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prólogo 
Arredores do Parque Nacional de Manu, Peru

O guia queria muito que o grupo de americanos calasse a boca. Óbvio que eles 
não viam nenhum animal: as reclamações constantes estavam espantando 
todos. Só os pássaros ficaram para trás, e até eles pareciam assustados. Mas 
ele era só um guia, então não falou nada.

Eram cinco americanos. Três mulheres e dois homens. O guia achou 
curioso o jeito como eles estavam divididos. Não parecia provável que as 
três mulheres estivessem com o homem gordo, Henderson. Por mais rico 
que fosse, duas mulheres ao mesmo tempo já seria suficiente, não? Talvez 
uma estivesse acompanhando o homem alto? Talvez não. Pelo que o guia 
podia ver, o homem alto estava lá apenas como guarda-costas e criado de 
Henderson. Os dois não se comportavam como amigos. O homem alto levava 
a água e a comida do gordo e tomava cuidado para não olhar muito tempo 
para nenhuma das mulheres. Sem dúvida o sujeito trabalhava para Hender-
son. Assim como o guia.

O guia suspirou. Ele veria como as mulheres se dividiriam no acampa-
mento. Até lá, faria o trabalho pelo qual tinha sido pago: guiá-los pela mata 
e mostrar coisas que pudessem impressioná-los. É claro que o grupo já havia 
ido a Machu Picchu, e isso sempre deixava os turistas com a impressão de 
que aquilo era tudo o que o Peru tinha a oferecer. E agora os animais haviam 
sumido. O guia olhou para Henderson e decidiu que era hora de descansar 
de novo. Eles precisavam parar de vinte em vinte minutos para o ricaço se 
aliviar no mato, e agora o guia estava com medo de a atividade ser pesada 
demais para Henderson.
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O ricaço não era obeso, mas era bem gordo e, claramente, estava se 
esforçando muito para acompanhar o ritmo do resto do grupo. O homem 
alto e as três mulheres, por sua vez, estavam em forma. As mulheres, em 
especial, pareciam todas ridiculamente atléticas e jovens, vinte ou trinta 
anos mais novas do que Henderson. Era óbvio que o calor o incomodava. Ele 
estava com o rosto vermelho e ficava o tempo todo enxugando a testa com 
um lenço encharcado de suor. Henderson era bem mais velho que as mu-
lheres, mas ainda jovem demais para ter um ataque cardíaco. Ainda assim, 
o guia achou que seria melhor mantê-lo hidratado. Afinal, tinham deixado 
bastante claro para ele que, se tudo corresse bem, Henderson talvez pudesse 
ser persuadido a fazer uma doação considerável para o parque e os cientistas 
que trabalhavam lá.

O dia não estava mais quente do que o normal, mas, apesar de o grupo 
ter vindo direto de Machu Picchu, parecia que ninguém ali entendia que 
ainda estavam em altitude elevada. Também tinham dificuldade de enten-
der que não estavam dentro do Parque Nacional de Manu. O guia poderia 
ter explicado que, tecnicamente, eles só tinham permissão para entrar na 
maior área de biosfera, e que o parque em si era exclusivo para pesquisa-
dores, funcionários e o povo nativo dos machiguengas, mas isso só os faria 
ficar ainda mais decepcionados.

— Alguma chance de vermos um leão, Miggie? — perguntou uma das 
mulheres.

A mulher perto dela, que parecia ter saído de uma das revistas que o 
guia guardava debaixo da cama quando era adolescente, antes do advento 
da internet, tirou a mochila das costas e a largou no chão.

— Pelo amor de Deus, Tina — disse ela, balançando a cabeça para 
afastar o cabelo do rosto e dos ombros. Quando ela se abaixou para abrir a 
mochila e pegar uma garrafa d’água, o guia precisou se esforçar para não 
ficar encarando o decote da blusa. — Estamos no Peru, não na África. Você 
vai fazer Miggie achar que americanos são burros. Não existem leões no Peru. 
Mas talvez a gente veja uma onça.

