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Não há satisfação em enforcar um homem 
que não se opõe a ser enforcado.

– George Bernard Shaw
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1
G I B S O N  V A U G H N  S E N T O U ‑ S E  S O Z I N H O  D I A N T E  D O  B A L C Ã O  L O T A D O  D O 
Nighthawk Diner. Era um horário de intenso movimento no café da manhã e os 
clientes andavam de um lado para outro, esperando conseguir um lugar. Gibson mal 
notava o crescente ruído de facas e garfos chocando-se contra os pratos e pareceu não 
perceber que a garçonete trouxe a sua comida. Ele olhava fixamente para a televisão 
instalada atrás do balcão. O noticiário estava exibindo o vídeo outra vez. Espalhado 
pelos quatro cantos do país, o vídeo já fazia parte da própria cultura norte-americana 
— dissecado e analisado ano após ano, mencionado em filmes, programas de televi-
são e músicas. Como a maioria das pessoas, Gibson havia assistido ao vídeo inúmeras 
vezes e não conseguia tirar os olhos das imagens mostradas, não importava quantas 
vezes fossem ao ar. Como ele poderia? Aquilo era tudo o que lhe restava de Suzanne.

O início do vídeo não tinha nitidez, as cenas eram granuladas. O filme parecia entre-
cortado com as imagens pouco nítidas; linhas distorcidas se acumulavam na tela como 
ondas batendo em uma praia. Parecia gravado numa fita de vídeo que fora reutilizada 
várias e várias vezes, com conteúdos sucessivamente gravados por cima dos anteriores.

Feita a partir de uma câmera localizada atrás da caixa registradora, a sequência 
mostrava o interior do infame posto de gasolina em Breezewood, na Pensilvânia. O 
vídeo causava tanto impacto nas pessoas porque poderia ser uma cena comum ocor-
rida em qualquer lugar ou cidade, e com a sua filha. Em sua totalidade, a silenciosa 
sequência do vídeo de segurança era uma melancólica homenagem à mais importante 
garota desaparecida dos Estados Unidos — Suzanne Lombard. O horário registrado 
na gravação era 22h47.

Beatrice Arnold, uma estudante universitária que trabalhava no turno da noite, 
foi a última pessoa a falar com a jovem desaparecida. Às 22h47, Beatrice estava sen-
tada no alto de uma banqueta atrás do balcão, lendo um exemplar surrado de O 
Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Ela seria a primeira pessoa a se lembrar de ter 
visto Suzanne Lombard e a primeira a entrar em contato com o FBI quando o desa-
parecimento ganhou as manchetes do noticiário.
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Às 22h48, um homem calvo, com cabelo loiro e comprido entrou na loja de 
conveniência. Na internet, como se descobriria depois, ele usava o apelido de 
Riff-Raff, mas o FBI o identificou como Davy Oksenberg, um caminhoneiro de 
Jacksonville com histórico de violência doméstica. Oksenberg comprou carne-seca 
e Gatorade, pagou em dinheiro e pediu nota fiscal, mas ficou fazendo hora no bal-
cão, flertando com Beatrice Arnold, aparentemente ele não tinha pressa de voltar 
para a estrada.

Considerado o principal suspeito no caso, Oksenberg foi interrogado repetidas 
vezes pelo FBI nas semanas e meses que se seguiram ao desaparecimento. Várias bus-
cas foram feitas em seu caminhão, mas nenhum vestígio da garota desaparecida foi 
encontrado. Com relutância, o FBI concluiu que Oksenberg não tinha envolvimento 
no caso, mas a essa altura o homem já havia perdido o emprego e recebido diversas 
ameaças de morte.

Depois que Oksenberg saiu da loja, um sossego absoluto tomou conta do lugar. 
As coisas permaneceram assim durante o que pareceu ser uma eternidade... E então 
ela surgiu pela primeira vez no vídeo — a menina de 14 anos, vestindo um agasalho 
de moletom grande demais para o seu tamanho e um boné de beisebol, com uma 
bolsa da Hello Kitty pendurada no ombro. Ela tinha estado dentro da loja o tempo 
todo, em pé, parada no ponto cego da câmera. O que tornava tudo ainda mais estra-
nho era que ninguém sabia dizer ao certo como a menina havia ido parar na loja. Bea-
trice Arnold não se lembrava de tê-la visto entrar e a câmera de segurança não oferecia 
respostas para essa questão.

