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Get me a gun 
Go back into my room 
I’m gonna get me a gun 
One with a barrel or two 
You know I’m better off dead than 
Singing these suicide blues.

Cross Canadian Ragweed

Ultimo_Turno.indd   7 01/09/16   10:38



10 de abril de 2009: 
martine Stover

Sempre é mais escuro antes do amanhecer.
Essa antiga pérola de sabedoria ocorreu a Rob Martin enquanto dirigia 

a ambulância lentamente pela Upper Marlborough Street na direção da gara-
gem, que era no Quartel do Corpo de Bombeiros nº 3. Ele tinha a sensação de 
que a pessoa que elaborou essa ideia sabia do que estava falando, porque estava 
escuro como o breu naquela madrugada, e o amanhecer não ia demorar.

Não que o nascer do sol fosse ser grande coisa; seria possível chamar de 
amanhecer de ressaca. A neblina estava cerrada e com o cheiro do Grande Lago 
ali perto, que não era nada grandioso. Um chuvisco frio tinha começado a cair, 
só para melhorar a diversão. Rob aumentou a velocidade do limpador de para-
-brisa. Um pouco à frente, dois arcos amarelos inconfundíveis se destacavam 
na escuridão.

— As Tetas Douradas dos Estados Unidos! — gritou Jason Rapsis do 
banco do carona. Rob trabalhara com vários paramédicos ao longo de seus 
quinze anos como socorrista, e Jace Rapsis era o melhor: tranquilo quando 
não tinha nada acontecendo, inabalável e concentrado quando tudo estava 
acontecendo ao mesmo tempo. — Seremos alimentados! Deus abençoe o ca-
pitalismo! Pare, pare!

— Tem certeza? — perguntou Rob. — Depois da aula prática que aca-
bamos de ter sobre o que essa merda é capaz de fazer?

A chamada que eles haviam acabado de atender foi em uma das mansões 
em Sugar Heights, onde um homem chamado Harvey Galen ligara para a 
emergência reclamando de dores terríveis no peito. Eles o encontraram caído 
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no sofá do que esse pessoal rico chamava de “sala principal”, uma baleia branca 
encalhada usando pijama de seda azul. A esposa estava em pé ao lado dele, 
convencida de que o marido ia bater as botas a qualquer segundo.

— McD, McD! — cantarolou Jason. Ele estava quicando no banco. O 
profissional sério e competente que medira os sinais vitais do sr. Galen (com 
Rob bem ao lado, segurando o kit de primeiros socorros, com o equipamento 
de liberação de vias aéreas e a medicação para reanimação cardíaca) tinha de-
saparecido. Com a franja loura caindo nos olhos, Jason parecia um garoto de 
catorze anos grande demais. — Pare, estou dizendo!

Rob parou. Podia muito bem colocar para dentro um pãozinho com 
salsicha e talvez uma daquelas coisas estilo hash browns que mais pareciam uma 
língua de búfalo assada.

Havia uma fila pequena de carros no drive-thru. Rob entrou no final 
dela.

— Além do mais, o cara nem teve um ataque cardíaco de verdade — 
disse Jason. — Só uma overdose de comida mexicana. Nem quis ir para o 
hospital, não é?

Era. Depois de alguns arrotos profundos e um sopro de trombone das 
regiões mais baixas que fizeram a esposa anoréxica se refugiar na cozinha, o 
sr. Galen se sentou, disse que estava se sentindo bem melhor e que não, não 
achava que precisava ser transportado para o Kiner Memorial. Rob e Jason 
também não achavam que ele precisava ir depois de ouvi-lo recitar tudo que 
tinha comido no Tijuana Rose na noite anterior. A pulsação era forte, e apesar 
de a pressão sanguínea estar um pouco elevada, devia estar assim havia anos 
e se mantinha estável no momento. O desfibrilador externo automático nem 
saiu do saco de lona.