O guia havia se apresentado como Miguel, mas as três imediatamente 
passaram a chamá-lo de Miggie, como se Miguel fosse apenas uma suges-
tão. Embora não achasse que todos os americanos fossem burros — quando 
não estava guiando turistas em “caminhadas ecológicas”, trabalhava com os 
cientistas do parque, e a maioria vinha de universidades americanas —, ele 
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estava começando a acreditar que, apesar da presença de Henderson, que 
todo mundo dizia ser um gênio, aquele grupo específico parecia ter uma pro-
porção maior de idiotas do que o normal. Eles não veriam nenhum leão e, 
apesar do que a mulher dissera, também não veriam nenhuma onça. Miguel 
trabalhava na empresa de passeios turísticos havia quase três anos e nunca 
tinha visto uma onça. Não que ele fosse um grande especialista. Nascido e 
criado em Lima, só havia se mudado da cidade com mais de oito milhões de 
habitantes para aquele lugar por causa de uma garota. Eles se conheceram 
na faculdade, e, quando ela conseguiu o emprego dos sonhos como assistente 
de pesquisa, Miguel deu um jeito de arrumar uns bicos no parque. Porém, as 
coisas não andavam muito bem ultimamente; sua namorada parecia distraída 
quando os dois estavam juntos, e Miguel tinha começado a desconfiar que 
ela vinha dormindo com um colega do trabalho.

Ele viu os americanos tirarem garrafas d’água ou barrinhas de cereal 
das mochilas e se adiantou um pouco na trilha. Deu uma olhada para trás e 
viu Tina, a mulher do leão, sorrir para ele de um jeito que o fez pensar que, 
à noite, quando Henderson se recolhesse em sua barraca, talvez ela estivesse 
disponível. Miguel já tivera oportunidades com turistas antes, embora fosse 
menos frequente do que seria de se imaginar, e ele sempre recusara. Mas, 
naquela noite, se Tina oferecesse, talvez ele não recusasse. Se sua namora-
da o estava traindo, o mínimo que ele podia fazer era retribuir o favor. Tina 
continuou sorrindo, e Miguel ficou nervoso.

Mas a mata o deixava ainda mais nervoso. Ele havia detestado os primei-
ros meses após se mudar de Lima, mas agora já estava acostumado à proxi-
midade de tudo. O chiado constante dos insetos, os movimentos, o calor e a 
vida que parecia estar em todos os cantos. Isso tudo virou ruído de fundo, e, 
até aquele momento, fazia muito tempo que ele não sentia medo da floresta. 
Mas naquele dia era diferente. O ruído de fundo tinha sumido. O silêncio, 
tirando a conversa fiada do grupo atrás dele, era perturbador. Os americanos 
tinham reclamado da ausência de animais, e, se tivesse sido sincero — e não 
foi, porque guias não eram pagos para isso —, Miguel teria respondido que 
essa ausência também o incomodava. Normalmente, eles teriam visto animais 
até se fartarem: preguiças, capivaras, veados-mateiros, macacos. Caramba, 
como eles adoravam os macacos. Os turistas nunca se cansavam de ver 
macacos. E insetos, claro. Havia insetos para todos os lados, e, se mais nada 
servisse para entreter os turistas, Miguel, que nunca teve medo de aranhas, 
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pegava uma na ponta de um galho e assustava uma das mulheres do grupo. 
Ele adorava os gritos que elas davam quando aproximava a aranha e o jeito 
como os homens tentavam fingir que não se incomodavam.

Atrás de Tina, ele viu Henderson se curvar e apertar a barriga. O homem 
talvez fosse podre de rico — Miguel não o reconhecera, mas com certeza 
tinha ouvido falar na empresa; todos os pesquisadores do parque trabalha-
vam com os pequenos computadores prateados da Henderson Tech —, mas 
não parecia lá muito especial. Tinha passado a manhã inteira reclamando. 
Reclamou das estradas, da falta de internet na pousada, da comida. Ah, a 
comida. Como ele reclamou da comida! E, quando Miguel o viu se curvar e 
fazer uma careta, parecia que, pelo menos no que dizia respeito à comida, 
Henderson talvez tivesse razão.