O agasalho pendia do corpo da garota em grandes dobras. Ela era uma frágil 
sombra de uma jovem pálida. A mídia gostava de comparar o filme em preto e branco 
com as exuberantes fotografias de família — a sorridente menina loira no vestido azul 
de dama de honra, a sorridente menina na praia com a mãe, a sorridente menina 
lendo um livro ou olhando pela janela com ar sonhador. Elas contrastavam forte-
mente com a garota de semblante sombrio usando boné de beisebol, as mãos enterra-
das nos bolsos, arqueando o corpo como um animal à espreita dentro de sua toca.

Suzanne perambulava entre as prateleiras de mercadorias, mas sua cabeça 
estava voltada para a janela da frente. Passaram-se 179 segundos. Através da janela, 
ela viu algo lá fora que lhe chamou a atenção e sua postura mudou. Um veículo, tal-
vez. Ela apanhou três itens nas prateleiras: bolinhos de chocolate recheados com 
creme de marshmallow, um refrigerante em lata Cherry Coke e um pacote de balas 
de alcaçuz Red Vines. (Mais tarde, essa combinação ficaria sinistramente conhecida 
como “Lanche da Garota Desaparecida”). Suzanne também pagou em dinheiro, dei-
xando cair sobre o balcão moedas e notas amarrotadas antes de enfiar suas compras 
dentro da bolsa.
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Os olhos de Suzanne se voltaram para o alto, para a câmera de segurança, que 
captou seu olhar por um longo momento — uma expressão congelada no tempo e, 
assim como o sorriso da Mona Lisa, interpretada de mil maneiras diferentes.

Gibson também olhou fixamente para Suzanne, como sempre fazia, esperando que 
a garota lhe sorrisse tímida, como costumava fazer quando queria contar a ele algum 
segredo. E esperando que ela lhe contasse o que havia acontecido. Por que ela havia 
fugido. Em todos aqueles anos desde o desaparecimento dela, Gibson jamais abandonara 
a esperança de obter uma resposta. Mas a garota no vídeo de segurança não dizia nada.

Nem a ele nem a ninguém.
Por fim, Suzanne puxou a aba do boné para baixo e desviou o olhar para sem-

pre. Às 22h56, ela saiu pela porta e sumiu na noite. Beatrice Arnold havia declarado 
ao FBI que a garota parecia ansiosa e que seus olhos estavam vermelhos como se ela 
tivesse chorado. Nem Beatrice nem o casal que abastecia o carro na bomba de gaso-
lina perceberam se ela entrou em algum veículo. Mais um frustrante beco sem saída 
em um caso cheio de becos sem saída.

O FBI não conseguiu descobrir uma única pista relevante. Nenhuma pessoa 
jamais se apresentou para reivindicar os 10 milhões de dólares de recompensa ofere-
cidos pela família e por seus apoiadores. Apesar da frenética cobertura da mídia, ape-
sar de seu pai famoso, Suzanne Lombard havia sumido depois de sair do posto de 
gasolina. O desaparecimento dela já prometia ser um dos eternos mistérios dos Esta-
dos Unidos, como os casos de Jimmy Hoffa, D. B. Cooper e Virginia Dare.

O noticiário foi para o intervalo comercial e Gibson soltou o ar, sem se dar conta 
de que vinha segurando a respiração. A fita de vídeo sempre o deixava arrasado. Por 
quanto tempo mais eles continuariam exibindo aquilo? Nenhum avanço havia sido 
feito no caso de Suzanne durante anos. Daquela vez, a grande história era que 
Riff-Raff tinha cortado o cabelo e obtido um título universitário enquanto cumpria 
pena na prisão por posse de drogas. A internet, em sua infinita irreverência, rebati-
zou-o de Professor Riff-Raff e de Raff 2.0. De qualquer maneira, tudo não passava de 
uma reedição piegas do que todos já sabiam — ou seja, nada.

Porém o décimo aniversário do desaparecimento dela se aproximava e isso sig-
nificava que as emissoras de televisão continuariam levando ao ar suas retrospectivas. 
Não parariam de explorar a memória de Suzanne. E continuariam a mostrar insisten-
temente qualquer pessoa que tivesse uma ligação, por mais insignificante que fosse, 
com a família ou com o caso. E encenariam suas reconstituições de mau gosto no 
posto de gasolina de Breezewood e usariam um programa de computador para simu-
lar a atual aparência de Suzanne.

