vez, o som da sua voz era abafado.
– Transferir? Como assim? Por quê?
– Algo novo acabou de entrar, Lindsay.
Juro por Deus, eu estava ficando sem fôlego, chegando a treze horas de trabalho 
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direto. Atrás de mim, em uma sala de luz fraca, irradiando angústia, Conklin dizia 
a Richard Benton para ir ao escritório do médico-legista identificar as vítimas.

– Algo novo no caso Benton? – perguntei. 
Talvez o marido tivesse uma ficha por violência doméstica. Talvez uma tes-

temunha houvesse se apresentado. Ou talvez a equipe da perícia tivesse encon-
trado algo dentro do RAV4.

– Não, aconteceu há pouco – respondeu Jacobi. – Se quiser que eu dê o caso 
para Chi e McNeil, farei isso. Mas você e Conklin vão querer trabalhar nesse.

– Não tenha tanta certeza.
– Já ouviu falar de Marcus Dowling?
– O ator?
– A mulher acabou de levar um tiro, dado por um invasor – revelou Jacobi. – 

Estou a caminho da residência dos Dowlings agora.

capítulo 11

A RESIDÊNCIA DOS DOWLINGS se localiza em Nob Hill, uma mansão enorme, 
ocupando boa parte do quarteirão, com muros cobertos de hera e vasos com 
plantas ornamentais de cada lado da grande porta de carvalho. Não poderia ser 
mais diferente da humilde casa dos Bentons.

Antes que Conklin pudesse alcançar a campainha, Jacobi abriu a porta. Seu 
rosto estava marcado pelo estresse. As pálpebras pendiam. Ele quase parecia 
mais velho hoje à noite do que quando havíamos sido baleados na Larkin Street.

– Aconteceu no quarto. Segundo andar. Depois que derem uma olhada na 
cena, venham conosco até o térreo. Estarei na biblioteca com Dowling.

O cômodo compartilhado por Marcus e Casey Dowling parecia ter sido ar-
rancado das páginas de um catálogo de uma loja de departamentos de luxo.

A cama, centralizada na parede e virada para o oeste, era enorme, com uma 
cabeceira capitonê em bronze e seda, almofadas também de seda e roupa de 
cama em cetim plissado em tons de bronze e ouro. Havia mais borlas nesse 
quarto do que nos bastidores de um espetáculo da Broadway.

Um delicado aparador estava no chão, rodeado por bugigangas quebradas. 
Cortinas de tafetá ondulavam diante da janela aberta, mas eu ainda podia sentir 
um leve cheiro de pólvora no ar.

Charlie Clapper, diretor da perícia, fotografava o corpo de Casey Dowling. 
Acenou para mim e Conklin e comentou ao nos cumprimentar:
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– Que pena, uma mulher bonita como essa. 
Ele deu um passo para trás para que pudéssemos olhar.
Casey Dowling estava nua, deitada no chão, virada para cima, o cabelo pla-

tinado espalhado ao redor. Havia sangue nas palmas das mãos, provavelmente 
porque ela apertara o ferimento no peito antes de cair.

– O marido afirma que estava no andar térreo, lavando a louça do jantar, 
quando ouviu dois disparos – contou Clapper. – Ao entrar no quarto, a mulher 
estava morta. Aquele aparador estava caído, os bibelôs quebrados no chão e a 
janela aberta.

– Alguma coisa foi levada? – perguntou Conklin.
– Algumas joias desapareceram do cofre no closet. Dowling informou que o 

conteúdo estava segurado em alguns milhões.
Clapper foi até a janela e afastou a cortina, revelando um buraco no vidro.
– O invasor usou um cortador... As gavetas parecem não terem sido mexidas. 

O cofre não foi arrombado. Sendo assim, ou ele sabia a combinação, o que é mais 
provável, ou o cofre já estava aberto. Nenhuma cápsula de bala foi encontrada. 
Foi um serviço limpo até ele derrubar o aparador na hora de ir embora. Talvez 
tenhamos sorte e encontremos impressões digitais ou pegadas.

Clapper é um profissional com cerca de 25 anos na polícia, boa parte deles 
na Divisão de Homicídios, antes de passar para a perícia. Ele é brilhante e ajuda 
sem querer aparecer demais.

– Foi um roubo que deu errado? – perguntei.
Clapper deu de ombros.
– Como todos os ladrões profissionais, esse aqui era organizado, até meti-

culoso. Talvez carregue uma arma para emergências, mas não é comum que 
andem armados.

– Então, o que aconteceu? – perguntei a mim mesma em voz alta. – O marido 
não se encontrava no quarto. A vítima não estava armada nem vestida. O que fez 
o ladrão atirar em uma mulher nua?

capítulo 12

CONKLIN E EU DESCEMOS pela escada em espiral até o andar principal. Encontrei 
a biblioteca seguindo a voz ressonante de Marcus Dowling, com aquele sotaque 
inglês familiar.

Eu assisti a todos os seus filmes mais antigos, em que atuara como um espião 
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ou era um protagonista romântico. Vi até um dos mais recentes, em que inter-
pretou o vilão. Gostava do trabalho dele.

A porta da biblioteca estava aberta. Quando entrei, Dowling estava em pé, 
descalço, vestindo calça azul e uma camisa branca desabotoada. Admito ter me 
sentido um pouco fascinada por ele. Marcus Dowling, a melhor coisa depois de 
Sean Connery. Ele contava a Jacobi sobre o assassinato sem sentido da mulher 
quando Conklin e eu entramos.

Jacobi nos apresentou, informando-lhe que nós três iríamos trabalhar juntos 
no caso.

Cumprimentei o grande astro do cinema com um aperto de mão e sentei na 
beira de um sofá de couro. Era nítida a sua perturbação. Notei que seu cabelo 
estava molhado.

Dowling não se sentou. Repetiu a sua história enquanto andava, de modo 
compassado, pela sala repleta de livros.

– Casey e eu recebemos os Devereaus para jantar. François e a mulher, Sheila. 
Ele está dirigindo o meu novo filme.

– Precisaremos dos números de contato deles – alertei.
– Darei todos os números que quiser, mas já tinham ido embora quando tudo 

aconteceu. Casey estava se preparando para dormir, enquanto eu arrumava as 
coisas aqui embaixo. Ouvi um barulho lá em cima. – Ele franziu a testa. – Nem 
me ocorreu que fosse um tiro. Chamei por ela. Não respondeu.

– O que aconteceu em seguida, Sr. Dowling?
– Voltei a chamá-la e, quando estava subindo as escadas, escutei outro baru-

lho. Dessa vez, achei que fosse um tiro. Poucos segundos depois, ouvi vidro se 
quebrando. A essa altura, fiquei perturbado, inspetores. Não sei o que aconteceu 
depois que vi a minha mulher deitada no chão... Só me preocupei em agarrá-la 
nos meus braços – confessou com a voz embargada. – Sua cabeça pendeu para 
trás e ela não estava respirando. Devo ter chamado a polícia. Vi a marca de san-
gue de uma das minhas mãos no telefone. Mais tarde, percebi que o cofre estava 
quase vazio. Quem fez isso devia conhecer Casey – continuou, agora chorando. 
– Devia saber que ela nem sempre trancava o cofre porque digitar a combinação 
era apenas... chato demais. Matá-la foi algo tão insano...

Dowling esfregava o peito quando indagou a Jacobi:
– Como posso ajudá-los a capturarem o animal que fez isso?
Eu estava prestes a perguntar a Marcus Dowling por que ele tinha tomado 

banho enquanto esperava a polícia chegar, mas Conklin passou à minha  
frente:

– Por acaso o senhor tem uma arma?
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Ele lançou um olhar arregalado para o meu parceiro. Seu rosto ficou rígido de 
dor. Agarrou o braço esquerdo e alertou:

– Não estou me sentindo bem... 
E desmaiou.

capítulo 13

MEU DEUS, MARCUS DOWLING estava morrendo!
Conklin encontrou a aspirina, Jacobi amparou a cabeça do ator com uma 

almofada e eu liguei para a Central. Repeti o endereço da residência e gritei:
– Homem de 51 anos! Ataque cardíaco!
Dowling ainda se contorcia quando a ambulância chegou. O homem granda-

lhão foi colocado em uma maca e carregado porta afora. Jacobi o acompanhou 
até o hospital, deixando que Conklin e eu investigássemos os arredores.

Luzes das fantásticas casas vizinhas pontuavam a escuridão ao longo da rua ar-
borizada. Eu estava preocupava com o novo caso. Casey Dowling era rica e famosa. 
O clamor público para encontrar o seu assassino iria deixar os políticos em apuros 
e nós seríamos bastante pressionados. O Departamento de Polícia de São Francisco 
já sofria com os déficits orçamentários e o efetivo bem reduzido. Acrescente-se a 
isso a expectativa do povo de que os homicídios fossem solucionados em uma hora 
entre os intervalos comerciais. Eu sabia que estávamos no meio de um pesadelo.

Esperava que Clapper chegasse a uma boa pista no laboratório. Sem nada 
para continuar, eu tinha um mau pressentimento: tudo o que Marcus havia nos 
dito estava errado.

– Por que um ladrão iria atirar em Casey Dowling? – perguntei a Conklin 
enquanto caminhávamos rua acima.

– Clapper falou disso: o ladrão portava uma arma em caso de deparar com 
uma emergência.

– Como um proprietário assustado?
– Exatamente.
– Casey Dowling não estava armada.
– Verdade. Talvez tenha reconhecido o invasor – salientou.
– Sabe aquelas histórias que Cindy vem escrevendo sobre Hello Kitty?
Cindy Thomas é uma repórter policial do jornal San Francisco Chronicle e 

uma das minhas melhores amigas, com uma mente ótima para solucionar his-
tórias de detetive.
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