— Tudo bem, chefe?
O guarda-costas ignorava as três mulheres, que continuavam discutindo 

entre si sobre o hábitat dos leões.
— Minha barriga está me matando — disse Henderson. — Acho que 

foi a carne de ontem à noite. Preciso cagar. De novo.
Ele levantou a cabeça e olhou para Miguel, que fez um gesto com o po-

legar para Henderson sair da trilha.
Miguel o viu se embrenhar na mata e então se virou para a frente de 

novo. A empresa turística fazia a manutenção da trilha periodicamente, de 
modo que fosse fácil conduzir turistas por ali quando não havia alguém como 
Henderson, que precisava parar o tempo todo. Eles usaram uma escavadeira 
para criar a trilha, e os guias foram instruídos a permanecer nela para que 
ninguém se perdesse. Como em qualquer incursão humana em uma flores-
ta tropical, a natureza tentava retomar o terreno, então a empresa passava 
a máquina de tantas em tantas semanas. De modo geral, a trilha facilitava 
muito o trabalho de Miguel. Ele tinha como olhar adiante e ver com clareza 
o caminho por quase cem metros. Fazia também um recorte nas copas das 
árvores, e Miguel via o céu azul quando olhava para cima. Não havia nuvem 
alguma, e por um instante Miguel desejou estar em uma praia em vez de 
conduzindo aquele grupo de americanos.

Um pássaro passou voando pelo vão entre a copa das árvores. O guia 
o observou por um segundo e estava prestes a ir até o grupo e ver se Hen-
derson tinha voltado da pausa para o banheiro quando percebeu que havia 
algo errado com a ave. Ela batia as asas freneticamente, voando de um jeito 
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errático. O pássaro parecia estar se esforçando para continuar no ar. Mas 
havia outra coisa. O guia desejou ter um binóculo, porque tinha algo de er-
rado com as penas do animal. Pareciam ondular, como se…

O pássaro caiu do céu. Parou de se debater e despencou.
Miguel estremeceu. As mulheres ainda tagarelavam às suas costas, 

mas não era possível ouvir nenhum outro barulho de animal na mata. Até 
os pássaros estavam quietos. Ele tentou prestar mais atenção, e então ouviu 
alguma coisa. Sons ritmados. Folhas esmagadas. Quando se deu conta do 
que era, um homem apareceu de repente no ponto onde a trilha desapare-
cia em uma curva. Até mesmo a cem metros de distância, estava nítido que 
havia algo errado. O homem viu Miguel e gritou, mas Miguel não entendeu 
as palavras. O homem então olhou para trás e, ao virar a cabeça, tropeçou 
e tombou com força.

Algo que parecia um rio preto surgiu de repente atrás dele. O homem só 
conseguiu ficar de joelhos antes de a massa escura o cercar e cobrir.

Miguel deu alguns passos para trás, mas percebeu que não queria se 
virar. O rio preto continuou em cima do homem, agitando-se e se acumu-
lando, como se contido por uma barragem. Havia movimento, pois o homem 
submerso continuava se debatendo. Então o caroço se desfez. A água preta se 
espalhou para cobrir a trilha. De onde Miguel estava, parecia que o homem 
tinha desaparecido.

E então a escuridão começou a avançar na direção dele, seguindo pela 
trilha e se aproximando com rapidez, quase tão veloz quanto uma pessoa seria 
capaz de correr. Miguel sabia que deveria fugir, mas o silêncio da água era 
quase hipnótico. Ela não rugia como um rio. Na verdade, parecia absorver o 
som. Só dava para escutar um sussurro, um farfalhar, como o ruído de uma 
garoa. O movimento do rio tinha uma beleza própria, pulsante, e, em alguns 
pontos, dividia-se e formava correntes distintas até se reagrupar um pouco 
depois. Conforme se aproximava, Miguel deu mais um passo para trás, mas, 
quando se deu conta de que não era um rio de verdade, de que aquilo não se 
assemelhava em nada com água, já era tarde demais.
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Minneapolis, Minnesota

O agente Mike Rich odiava ter que ligar para a ex-esposa. Era uma merda, 
especialmente quando sabia que o marido dela — e ele odiava que aquele 
cara fosse a porra do marido dela agora — talvez atendesse o telefone, mas 
ele não podia fazer nada. Ia se atrasar, e se havia algo que irritava sua ex-
-esposa mais do que seus atrasos para buscar a filha deles era quando ele 
sabia que ia se atrasar, mas não avisava. Cacete, se ele tivesse sido melhor 
nesses dois aspectos, talvez Fanny ainda fosse sua esposa. Ficou encarando 
o telefone.

— Resolva isso de uma vez, Mike.
Seu parceiro, Leshaun DeMilo, também era divorciado, mas não tinha 

filhos. Leshaun sempre dizia que havia cortado todos os laços. Não que ele 
apreciasse muito a vida de solteiro. Saía em encontros com uma determina-
ção ferrenha. Mike também achava que o parceiro vinha pegando um pouco 
pesado demais na bebida ultimamente, e em mais de uma ocasião depois do 
divórcio ele chegara para trabalhar com uma cara péssima.