— Quero dois Egg McMuffins e dois hash browns — anunciou Jason. — 
E café preto. Pensando melhor, três hash browns.

Rob ainda estava pensando em Galen.
— Foi indigestão desta vez, mas vai ser pra valer em breve. Infarto fulmi-

nante. Quanto você acha que ele pesava? Cento e quarenta? Cento e sessenta?
— Cento e cinquenta, no mínimo — respondeu Jason. — E pare de 

tentar estragar meu café da manhã.
Rob apontou para os Arcos Dourados suspensos em meio à névoa vinda 

do lago.
— Este lugar e todos os outros antros de gordura são grande parte do 

problema dos Estados Unidos. Como alguém da área médica, tenho certeza 
de que você sabe. Isso que você pediu? São novecentas calorias pelo menos, 
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cara. Se você acrescentar presunto ao Egg McMuffin, chega perto das mil e 
trezentas.

— O que você vai querer, Doutor Saúde?
— Pãozinho com salsicha. Talvez dois.
Jason deu um tapa no ombro dele.
— Esse é dos meus!
A fila avançou. Eles estavam a dois carros da janela de atendimento quan-

do o rádio embaixo do computador do painel soou. Os atendentes costuma-
vam ser frios, calmos e contidos, mas esse soava como um locutor de rádio 
depois de tomar Red Bulls demais.

— Todas as ambulâncias e carros de bombeiro, temos um imv! Repetin-
do, um imv! Esta é uma chamada prioritária para todas as ambulâncias e carros 
de bombeiro!

imv era a abreviatura para “incidente com múltiplas vítimas”. Rob e Ja-
son se entreolharam. Acidente de avião, acidente de trem, explosão ou ato de 
terrorismo. Só podia ser um dos quatro.

— O local é o City Center, na Marlborough Street. Repetindo, City 
Center, na Marlborough Street. Mais uma vez, é um imv com possíveis mortes. 
Prossigam com cautela.

O estômago de Rob Martin se embrulhou. Ninguém dizia para você 
prosseguir com cautela quando ia para um local de acidente ou explosão. Só 
restava o ato de terrorismo, que podia ainda estar acontecendo.

A atendente recomeçou a falação. Jason ligou as luzes e a sirene enquanto 
Rob girava o volante e guiava a ambulância Freightliner para a faixa que con-
tornava o restaurante, raspando no para-lama do carro da frente. Eles estavam 
a nove quarteirões do City Center, mas se a Al-Qaeda estava atirando em todo 
mundo com Kalashnikovs, a única coisa que eles tinham com que se defender 
era o confiável desfibrilador externo.

Jason pegou o microfone.
— Recebido, Central, aqui é a unidade vinte e três do Quartel do Corpo 

de Bombeiros nº 3, chegada provável em seis minutos.
Eles ouviram outras sirenes em outras partes da cidade, mas, a julgar 

pelo som, Rob achou que a ambulância deles era a mais próxima do local. 
Uma luz acinzentada tinha começado a surgir no céu, e, quando eles saíram do 
McDonald’s e entraram na Upper Marlborough, um carro cinza saiu do meio 
da névoa, um sedã grande com capô amassado e grade bem enferrujada. Por 
um momento, os faróis de alta definição, ligados no máximo, os cegaram. Rob 
apertou a buzina dupla e desviou. O carro (parecia um Mercedes, mas ele não 

Ultimo_Turno.indd   11 01/09/16   10:38



12

tinha certeza) saiu da contramão e logo se transformou em apenas um par de 
lanternas traseiras sumindo na névoa.

— Caramba, essa foi por pouco — disse Jason. — Você não pegou a 
placa, pegou?

— Não. — O coração de Rob estava batendo com tanta força que ele o 
sentia pulsando na garganta. — Estava ocupado demais salvando nossas vidas. 
Escute, como pode haver múltiplas vítimas no City Center? Deus nem acor-
dou ainda. Lá deve estar fechado.