Assistir às simulações era sobretudo difícil para Gibson. Suzanne contaria agora 
24 anos e provavelmente já teria se formado. As imagens o estimulavam a imaginar a 
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vida que a garota poderia ter vivido. Em que lugar ela poderia estar morando. A car-
reira que ela escolheria — algo relacionado a livros, sem dúvida. Ele sorriu diante 
desse pensamento, mas seu sorriso logo se apagou. Não era saudável. Já não era hora 
de dar a ela um pouco de paz? De dar a todos eles um pouco de paz?

— Que coisa inacreditável — disse o homem ao lado de Gibson, olhando para 
a televisão.

— Sem dúvida — respondeu Gibson.
— Eu me lembro de onde estava quando soube pela televisão que ela havia desa-

parecido: em um quarto de hotel em Indianápolis, viajando a negócios. Lembro como 
se tivesse sido ontem. Tenho três filhas. — O homem deu três batidas leves no balcão 
de madeira para espantar o azar. — Eu me sentei na beirada da cama e fiquei assis-
tindo por um bom tempo. Simplesmente terrível. Pode imaginar o que é passar dez 
anos sem saber se a sua menininha está viva ou morta? É sofrimento demais para uma 
família suportar. Lombard é um homem bom.

A última coisa que Gibson desejava era se envolver em uma discussão sobre 
Benjamin Lombard. Ele fez um aceno com a cabeça em sinal de concordância, espe-
rando pôr um ponto final no assunto, mas o homem não iria se acanhar com tanta 
facilidade.

— A questão é: se um canalha doente pode sequestrar a filha do vice-presidente 
e se safar disso sem ser punido, que esperança há para o resto de nós?

— Bem, ele não era vice-presidente na ocasião.
— Sim, claro, mas ainda assim era um senador. Isso não é pouca coisa. Ou você 

acha que Lombard não tinha autoridade sobre os agentes federais já naquele tempo?
Na verdade, Gibson sabia em primeira mão quanta influência Lombard exercia 

e sabia muito bem que o homem adorava exercer esse poder. O vice-presidente Ben-
jamin Lombard era outro assunto no qual ele tentava não pensar.

— Eu acho que ele daria um bom presidente — o homem continuou. — Para 
conseguir se recuperar de um golpe desses? Conquistou o cargo de vice-presi-
dente quando a maioria das pessoas no lugar dele teria jogado a toalha. E agora 
está empenhado na disputa pela presidência! Isso exige uma força que não dá nem 
pra imaginar.

Após dois mandatos como vice-presidente de um presidente estimado pela 
população, Lombard já dava como certo que sua candidatura seria lançada; a conven-
ção em agosto não passaria de mera formalidade, uma espécie de coroação. Mas Anne 
Fleming, a governadora da Califórnia, havia surgido de repente na disputa e parecia 
decidida a tirar votos do seu oponente. No momento, os dois estavam virtualmente 
empatados. Lombard tinha mais votos de delegados e ainda era o favorito, mas Fle-
ming o fazia trabalhar duro para manter a vantagem.
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Em um ano de eleição, o décimo aniversário do desaparecimento de Suzanne 
tinha, estranhamente, ajudado a impulsionar a campanha de Benjamin Lombard. 
Mas não era a primeira vez que isso acontecia: promover a Lei Suzanne no Senado o 
tornou conhecido no cenário nacional. Claro que Lombard se recusava com elegân-
cia a falar sobre sua filha. O cínico argumentava que não era necessário, já que a mídia 
fazia isso por ele o tempo todo. Além disso, podia contar com a sua esposa. Os esfor-
ços incessantes de Grace Lombard em benefício do Centro para Crianças Exploradas 
e Desaparecidas haviam sido fartamente divulgados na televisão durante as eleições 
primárias. Grace era tão popular quanto seu poderoso marido, talvez até mais.

— Se ele for indicado como candidato, vai ter o meu voto em novembro — disse 
o homem. — Não ligo a mínima para os outros concorrentes. Vou votar nele.

