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Caro leitor,

“Eu não quero recomeçar do zero ao !nal de cada 
livro, como se fosse um episódio dos Simpsons.”

Venho dizendo isso desde aquelas primeiras entrevistas intimidadoras para 
a divulgação de Boneco de pano. Mas essa fala parece mais relevante do que 
nunca ao concluir o terceiro livro da trilogia, integrando toda a história 
e respeitando o encadeamento que isso exige. Acredito ter atingido uma 
profundidade nesses personagens e uma dramaticidade em seus relacio-
namentos"que teria sido impossível escrevendo histórias independentes. E, 
embora eu tenha tentado alcançar novos leitores tanto em Marionete quanto 
em Fim de jogo, não há como negar o fato de que os livros terão muito mais 
signi!cado para quem acompanha a história desde o começo.

É verdade que tenho um lado um tanto geek e adoro perceber referências 
sutis escondidas em meus !lmes e séries favoritos, sabendo que apenas os fãs 
mais !éis vão descobrir que elas estão lá. É um recurso que faz um mundo 
!ctício parecer um pouco mais real, e, por isso, os meus livros também são 
repletos desses elementos.

Este não é o !m de Boneco de pano, nem de longe. Eu sempre quis que 
esses três primeiros títulos fossem sobre uma equipe especí!ca em um mo-
mento especí!co. Eles se sobrepõem. Suas histórias se entrelaçam. São uma 
trilogia. Mas não é assim que o mundo real funciona – a vida dá voltas e vai 
afrouxando todo e qualquer nó minúsculo que a gente tenha feito. Já tenho 
o esqueleto do quarto livro, e estou extremamente entusiasmado com ele e 
com os novos rumos que a série está tomando.

A!nal, trata-se de uma única e longa história.
Como sempre, um imenso agradecimento aos meus leitores e um pedido 

de desculpas ainda maior por minha total falta de interação nas redes sociais; 
simplesmente não é a minha praia. Mas são vocês que me mantêm na ativa. 
Este livro é para vocês e, sinceramente, espero que gostem de lê-lo tanto 
quanto gostei de escrevê-lo.

Então, sem mais delongas: senhoras e senhores, a última parte da trilogia 
Boneco de Pano: Fim de jogo.

Daniel Cole



“Não sou nenhum herói… 
Eu mataria até o último ser vivo na face da Terra para salvar você.”



PRÓLOGO
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Segunda-feira, 4 de janeiro de 2016
11h13

– Era uma vez, há muito, muito tempo… Mas não mais.
Um bairro residencial coberto de neve passava diante das janelas sujas, 

o sol fraco aquecendo os bancos de couro, enquanto eles trepidavam em 
direção ao destino.

– Mas é você, né? – insistiu o homem no banco do motorista. – Você é 
o William Fawkes?

– Alguém tem que ser – suspirou Wolf, com genuíno arrependimento, 
enquanto os olhos escuros no espelho retrovisor o observavam, ocasional-
mente se voltando para a rua adiante. – É bem aqui, à esquerda.

O táxi preto encostou, o motor engasgando ao parar na entrada de uma 
garagem.

Wolf pagou a corrida em dinheiro, não que isso ainda tivesse impor-
tância, e desceu do carro na rua silenciosa. Mas, antes mesmo que tivesse 
a chance de fechar a porta, o motorista acelerou, espirrando aquela lama 
gelada nele enquanto o táxi desaparecia virando a esquina. Em vez de se 
arrepender de ter dado uma gorjeta ao taxista intrometido, Wolf concluiu 
que provavelmente havia se iludido ao achar que um suborno de 1,34 libra 
seria capaz de garantir o silêncio do homem por muito tempo. Ele limpou 
as calças com a manga do casaco preto comprido que havia pertencido a 
Lethaniel Masse – o responsável pelos homicídios do caso Boneco de Pano 
–, souvenir de uma vida passada, uma espécie de troféu que servia para que 
ele se lembrasse de todas as pessoas que deveria ter ajudado.

Enquanto transformava as manchas molhadas em listras de sujeira, 
notou que ainda estava sendo observado. Apesar de ter perdido quase 13 
quilos e deixado crescer uma barba extraordinariamente desgrenhada, 
o tamanho imponente de Wolf e os olhos muito azuis o traíam diante 
de qualquer pessoa atenta o suficiente para dar uma segunda olhada 
nele. Do outro lado da rua, uma mulher o encarava enquanto revirava 
um carrinho de bebê, onde a criança provavelmente estava escondida 
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em algum lugar debaixo da pilha de mantas. Ela pegou o celular e o 
aproximou do ouvido.

Oferecendo um sorriso triste na direção dela, Wolf lhe deu as costas, 
entrando pelo portão. Um Mercedes desconhecido, identi!cável apenas 
pelo emblema despontando sob a neve, estava absolutamente largado na 
entrada de cascalho, e a própria casa, embora lhe fosse familiar, parecia um 
terço maior desde sua última visita. Sabendo que a porta da frente estaria 
destrancada como sempre, ele não se deu ao trabalho de bater, tirando a 
neve dos sapatos antes de adentrar a penumbra desolada que tomava conta 
da antessala, apesar do céu sem nuvens do lado de fora.

– Maggie? – chamou Wolf, a voz falhando.
Era o efeito de estar de volta àquela casa, de inspirar profundamente o 

ar lá de dentro, uma mistura de livros caindo aos pedaços, perfume %oral, 
café moído e uma centena de outras coisas que evocavam memórias não 
solicitadas de tempos mais simples e mais felizes. Pois aquele era o lugar 
onde ele se sentia mais em casa, comparado a qualquer outro do mundo, 
a única constante com a qual ele podia contar desde que havia se mudado 
para a capital.

– Maggie?!
Um rangido no segundo andar quebrou o silêncio.
Conforme subia, passos leves começaram a se precipitar nas tábuas do 

piso acima dele.
– Maggie?!
Uma porta se abriu.
– Will…? Will!
Assim que Wolf alcançou o último degrau, Maggie se atirou nele, envol-

vendo-os com os braços, quase levando o reencontro para o andar de baixo.
– Meu Deus! É você mesmo!
Maggie o abraçava com tanta força que ele mal conseguia respirar, e a 

única coisa que conseguiu fazer foi apertá-la também enquanto ela chorava 
contra o peito dele.

– Eu sabia que você viria – disse ela, soluçando. – Não consigo acreditar 
que ele se foi, Will. O que eu vou fazer sem ele?

Soltando-se do abraço, Wolf segurou as mãos dela, distanciando-se um 
pouco para falar. A mulher sempre impecável estava na faixa dos 50 anos, 
com a maquiagem escorrendo e as roupas pretas um tanto desleixadas, 
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fazendo com que pela primeira vez aparentasse a própria idade. Ela havia 
deixado os cachos escuros soltos, embora geralmente os usasse amarrados 
em um estilo vintage que inevitavelmente tinha voltado à moda.

– Não tenho muito tempo. Onde… onde ele estava? – perguntou, en-
frentando a primeira de muitas perguntas difíceis para as quais necessitava 
de resposta.

Maggie apontou com a mão trêmula para uma moldura de porta despeda-
çada em uma parte do patamar onde não havia carpete. Ele fez que sim com 
a cabeça e lhe deu um beijo suave na testa antes de entrar na mais recente 
expansão da casa, enquanto Maggie !cou para trás, na altura da soleira do 
cômodo vazio. Wolf analisou com orgulho o último projeto de seu amigo, 
concluído de acordo com os mesmos padrões exigentes que aplicava a tudo 
o que dizia respeito a seus netos. Seria o novo quarto deles quando viessem 
visitá-los, uma maneira de passarem mais tempo juntos agora que ele havia 
se aposentado.

Uma cadeira de madeira estava caída com as pernas para cima no meio 
do quarto e, embaixo dela, uma mancha vermelho-escura tinha se espalhado 
nas tábuas porosas do piso.

Wolf havia se convencido de que, uma vez lá dentro, seria capaz de per-
manecer impassível, de tratar a situação com a e!ciência objetiva com que 
trataria qualquer outra cena de crime… Mas obviamente estava errado.

– Ele amava você, Will – disse Maggie da porta.
Incapaz de conter as lágrimas por mais tempo, Wolf enxugou os olhos ao 

ouvir o som de alguém esmagando o cascalho do lado de fora.
– É melhor você ir – alertou Maggie imediatamente, ignorando as batidas 

educadas na porta. – Will?
Ao ouvir a porta da frente ranger no momento em que alguém entrava, ela 

correu para as escadas a !m de interceptar o visitante, relaxando a expressão 
quando um homem loiro com cara de rato veio na direção dela.

– Jake! – Ela suspirou de alívio. – Achei que fosse… Deixa pra lá.
Wolf observou descon!ado enquanto os dois se abraçavam como velhos 

amigos.
– Trouxe umas coisinhas pra você – disse o homem, entregando a ela as 

sacolas de compras. – Poderia me deixar um minuto a sós com ele? – pergun-
tou então, acabando com o !ngimento de que aquilo seria uma mera visita.

– Pode ir, Maggie – assegurou Wolf.



#'

Parecendo desconfortável, ela desceu as escadas para guardar as compras.
– Saunders – Wolf cumprimentou o ex-colega quando ele entrou no 

quarto.
– Wolf. Há quanto tempo.
– Bom, sabe como é, eu precisava de um tempo pra mim – debochou 

ele, ouvindo um carro estacionar do lado de fora. – Não sabia que vocês se 
conheciam.

– Não nos conhecíamos. – Saunders deu de ombros, permanecendo a 
uma distância segura, apesar da conversa civilizada. – Não até… tudo isso 
acontecer. – Ele suspirou profundamente. – Cara, sinto muito mesmo pelo 
Finlay. De verdade.

Meneando a cabeça em agradecimento, Wolf olhou para o piso manchado.
– O que você está fazendo aqui? – perguntou Saunders sem rodeios.
– Precisava ver com meus próprios olhos.
– Ver o quê?
Wolf baixou a voz por causa de Maggie.
– A cena do crime.
– Crime? – Saunders esfregou o rosto demonstrando cansaço. – Cara, 

estive aqui no dia. Ele foi encontrado sozinho… num quarto trancado… 
deitado com uma arma do lado dele.

– O Finlay não se mataria.
Saunders olhou para ele com pena.
– As pessoas estão sempre nos surpreendendo.
– Falando nisso, você chegou aqui bem rápido.
– Eu já estava a caminho… quando a gente recebeu a chamada.
Wolf nunca tinha gostado muito daquele detetive espalhafatoso na época 

em que trabalhavam juntos, mas estava começando a enxergá-lo sob uma 
nova perspectiva.

– Obrigado por cuidar dela.
– Não é nada.
– Então… tem quantos lá fora? – indagou Wolf, como se estivesse per-

guntando as horas, o clima na sala mudando imediatamente.
Saunders hesitou.
– Dois na frente. Dois nos fundos. Um está sentado com a Maggie e, 

se tudo estiver correndo como planejado, tem outro a um metro da gente 
atrás daquela parede. – Ele se virou para a porta aberta: – Tem alguém aí?!
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O som de um pente sendo carregado em um fuzil semiautomático res-
pondeu do patamar.

Ele sorriu se desculpando e tirou um par de algemas do bolso.
– Prometi a eles que você não ia fugir. Por favor, não vai me deixar com 

cara de pateta.
Wolf assentiu e lentamente se ajoelhou. Erguendo os braços, entrelaçou 

os dedos atrás da cabeça e olhou pela janela coberta de neve – a última 
paisagem que seu mentor teria visto antes do !m.

– Desculpa, cara – disse Saunders, dando um passo à frente para prender 
as algemas ao redor dos pulsos dele. – Suspeito detido!

– Will?! – chamou Maggie da cozinha enquanto sua casa era invadida 
por policiais armados.

Botas pesadas subiram a escada na direção deles, os passos de Maggie 
vindo atrás.

– Você me faz um favor? – perguntou Wolf, desviando os olhos de Saun-
ders para ela enquanto o último dos policiais entrava pela moldura quebrada, 
gritando os comandos de praxe enquanto o prendiam: – Não conta pra ela 
que eu voltei.

– Mas, Will… – disse Maggie, chorando desesperadamente, sem conseguir 
colocar um pé dentro do cômodo onde seu marido tinha sido encontrado.

– Tá tudo bem, Maggie. Tá tudo bem – garantiu ele. – Eu não vou mais 
fugir.
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Capítulo 1

Segunda-feira, 4 de janeiro de 2016
11h46

Thomas Alcock estava distraído com a televisão sem som enquanto pre-
parava uma xícara de chá.

– Merda – sussurrou ele, derramando água fervente em toda a bancada e 
que depois começou a pingar em sua mão. – Porra, puta que pariu!

Ele se contraiu de dor, depois sacudiu a mão sem tirar os olhos da tela.
Na Sky News, um helicóptero sobrevoava o local da devastação ocorrida 

na capital do país duas semanas antes. Quando ele eclipsava o sol, uma 
sombra escura varria sem esforços os escombros lá embaixo e pelo menos 
duas outras lhe fariam companhia a qualquer momento – como abutres ao 
redor de uma carcaça fresca. Aparentemente, o fechamento do espaço aéreo 
da cidade, que havia causado sofrimento e confusão incalculáveis durante as 
festas de !m de ano, tinha sido suspenso, permitindo que o mundo en!m 
avaliasse a extensão dos danos.

Um desastre tinha sido evitado por pouco, mas não sem um preço.
A explosão, ocorrida dentro de um conjunto de banheiros subterrâneos 

no topo da Ludgate Hill, havia provocado uma evacuação de rotina dos edi-
fícios ao redor enquanto os engenheiros faziam as veri!cações necessárias. 
Depois que um turista com olhos de águia notou novas rachaduras na fachada 
oeste da Catedral de São Paulo, obras de restauração de emergência foram 
autorizadas. Mas antes mesmo que o andaime fosse erguido, eles perderam 
a torre norte, que foi ao chão. E então, ao longo de três dias, coluna após 
coluna se rompeu, como pernas se dobrando sob o peso, até que o enorme 
pórtico inevitavelmente desmoronou – um monumento icônico morrendo 
lentamente em razão de suas feridas.

Era uma imagem surreal: parecia uma peça solta de um quebra-cabeça.
*omas levou alguns segundos para perceber que a borda colorida em 

torno da área era na verdade uma montanha de coroas e %ores empilha-
das contra as cercas: uma homenagem àqueles que nunca ressurgiram de 
Piccadilly Circus, à detetive Kerry Coleman, a todos os desaparecidos na 
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Times Square – um gesto comovente mas fadado a durar pouco por conta 
do clima congelante.

Ele bebeu um gole de chá.
O pisca-pisca pulsava sobre as legendas amarelas, enquanto o que res-

tava da árvore de Natal no outro cômodo o lembrava de que ainda estava 
tudo lá, as pilhas de presentes fechados cobertas com as folhas do pinheiro. 
Acariciando Echo distraidamente, a mente de *omas se voltou pela ené-
sima vez a pensamentos egoístas: como ele estava grato por ninguém que 
ele conhecia estar entre os mortos ou feridos, como se sentia afortunado 
por sua namorada ter voltado inteira e, embora fosse vergonhoso, como, 
em segredo, ele esperava que os horrores do mês anterior, culminando em 
um incidente de segurança nacional e na morte prematura de um amigo 
querido, tivessem sido o su!ciente para fazê-la chegar ao próprio limite, para 
convencê-la a deixar tudo para trás, para valorizar o que ainda lhe restava 
e !car satisfeita com o que tinha.

O celular de Emily Baxter começou a zumbir alto do outro lado da mesa 
da cozinha.

*omas correu para alcançá-lo e atendeu irritado, num sussurro:
– Telefone da Emily... Acho que não. Ela ainda tá dormindo. Quer dei-

xar… Quarta-feira… nove da manhã… Eu aviso a ela… Tá bem. Tchau.
Ele colocou o celular em cima das luvas de cozinha para o caso de tocar 

novamente.
– Quem era? – perguntou Emily da porta, assustando-o.
Ela estava usando um dos folgados casacos de moletom dele caído por 

cima da calça de pijama xadrez. As roupas confortáveis eram uma mudança 
bem-vinda aos trajes habituais da inspetora-chefe de 35 anos. *omas se 
sentiu novamente nauseado ao olhar para ela, notando o preço que o tra-
balho tinha cobrado da mulher que amava. Seu lábio superior estava cheio 
de pontos. Dois de seus dedos estavam presos um ao outro, se projetando 
para fora da tipoia que ela usava relutantemente para apoiar o cotovelo 
machucado, enquanto o cabelo castanho-escuro despenteado escondia a 
maior parte dos arranhões e feridas que ainda cobriam seu rosto.

Ele deu um sorriso forçado, bem pouco convincente, e indagou:
– Quer comer alguma coisa?
– Não.
– Nem uma omelete?
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– Não. Quem era no telefone? – perguntou ela de novo, olhando !xamen-
te para o namorado, ciente de que qualquer mínimo con%ito seria demais 
para ele.

– Era do seu trabalho – suspirou ele, zangado consigo mesmo. Ela es-
perou que ele explicasse. – Um tal de Mike Atkins ligando pra informar 
que você tem uma reunião com ele e com o pessoal do FBI na quarta-feira 
de manhã.

– Ah – respondeu ela, atordoada, coçando a cabeça de Echo depois que 
ele pulou na bancada para chegar perto dela.

*omas não suportava vê-la tão frágil e oprimida. Ele se aproximou e a 
abraçou, mas tinha dúvidas se ela havia notado que estava em seus braços 
enquanto permanecia ali inerte.

– A Maggie ligou hoje? – perguntou ela.
Ele a soltou.
– Ainda não.
– Vou passar lá… daqui a pouco.
– Eu te levo – ofereceu *omas. – Posso !car sentado no carro ou ir tomar 

um café enquanto vocês…
– Estou bem – insistiu ela.
A resposta curta acabou deixando *omas um pouco mais otimista. Em 

algum lugar, escondida nas profundezas da superfície quebrada, a acidez 
típica de Emily estava presente.

Ela ainda estava ali. Só precisava de tempo.
– Certo. – Ele acenou com a cabeça, sorrindo gentilmente.
– Eu vou… – Ela concluiu seu pensamento apontando para cima. – Mas 

estou bem – murmurou ela enquanto se dirigia para o corredor, com Echo 
em seu encalço. – Estou bem.

A cerca viva poderia se parecer com qualquer outra não fossem os lampejos 
de !os alaranjados aparecendo e desaparecendo atrás dela.

A primeira missão de Alex Edmunds como investigador particular tinha 
sido um caso banal, que o levou a um terreno baldio e cemitério de carrinhos 
de compras em frente ao Sainsbury’s, um supermercado local. Mas agora, 
com o objeto perfeitamente sob sua mira e a única saída bloqueada por sua 
equipe, o prazeroso frisson da perseguição começou a voltar.

Ele entrou em ação…
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Seu alvo saiu em disparada, mais rápido do que ele esperava, fugindo 
direto em direção à armadilha.

– PI 2! – gritou ele no walkie-talkie de brinquedo. – PI 2, se prepara pra 
interceptar!

– Eu tenho que fazer isso?
– Por favor! – respondeu Edmunds, ofegante, antes de ver seu plano se 

desenrolar como uma coreogra!a bem ensaiada, sua noiva aparecendo do 
nada na frente deles, bloqueando o caminho com o carrinho de bebê.

Derrapando até parar, a recompensa deles hesitou por um instante e então 
escalou o que parecia ser a árvore mais alta de Londres, derrubando a neve 
dos galhos de cima enquanto subia para fora de alcance.

– Merda! – exclamou Edmunds, fazendo uma careta enquanto olhava 
na direção do céu.

– PI 1, furões conseguem subir em árvores – informou a voz distorcida 
de Tia enquanto ela empurrava Leila no carrinho. – E agora? – perguntou 
ela, não sendo mais necessário o walkie-talkie.

– Tá… Tá tranquilo – disse Edmunds, con!ante. – Ele tá cercado.
– Tá? – insistiu ela, tirando a gaiola de trás do carrinho e a colocando no 

chão gelado.
– Sim, vou subir – anunciou Edmunds, decidido, esperando que ela 

protestasse.
Ela não disse nada.
– Vou subir nessa árvore gigante – enfatizou ele.
Ela acenou com a cabeça.
– Então tá. – Ele acenou de volta. – Fica a uma distância segura pro caso 

de eu cair… e morrer.
– Que tal… em casa? – sugeriu Tia.
– Claro. – Ele deu de ombros, um pouco surpreso por ela estar disposta 

a perder toda a diversão. Ele se aproximou da árvore e se segurou em um 
galho grosso acima de sua cabeça. – Mas é divertido, né? Passar um pouco 
mais de tempo juntos?

Tia não respondeu.
– Eu disse… – Ele tentou novamente depois de deslizar pelo tronco da 

árvore. – Ah, você foi embora.
Ela já estava na metade do caminho.
– Bom, eu acho divertido – murmurou Edmunds para si mesmo. – Tudo 
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bem, Sr. Scabs – gritou ele em direção aos galhos. – Seu reinado de terror 
termina aqui!

Wolf roncava alto.
Ele havia passado mais de três horas con!nado numa sala da Delegacia 

de Polícia de Hornsey, e durante duas horas e meia desfrutou do sono mais 
reparador que tivera em semanas. Quando uma porta bateu no corredor, ele 
acordou com um susto. Levemente confuso com o ambiente desagradável 
que o cercava, sentiu as algemas tilintando contra a cadeira de metal às suas 
costas e aquilo serviu como um lembrete de sua manhã agitada. Um pouco 
irritado com a falta de consideração de quem havia batido a porta, ele agora 
estava bastante apertado para fazer xixi, andando por alguns minutos de 
um lado para outro naquele espaço restrito para tentar acordar sua nádega 
esquerda dormente.

Enquanto ele se alongava, o som de sapatos com saltos ecoou no corre-
dor vindo em sua direção. A porta se abriu e um homem elegante na casa 
dos 50 anos entrou na sala, seu terno feito sob medida em contraste com as 
paredes acinzentadas.

– Humpf. – Wolf cumprimentou o estranho bem-vestido. – Achei que 
fosse uma mulher.

O homem de cabelos grisalhos pareceu confuso, e rugas profundas se 
formaram na pele grossa de sua testa.

– Mas você não é – completou Wolf, prestativo.
Um sorrisinho apareceu no rosto do homem.
– E eu estava me preocupando desnecessariamente com a possibilidade 

de suas habilidades de detetive terem sido abaladas enquanto você estava 
desaparecido.

Ele puxou uma cadeira e se sentou.
– Por falar nisso – começou Wolf, subitamente se lembrando de algo. – E 

não quero soar mesquinho nem nada, mas eu ainda tinha quinze dias de 
férias pra tirar quando aquela situação toda do Masse… aconteceu. Não sei 
se tem alguma maneira de…

O homem abriu um sorriso perplexo, interrompendo-o no meio da fra-
se, seus dentes brancos como neve praticamente brilhando contra a pele 
alaranjada.

– Sim, acho que você tem razão. Outra hora a gente resolve isso.
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Wolf meneou a cabeça, estufando as bochechas quando um silêncio tenso 
se instaurou.

– Não está me reconhecendo, né, Will?
– Ééé…
– Esse é o comissário Christian Bellamy – anunciou uma voz lamenta-

velmente familiar da porta quando a comandante Geena Vanita entrou 
na sala.

Ela estava usando uma combinação que, para os padrões dela, até que 
não era das piores: um blazer preto por cima de uma quantidade louvável 
de peças destoantes. Talvez ele estivesse vendo muitos programas matinais, 
talvez fosse apenas o que vinha passando pela sua cabeça, mas, se fosse cate-
gorizar aquele traje, teria optado por “roupa para o enterro de um Teletubby”.

Ela continuou falando.
– Desculpa. O quê? – perguntou Wolf, perdendo completamente tudo o 

que ela tinha dito em seguida, sua mente vagando por assuntos muito mais 
urgentes: o enterro seria do Dipsy, por overdose de heroína.

– Eu disse que era só uma questão de tempo até a gente pegar você – re-
petiu a mulher baixinha.

– Você com certeza se lembra da parte em que não me pegaram de fato, né? 
– perguntou Wolf. – Porque eu me lembro nitidamente de ter me entregado.

Vanita deu de ombros, já elaborando a declaração que daria na coletiva 
de imprensa para anunciar a captura.

– Tanto faz. Eu digo que foi X, você diz que foi...
– Propaganda descarada? – sugeriu ele.
– Olha, nós não somos seus inimigos, Will – interrompeu Christian, antes 

que eles continuassem se al!netando. Mas, ao perceber a evidente rixa entre 
os dois, ele decidiu reformular sua fala: – Eu não sou seu inimigo.

Wolf deu uma risada de desprezo.
– A gente já se encontrou antes, sabia? – prosseguiu Christian. – Tudo 

bem que faz muito tempo. E… – Pela primeira vez, sua postura natural-
mente relaxada fraquejou. – Nós dois perdemos um amigo muito querido 
essa semana. Não pense que você foi o único.

Wolf lançou um olhar cético para o homem.
– Então… – começou Vanita – …William Oliver Layton-Fawkes. – Ele 

se encolheu. – Agora que você foi pego…
– Que eu me entreguei! – interrompeu Wolf, irritado.
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– … você está diante de uma pena de prisão bem longa pra tentar se 
redimir da sua lista considerável de infrações.

Wolf notou que Christian franziu o cenho em desaprovação na direção 
de sua subordinada conforme ela continuava.

– Ocultação de provas, falso testemunho, desobediência a intimação 
judicial, vias de fato…

– Está mais para lesão corporal – contestou Wolf.
– A lista é in!nita – concluiu Vanita, cruzando os braços, cheia de satis-

fação. – Você conseguiu escapar de inúmeras confusões ao longo dos anos, 
mas dessa vez parece que !nalmente chegou a hora de pagar os pecados. 
Tem alguma coisa a dizer?

– Tenho.
Ela aguardou com expectativa.
– Você se importa de coçar o meu nariz? – perguntou ele.
– Como é que é?
– Meu nariz – repetiu Wolf educadamente, as algemas tilintando às suas 

costas. – Você se importa?
Vanita e Christian se entreolharam, e ela riu.
– Você por acaso ouviu alguma palavra do que eu disse, Fawkes? – in-

dagou ela.
Os olhos de Wolf começaram a lacrimejar.
– Você vai !car muito tempo na cadeia…
– Vamos, por favor – disse Wolf, tentando sem sucesso esfregar o nariz 

no próprio ombro.
Vanita se levantou.
– Não tenho tempo pra isso.
Ela já tinha chegado à porta quando Wolf recomeçou a falar.
– Léo… Antoine… Dubois.
Vanita parou, um pé já fora da sala. Muito lentamente, ela se virou.
– O que tem ele?
– Primeiro o nariz – arriscou Wolf.
– Não! Que que tem o Dubois?
– Perdoem a minha ignorância – interrompeu Christian –, mas… quem?
– Léo Dubois – começou Vanita, lembrando-se do !asco que foi a opera-

ção envolvendo diversas agências, na qual ela tivera o prazer de não pensar 
ao longo de anos. – Foi um caso importante pro departamento… assassi-
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nato, trá!co de pessoas, trá!co de drogas. O Fawkes estava envolvido, ou 
seja, uma confusão sem precedentes. – Ela se voltou para Wolf quando ele 
bocejou ruidosamente. – O que você sabe sobre o Dubois?

– Paradeiro atual, nomes e fotogra!as de toda a rede de contatos dele, 
números das contas, nome do navio a caminho da nossa costa com o porão 
lotado de prostitutas…

Inconscientemente, ela deu um passo para dentro da sala.
– Ah! Documentação dos veículos – prosseguiu –, serviços de lavagem 

de dinheiro… e tenho quase certeza de que ele hackeou a conta da Net%ix 
de alguém.

– As promessas desesperadas que um homem que foi capturado é capaz 
de fazer – disse Vanita, balançando a cabeça.

– Um homem que se entregou – lembrou-lhe Wolf.
Christian permaneceu quieto, notando uma mudança abrupta em sua 

colega.
– Acho que te julguei muito mal, Fawkes – comentou Vanita num tom 

teatral. – Meu lado cético sempre suspeitou que você tinha fugido simples-
mente pra salvar a própria pele depois de contratar os serviços de um serial 
killer. Mas, ao que parece, esse tempo todo você realmente se encarregou de 
derrotar sozinho um verdadeiro senhor do crime! – Ela riu de si mesma por 
tal constatação. – Isso é ridículo! Não pode esperar que alguém acredite…

– Espero que você acredite – interrompeu Wolf – que, a partir do segundo 
que saí daquele tribunal, comecei a tomar as medidas necessárias pra retomar 
a minha vida e me preparar pra esse momento, pra fazer uma oferta que 
você não poderia recusar.

– Ah, só que eu posso recusar, sim – retrucou Vanita, aparentemente se 
esquecendo de que não era de fato a pessoa de patente mais alta naquela 
sala. – Quer dizer que em momento nenhum o Dubois reconheceu o homem 
que passou meses tentando prendê-lo? Ele não descon!ou de nadinha?

– Ele era bastante descon!ado – respondeu Wolf. – Mas não há nada 
como ter seu rosto estampado em todos os jornais para inspirar um pouco 
de verdade em uma história… Vou precisar que você coce o meu nariz 
agora.

Ela abriu a boca para se negar a fazê-lo.
– Só coça o nariz dele, por favor? – gritou Christian, ansioso para que 

pudessem continuar.



$'

Parecendo indignada, Vanita tirou uma caneta chique do bolso e a es-
tendeu na direção de Wolf, sem fazer nenhum esforço para esconder seu 
descontentamento.

– Um pouquinho pra direita – instruiu Wolf. – Mais um pouco. Ah, 
isso, aí mesmo. Você está na pro!ssão errada, sabia? Na verdade, é só uma 
constatação que não tem nada a ver com as suas habilidades para coçar, é 
um fato mesmo.

Recostando-se na cadeira, ele sorriu vitorioso quando Vanita largou sua 
caneta favorita na mesa para que outra pessoa pegasse depois.

– O que você quer, Fawkes? – perguntou ela entredentes.
– Nenhum tempo na prisão.
Ela deu uma gargalhada.
– O que você fez é de conhecimento público. Em parte, pelo menos. Sendo 

bem realista, o melhor que pode esperar é !car numa ala onde gostem de 
policiais.

– Ah, então é com o público que estamos preocupados? Por isso a im-
placável perseguição que você conduziu para me encontrar – debochou 
Wolf com um sorriso. – Na verdade, estava devagar demais para chamar 
de “implacável”, e não era bem uma “perseguição”, e sim uma “pesquisa 
rolando por aí”.

Vanita !cou mais tensa.
– Um mês. Nada de segurança máxima, presídio comum – propôs ele.
– Um ano – rebateu Vanita, extrapolando um pouco as funções de seu 

cargo; no entanto, Christian não se opôs enquanto observava a negociação 
na mesa, como um espectador em uma partida de tênis.

– Dois meses – sugeriu Wolf.
– Seis!
– Três… mas com uma condição.
Vanita fez uma pausa.
– Fala.
– Ninguém conta pra Baxter que eu voltei. Quem vai falar com ela sou eu.
Mais do que feliz em evitar qualquer interação com sua inspetora-chefe 

irascível, Vanita considerou tirar uma semana da sentença de Wolf em 
agradecimento; em vez disso, deu um !ngido aceno relutante com a cabeça.

– E… – continuou ele – … talvez este seja o momento oportuno pra 
contar a vocês que, durante o período que passei in!ltrado na equipe do 
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Dubois, participei do espancamento coletivo de um tra!cante sexual rival, 
que acabou na UTI com ferimentos graves e risco de morte.

– Meu Deus, Fawkes! – disse Vanita, balançando a cabeça.
– Mas ele se recuperou completamente! – acrescentou Wolf depressa.
– Ok. Tenho certeza de que a gente pode resolver isso.
– Aí a gente voltou e atirou nele.
– Mais alguma coisa?! – perguntou Vanita com um suspiro, sua paciência 

chegando ao !m.
– Sim. Vou precisar que vocês suspendam a minha pena por enquanto 

– disse Wolf, muito sério.
– Mas é claro que vai! – respondeu ela sarcasticamente. – E, só pra saber, 

por quanto tempo você quer a suspensão?
– Pelo tempo que for necessário.
– Para?
– Para trabalhar num último caso – declarou ele, sem qualquer arrogância 

nem malícia na voz.
– Estou perdendo meu tempo aqui com você, Fawkes – declarou Vanita, 

levantando-se novamente para sair.
– Espera aí – interrompeu Christian, falando pela primeira vez em mi-

nutos.
Olhando para seu superior, Vanita obedeceu e se sentou outra vez.
– Que caso é esse, Will? – perguntou Christian.
Wolf se voltou para o comissário.
– O assassinato do sargento Finlay Shaw.
Ninguém falou nada por alguns minutos enquanto assimilavam aquele 

pedido bizarro. Christian pigarreou e levantou a mão no momento em que 
Vanita estava prestes a responder.

– Will, foi suicídio. Você sabe disso… Sinto muito, mas não tem inves-
tigação nenhuma para você participar.

– Você era amigo dele? – perguntou Wolf.
– O melhor amigo dele – respondeu Christian com orgulho.
– Então me responda o seguinte – disse Wolf, olhando-o nos olhos. – Acha 

que existe mesmo um cenário possível no qual o Finlay deixaria a Maggie 
por qualquer motivo que fosse?

Percebendo que não fazia mais parte da conversa, Vanita !cou quieta. 
Ela nem saberia dizer se Finlay era casado.
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Christian suspirou pesadamente e balançou a cabeça.
– Não. Nenhum. Mas as provas são… Não tem o que questionar.
– Certamente, como amigo dele, você não vai achar ruim que eu inves-

tigue isso até que não reste mais nenhuma dúvida, certo? Depois serei todo 
de vocês – prometeu Wolf.

Christian parecia dividido.
– Não acredito que você está realmente considerando isso – disparou 

Vanita.
– Pode !car quieta um instante?! – retrucou Christian, antes de se voltar 

para Wolf. – Você faria mesmo a Maggie passar por isso?
– Ela vai entender… se eu conduzir a investigação.
Christian ainda parecia inseguro.
– Vamos lá, o que têm a perder? – perguntou Wolf, deixando escapar seu 

desespero pela primeira vez. – Eu con!rmo se foi suicídio. Vocês pegam o 
Dubois.

Ele observou o comissário repassando as opções em sua cabeça.
– Está bem. Vai em frente.
Vanita se levantou e saiu furiosa da sala, deixando os dois homens so-

zinhos.
– Vou mandar trazerem o arquivo do caso para você, junto com uma 

cópia assinada do nosso… acordo. – Christian sorriu com um brilho nos 
olhos. Ele deu um tapa afetuoso nas costas de Wolf, como Finlay costuma-
va fazer, sem dúvida deixando um hematoma do qual seu mentor teria se 
orgulhado. – Então, por onde a gente começa?

– A gente?
– Acha que eu vou deixar você fazer isso sozinho? Isso aqui tem a ver 

com o Fin!
Wolf sorriu. Ele estava começando a gostar daquele amigo de longa data 

de Finlay.
– Então, por onde a gente começa? – perguntou Christian novamente.
– Pelo começo.
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