— Pode ser sido um acidente de ônibus.
— Tente de novo. Eles só começam a passar às seis.
Sirenes. Sirenes em toda parte, começando a convergir como bipes em 

um radar. Uma viatura de polícia passou voando por eles, mas, até onde Rob 
percebia, eles ainda estavam à frente das outras ambulâncias e dos carros de 
bombeiro.

O que nos dá uma chance de sermos os primeiros a levar tiros ou ser explodi-
dos por um árabe maluco gritando allahu akbar, pensou Rob. Que legal para nós.

Mas trabalho era trabalho, então seguiu pela rampa íngreme que levava 
até os prédios administrativos e ao auditório feio onde ele votava até se mudar 
para os arredores da cidade.

— Freie! — gritou Jason. — Puta merda, Robbie, FREIE!
Uma multidão surgiu do meio da névoa e correu na direção deles, al-

gumas pessoas quase fora de controle por causa da inclinação da rampa. Elas 
estavam gritando. Um sujeito caiu, rolou, se levantou e correu com a camisa 
rasgada voando sob o paletó. Rob viu uma mulher com a meia-calça rasgada, 
canelas sangrando e só um sapato. Ele enfiou o pé no freio, e o solavanco da am-
bulância fez com que as coisas que não estavam presas na parte de trás voassem 
para a frente. Medicamentos, bolsas de soro e pacotes de agulhas de um armário 
deixado aberto, uma violação de protocolo, se tornaram projéteis. A maca que 
eles não precisaram usar com o sr. Galen quicou na lateral do veículo. Um este-
toscópio encontrou a abertura da divisória, bateu no para-brisa e caiu no painel.

— Siga devagar — pediu Jason. — Devagar, está bem? Não vamos piorar 
as coisas.

Rob apertou o acelerador e continuou subindo a rampa, agora em velo-
cidade de caminhada. As pessoas continuavam vindo, centenas delas, ao que 
parecia, algumas sangrando, a maioria não parecendo machucada, mas todas 
apavoradas. Jason abriu a janela e se inclinou para fora.

— O que está acontecendo? Alguém pode me dizer o que está acontecendo!?
Um homem se aproximou, com o rosto vermelho e ofegando.
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— Foi um carro. Partiu para cima da multidão como um cortador de 
grama. O maluco filho da mãe quase me acertou. Não sei quantos ele atrope-
lou. Ficamos encurralados como porcos por causa dos pedestais que montaram 
para organizar a fila. Ele fez de propósito, e as pessoas estão caídas lá como… 
como… ah, cara, bonecas ensanguentadas. Contei pelo menos quatro mortos. 
Deve ter mais.

O cara passou a andar em vez de correr agora que a adrenalina estava 
baixando. Jason soltou o cinto de segurança e se inclinou para gritar para ele.

— Você viu de que cor era? O carro que fez isso?
O homem se virou, pálido e desgrenhado.
— Cinza. Um carro grande e cinza.
Jason voltou a se sentar e olhou para Rob. Nenhum dos dois precisou 

falar: foi o carro do qual eles desviaram quando saíram do McDonald’s. E não 
era ferrugem na grade, no fim das contas.

— Acelere, Robbie. Vamos nos preocupar com a bagunça lá atrás depois. 
Nos leve até o baile e não atropele ninguém, está bem?

— Tá.
Quando Rob chegou ao estacionamento, o pânico estava diminuindo. 

Algumas pessoas iam embora caminhando; outras tentavam ajudar as que fo-
ram atropeladas pelo carro cinza; algumas, os babacas presentes em todas as 
multidões, estavam tirando fotos ou filmando com o celular. Torcendo para 
viralizarem no YouTube, Rob supôs. Pedestais cromados com fitas amarelas 
escrito não ultrapasse estavam espalhados pelo asfalto.