— Tenho certeza de que ele será grato por isso — Gibson comentou, apanhando 
o catchup. Ele entornou uma porção generosa da massa vermelha no canto do seu 
prato, adicionou ao alimento um pouco de maionese e passou a mistura em suas bata-
tas fritas raladas, como o pai lhe havia ensinado quando era garoto. Nas palavras 
imortais de Duke Vaughn: “se você não tem nada de bom para dizer, encha a boca 
com um belo pedaço de alguma coisa e mastigue devagar”.

Tanta sabedoria em uma simples frase.
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2
JENN CHARLES ESTAVA PARADA EM FRENTE AO NIGHTHAWK, NA TRASEIRA 
de uma van branca. Ela se sentia exposta demais ali — ficaria totalmente à vontade em 
uma base de operações avançadas nas imediações da fronteira com o Paquistão, mas 
trabalhar dentro de caminhonetes na Virgínia do Norte definitivamente não fazia o 
seu estilo.

Ela checou seu relógio e anotou o horário no quadro de atividades diárias. Uma 
coisa era certa com relação a Gibson Vaughn: a palavra “previsível” não bastava para 
descrever o quanto ele era previsível. Por um lado, isso facilitou o trabalho de manter 
vigilância sobre ele; por outro, logo a deixou entediada. Os registros no quadro de ati-
vidades diárias eram praticamente os mesmos. O dia de Vaughn começava às cinco e 
meia da manhã com uma corrida de oito quilômetros. Duzentas flexões de braço, 
duzentos abdominais e em seguida um banho. Depois ele tomava o mesmo café da 
manhã no mesmo diner — um desses restaurantes de estilo vagão tão apreciados nos 
Estados Unidos —, sentado no mesmo lugar ao balcão. Toda maldita manhã, como 
se fosse a sua religião.

Jenn encaixou atrás da orelha um cacho rebelde de seu cabelo negro. Precisava 
de um banho e uma boa noite de sono em sua própria cama. Pegar um pouco de sol 
também não seria ruim. Estava ficando pálida e letárgica depois de dez dias na traseira 
daquela van, que, para o seu desgosto, já lhe dava a sensação de ser sua casa. O equi-
pamento de vigilância diminuía ainda mais o espaço, transformando-a em um cubí-
culo. Uma pequena cama portátil na parte da frente permitia que se trabalhasse em 
turnos com uma equipe, mas em termos de conforto, a van não oferecia muito mais 
do que isso.

Isso é que é vida, Charles. Isso é que é vida.
Se tudo corresse conforme o esperado, em vinte minutos, quando o movimento 

diminuísse, Vaughn iria para a parte de trás do diner a fim de trabalhar. Ele era amigo 
dos proprietários, que o deixavam usar uma mesa como escritório temporário 
enquanto procurava emprego. Três semanas haviam se passado desde que Vaughn 
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perdera seu emprego em uma pequena e malsucedida empresa de biotecnologia, onde 
ocupava o cargo de diretor de tecnologia da informação. Ele não estava tendo muita 
sorte na busca por trabalho e, levando-se em conta o seu histórico, Jenn não esperava 
que isso mudasse.

Dan Hendricks, parceiro de Jenn, era excelente no trabalho de vigilância. Ele 
havia invadido o apartamento de Gibson uma semana antes para instalar equipamen-
tos de espionagem no lugar todo. No tempo recorde de noventa minutos, Dan insta-
lou câmeras com sensor de movimento, escutas e tudo o mais. Isso permitiu que 
imagens do apartamento inteiro chegassem continuamente aos seus monitores. E as 
desoladoras condições de vida de Gibson já forneciam algumas informações.

Depois do divórcio, Vaughn havia se mudado para um prédio popular. Sua sala 
de estar se resumia a uma mesa simples de segunda mão e uma cadeira tosca. Sem 
televisão, sem sofá, sem nada. Seu quarto também era espartano. Espartano, mas 
impecavelmente limpo — afinal, ele havia sido fuzileiro naval durante oito anos. No 
chão, uma cama box e um colchão e ao lado uma luminária sobre uma mesinha baixa. 
Para completar, uma cômoda modesta com uma perna quebrada que ele tinha con-
sertado. Não havia mais nenhum móvel no recinto. A decoração parecia ter sido feita 
pelo próprio Franz Kafka.

