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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 fi cção, 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 fi gura 

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

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafi os e contratempos da vida.
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P r ó l o g o

– Onde você estava? – perguntou a velha na cama. – Precisei fazer xixi e 
ninguém veio.

Sem se abalar com o tom irritado, o rapaz parou ao pé da cama, rindo de 
orelha a orelha.

– Eu precisei fazer xixi – repetiu ela mais vagamente, como se agora não tivesse 
certeza do signi! cado das palavras.

– Tenho uma boa notícia, mamãe – disse o homem. – Logo tudo vai ! car bem. 
Tudo vai ser resolvido.

– Aonde você vai quando sai de perto de mim? – De novo ela estava com a voz 
a! ada, ranzinza.

– Não vou para longe, mamãe. Você sabe muito bem que nunca vou para 
longe.

– Não gosto de ! car sozinha.
O sorriso dele se alargou, quase beatí! co.
– Em pouco tempo tudo vai ! car bem. Tudo vai ser como deveria. Pode con! ar 

em mim, mamãe. Arranjei um modo de consertar tudo. O que ele tomou ele vai 
dar, quando receber o que deu.

– Você escreve poemas lindos.
Não havia janelas no quarto. Vinda de lado, a luz do abajur – a única fonte 

de iluminação – enfatizava a cicatriz grossa na garganta da mulher e a sombra 
nos olhos do ! lho.

– Nós vamos sair para dançar? – perguntou ela, olhando para além dele e da 
parede escura atrás, em busca de uma visão mais luminosa.

– Claro, mamãe. Tudo vai ser perfeito.
– Cadê o meu Patinho Dickie?
– Aqui, mamãe.
– O Patinho Dickie vem para a cama?
– Vem dormir na caminha, dormir na caminha, dormir na caminha.
– Preciso fazer xixi – disse ela, quase coquete.
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Primeira parte

Lembranças
Fatais
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C a p í t u l o  1

Arte policial

Jason Strunk era, segundo todos os relatos, um sujeito irrelevante, sem graça, 
de trinta e poucos anos, quase invisível para os vizinhos – e, pelo jeito, também 
inaudível, já que ninguém conseguia se lembrar de qualquer coisa que ele tivesse 
dito. As pessoas nem sequer tinham certeza de que ele já houvesse falado. Talvez 
cumprimentasse com a cabeça, talvez dissesse olá, talvez murmurasse uma ou 
duas palavras. Difícil dizer.

Todos se mostraram surpresos no início, até mesmo descrentes, diante da revela-
ção de que o Sr. Strunk se dedicava obsessivamente a matar homens de meia-idade 
com bigodes e depois se livrava dos corpos de um modo especialmente perturba-
dor: cortando-os em pedaços manuseáveis, embrulhando-os com papel colorido e 
mandando-os pelo correio para os policiais da cidade como presente de Natal.

Dave Gurney estudava o rosto plácido e sem cor de Jason Strunk – na verdade, 
olhava para a foto do arquivo policial de Jason Strunk –, que o ! tava de volta da 
tela de seu computador. A fotogra! a havia sido ampliada para deixar o rosto em 
tamanho real e estava cercada, nas bordas da tela, por ícones de um programa 
de tratamento de imagens que Gurney ainda não dominava.

Moveu uma das ferramentas de controle de brilho até a íris do olho direito de 
Strunk, clicou o mouse e examinou o pequeno re" exo que havia criado.

Melhor, mas ainda não estava certo.
Os olhos eram sempre o mais difícil – os olhos e a boca –, mas eram funda-

mentais. Às vezes ele testava a posição e a intensidade de um dos minúsculos 
pontos de luz durante horas e mesmo assim terminava com algo que não era 
exatamente o que deveria, que não considerava bom o su! ciente para mostrar a 
Sonya e, sobretudo, a Madeleine.

O problema com relação aos olhos era que eles, mais do que qualquer coisa, 
expressavam a tensão, a contradição – a insipidez temperada com uma sugestão 
de crueldade – que Gurney frequentemente discernia no rosto dos assassinos 
com quem tivera a oportunidade de passar algum tempo.
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Havia conseguido a expressão correta depois de manipular pacientemente 
a foto de Jorge Kunzman (o funcionário do estoque do Walmart que sempre 
mantinha a cabeça de sua última namorada na geladeira até poder substituí-la 
por outra mais recente). Ficara satisfeito com o resultado, que revelava numa 
rapidez perturbadora o vazio negro e profundo escondido na ! sionomia ente-
diada do Sr. Kunzman, e a reação empolgada de Sonya, que o cobrira de elogios, 
havia solidi! cado a opinião dele. Fora essa recepção, além da venda inesperada 
da foto a um dos colegas colecionadores de Sonya, que o motivara a produzir a 
série de imagens trabalhadas atualmente em exposição, com o título “Retratos 
de assassinos feitos pelo homem que os capturou”, na pequena mas elegante 
galeria de Sonya, em Ithaca.

Como é que um detetive de homicídios recentemente aposentado do Departa-
mento de Polícia de Nova York (DPNY) sem qualquer interesse por arte em ge-
ral e pela arte de vanguarda em particular, e com uma profunda aversão pela no-
toriedade pessoal, podia ter acabado como foco de uma exposição chique numa 
cidade universitária, descrita pelos críticos locais como “uma mistura instigante 
de fotos brutalmente cruas, percepções psicológicas inabaláveis e manipulações 
grá! cas magistrais”? A pergunta tinha duas respostas: a dele e a da esposa.