A viatura que passou por eles estava estacionada perto do prédio, próxi-
ma a um saco de dormir com uma mão branca e magra para fora. Um homem 
estava caído em cima do saco, que estava no meio de uma poça de sangue cada 
vez maior. O policial fez sinal para a ambulância se aproximar, e o braço em 
movimento parecia tremer sob o brilho oscilante da luz azul no teto do carro.

Rob pegou o Terminal Móvel de Dados e saiu enquanto Jason corria 
para a parte de trás da ambulância. Voltou com o kit de primeiros socorros e 
o desfibrilador externo. O dia começou a clarear mais, e Rob conseguiu ler a 
faixa oscilando acima das portas do auditório: 1000 empregos garantidos! 
“Apoiamos o povo da nossa cidade!” — prefeito ralph kinsler.

Tudo bem, isso explicava por que havia tanta gente ali tão cedo. Uma 
feira de empregos. Os tempos andavam difíceis em todo lugar desde que a 
economia sofrera o próprio infarto fulminante no ano anterior, mas estavam 
especialmente ruins naquela cidadezinha à beira do lago, onde os empregos 
começaram a sumir mesmo antes da virada do século.
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Rob e Jason se aproximaram do saco de dormir, mas o policial balançou 
a cabeça. O rosto dele estava pálido.

— Esse cara e as duas pessoas no saco de dormir estão mortos. A esposa 
dele e o bebê, eu acho. Ele devia estar tentando protegê-los. — Ele fez um som 
curto no fundo da garganta, algo entre um arroto e uma ânsia de vômito, e 
colocou a mão sobre a boca, apontando. — Aquela moça ali ainda pode ter 
alguma chance.

A moça em questão estava caída de costas, com as pernas torcidas em um 
ângulo que sugeria trauma sério. A virilha da calça bege estava escura de urina. 
O rosto, ou o que havia sobrado dele, estava sujo de graxa. Parte do nariz e 
boa parte do lábio superior tinham sido arrancados. Os dentes impressionante-
mente brancos estavam expostos em um rosnado involuntário. O casaco e me-
tade do suéter de gola rulê também foram arrancados. Grandes hematomas 
escuros surgiam no pescoço e no ombro.

A porra do carro passou bem em cima dela, pensou Rob. Esmagou a mulher 
como se fosse um esquilo.

Ele e Jason se ajoelharam ao lado da mulher enquanto colocavam as lu-
vas descartáveis. A bolsa estava perto, com uma marca parcial de pneu. Rob a 
pegou e jogou na parte de trás da ambulância, pensando que a marca poderia 
servir de evidência, talvez. E a mulher iria querer a bolsa de volta.

Se sobrevivesse, claro.
— Ela parou de respirar, mas encontrei pulsação — disse Jason. — Fraca 

e oscilante. Rasgue o suéter.
Rob fez isso, e metade do sutiã, com as alças destruídas, foi junto. Ele 

tirou o resto do caminho e começou com as compressões no peito enquanto 
Jason trabalhava nas vias aéreas.

— Ela vai sobreviver? — perguntou o policial.
— Não sei — respondeu Rob. — Nós cuidamos do resto. Você tem ou-

tros problemas. Se mais ambulâncias vierem disparadas pela rampa como nós 
quase viemos, alguém vai morrer.

— Ah, cara, tem gente ferida para todo lado. Parece um campo de 
 batalha.

— Ajude todas as pessoas que puder.
— Ela está respirando de novo — disse Jason. — Se concentre, Robbie, 

estamos salvando uma vida aqui. Entre no tmd e avise o Kiner que estamos 
levando uma paciente com possível fratura no pescoço, trauma na espinha, 
hemorragia interna, ferimentos no rosto e só Deus sabe mais o quê. A condição 
é crítica. Vou passar os sinais vitais.
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Rob fez a ligação do Terminal Móvel de Dados enquanto Jason continua-
va apertando o balão do respirador. A emergência do Kiner atendeu na mesma 
hora, a voz do outro lado seca e calma. O Kiner era um centro de trauma nível 
1, o que às vezes era chamado de Classe Presidencial, e estava preparado para 
lidar com uma situação como aquela. Eles treinavam cinco vezes por ano.