Era difícil acreditar que aos 16 anos aquele cara havia sido o hacker americano 
mais procurado pela polícia. O infame BrnChr0m — precursor do movimento conhe-
cido atualmente como hacktivismo, de motivação política. O adolescente que quase 
conseguiu derrubar o então senador Benjamin Lombard. Que roubou nada mais nada 
menos que o equivalente a uma década de registros financeiros e e-mails do senador 
e enviou todo esse material para o Washington Post. BrnChr0m agiu de forma anô-
nima, ou pelo menos era o que ele pensava — o FBI prendeu Gibson Vaughn em sua 
escola, em plena aula de química, e o levou dali algemado. Jenn havia colado em um 
dos monitores uma fotografia de Gibson feita na época de sua prisão e parou para 
examinar a face assustada, porém desafiadora, do rapaz. Agora ele tinha 28 anos e 
uma vida cheia de acontecimentos memoráveis.

O FBI havia capturado rápido um hacker de 16 anos, e isso poderia se tornar 
uma história muito boa. Por outro lado, os documentos que Vaughn tinha deixado 
vazar prometiam uma história incrível. Eles detalhavam um ardiloso e criminoso des-
vio de fundos de campanha para bancos nas Ilhas Cayman. E apontavam diretamente 
o envolvimento de Benjamin Lombard. Durante algum tempo, acreditou-se que essas 
revelações acabariam com a carreira política do senador e a mídia enlouqueceu com 
a ideia de que um adolescente havia nocauteado um senador dos Estados Unidos. 
Todos adoravam uma boa história de combate do tipo Davi e Golias, mesmo que para 
alcançar a sua meta Davi tenha violado leis federais e estaduais.
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Jenn cursava a faculdade na época da prisão de Gibson e se lembrava dos deba-
tes encarniçados entre apoiadores e críticos da ideia de que os fins justificavam os 
meios. Besteira pretensamente nobre que afrontava a natureza prática de Jenn. Ofen-
dida por muitos colegas de faculdade que viam Vaughn como um Robin Hood digi-
tal, ela se sentiu revigorada quando se descobriu que BrnChr0m havia cometido um 
enorme erro.

No fim das contas, quase todos os documentos incriminatórios estavam adulte-
rados ou eram falsificações pura e simplesmente. Um crime havia sido cometido, sem 
dúvida; mas o FBI concluiu que o culpado não era Benjamin Lombard, e sim seu 
antigo chefe de gabinete, Duke Vaughn, que havia se suicidado há pouco tempo. 
Além de ter praticado uma fraude de milhões de dólares, Duke Vaughn encobriu seu 
rastro envolvendo Benjamin Lombard no caso. Era um ato de traição digno de uma 
peça de Shakespeare, e quando foi revelado que o hacker anônimo era ninguém mais 
ninguém menos que o filho de Duke Vaughn... bem, a história se tornou uma sensa-
ção e BrnChr0m virou uma lenda.

Gibson Vaughn, porém, ainda estava ligado a esse apelido, mesmo depois de 
tanto tempo, e não havia nada de lendário nele agora.

Como Vaughn passava os dias no diner, Hendricks sugeriu que instalassem lá 
também aparelhos para vigiar seus passos. Jenn vetou a proposta, mas isso deixava 
uma lacuna considerável em seu trabalho de vigilância e eles tinham de conviver com 
isso. Às seis horas da tarde, Vaughn seguia direto para a academia e ficava lá por uma 
hora e meia. Chegava em casa por volta de oito horas, comia comida congelada diante 
do computador e mais ou menos às onze horas ia dormir. Acordava, fazia a higiene 
matinal e começava tudo de novo. Dia após dia, a mesma coisa. Deus Pai! Jenn reco-
nhecia a importância de se ter autodisciplina e organização, mas preferia uma bala na 
cabeça a ter que enfrentar uma rotina igual à de Gibson Vaughn.

Ela já havia registrado em seu relatório que toda a vida de Vaughn se resumia a 
providenciar o sustento de sua ex-mulher e de sua filha. Jenn não tinha dúvida de que 
o homem estava se punindo. Mas ele estava tentando reconquistar a ex ou simples-
mente negligenciava a própria vida para expiar sua culpa? Primeiro ele traiu sua 
mulher, e então se mudou de cidade. Jenn não conseguia entender os homens em 
geral, e Gibson Vaughn estava longe de ser exceção. