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Prefácio

Caro leitor,
Espero que você esteja tão empolgado quanto eu por ter em mãos um 

novo romance de Lucinda Riley. Talvez você seja um fã ardoroso da série 
As Sete Irmãs e esteja esperando ansiosamente para ser transportado mais 
uma vez para uma nova e emocionante dimensão. Ou talvez você seja um 
novato nas obras dela e se sinta intrigado com a promessa deste novo e 
envolvente romance policial. Neste caso, com muita tristeza, devo começar 
pelo /m, para contextualizar as páginas que você está prestes a devorar. Para 
quem não sabe, Lucinda – minha mãe – faleceu em 11 de junho de 2021, 
de um câncer de esôfago diagnosticado em 2017. Eu sou seu /lho mais 
velho e seu coautor (não deste projeto, apresso-me a acrescentar). Juntos, 
criamos a série infantil Anjos da Guarda, e minha tarefa é completar seu 
enorme legado literário, concluindo o oitavo e último romance da série 
As Sete Irmãs.

Por esse motivo, gostaria de contar como Morte no internato surgiu. Em-
bora nunca tenha visto a luz do dia, o livro foi escrito em 2006. Depois que 
seus /lhos mais novos começaram a ir para a escola, Lucinda escreveu três 
romances sem a chancela de uma editora, dois dos quais foram posterior-
mente lançados com grande sucesso da crítica: O segredo de Helena e A sala 
das borboletas. Sempre foi sua intenção publicar o terceiro desses romances 
após a conclusão da série As Sete Irmãs.

Lucinda reescreveu bastante os dois primeiros (como gostaria de fazer 
qualquer autor que revisita um projeto depois de uma década). Mas não teve 
essa oportunidade no caso do terceiro, Morte no internato. Por isso, enfrentei 
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um dilema ao tomar a decisão de lançar esta obra. Seria minha responsabili-
dade editar, adaptar e atualizar o texto, como ela gostaria? Depois de muita 
re#exão, concluí que preservar a voz de mamãe deveria ser prioridade. Então 
apenas um trabalho editorial mínimo foi realizado.

Tudo o que você vai ler, portanto, é o que Lucinda escreveu em 2006.
Mamãe tinha muito orgulho deste projeto. Foi seu único romance policial, 

mas os leitores leais reconhecerão instantaneamente sua habilidade incom-
parável de capturar o espírito do lugar. Tenho certeza de que vai interessar 
a você saber que, no momento em que ela o escreveu, minha família vivia 
na vasta e misteriosa paisagem em que a história se passa. Além do mais, 
a escola de Norfolk apresentada no livro foi fortemente inspirada naquela 
em que nós, seus próprios /lhos, estudamos. Felizmente, posso con/rmar 
que nada de tão dramático aconteceu nos corredores de seus dormitórios.

Como já se pode esperar, segredos do passado in#uenciam os eventos do 
presente e somos agraciados com uma personagem muito bem construída, 
a detetive Jazz Hunter, que – tenho certeza de que você concordará – teria 
o potencial de encabeçar uma série própria.

Talvez Lucinda tivesse mesmo dado continuidade à história se as circuns-
tâncias fossem diferentes.

Harry Whittaker, 2021
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Prólogo

Escola St. Stephen 
Janeiro de 2005

Enquanto a /gura subia as escadas que levavam ao corredor dos estudantes 
dos últimos anos da escola – um labirinto de cômodos quase tão pequenos 
quanto caixas de sapatos, um para cada menino –, os únicos sons que se 
ouviam eram os ruídos e os solavancos vindos dos obsoletos aquecedores, 
ine/cientes sentinelas de ferro fundido que, por cinquenta anos, lutavam para 
trazer um calor reconfortante à Fleat House e aos garotos que ali moravam.

Um dos oito alojamentos que compunham a Escola St. Stephen, a Fleat 
House recebera o nome do diretor da época em que fora construída, havia 
150 anos. Chamado de “Pulgueiro” por seus habitantes, o feio edifício vito-
riano de tijolos vermelhos fora convertido em uma acomodação estudantil 
logo após a guerra.

A Fleat House foi também o último edifício a se bene/ciar de reformas 
bastante necessárias. Em seis meses, corredores, escadas, dormitórios e salas 
comuns foram despidos do linóleo preto em péssimo estado que cobria os 
pisos, as paredes amareladas foram renovadas e receberam novo papel em 
tom creme, e os arcaicos banheiros ganharam acessórios de aço inoxidável 
e reluzentes azulejos brancos. Tudo isso com!o objetivo de apaziguar os 
meticulosos pais, que insistiam que seus /lhos vivessem e aprendessem com 
conforto semelhante ao de um hotel, não de uma choupana.

Do lado de fora do Quarto 7, a /gura parou por um momento e /cou 
ouvindo. Como era sexta-feira, os oito rapazes daquele andar já deviam ter 
ido até o pub do centro comercial de Foltesham, mas era bom se certi/car. 
Como não escutou nenhum barulho, a /gura girou a maçaneta e entrou.

Logo que fechou a porta com cuidado e acendeu a luz, a /gura percebeu 
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o cheiro arraigado e rançoso da adolescência: uma mistura de meias sujas, 
suor e hormônios em ebulição que costumava permear todos os cantos e 
fendas da Fleat House.

A /gura estremeceu; o cheiro desencadeava memórias dolorosas. Quase 
tropeçou em uma pilha de cuecas jogadas no chão. Em seguida, pegou os 
dois comprimidos brancos que eram deixados na mesa de cabeceira do rapaz 
todas as noites e os substituiu por outros idênticos. Então a /gura se virou, 
apagou a luz e saiu do cômodo.

Y

Na escadaria perto dali, um pequeno vulto de pijamas sentiu seu corpo 
congelar quando ouviu passos se aproximando. Em pânico, ele se en/ou 
no vão sob as escadas no patamar abaixo, fundindo-se com as sombras. Se 
fosse pego às dez horas fora da cama, poderia sofrer uma punição, e ele não 
aguentaria mais uma, ainda mais naquela noite.

Rígido na escuridão, com o coração martelando, ele manteve os olhos bem 
fechados, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. Ficou escutando, 
sem fôlego, enquanto os passos subiam as escadas centímetros acima de sua 
cabeça. Então, misericordiosamente, foram para longe. Tremendo de alívio, 
ele rastejou para fora do esconderijo e disparou pelo corredor até chegar a 
seu quarto. Subiu na cama, deu uma olhada em seu despertador e, calcu-
lando que teria uma hora inteira antes que pudesse se permitir adentrar o 
santuário do sono, puxou os cobertores sobre a cabeça e, en/m, deixou as 
lágrimas rolarem.

Y

Cerca de uma hora depois, Charlie Cavendish entrou no Quarto 7 e se jogou 
na cama.

Tinha 18 anos e, em plena sexta-feira, às onze horas da noite, estava tran-
cado como uma criança naquela sucata que mais parecia um en/leirado de 
gaiolas para coelhos.

E ainda teria que acordar cedo para ir à maldita capela às sete na manhã 
seguinte. Faltara duas vezes naquele semestre e não podia se dar ao luxo de 
fazer isso novamente. Já fora levado para a sala de Jones por causa daquele 
problema idiota com Millar. Jones o havia ameaçado de expulsão se ele 
não mudasse o comportamento, assim Charlie tentou se manter longe de 
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problemas. Seu pai deixara bem claro que não /nanciaria seu ano sabático 
sem um boletim decente com notas máximas e um relatório escolar que o 
deixasse orgulhoso.

Mas tudo se encaminhava para um verdadeiro desastre.
De qualquer maneira, o pai não aprovava aquela história de tirar um ano 

sabático. O hedonismo era algo detestável para ele, e a ideia do /lho vagando 
por alguma praia tailandesa, provavelmente drogado, não fazia parte de seus 
planos, ainda mais se fosse à custa do seu dinheiro.

Eles haviam tido uma discussão acalorada sobre o futuro de Charlie pouco 
antes do início do semestre. O pai, William Cavendish, era um advogado de 
alto nível em Londres e sempre presumira que Charlie seguiria seus passos. 
Durante a infância, o /lho nunca pensara muito sobre isso.

Entretanto, à medida que chegava ao /m da adolescência, começou a 
perceber o que era esperado dele, aparentemente sem levar em conta seus 
desejos.

Charlie era do tipo aventureiro, gostava de adrenalina; era assim que ele 
se via. Queria viver no limite. A ideia de uma vida presa ao ambiente hierár-
quico e pedante da Honorável Sociedade do Templo Interior, uma associação 
pro/ssional para advogados e juízes, revirava seu estômago.

Além disso, o conceito que seu pai tinha de ser “bem-sucedido” era algo 
completamente ultrapassado. As coisas tinham mudado; as pessoas podiam 
fazer o que quisessem. Todo aquele papo de respeitabilidade pertencia à 
geração mais velha.

Charlie queria ser DJ e ver mulheres lindas e seminuas rebolando nas 
pistas de dança de Ibiza. Sim. Isso era bem mais parecido com seu estilo! 
Além disso… um DJ poderia ganhar rios de dinheiro.

Não que o dinheiro algum dia pudesse se tornar um problema. A menos 
que seu tio solteiro, de 57 anos, de repente decidisse começar a ter /lhos, 
Charlie herdaria a propriedade da família com milhares de hectares de terras 
agrícolas.

Ele tinha planos para isso também. Tudo o que precisaria fazer era ven-
der alguns hectares com permissão de construção para uma incorporadora 
imobiliária e, então, teria nas mãos uma monstruosa fortuna!

Não, seus problemas não eram as /nanças futuras; era o fato de que seu 
pai era sovina e tinha o controle de suas despesas agora.

Ele era jovem. Queria se divertir.
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Perdido em pensamentos, Charlie pegou os dois comprimidos que to-
mava todas as noites desde os 5 anos, assim como o copo d’água deixado 
pela governanta.

Colocando os comprimidos sobre a língua, tomou um gole generoso para 
engoli-los antes de pousar o copo na mesa de cabeceira.

Por um minuto, nada aconteceu e Charlie, suspirando, continuou a rumi-
nar sobre a injustiça de sua situação. Mas então, quase imperceptivelmente, 
ele sentiu seu corpo começar a tremer.

– Mas que diabos…?
O tremor se intensi/cou, tornando-se incontrolável, e de repente Charlie 

sentiu a garganta se fechar. Em pânico, ofegante, sem compreender o que 
estava acontecendo, conseguiu cambalear pelo curto espaço até a porta. 
Agarrou a maçaneta, mas, em um terror crescente, atrapalhou-se e, incapaz 
de girá-la, caiu no chão, semiconsciente, com a mão no pescoço e espumando 
pela boca. As toxinas letais percorriam seu corpo. Privados de oxigênio, 
seus órgãos vitais gradualmente pararam de funcionar. Então, suas entra-
nhas relaxaram e, pouco a pouco, o jovem que um dia se chamara Charlie 
Cavendish deixou de existir.
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1

Robert Jones, diretor da Escola St. Stephen, estava de pé, com as mãos en-
/adas nos bolsos – um hábito pelo qual ele costumava punir os estudantes 
–, olhando pela janela de seu escritório.

Lá embaixo, viu os alunos atravessando o gramado da capela a caminho 
das aulas. Suas mãos estavam úmidas de suor, seu coração ainda acelerado 
pela adrenalina, uma condição constante desde que o acidente ocorrera.

Ele saiu de perto da janela e foi se sentar à sua mesa. Havia uma pilha 
crescente de cartas e documentos que permanecia intocada e uma lista de 
mensagens telefônicas que ele ainda não havia respondido.

Robert enxugou a cabeça calva com um lenço e soltou um suspiro pro-
fundo.

Um diretor encarregado de centenas de adolescentes enfrentava inúmeras 
situações potencialmente apavorantes: drogas, bullying e, em tempos de 
internatos mistos, o fantasma incontrolável do sexo.

Durante seus catorze anos como diretor da St. Stephen, Robert tinha 
lidado bem, até certo ponto, com todas elas.

Mas essas crises se desvaneceram diante do que acontecera naquela sexta-
-feira. O maior dos pesadelos se concretizara: a morte de um aluno sob seus 
cuidados.

Se havia uma maneira de acabar com a reputação de uma escola, esse era 
o melhor caminho. Os detalhes de como o rapaz havia morrido eram quase 
irrelevantes. Robert podia visualizar multidões de pais procurando outros 
internatos e cortando a St. Stephen de suas listas.

No entanto, ele buscou consolo no fato de que a escola tinha sobrevivido 
mais de quatrocentos anos – e, consultando os registros, viu que esse tipo de 
tragédia já havia ocorrido. Talvez o número de alunos caísse a curto prazo, 
mas, com o passar do tempo, certamente os acontecimentos de sexta-feira 
seriam esquecidos.
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A última vez que um estudante morrera ali fora em 1979. Um menino 
tinha sido encontrado no depósito de malas do porão. Ele havia se enforcado 
com uma corda amarrada em um gancho no teto. O incidente acabou por 
se tornar parte das lendas da escola. Os alunos adoravam cultivar o mito de 
que o espírito do garoto assombrava a Fleat House.

O jovem Rory Millar parecia um fantasma quando foi encontrado esmur-
rando a porta do depósito, depois de passar a noite trancado lá.

Charlie Cavendish, sem dúvida o culpado, negou tudo como de costume 
e, pior, achou graça na situação. Robert Jones tremeu desconfortavelmente, 
desejando sentir a perda daquela vida tão jovem e descobrindo que não 
conseguia.

O rapaz tinha sido um problema desde o momento em que colocara os 
pés na escola. E, por causa da sua morte, o futuro de Robert estava em jogo. 
Ele estava ansioso para deixar de trabalhar dali a quatro anos com uma apo-
sentadoria integral, aos 60 anos. Se fosse forçado a renunciar, não haveria 
muitas chances de conseguir emprego em outro lugar.

Na noite anterior, durante a reunião de emergência do conselho superior, ele 
havia deixado o cargo à disposição. O conselho, no entanto, apoiara seu diretor.

A morte de Cavendish fora um acidente… causas naturais. Ele tivera um 
ataque epiléptico.

Essa era a única esperança de Robert. Desde que o legista apresentasse 
a conclusão de que a morte ocorrera por causas naturais e a cobertura da 
mídia fosse mínima, era possível que o dano pudesse ser controlado.

Mas até que os fatos fossem con/rmados, sua reputação e seu futuro es-
tavam por um /o. Eles haviam prometido ligar naquela manhã.

O telefone tocou estridentemente em sua mesa. Ele apertou o botão do 
viva-voz.

– Sim, Jenny?
– É do escritório do legista.
– Pode transferir.
– Sr. Jones? – soou uma voz masculina.
– Sim, sou eu.
– Aqui é Malcolm Glenister, o legista local. Eu queria discutir os resultados 

da necrópsia realizada ontem em Charlie Cavendish.
Robert engoliu em seco.
– Claro. Pode falar.
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– O patologista concluiu que Charlie não morreu de ataque epiléptico, e 
sim de choque ana/lático.

– Entendo. – Robert engoliu em seco de novo, tentando pigarrear. – E… 
qual foi a causa?

– Bem, como o senhor deve saber, os registros médicos mostram que 
ele era altamente alérgico a aspirina. Sua corrente sanguínea continha 600 
miligramas da substância, o que corresponderia a dois comprimidos com-
prados sem receita.

Robert não conseguiu responder, a garganta seca demais para falar.
– O patologista não encontrou nada além de traços da droga Epilim, que 

Charlie tomava todos os dias para controlar a epilepsia, e níveis mínimos 
de álcool. Ele estava perfeitamente saudável.

Robert recuperou a voz.
– Se ele tivesse sido encontrado mais cedo, poderia ter sobrevivido?
– Se tivesse sido atendido imediatamente, sim, quase com certeza. No 

entanto, era bastante improvável que ele conseguisse pedir ajuda nos poucos 
minutos antes de /car inconsciente. É compreensível que ele só tenha sido 
encontrado na manhã seguinte.

Robert fez uma pausa, sentindo uma pequena gota de alívio penetrar em 
suas veias.

– Então, o que acontecerá agora? – perguntou.
– Bem, nós sabemos como ele morreu. A questão é: por quê? Os pais dele 

con/rmaram que Charlie sabia que era alérgico a aspirina; sempre soube.
– Ele deve ter engolido os comprimidos por engano. Não há outra expli-

cação, certo?
– Não cabe a mim especular sem tomar conhecimento de todos os fatos, 

diretor, mas há uma ou duas perguntas sem resposta. E receio que vá haver 
uma investigação policial.

Robert sentiu o sangue se esvair do rosto.
– Entendo – disse ele, calmamente. – Como isso afetará o dia a dia da 

escola?
– Esse é um assunto que o senhor vai ter que discutir com o detetive 

encarregado.
– Quando a polícia virá?
– Imagino que logo. Eles vão entrar em contato em breve para tomar as 

medidas necessárias. Até logo.
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– Até logo.
Robert desligou o viva-voz, sentindo-se tonto. Inspirou e expirou profun-

damente três ou quatro vezes.
Uma investigação policial… Ele balançou a cabeça. Era a pior notícia 

possível.
E então percebeu: naqueles dias, ele não conseguia parar de pensar na 

reputação da escola. Mas, se a polícia estava envolvida, o legista não devia 
ter certeza se Cavendish ingerira a aspirina por engano.

– Meu Deus.
Eles não estavam pensando que ocorrera um assassinato, certo?
Robert balançou a cabeça novamente. Não, talvez fosse apenas uma for-

malidade. Na verdade, pensando bem, o pai de Charlie era in#uente o bas-
tante para insistir nisso. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que o rapaz 
se postara diante de sua mesa, olhando para ele sem demonstrar a mínima 
preocupação quando era repreendido. Era sempre a mesma história: Robert 
avisava que Charlie não podia usar os meninos como empregados nem 
intimidá-los caso não cooperassem. O garoto aceitava a punição e continuava 
a fazer o que bem entendesse como se nada tivesse acontecido.

Charlie queria estudar em Eton, mas fora reprovado no exame de admis-
são. Desde o dia em que chegara à St. Stephen, deixou claro que conside-
rava a escola, seu diretor e seus colegas inferiores a ele. Sua arrogância era 
perturbadora.

Em busca de inspiração, Robert olhou para a pintura de lorde Grenville 
Dudley, o fundador da escola no século XVI, e então, consultando seu relógio, 
percebeu que era quase hora do almoço. Ele apertou um botão no telefone.

– Sim, Sr. Jones?
– Jenny, pode vir aqui, por favor?
A /gura reconfortante de Jenny Colman atravessou a porta alguns se-

gundos depois. Ela trabalhava na escola havia trinta anos. Começara na 
cozinha, mas, depois de concluir um curso de secretariado, assumira o posto 
de assistente administrativa no escritório do tesoureiro. Quando Robert 
chegara, catorze anos antes, e descobrira que sua secretária estava prestes a 
se aposentar, escolheu Jenny como substituta.

Ela estava longe de ser a candidata mais so/sticada, mas Robert gostava de 
seu estilo calmo e inabalável, e seu conhecimento sobre a escola se mostrou 
inestimável quando ele assumiu o cargo de diretor.
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Todos amavam Jenny, dos faxineiros ao conselho superior. Ela conhecia 
cada criança pelo nome e sua lealdade à instituição era inquestionável. Três 
anos mais velha que Robert, ela estava mais perto da aposentadoria, e o 
diretor muitas vezes se perguntava como iria fazer quando ela deixasse o 
cargo. Agora, percebia com tristeza que provavelmente partiria antes dela.

Jenny estivera ausente durante todo aquele semestre devido a uma cirurgia 
no quadril. Sua substituta se mostrara competente e muito mais atualizada 
em termos de tecnologia, mas Robert tinha sentido falta do comportamento 
maternal da secretária e estava feliz em tê-la de volta. Com seu caderno e 
caneta, Jenny acomodou o corpo rechonchudo em uma cadeira diante da 
mesa, exibindo um olhar de profunda preocupação.

– O senhor está com uma cor estranha. Posso lhe trazer um copo d’água? 
– ofereceu ela, com um sotaque de Norfolk.

Robert teve um desejo repentino de aconchegar a cabeça no peito de 
Jenny, sentindo seu abraço maternal a confortá-lo.

– O legista não deu uma boa notícia – disse ele, rejeitando o pensamento 
inadequado. – Haverá uma investigação policial.

Jenny arqueou as sobrancelhas espessas.
– Ah, não! Não acredito.
– Vamos torcer para que seja rápida. Todos vão ficar incomodados e 

desestabilizados com a polícia bisbilhotando por aqui.
– Concordo plenamente. O senhor acha que vamos ser interrogados?
– Não faço a menor ideia, mas precisaremos alertar todo mundo. Ao 

que parece, um detetive vai me ligar a qualquer minuto. Saberei mais 
quando falar com ele. Mas talvez seja melhor convocar uma assembleia no 
Salão Principal amanhã de manhã para avisar a todos o que vai acontecer. 
Estou me referindo não só a alunos e professores, mas também a todos os 
funcionários, inclusive os lavadores de prato. Você pode organizar isso 
para mim?

– Claro, Sr. Jones. Vou fazer isso agora.
– Obrigado, Jenny.
Ela se levantou e perguntou:
– O senhor retornou as ligações de David Millar? Ele já telefonou três 

vezes esta manhã.
A última coisa que Robert precisava era de um pai alcoólico em pânico 

por causa do /lho.
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– Não, não liguei.
– Bem, ele insistiu várias vezes ontem à noite e deixou mensagens, algo 

sobre Rory estar chateado ao telefone.
– Eu sei, você me contou. Ele vai ter que esperar. Tenho coisas mais im-

portantes na cabeça no momento.
– Que tal um pouco de chá? Sua glicose parece estar lá embaixo. Um chá 

sempre cai bem.
– Obrigado, seria ótimo – disse ele, assentindo com gratidão.
O telefone tocou sobre a mesa. Jenny o alcançou primeiro, atendendo a 

ligação.
– Escritório do diretor.
Ela ouviu por um momento, então cobriu o bocal com a mão e sussurrou:
– É um tal comissário Norton querendo falar com o senhor.
– Obrigado. – Robert pegou o telefone e esperou até Jenny sair e fechar 

a porta. – Aqui é o diretor.
– Diretor, aqui é o comissário assistente Norton do DIC, o Departamento 

de Investigações Criminais. Presumo que o senhor saiba por que estou 
ligando.

– Sim.
– Achei melhor avisar que estou enviando dois policiais para investigar a 

morte de Charlie Cavendish.
– Certo, sim. Sim. – Robert Jones não sabia mais o que dizer.
– Eles estarão aí amanhã de manhã.
– Vão vir de onde?
– Londres.
– Londres?
– Sim. O caso foi passado para nós, do Departamento de Operações 

Especiais do DIC. Vamos trabalhar em conjunto com a polícia de North 
Norfolk.

– Entendo que o senhor precisa fazer seu trabalho, comissário, mas estou 
obviamente preocupado com as perturbações que a investigação provocará 
na escola, sem mencionar o pânico.

– Meus colegas são muito experientes em cuidar de casos como esse, 
diretor. Tenho certeza de que vão lidar com a situação com sensibilidade, 
além de aconselhá-lo sobre como proceder com a equipe e os alunos.

– Certo. Eu ia convocar uma assembleia amanhã, de qualquer maneira.
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– Excelente ideia. Assim minha equipe terá a oportunidade de informar 
a todos sobre nossa presença e talvez conter qualquer agitação.

– Vou fazer isso, então.
– Certo.
– O senhor poderia me fornecer os nomes dos investigadores que virão?
Houve uma pequena pausa antes de o comissário responder:
– Ainda não tenho certeza, mas ligarei até o /m do dia para con/rmar. 

Obrigado pela atenção.
– Obrigado, comissário. Até logo.
Obrigado pelo quê?, perguntou-se Robert Jones quando desligou. Ele 

apoiou a cabeça nas mãos.
– Ai, meu Deus – murmurou.
Os policiais iriam investigar o passado de todos… suas vidas privadas… 

Nunca se sabia o que poderiam trazer à tona. Ele poderia se tornar um 
suspeito…

A quantidade de alunos havia caído nos últimos três anos. A concorrência 
crescera muito. Um escândalo era a última coisa de que a escola precisava. Ou, 
de maneira mais egoísta, pensou o diretor enquanto pegava o telefone para 
falar com o chefe do conselho superior, a última coisa de que ele precisava.
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