Com a chamada feita, ele mediu o nível de oxigenação (previsivelmente 
horrível) e pegou o colar cervical e a prancha de imobilização laranja nos fun-
dos da ambulância. Outros veículos de resgate estavam chegando agora, e a 
névoa estava começando a dispersar, tornando clara a magnitude do desastre.

Tudo isso com apenas um carro, pensou Rob. Ninguém acreditaria.
— Tudo bem — disse Jason. — Mesmo se ela não estiver estável, é o 

melhor que podemos fazer. Vamos levá-la para o veículo.
Tomando o cuidado de manter a prancha na horizontal, eles a carrega-

ram até a ambulância, colocaram na maca e a prenderam. Com o rosto pálido 
e desfigurado emoldurado pelo colar cervical, ela parecia uma vítima de um 
ritual de filme de terror… só que essas eram sempre moças jovens e sensuais, 
e aquela mulher parecia ter uns quarenta e tantos ou cinquenta e poucos anos. 
Velha demais para estar procurando emprego, alguém diria, e Rob só precisava 
de um olhar para saber que ela jamais sairia para procurar outro. Nem voltaria 
a andar, pelo jeito. Se tivesse sorte, talvez evitasse a tetraplegia, supondo que 
sobrevivesse, mas Rob achava que a vida dela da cintura para baixo estava 
 encerrada.

Jason se ajoelhou, colocou uma máscara de plástico transparente sobre a 
boca e o nariz da mulher e liberou o oxigênio do tanque na cabeceira da maca.

— E agora? — disse Rob, como se perguntasse “O que mais podemos 
fazer?”.

— Encontre epinefrina no meio dessa zona ou pegue na minha bolsa. 
Senti uma pulsação boa por um tempo, mas está oscilante de novo. Depois, 
vamos partir. Com os ferimentos que ela sofreu, é um milagre estar viva.

Rob encontrou uma ampola de epinefrina debaixo de uma caixa de ata-
duras e a entregou para Jason. Em seguida, fechou as portas de trás, se sentou 
no banco do motorista e ligou o motor. O primeiro a chegar a um incidente 
com múltiplas vítimas era o primeiro a chegar ao hospital. Isso melhoraria um 
pouco as chances daquela moça, que eram ínfimas. Ainda assim, era um trajeto 
de quinze minutos no trânsito leve da manhã, e Rob esperava que ela estivesse 
morta quando chegassem ao Ralph M. Kiner Memorial Hospital. Consideran-
do a extensão dos ferimentos, talvez esse fosse o melhor resultado.

Mas isso não aconteceu.
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* * *

Às três da tarde, bem depois que o turno deles terminou, mas agitados demais 
até para pensarem em ir para casa, Rob e Jason estavam sentados na sala de 
espera do Quartel do Corpo de Bombeiros nº 3, assistindo à espn com a televi-
são no mudo. Eles fizeram oito viagens no total, mas a mulher foi a pior vítima.

— O nome dela era Martine Stover — disse Jason. — Ela ainda está na 
sala de cirurgia. Perguntei quando você foi ao banheiro.

— Alguma ideia de quais são as chances dela?
— Não, mas eles ainda não desistiram, e isso quer dizer alguma coisa. 

Tenho certeza de que ela estava lá procurando emprego de secretária executi-
va. Mexi na bolsa para procurar alguma identificação, vi o tipo sanguíneo na 
carteira de habilitação e encontrei uma pilha de referências. Parece que ela era 
boa no que fazia. O último emprego foi no Bank of America. Foi demitida por 
corte de custos.

— E se ela sobreviver? O que você acha? Só as pernas?
Jason olhou para a tv, onde jogadores de basquete corriam pela quadra, 

e não disse nada por um bom tempo.
— Se ela sobreviver — falou ele, por fim —, vai ficar tetraplégica.
— Tem certeza?
— Noventa e cinco por cento de certeza.
Uma propaganda de cerveja começou a passar. Jovens dançando com 

empolgação em um bar. Todo mundo se divertindo. Para Martine Stover, a 
diversão havia acabado. Rob começou a imaginar o que ela teria que encarar se 
sobrevivesse. Passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas motorizada que 
ela faria se deslocar soprando em um tubo. Alimentando-se à base de comida 
pastosa ou através de tubos. A respiração assistida por máquinas. Cagando em 
um saquinho. A vida na zona além da imaginação médica.

— Christopher Reeve até que não se saiu mal — comentou Jason, como 
se lendo seus pensamentos. — Tinha uma boa atitude. Foi um bom exemplo. 
Manteve a cabeça erguida. Até dirigiu um filme, eu acho.

— Claro que ele manteve a cabeça erguida — disse Rob. — Graças ao 
colar cervical que nunca podia tirar. E ele já morreu.

— Ela estava usando as melhores roupas — disse Jason. — Uma calça de 
qualidade, um suéter caro, um casaco legal. Estava tentando se reerguer. E um 
babaca aparece e tira tudo dela.

— Já o pegaram?
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— Não que eu saiba. Quando pegarem, espero que o pendurem pelas 
bolas.

Na noite seguinte, enquanto levavam uma vítima de derrame para o Kiner 
Memorial, os dois deram uma espiada em Martine Stover. Ela estava na uti e 
dava sinais de função cerebral crescente, que indicavam a recuperação iminente 
da consciência. Quando ela voltasse a si, alguém teria que lhe dar a má notícia: 
ela estava paralisada do peito para baixo.

Rob Martin ficou feliz de aquela pessoa não ter que ser ele.
E o homem que a imprensa estava chamando de Assassino do Mercedes 

ainda não tinha sido pego.
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1

Uma vidraça se quebra no bolso da calça de Bill Hodges. O som é seguido de 
um coral jubiloso de garotos gritando: “Foi um home run!”.

Hodges faz uma careta e pula na cadeira. O dr. Stamos é um dos quatro 
médicos com os quais marcou consulta, e a sala de espera está cheia naquela 
manhã de segunda. Todo mundo se vira para olhar para ele. Hodges sente o 
rosto ficar quente.

— Desculpem — diz ele para a sala toda. — Mensagem de texto.
— E bem alta — comenta uma senhora com cabelo branco fino e pa-

pada de beagle. Ela faz Hodges se sentir um garotinho, e ele já está com quase 
setenta anos. Mas aparentemente ela sabe tudo sobre etiqueta de celulares. 
— Você deveria baixar o volume em lugares públicos, ou deixar o telefone no 
mudo.

— Claro, claro.
A senhora idosa volta a se concentrar em seu livro (é Cinquenta tons 

de cinza, e não é a primeira vez que lê, pela aparência surrada do exemplar). 
 Hodges puxa o iPhone do bolso. A mensagem de texto é de Pete Huntley, seu 
velho parceiro quando ele ainda era da polícia. Pete está prestes a se aposentar; 
difícil de acreditar, mas é verdade. Último turno é como chamam, mas Hod-
ges acha impossível parar. Ele agora tem uma firma de duas pessoas chamada 
Achados e Perdidos. Ele se intitula rastreador independente, porque se meteu 
em um probleminha alguns anos atrás e não pode se qualificar para uma li-
cença de investigador particular. Naquela cidade, é preciso ter seguro. Mas 
investigador particular é o que ele é, ao menos em parte do tempo.
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Me ligue, Kermit. Agora. É importante.

Kermit é o verdadeiro primeiro nome de Hodges, mas ele usa o do meio 
com a maioria das pessoas; reduz as piadas de sapo ao mínimo. Mas Pete faz 
questão de usá-lo. Acha hilário.

Hodges pensa em colocar o celular no bolso de novo (depois de deixá-lo 
no mudo, se ele conseguir encontrar o botão de não perturbe). Ele vai ser 
chamado para o consultório do dr. Stamos a qualquer minuto e quer acabar 
logo com essa história. Como a maioria dos homens mais velhos que conhece, 
Hodges não gosta de consultórios médicos. Sempre tem medo de eles encon-
trarem não só uma coisa errada, mas uma coisa muito errada. Além do mais, 
ele sabe muito bem sobre o que o ex-parceiro quer conversar: a grande festa de 
aposentadoria no mês que vem. Vai ser no Raintree Inn, perto do aeroporto. 
No mesmo lugar em que a festa de Hodges aconteceu, mas desta vez ele pre-
tende beber bem menos. Talvez nada. Ele teve problemas com a bebida quando 
estava na ativa — foi parte do motivo de seu casamento ter desmoronado —, 
mas atualmente parece ter perdido o gosto pelo álcool. Isso é um alívio. Hod-
ges leu um livro de ficção científica chamado The Moon is a Harsh Mistress. 
Ele não sabe sobre a Lua, mas testemunharia no tribunal que o uísque é um 
amante cruel, e ele é produzido bem aqui, na Terra.

Ele reflete, pensa em mandar uma mensagem de texto, mas rejeita a ideia 
e se levanta. Os velhos hábitos são fortes demais.

A mulher na recepção se chama Marlee, de acordo com o crachá. Ela pa-
rece ter uns dezessete anos e lhe oferece um sorriso brilhante de líder de torcida.

— O doutor vai atendê-lo em breve, sr. Hodges, eu prometo. Só estamos 
um pouquinho atrasados. Segunda-feira é assim.

— Segunda, segunda, não dá para confiar na segunda — canta Hodges.
Ela parece não entender a referência.
— Vou precisar dar um pulinho lá fora, está bem? Tenho que fazer uma 

ligação.
— Tudo bem — diz Marlee. — Só fique perto da porta. Faço um sinal 

se você ainda estiver lá fora quando o doutor estiver pronto para te atender.
— Ótimo. — Hodges para ao lado da senhora a caminho da porta. — O 

livro é bom?
Ela olha para ele.
— Não, mas é muito vigoroso.
— Foi o que me disseram. Já viu o filme?
Ela olha para ele, surpresa e interessada.
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— Existe um filme?
— Sim. Você devia ver.
Não que Hodges tenha visto, apesar de Holly Gibney (sua antiga assis-

tente e atual sócia é uma fã ávida de filmes desde a infância perturbada) ter 
tentado arrastá-lo para assistir. Duas vezes. Foi Holly quem botou o alerta 
de mensagens com som de vidro se quebrando/home run no celular dele. Ela 
achou engraçado. Hodges também achou… no começo. Agora, acha um saco. 
Ele vai pesquisar na internet como mudar isso. Dá para encontrar qualquer 
coisa na internet hoje em dia. Algumas coisas são úteis. Algumas são interes-
santes. Algumas são engraçadas.

E algumas são horríveis pra caralho.

2

O celular de Pete toca duas vezes antes de seu antigo parceiro atender.
— Huntley.
— Me escute com atenção — ordena Hodges —, porque você pode ser 

testado sobre isso depois. Sim, eu vou à festa. Sim, vou fazer alguns comentários 
depois do jantar, divertidos, mas não vulgares, e vou fazer o primeiro brinde. 
Sim, eu sei que sua ex e sua atual esposa estarão lá, mas, até onde estou informa-
do, ninguém contratou uma stripper. Se alguém tiver contratado, só pode ser o 
idiota do Hal Corley, e você teria que perguntar a el…

— Bill, pare. Não é sobre a festa.
Hodges para na mesma hora. Não é só por causa das vozes indistintas ao 

fundo, vozes de policiais, ele sabe disso apesar de não conseguir identificar o 
que estão dizendo. O que o faz hesitar é Pete o chamar de Bill, e isso quer dizer 
que ele está falando sério. Os pensamentos de Hodges vão primeiro até Corin-
ne, sua ex-esposa, e em seguida até a filha, Alison, que mora em San Francisco, 
e depois até Holly. Jesus, se alguma coisa tiver acontecido com Holly…

— O que foi, Pete?
— Estou na cena de um crime que parece ser um assassinato seguido de 

suicídio. Eu gostaria que você viesse dar uma olhada. Traga sua parceira se ela 
estiver disponível e concordar. Odeio dizer isso, mas acho que ela talvez seja 
um pouco mais inteligente que você.

Nenhuma das pessoas importantes para ele. Os músculos do abdome de 
Hodges, contraídos como se para absorver um golpe, relaxam. Embora a dor 
constante no estômago que o levou até Stamos continue presente.
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— Claro que é. Porque ela é mais jovem. A gente começa a perder neu-
rônios aos milhões depois dos sessenta, um fenômeno que você vai poder vi-
venciar em dois anos. Por que você iria querer um velhaco como eu em uma 
cena de assassinato?

— Porque esse deve ser meu último caso, porque vai estourar nos jornais 
e porque, não desmaie, eu valorizo sua opinião. A de Gibney também. E, de 
um jeito estranho, você tem uma ligação com esse caso. Deve ser coincidência, 
mas não tenho certeza.

— Que ligação?
— O nome Martine Stover te diz alguma coisa?
Por um momento, não, mas de repente Hodges tem um estalo. Em uma 

manhã enevoada de 2009, um maluco chamado Brady Hartsfield dirigiu um 
Mercedes-Benz para cima de uma multidão procurando emprego no City 
Center, no Centro. Ele matou oito pessoas e feriu quinze seriamente. Ao longo 
da investigação, os detetives K. William Hodges e Peter Huntley entrevistaram 
muitos dos que estavam presentes naquela manhã enevoada, inclusive os sobre-
viventes feridos. Martine Stover foi a mais difícil de conversar, e não só porque 
a boca desfigurada a tornava praticamente impossível de entender por todo 
mundo, exceto sua mãe. Stover ficou paralisada do peito para baixo. Anos mais 
tarde, Hartsfield mandou uma carta anônima para Hodges. Nela, ele se referiu 
a Stover como “uma cabeça em um palito”. O que tornou tudo especialmente 
cruel foi a pérola de verdade dentro da piada de mau gosto.

— Não consigo ver uma tetraplégica como assassina, Pete… a não ser em 
um episódio de Criminal Minds, claro. Então, concluo…?

— É, foi a mãe. Primeiro Stover, depois ela. Você vem?
Hodges não hesita.
— Vou. Busco Holly no caminho. Qual é o endereço?
— Hilltop Court, nº 1601. Em Ridgedale.
Ridgedale é um bairro planejado ao norte da cidade. As casas não são tão 

caras quanto as de Sugar Heights, mas é bem chique.
— Posso chegar em quarenta minutos, se Holly estiver no escritório.
E ela vai estar. Ela quase sempre está sentada à mesa às oito, às vezes às 

sete, e é capaz de ficar lá até Hodges mandá-la ir para casa, preparar um jantar e 
ver um filme no computador. Holly Gibney é o motivo principal de a Achados 
e Perdidos ainda estar de pé. Ela é um gênio da organização, uma fera no com-
putador e o trabalho é sua vida. Bem, junto com Hodges e a família Robinson, 
principalmente Jerome e Barbara. Uma vez, quando a mãe dos dois chamou 
Holly de Robinson honorária, seu rosto se iluminou como o sol em uma tarde 
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