— Você sabe que, quanto mais esperar, pior vai ser — avisou Leshaun.
— Vá se foder, Leshaun — respondeu Mike, mas pegou o telefone e di-

gitou o número da ex-esposa. 
Claro que o novo marido dela atendeu.
— Presumo que esteja ligando para avisar que vai se atrasar de novo.
— Acertou na mosca, Dawson — disse Mike.
— Você pode me chamar de Rich, Mike. Sabe disso.
— É, desculpe. É que, sabe, quando eu escuto Rich, acho que é comigo. 
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Agente Rich e tal. É estranho chamar você pelo meu sobrenome. Que tal 
Richard?

— Desde que não seja Ricardão, ou pelo menos não na minha cara, vou 
sobreviver.

Essa era outra característica irritante do novo marido de Fanny. Rich 
Dawson era advogado de defesa — o que já era suficiente —, mas também 
era um ótimo sujeito. Se Dawson não tivesse feito fortuna livrando da ca-
deia os babacas que Mike se dedicava a prender, e se Dawson não estivesse 
comendo sua ex-esposa, Mike conseguia se imaginar tomando uma cerveja 
com o cara. Teria sido muito mais fácil se Dawson fosse um babaca com-
pleto, porque aí ele teria motivo para odiá-lo, mas Mike sabia que só podia 
ficar puto consigo mesmo. Ainda não havia decidido se devia ver pelo lado 
positivo o fato de Dawson ser ótimo para Annie ou se isso fazia com que o 
novo marido de sua ex-esposa fosse ainda pior. Era uma agonia para Mike 
saber que sua filha tinha aceitado Dawson daquele jeito, mas fora bom para 
ela. Durante pouco mais de um ano, entre ele e Fanny se separarem e Fanny 
começar a namorar Dawson, Annie tinha ficado calada. Não ficara triste, ou 
pelo menos não admitira, mas não falava muito. Porém, no ano e meio desde 
que Dawson entrou em sua vida, Annie voltou a parecer ela mesma.

— Pode passar o telefone para Fanny?
— Claro.
Mike se remexeu no assento. Ele nunca reclamava de ter que passar 

horas a fio sentado no carro, bebendo café velho e sentindo o cheiro fétido 
e denso de meias e suor que preenchia o veículo quando eles precisavam fi-
car cozinhando debaixo do sol. Estava fazendo quase trinta graus. Calor fora 
de época para o mês de abril em Minneapolis. Ele se lembrava dos anos em 
que ainda havia neve no chão no fim de abril. Fora do verão, trinta graus era 
quente para Minneapolis. Mike e Leshaun costumavam deixar o motor em 
ponto morto e ligar o ar-condicionado — ou, nos invernos de Minnesota, o 
aquecimento —, mas a filha de Mike tinha sido convertida pela escola em 
uma daquelas jovens ambientalistas militantes. Fizera ele e o parceiro pro-
meterem não ligar o motor se só fossem ficar parados. Se estivesse sozinho, 
Mike provavelmente teria cedido e ligado o ar-condicionado, mas Leshaun 
não deixava.

“Promessa é promessa, cara, especialmente para sua filha”, dissera Le-
shaun.
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Ele até havia comprado copos reutilizáveis de metal para o café, para 
deixar no carro. Pelo menos não chegara a obrigar Mike a lavar e reaproveitar 
a garrafa de mijo nos dias em que montavam tocaia em algum lugar que não 
tivesse um McDonald’s ou uma Starbucks por perto para usarem o banheiro. 
Já não era mais tão comum eles montarem tocaia. Mike meio que sentia falta 
de dias como aquele, quando havia tocaias. Era um tanto romântico o ato de 
ficar sentado, esperando. E esperando. E esperando. Mas naquele dia as costas 
de Mike estavam de matar. Já fazia nove horas que eles estavam no carro, e 
passara o dia anterior no clube com Annie, nadando com a filha, jogando-a 
para o alto e correndo atrás dela. Com nove anos, Annie estava começando 
a dar trabalho, mas o que ele deveria fazer? Não brincar na piscina?