Para ele, tudo começou com Madeleine convencendo-o a fazer um curso de 
apreciação de arte com ela no museu em Cooperstown. Ela vivia tentando fazê-
-lo sair – do seu canto, de casa, de dentro de si mesmo. Ele havia aprendido que 
o melhor modo de controlar o próprio tempo era usar a estratégia de ceder pe-
riodicamente. O curso de arte fora um desses movimentos estratégicos e, apesar 
de ele ter ! cado apavorado com a perspectiva de passar horas ali, esperava ga-
nhar imunidade contra novas pressões durante pelo menos um ou dois meses. 
Não que ! zesse o gênero pijama e sofá – longe disso. Aos 47 anos, ainda podia 
fazer cinquenta " exões de braço, cinquenta " exões na barra e cinquenta abdo-
minais. Só não gostava muito de sair de casa.

Mas o curso acabou se revelando uma surpresa – na verdade, três surpresas. 
Primeiro, apesar da suposição de que seu principal desa! o seria ! car acordado, 
descobriu que a professora, Sonya Reynolds, dona de galeria e artista de renome 
regional, era fascinante. Não tinha uma beleza convencional, não do modo ar-
quetípico norte-europeu-Catherine-Deneuve. A boca era petulante demais, 
as maçãs do rosto exageradamente proeminentes, o nariz forte. Mas de algum 
modo as partes imperfeitas eram uni! cadas num todo especialmente impres-
sionante graças aos olhos grandes, de um verde profundo e esfumaçado, e à sua 
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postura relaxada e naturalmente sensual. Não havia muitos homens na turma, 
apenas seis dos 26 frequentadores, mas ela recebia atenção plena de todos eles.

A segunda surpresa foi sua reação positiva à matéria. Como sentia um in-
teresse especial pela arte derivada da fotogra! a – fotos manipuladas para criar 
imagens que eram mais poderosas ou comunicativas do que as originais –, 
Sonya dedicou um tempo considerável a ela.

A última surpresa aconteceu na terceira das doze semanas do curso, na noite 
em que a professora estava comentando animadamente as serigra! as de um 
artista contemporâneo derivadas de retratos solarizados. Enquanto Gurney 
olhava as gravuras, ocorreu-lhe que poderia aproveitar uma fonte incomum à 
qual tinha acesso especial e à qual podia dar uma perspectiva única. A ideia 
era estranhamente empolgante. E ele nunca imaginara sentir entusiasmo num 
curso de apreciação de arte.

Assim que o conceito lhe veio à mente – enfatizar, clarear, intensi! car fotos 
de criminosos, particularmente de assassinos, de modo a capturar e revelar a 
natureza dos homens que ele passara a vida estudando, perseguindo e vencendo 
–, tomou conta de Gurney, e ele começou a pensar naquilo com mais frequência 
do que gostaria de admitir. A! nal de contas era um homem cauteloso, capaz de 
ver os dois lados de cada questão, a falha em cada convicção, a ingenuidade em 
cada entusiasmo.

Naquela manhã luminosa de outubro, Gurney trabalhava na foto de Jason Strunk 
quando o agradável desa! o do processo foi interrompido pelo som de algo sendo 
largado no chão atrás dele.

– Vou deixar isso aqui – disse Madeleine numa voz que, para qualquer outra 
pessoa, poderia parecer casual, mas que para o marido soou abalada.

Ele espiou por cima do ombro, estreitando os olhos ao ver o pequeno saco de 
aniagem encostado na porta do escritório.

– Deixar o quê? – perguntou ele, sabendo a resposta.
– Tulipas – respondeu Madeleine, no mesmo tom neutro.
– Bulbos, você quer dizer?
Era uma correção idiota, e os dois sabiam. Era só um modo de exprimir sua ir-

ritação porque Madeleine queria que ele ! zesse algo que não estava a ! m de fazer.
– O que você quer que eu faça com eles?
– Leve para o jardim. Me ajude a plantar.
Ele pensou em apontar a falta de lógica de deixar no escritório algo que ele 

deveria levar de volta ao jardim, mas desistiu.

12
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13

– Assim que eu terminar isto – disse, com um certo ressentimento.
Sabia que plantar bulbos de tulipa num glorioso dia de calor, em um jardim no 

topo de uma colina com vista para bosques vermelhos de outono e pastos verde-
-esmeralda sob o céu azul-cobalto, não era uma tarefa particularmente pesada. Só 
odiava ser interrompido. E essa reação, disse a si mesmo, era um subproduto de seu 
maior ponto forte: a mente linear, lógica, que fazia dele um detetive tão bem-suce-
dido – a mente que percebia a menor descontinuidade na história de um suspeito, 
que podia sentir uma ! ssura minúscula demais para a maioria dos olhos enxergar.

Madeleine espiou por cima de seu ombro, examinando a tela do computador.
– Como você pode trabalhar em algo tão feio num dia assim? – perguntou.

C a p í t u l o  2

Uma vítima perfeita

David e Madeleine Gurney moravam numa sólida casa de fazenda do século 
XIX, aninhada no canto de uma pastagem isolada ao ! m de uma estrada sem 
saída nas montanhas do condado de Delaware, a oito quilômetros do povoado 
de Walnut Crossing. O pasto de quatro hectares era cercado por bosques de 
cerejeira, bordo e carvalho.

A casa mantinha a simplicidade arquitetônica original. Fazia um ano que os 
Gurney haviam comprado a propriedade e, desde então, vinham trabalhando 
na restauração para deixá-la com uma aparência mais adequada, eliminando os 
vestígios das reformas infelizes do dono anterior – substituindo, por exemplo, 
as janelas de alumínio sem graça por versões com caixilhos de madeira no estilo 
característico do século anterior. Não ! zeram isso motivados por uma mania 
de autenticidade histórica, e sim em reconhecimento de que a estética original 
era, de algum modo, certa. Esse era um dos assuntos em que os dois estavam 
de pleno acordo, uma lista que, do ponto de vista de David, vinha encolhendo 
ultimamente.

Esse pensamento corroera seu humor como ácido durante a maior parte do 
dia, causado pelo comentário da mulher sobre a feiura do retrato em que ele 
estava trabalhando. E continuava no limiar de sua consciência naquela tarde, 
quando, cochilando em sua cadeira predileta depois de plantar tulipas, ouviu 
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Madeleine caminhando em sua direção pela grama que batia na altura dos tor-
nozelos. Quando os passos pararam diante da cadeira, David abriu um olho.

– Você acha – perguntou ela, com seu modo calmo e leve – que é tarde de-
mais para sair de canoa? – Com habilidade, ela fazia as palavras soarem entre 
uma pergunta e um desa! o.

Magra e atlética, Madeleine era uma mulher de 45 anos que poderia facil-
mente passar por uma de 35. Tinha olhos francos, ! rmes, avaliadores. Os cabe-
los castanhos e compridos, com exceção de alguns ! os soltos, estavam en! ados 
dentro do chapéu de jardinagem com abas largas.

Ele respondeu com uma pergunta saída de seu próprio " uxo de pensamento:
– Você acha mesmo que é feio?
– Claro que é feio – respondeu ela sem entusiasmo. – Não deveria ser?
Ele franziu a testa enquanto pensava no comentário.
– Quer dizer, o tema?
– O que mais eu poderia querer dizer?
– Não sei. – Ele deu de ombros. – Você pareceu desprezar tudo. Tanto a exe-

cução quanto o tema.
– Sinto muito.
Ela não parecia sentir nenhuma culpa. Enquanto ele hesitava em dizer isso, 

Madeleine mudou de assunto.
– Está ansioso por reencontrar seu antigo colega de turma?
– Não exatamente – respondeu ele, abaixando um pouco mais o encosto re-

clinável da cadeira. – Não sou bom em rememorar o passado.
– Talvez ele tenha um assassinato para você resolver.
Gurney olhou para a esposa, examinou a ambiguidade de sua expressão.
– Acha que é isso que ele quer?
– Não é por isso que você é famoso? – A raiva estava começando a enrijecer 

a voz dela.
Era algo que David havia testemunhado com tanta frequência nos últimos 

meses que pensou entender do que se tratava. Os dois tinham ideias diferentes 
sobre o que deveria signi! car a aposentadoria dele da polícia, que tipo de mu-
danças traria à vida do casal e, mais especi! camente, como isso deveria mudá-
-lo. Recentemente, também, ela vinha nutrindo um sentimento ruim em relação 
à nova vocação dele: o projeto de retratos de assassinos que estava absorvendo 
seu tempo. David suspeitava de que o negativismo de Madeleine nessa área tal-
vez tivesse alguma coisa a ver com o entusiasmo de Sonya.

– Sabia que ele é famoso também? – perguntou ela.
– Quem?

14
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– Seu colega de turma.
– Na verdade, não. Ele disse algo ao telefone sobre ter escrito um livro, e eu 

veri! quei super! cialmente. Não creio que seja muito conhecido.
– Dois livros – disse Madeleine. – É diretor de algum tipo de instituto em Peony 

e fez uma série de palestras que foram exibidas na TV do governo. Imprimi 
cópias das capas que encontrei na internet. Talvez você queira dar uma olhada.

– Acho que ele vai me contar pessoalmente tudo sobre sua vida e seus livros. 
Ele não parece tímido.

– Como quiser. Vou deixar as cópias na sua mesa, caso você mude de ideia. 
Por sinal, Kyle telefonou mais cedo.

Gurney olhou-a em silêncio.
– Eu disse que você ligaria de volta.
– Por que não me chamou? – perguntou, mais impaciente do que gostaria. 

Seu ! lho não ligava com frequência.
– Perguntei a ele se deveria chamar. Ele falou que não queria atrapalhar você, 

que não era urgente.
– Disse mais alguma coisa?
– Não.
Ela se virou e foi andando pela grama alta e úmida em direção à casa. Quando 

chegou à porta lateral e pôs a mão na maçaneta, pareceu se lembrar de outra 
coisa, olhou de novo para ele e falou como se estivesse confusa:

– Na capa do livro, seu antigo colega de turma é descrito como um santo, per-
feito em todos os sentidos. Um guru do bom comportamento. É difícil imaginar 
por que precisaria consultar um detetive de homicídios.

– Um detetive de homicídios aposentado – corrigiu Gurney.
Mas ela já havia ido embora, sem se dar ao trabalho de segurar a porta para 

não bater com força.

C a p í t u l o  3

Problema no paraíso

O dia seguinte foi mais primoroso do que o anterior. Era a própria imagem 
de outubro num calendário da Nova Inglaterra. Gurney acordou às sete horas, 
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tomou banho e se barbeou, vestiu jeans e um suéter de algodão leve e estava 
tomando café numa cadeira de lona no pátio do lado de fora do quarto do casal, 
no andar de baixo. O pátio com piso de arenito acinzentado e a porta dupla de 
vidro que dava para ele eram acréscimos que Gurney ! zera à casa, por insistên-
cia de Madeleine.

Ela era boa nesse tipo de coisa, tinha sensibilidade para o que era possível, 
para o que era apropriado. Isso revelava muito a seu respeito – os instintos posi-
tivos, a imaginação prática, o gosto infalível. Mas quando ele se embrenhava nas 
áreas de atrito entre os dois – os lodaçais e espinheiros das expectativas que cada 
um cultivava em particular –, Gurney achava difícil se concentrar nos pontos 
fortes da mulher.

Devia se lembrar de ligar de volta para Kyle. Teria de esperar três horas por 
causa da diferença de fuso horário entre Walnut Crossing e Seattle. Acomodou-
-se mais fundo na cadeira, aninhando a caneca de café quente nas duas mãos.

Olhou a ! na pasta de papel que havia trazido com o café e tentou imaginar a 
aparência do colega de faculdade que ele não encontrava fazia 25 anos. A foto 
que aparecia nas duas capas que Madeleine tinha imprimido do site de uma li-
vraria evocou a memória não somente do rosto, mas também da personalidade 
dele, fazendo com que se lembrasse do timbre vocal de tenor irlandês e do sor-
riso improvavelmente charmoso do amigo.

Quando estudavam no campus Rose Hill da Fordham, no Bronx, Mark Mel-
lery era um personagem louco que alternava surtos de humor e sinceridade, 
energia e ambição com fases mais sombrias. Ele costumava estar sempre no 
limite – uma espécie de gênio descontrolado, ao mesmo tempo imprudente e 
calculista, constantemente à beira de uma espiral descendente.

Segundo a biogra! a publicada no site, a direção da espiral, que o havia levado 
rapidamente para baixo aos vinte e poucos anos, tinha se revertido aos trinta 
graças a uma transformação espiritual dramática.

Equilibrando a caneca de café no braço estreito da cadeira, Gurney abriu a 
pasta no colo, tirou o e-mail que recebera de Mellery uma semana antes e leu-o 
de novo, linha por linha.

Olá, Dave,
Espero que não ache inadequado o contato de um antigo colega de turma de-

pois de tanto tempo. Nunca podemos ter certeza do que uma voz do passado pode 
trazer à mente. Permaneci em contato com nossa história acadêmica por meio da 
associação de ex-alunos e ! quei fascinado com as matérias de jornal publicadas 
ao longo dos anos sobre os membros de nossa turma. Fiquei feliz em saber, em 
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mais de uma ocasião, de seus feitos espetaculares e do reconhecimento que andou 
recebendo. (Um artigo no boletim dos ex-alunos o chamou de DETETIVE MAIS 
CONDECORADO DO DPNY – o que não me surpreendeu, levando em conta 
o Dave Gurney que conheci na faculdade!) Então, há cerca de um ano, vi que 
você havia se aposentado do departamento de polícia – e que tinha se mudado 
aqui para o condado de Delaware. Isso atraiu minha atenção porque, por acaso, 
estou morando na cidade de Peony, bem pertinho. Duvido que você tenha ouvido 
falar, mas agora administro uma espécie de retiro chamado Instituto Mellery de 
Renovação Espiritual – o nome é um tanto presunçoso, eu sei, mas na realidade 
trata-se de uma organização bem pé no chão.

Mesmo tendo pensado muitas vezes no correr dos anos que gostaria de revê-lo, 
só agora, impulsionado por um acontecimento perturbador, ! nalmente parei de 
pensar e resolvi fazer contato. É uma situação em que acredito que seu conselho 
será bastante útil. Eu adoraria fazer uma visita rápida. Portanto, se você achar 
possível me conceder meia hora, posso ir à sua casa em Walnut Crossing – ou a 
qualquer outro lugar que seja mais conveniente.

Minhas lembranças de nossas conversas no campus e dos longos bate-papos 
no bar Shamrock – para não mencionar sua notável experiência pro! ssional – 
dizem que você é a pessoa certa com quem falar sobre essa questão que tem me 
atormentado. É um estranho quebra-cabeça que, suspeito, irá interessá-lo. A ca-
pacidade de somar dois mais dois de um modo que escapa a todo mundo sempre 
foi seu ponto forte. Sempre que me lembro de você, penso em sua lógica perfeita 
e em sua clareza cristalina – qualidades de que preciso tremendamente agora. 
Vou ligar um dia desses para o número que está no catálogo dos ex-alunos – es-
perando que esteja correto e atualizado.

Em nome dos bons tempos,
Mark Mellery

P.S.: Mesmo que você termine tão aturdido com meu problema quanto eu e 
não tenha nenhum conselho a oferecer, será um prazer revê-lo.

O telefonema prometido aconteceu dois dias depois. Gurney reconheceu 
imediatamente a voz, fantasmagoricamente inalterada, a não ser por um nítido 
tremor de ansiedade.

Depois de algumas observações autodepreciativas por não ter conseguido 
manter contato, Mellery foi ao ponto. Será que poderia se encontrar com Gur-
ney nos próximos dias? Quanto antes melhor, já que a “situação” era urgente. 
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Outra “novidade” havia acontecido. Realmente era impossível falar pelo tele-
fone, o que Gurney entenderia quando se encontrassem. Havia coisas que Mel-
lery precisava mostrar. Não, não era assunto para a polícia local, por motivos 
que ele explicaria quando viesse. Não, não era uma questão jurídica, pelo menos 
por enquanto. Nenhum crime fora cometido e ninguém estava sendo especi! -
camente ameaçado – não que ele pudesse provar. Meu Deus, era difícil demais 
falar sobre isso desse jeito. Seria muito mais fácil pessoalmente. Sim, ele sabia 
que Gurney não estava no ramo de investigação particular. Mas só meia hora – 
será que ele poderia lhe conceder meia hora?

Apesar dos sentimentos contraditórios que experimentou desde o início, 
Gurney concordou. Sua curiosidade sempre superava sua reticência. Nesse caso 
estava curioso com a leve sugestão de histeria que espreitava por baixo da voz 
melí" ua de Mellery. E, claro, um quebra-cabeça a ser decifrado o atraía mais do 
que ele gostaria de admitir.

Depois de reler o e-mail pela terceira vez, Gurney guardou-o na pasta e deixou 
a mente vaguear pelas lembranças que o bilhete havia revolvido nos escaninhos 
mais fundos de sua memória: as aulas matinais em que Mellery parecia de res-
saca e entediado, sua volta gradual à vida durante a tarde, seus loucos ataques 
de humor e inteligência tarde da noite, provocados pelo álcool. Ele era um ator 
nato, um astro indiscutível da sociedade dramática da faculdade – um sujeito 
que, por mais que parecesse cheio de vida no bar Shamrock, ! cava duplamente 
vivo no palco. Ele dependia de plateia e só alcançava todo o seu esplendor sob a 
luz revigorante da admiração.

Gurney abriu a pasta e olhou de novo para o e-mail. Estava incomodado com 
a descrição feita por Mellery do relacionamento dos dois. O contato deles fora 
menos frequente, menos signi! cativo, menos amigável do que a mensagem su-
geria. Mas teve a impressão de que Mellery havia escolhido as palavras cuida-
dosamente – que, apesar de sua simplicidade, o e-mail fora escrito e reescrito, 
pensado e modi! cado – e que os elogios, como todo o resto, eram propositais. 
Mas qual seria o propósito? O óbvio era garantir a concordância de Gurney com 
um encontro cara a cara e atraí-lo para a solução do “mistério”. Mais do que 
isso era difícil dizer. O problema era importante para Mellery, o que explicaria 
o tempo e a atenção que ele aparentemente havia dedicado para que o " uxo e 
a emoção de suas frases fossem exatos, revelando uma certa mistura de afabili-
dade e perturbação.

Também havia a pequena questão do “P.S.”. Além de desa! á-lo sutilmente 
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com a sugestão de que ele poderia ser derrotado pela charada, qualquer que 
fosse, parecia obstruir uma rota de saída fácil, invalidar qualquer a! rmação 
que Gurney pudesse ! car tentado a fazer de que não trabalhava como investi-
gador particular ou que poderia não ser útil. O intuito das palavras era caracte-
rizar qualquer relutância quanto ao encontro como uma dispensa grosseira de 
um velho amigo.

Ah, sim, o e-mail fora redigido cuidadosamente.
Cuidado. Isso era uma coisa nova, não? De! nitivamente não era uma quali-

dade essencial do velho Mark Mellery.
Essa mudança aparente despertou o interesse de Gurney.
Como se recebesse uma deixa, Madeleine passou pela porta dos fundos e 

andou cerca de dois terços do caminho até onde o marido estava sentado.
– Seu convidado chegou – anunciou.
– Onde ele está?
– Na casa.
Ele olhou para baixo. Uma formiga estava ziguezagueando pelo braço da ca-

deira. Mandou-a para longe com um peteleco.
– Peça para ele vir aqui fora. Está agradável ao ar livre.
– Está mesmo, não é? – disse ela, fazendo com que o comentário parecesse 

ao mesmo tempo pungente e irônico. – Por sinal, ele é igualzinho à foto da capa 
do livro. Mais ainda.

– Mais ainda? O que isso signi! ca?
Ela já estava retornando à casa e não respondeu.

C a p í t u l o  4

Conheço-o tão bem que sei 
o que você está pensando

Mark Mellery deu passos longos pela grama macia. Aproximou-se de Gur-
ney como se planejasse abraçá-lo, mas algo o fez reconsiderar.

– Davey! – gritou estendendo a mão.
Davey?, pensou Gurney.
– Meu Deus! – continuou Mellery. – Você não mudou nada! Como é bom 
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CONHEÇA OUTROS TÍTULOS DA EDITORA ARQUEIRO

Identidade roubada
CHEVY STEVENS

Era para ser um dia como outro qualquer na vida de Annie O’Sullivan. A 
corretora de imóveis levanta da cama com três objetivos: vender uma casa, fazer 
as pazes com a mãe e não se atrasar para o jantar com o namorado. 

Naquele domingo, aparecem poucas pessoas interessadas em visitar o imóvel. 
Quando Annie está prestes a ir embora, uma van estaciona diante da casa e um 
homem sorridente vem em sua direção. A corretora tem certeza de que será seu 
dia de sorte. Mas o inferno está apenas começando.

Sequestrada por um psicopata, Annie ! ca presa durante um ano inteiro em 
um chalé nas montanhas, onde vive um pesadelo que deixará marcas profundas 
em sua vida.

Construído de maneira extremamente original, Identidade roubada é o relato 
visceral que Annie faz à sua terapeuta dos 365 dias em que ! cou à mercê do 
homem a quem chamava de Maníaco.

As memórias que vêm à luz ao longo de 26 sessões de análise são interca-
ladas com a história de sua vida desde que conseguiu escapar do chalé: a luta 
para superar seus medos e se reencontrar, a investigação policial para descobrir 
a identidade do sequestrador e a sensação perturbadora de que seu martírio 
ainda não acabou.

Em sua estreia, Chevy Stevens cria uma heroína inesquecível que, depois de 
sobreviver a uma experiência devastadora, precisa descobrir a verdade para se 
libertar. Surpreendente e avassalador desde a primeira página, esse thriller psi-
cológico entrou na lista de mais vendidos do " e New York Times e foi ! nalista 
dos conceituados prêmios Arthur Ellis e International # riller of the Year.
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Quando ela se foi
HARLAN COBEN

Dez anos atrás, Myron Bolitar e Terese Collins fugiram juntos para uma ilha. 
Durante três semanas, eles se entregaram um ao outro sem pensar no amanhã. 
Depois disso, os dois se reencontraram apenas uma vez, quando Terese ajudou 
Myron a salvar seu ! lho e então foi embora, sem deixar vestígios. Agora, no 
meio da madrugada, ela telefona: “Venha para Paris.”

Terese pede a ajuda de Myron para localizar o ex-marido, Rick Collins, que 
telefonara depois de anos implorando que ela o encontrasse na capital francesa. 
Eles logo descobrem que Rick foi assassinado e que Terese é a principal suspeita.

Porém, algo ainda mais atordoante é revelado: perto do corpo havia longos 
! os de cabelo louros e uma mancha de sangue que o exame de DNA revelou 
pertencer à ! lha do casal. Só que sua única ! lha morrera em um acidente de 
carro muitos anos antes.

Logo Myron se vê perseguido nas ruas de Paris e de Londres. As agências de 
segurança de quatro países parecem querer as mesmas informações de que ele 
precisa para desvendar a morte de Rick e o destino da ! lha que Terese pensava 
ter perdido para sempre.

Em uma busca desesperada, Harlan Coben cria um mundo de armadilhas 
imprevisíveis em que con" itos religiosos, política internacional e pesquisas ge-
néticas se mesclam a amizade, perdão e a chance de um novo começo.
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Cilada
HARLAN COBEN

Haley McWaid tem 17 anos. É uma aluna exemplar, disciplinada, ama espor-
tes e sonha entrar para uma boa faculdade. Por isso, quando certa noite ela não 
volta para casa e três meses transcorrem sem que se tenha nenhuma notícia 
dela, todos na cidade começam a imaginar o pior.

O assistente social Dan Mercer recebe um estranho telefonema de uma ado-
lescente e vai a seu encontro. Ao chegar ao local, ele é surpreendido pela equipe 
de um programa de televisão, que o exibe em rede nacional como pedó! lo. Ino-
centado por falta de provas, Dan é morto logo em seguida.

Na junção dessas duas histórias está Wendy Tynes, a repórter que armou a 
cilada para Dan e que se torna a única testemunha de seu assassinato. Wendy 
sempre con! ou apenas nos fatos, mas seu instinto lhe diz que Mercer talvez não 
fosse culpado. Agora ela precisa descobrir se desmascarou um criminoso ou 
causou a morte de um inocente.

Nas investigações da morte de Dan e do desaparecimento de Haley, verdades 
inimagináveis são reveladas e a fragilidade de vidas aparentemente normais é 
posta à prova. Todos têm algo a esconder e os segredos se interligam e se com-
pletam em um elaborado mosaico de mistérios.

Harlan Coben mais uma vez deixa o leitor sem ar.$Cilada$fala de culpa, luto 
e perdão em uma trama repleta de reviravoltas surpreendentes. Nada é o que 
parece e tudo pode ser desfeito até a última página.
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Não conte a ninguém
HARLAN COBEN

Há oito anos, enquanto comemoravam o aniversário de seu primeiro beijo, 
o Dr. David Beck e sua esposa, Elizabeth, sofreram um terrível ataque. Ele foi 
golpeado e caiu no lago, inconsciente. Ela foi raptada e brutalmente assassinada 
por um serial killer.

O caso volta à tona quando a polícia encontra dois corpos enterrados perto 
do local do crime, junto com o taco de beisebol usado para nocautear David. Ao 
mesmo tempo, o médico recebe um misterioso e-mail, que aparentemente só 
pode ter sido enviado por sua esposa.

Esses novos fatos fazem ressurgir inúmeras perguntas sem resposta: Como 
David conseguiu sair do lago? Elizabeth está viva? E, se estiver, de quem era 
o corpo enterrado oito anos antes? Por que ela demorou tanto para entrar em 
contato com o marido?

Na mira do FBI como principal suspeito da morte da esposa e caçado por um 
perigosíssimo assassino de aluguel, David Beck contará com o apoio apenas de 
sua melhor amiga, a modelo Shauna, da célebre advogada Hester Crimstein e de 
um tra! cante de drogas para descobrir toda a verdade e provar sua inocência.

Não conte a ninguém foi o livro mais aclamado de 2001, indicado para di-
versos prêmios, entre eles Edgar, Anthony, Macavity, Nero e Barry. Em 2006 foi 
adaptado para o cinema numa produção francesa vencedora de quatro Cesars 
(o Oscar francês), inclusive de melhor ator e diretor.
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O símbolo perdido
DAN BROWN

Depois de ter sobrevivido a uma explosão no Vaticano e a uma caçada hu-
mana em Paris, Robert Langdon está de volta com seus profundos conhecimen-
tos de simbologia e sua brilhante habilidade para solucionar problemas.

Em!O símbolo perdido, o célebre professor de Harvard é convidado às pressas 
por seu amigo e mentor Peter Solomon – eminente maçom e " lantropo – a dar 
uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos. Ao chegar lá, descobre que caiu 
numa armadilha. Não há palestra nenhuma, Solomon está desaparecido e, ao 
que tudo indica, correndo grande perigo.

Mal’akh, o sequestrador, acredita que os fundadores de Washington, a maio-
ria deles mestres maçons, esconderam na cidade um tesouro capaz de dar pode-
res sobre-humanos a quem o encontrar. E está convencido de que Langdon é a 
única pessoa que pode localizá-lo.

Vendo que essa é sua única chance de salvar Solomon, o simbologista se lança 
numa corrida alucinada pelos principais pontos da capital americana: o Capi-
tólio, a Biblioteca do Congresso, a Catedral Nacional e o Centro de Apoio dos 
Museus Smithsonian.

Nesse labirinto de verdades ocultas, códigos maçônicos e símbolos escondi-
dos, Langdon conta com a ajuda de Katherine, irmã de Peter e renomada cientista 
que investiga o poder que a mente humana tem de in# uenciar o mundo físico.

O tempo está contra eles. E muitas outras pessoas parecem envolvidas nesta 
trama que ameaça a segurança nacional, entre elas Inoue Sato, autoridade má-
xima do Escritório de Segurança da CIA, e Warren Bellamy, responsável pela 
administração do Capitólio. Como Langdon já aprendeu em suas outras aven-
turas, quando se trata de segredos e poder, nunca se pode dizer ao certo de que 
lado cada um está.

Nas mãos de Dan Brown, Washington se revela tão fascinante quanto o Vati-
cano ou Paris. Em!O símbolo perdido, ele desperta o interesse dos leitores por te-
mas tão variados como ciência, noética, teoria das supercordas e grandes obras 
de arte, desa" ando-os a abrir a mente para novos conhecimentos.
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O Código Da Vinci
DAN BROWN

Um assassinato dentro do Museu do Louvre, em Paris, traz à tona uma sinis-
tra conspiração para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade 
secreta desde os tempos de Jesus Cristo. A vítima é o respeitado curador do 
museu, Jacques Saunière, um dos líderes dessa antiga fraternidade, o Priorado 
de Sião, que já teve como membros Leonardo da Vinci, Victor Hugo e Isaac 
Newton.

Momentos antes de morrer, Saunière deixa uma mensagem cifrada que ape-
nas a criptógrafa Sophie Neveu e Robert Langdon, um simbologista, podem 
desvendar. Eles viram suspeitos e$detetives enquanto tentam decifrar um intri-
cado quebra-cabeça que pode lhes revelar um segredo milenar que envolve a 
Igreja Católica.

Apenas alguns passos à frente das autoridades e do perigoso assassino, So-
phie e Robert vão à procura de pistas ocultas nas obras de Da Vinci e se debru-
çam sobre alguns dos maiores mistérios da cultura ocidental – da natureza do 
sorriso da Mona Lisa ao signi! cado do Santo Graal. Mesclando os ingredientes 
de um envolvente suspense com informações sobre obras de arte, documentos e 
rituais secretos, Dan Brown consagrou-se como um dos autores mais brilhantes 
da atualidade.
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Queda de gigantes
KEN FOLLETT

Cinco famílias, cinco países e cinco destinos marcados por um período dra-
mático da história.$Queda de gigantes, o primeiro volume da trilogia O Século, 
do consagrado Ken Follett, começa no despertar do século XX, quando ventos 
de mudança ameaçam o frágil equilíbrio de forças existente – as potências da 
Europa estão prestes a entrar em guerra, os trabalhadores não aguentam mais 
ser explorados pela aristocracia e as mulheres clamam por seus direitos.

De maneira brilhante, Follett constrói sua trama entrelaçando as vidas de 
personagens ! ctícios e reais, como o rei Jorge V, o Kaiser Guilherme, o presi-
dente Woodrow Wilson, o parlamentar Winston Churchill e os revolucioná-
rios Lênin e Trótski. O resultado é uma envolvente lição de história, contada da 
perspectiva das pessoas comuns que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra 
Mundial, ajudaram a fazer a Revolução Russa e tornaram real o sonho do su-
frágio feminino.

Ao descrever a saga de famílias de diferentes origens – uma inglesa, uma 
galesa, uma russa, uma americana e uma alemã –, o autor apresenta os fatos sob 
os mais diversos pontos de vista. Na Grã-Bretanha, o destino dos Williams, uma 
família de mineradores de Gales do Sul, acaba irremediavelmente ligado por 
amor e ódio ao dos aristocráticos Fitzherberts, proprietários da mina de carvão 
onde Billy Williams vai trabalhar aos 13 anos e donos da bela mansão em que 
sua irmã, Ethel, é governanta.

Na Rússia, dois irmãos órfãos, Grigori e Lev Peshkov, seguem rumos opos-
tos em busca de um futuro melhor. Um deles vai atrás do sonho americano e 
o outro se junta à revolução bolchevique. A guerra interfere na vida de todos. O 
alemão Walter von Ulrich tem que se separar de seu amor, lady Maud, e ainda 
lutar contra o irmão dela, o conde Fitz. Nem mesmo o americano Gus Dewar, o 
assessor do presidente Wilson que sempre trabalhou pela paz, escapa dos hor-
rores da frente de batalha.

Enquanto a ação se desloca entre Londres, São Petersburgo, Washington, Paris 
e Berlim,$Queda de gigantes$retrata um mundo em rápida transformação, que 
nunca mais será o mesmo. O século XX está apenas começando.
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Heresia
S. J . PARRIS 

Inglaterra, 1583: o país enfrenta um período conturbado, marcado por cons-
pirações para derrubar a rainha Elizabeth, que é protestante. Muitos de seus sú-
ditos estão insatisfeitos com o governo e anseiam pelo retorno do país à religião 
católica. 

Em meio a esse clima de con" itos religiosos, o monge italiano Giordano 
Bruno chega a Londres, tentando escapar da Inquisição, que o acusou de here-
sia por sua crença num Universo heliocêntrico. O ! lósofo, cientista e estudioso 
de magia logo é recrutado pelo chefe do serviço de espionagem real e enviado 
a Oxford. 

O! cialmente, ele vai participar de um debate sobre as teorias de Copérnico, 
mas, em sigilo, deve se in! ltrar na rede clandestina dos católicos e descobrir o 
que puder sobre um complô para derrubar a rainha. No entanto, quando um 
dos membros mais antigos de Oxford é brutalmente assassinado, a missão se-
creta do ! lósofo é desviada de seu curso. 

Enquanto ele tenta desvendar o crime, outro homem é morto e Giordano 
Bruno se vê envolvido numa sinistra perseguição. Alguém parece estar deter-
minado a executar uma so! sticada vingança em nome da religião. Mas, a! nal, 
de qual religião? 

À procura de pistas, o monge percorre os labirintos da biblioteca de Oxford 
e visita tabernas infames e livrarias misteriosas fora dos muros da universidade, 
chegando a lugares que ele nunca soube que existiam e fazendo descobertas que 
poderiam ameaçar a estabilidade da Inglaterra. 

Envolvido em uma rede de intrigas e traição, ele percebe que às vezes nem 
mesmo os mais sábios conseguem discernir a verdade da heresia. Alguns, no 
entanto, estão dispostos a matar para defender suas crenças. 

Baseado em fatos reais da vida de Giordano Bruno, Heresia exigiu uma pes-
quisa minuciosa da autora, que investigou a fundo a trajetória do monge e o 
contexto político e religioso da época em que ele viveu. O resultado é um sus-
pense histórico repleto de reviravoltas surpreendentes.
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A traição
CHRISTOPHER REICH

Há alguns meses, a vida do Dr. Jonathan Ransom virou de pernas para o ar. 
Após oito anos de casamento, ele descobriu que sua esposa, a enfermeira Emma, 
na verdade é uma agente dupla, que trabalha tanto para o FSB russo quanto para 
a Divisão, uma agência ultrassecreta dos Estados Unidos.

Por duas vezes o amor pela mulher o arrastou para situaç ões de extremo risco, 
nas quais ele se viu envolvido com terroristas, assassinos e perigosos agentes in-
ternacionais. Mas agora chega. Decidido a se ver livre de tudo isso de uma vez 
por todas, Jonathan se desliga da ONG Médicos Sem Fronteiras e segue sozinho 
para o Afeganistão. Seu objetivo é expiar os pecados do passado fazendo aquilo 
no que é melhor: ajudar as pessoas.

O que Jonathan ainda não sabe é que a espionagem internacional é um jogo 
do qual ninguém sai assim tão facilmente. 

Enquanto trabalha numa cirurgia restauradora, ele é abordado por Sultan 
Haq, um perigoso terrorista, que exige que o médico vá curar seu pai, Abdul. 
Quando as coisas não saem conforme o esperado, Jonathan se vê outra vez lu-
tando para salvar a própria vida.

Novamente ele foi usado e manipulado. Pouco depois, o chefe da Divisão, 
Frank Connor, o procura, explica os últimos eventos e lhe dá notícias de Emma. 
Durante uma missão, ela foi capturada e torturada por um dos homens mais 
cruéis do mundo. Agora tudo leva a crer que é refém de um perigoso tra! cante 
de armas que pretende usá-la para resgatar das montanhas um míssil nuclear 
extremamente poderoso, 15 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima.

A Divisão precisa da ajuda de Jonathan. Sua missão é resgatar Emma e impe-
dir que a arma nuclear caia em mãos erradas. Dessa vez ele vai ter o treinamento 
necessário e a primeira lição que vai aprender é: nesse jogo, a traição é a única 
regra.

Com A traição, Christopher Reich dá sequência à trama de A farsa e A vin-
gança. Nesse novo livro, ele surpreende ainda mais o leitor e não deixa dúvidas 
sobre por que é considerado um dos maiores nomes do thriller de espionagem 
do século XXI.
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Água para elefantes
SARA GRUEN

Desde que perdeu sua esposa, Jacob Jankowski vive numa casa de repouso, 
cercado por senhoras simpáticas, enfermeiras solícitas e fantasmas do passado. 
Durante 70 anos Jacob guardou um segredo: nunca falou a ninguém sobre o 
período$de sua juventude em que trabalhou no circo. Até agora.

Aos 23 anos, Jacob era um estudante de veterinária, mas teve sua vida trans-
formada após a morte de seus pais num acidente de carro. Órfão, sem dinheiro 
e sem ter para onde ir, ele deixa a faculdade antes de fazer as provas$! nais e, 
desesperado,$acaba pulando em um trem em movimento,$o Esquadrão Voador 
do circo Irmãos Benzini, o Maior Espetáculo da Terra.

Admitido para cuidar dos animais, Jacob sofrerá nas mãos do Tio Al, o em-
presário tirano do circo, e de August, o ora encantador, ora intratável chefe do 
setor dos animais.

É também sob as lonas que ele se apaixona duas vezes: primeiro por Marlena, 
a bela estrela do número dos cavalos e esposa de August; e depois por Rosie, a 
elefanta aparentemente estúpida que deveria ser a salvação do circo.

Água para elefantes#é tão envolvente que seus personagens continuam vivos 
muito depois de termos virado a última página. Sara Gruen nos transporta a um 
mundo misterioso e encantador, construído com tamanha riqueza de detalhes 
que é quase possível respirar sua atmosfera.
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