Mike endireitou as costas e se alongou um pouco, tentando se acomo-
dar. Leshaun estendeu uma caixa de Advil, mas Mike balançou a cabeça. Seu 
estômago também estava incomodando — café, rosquinhas, hambúrgueres 
e batatas fritas cheias de óleo e todas as porcarias que faziam com que fosse 
cada vez mais difícil manter a forma, correr os quilômetros e fazer as flexões 
necessárias para ele continuar passando nas avaliações físicas —, e engolir 
um punhado de comprimidos para aliviar a dor nas costas não parecia uma 
boa ideia. Merda, pensou Mike. Ele tinha só quarenta e três anos. Jovem de-
mais para já se sentir velho.

— Quanto tempo, Mike? — Fanny apareceu do outro lado da linha já 
com todas as pedras nas mãos.

Mike fechou os olhos e tentou fazer uma respiração purificadora. Era 
assim que o terapeuta dele chamava: respiração purificadora. Quando abriu 
os olhos, Leshaun o encarava. Ele ergueu uma sobrancelha e gesticulou com 
a boca: “Peça desculpas”.

— Sinto muito, Fanny. De verdade. Estamos de tocaia, e o pessoal que 
vem nos render se atrasou. Vou demorar só mais meia hora. Quarenta e 
cinco minutos, no máximo.

— Você ia levá-la para o futebol, Mike. Agora eu é que preciso ir.
Mike fez mais uma respiração purificadora.
— Não sei o que mais posso dizer, Fanny. Sinto muito mesmo. Encontro 

vocês no campo.
Ele queria estar lá. O cheiro da grama recém-aparada e a imagem de 

sua filhinha correndo atrás de uma bola tinham algo de especial. As arqui-
bancadas fajutas de madeira o lembravam a sensação de ser criança, de 
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ficar olhando para a lateral do campo durante uma partida de beisebol ou 
futebol e ver o pai dele sentado, assistindo, solene. Ver Annie brincar com 
as outras crianças, ou fazer uma careta, ou se concentrar enquanto tentava 
aprender um drible ou alguma técnica nova, era um dos melhores momen-
tos da semana. Mike nunca pensava no trabalho, na ex-esposa ou em mais 
nada. O campo de futebol era um mundo à parte: a gritaria das crianças e 
os apitos dos técnicos funcionavam como um botão de reinicialização. A 
maioria dos pais ficava batendo papo uns com os outros, lia livros, tentava 
adiantar o trabalho, falava ao celular, mas Mike só assistia. Só isso. Ele via 
Annie correr, chutar a bola e rir, e, durante aquela hora de treino, o mundo 
se resumia àquilo.

— É claro que eu posso levá-la, mas a questão não é essa. A questão 
é que você continua fazendo isso. Quer dizer, eu posso me separar de você. 
Posso me divorciar. Mas ela não tem escolha, Mike. Por mais que ame Rich, 
você é o pai dela.

Mike olhou de relance para Leshaun, mas o parceiro estava se fazendo 
de surdo. Leshaun estava cumprindo sua obrigação: vigiar o beco. Era pouco 
provável que o verme que eles estavam esperando, Dois-Dois O’Leary, apa-
recesse, mas, levando em conta que ele tomava tanta metanfetamina quanto 
vendia, e que ele tinha deixado um agente ferido em uma batida policial na 
semana anterior, talvez não fosse a pior coisa do mundo que um dos dois 
prestasse atenção.

— Só posso pedir desculpas.
Mike olhou para Leshaun de novo e decidiu que não ligava se ele ouvisse. 

Até parecia que não havia conversado com o parceiro sobre seu relaciona-
mento com Fanny — ou sobre o relacionamento de Leshaun com a ex-esposa 
dele — mais do que com o terapeuta, ou até do que com a própria Fanny. 
Talvez, se ele tivesse conversado com Fanny tanto quanto havia conversado 
com Leshaun, eles ainda estivessem casados.

— Você sabe que eu lamento. Por tudo. Sinto muito por tudo. Não só 
pelos atrasos. — Mike esperou Fanny dizer algo, mas só ouviu silêncio. Conti-
nuou: — Venho conversando com meu terapeuta sobre isso, e sei que é tarde 
demais. Quer dizer, acho que me atraso com tudo, mas estou tentando dizer 
que eu deveria ter pedido desculpas para você há muito tempo. Nunca quis 
estragar nosso casamento, e, embora eu não fique muito feliz com a situação, 
estou feliz por você estar feliz. E, sabe, Dawson… Rich… parece fazer você feliz, 


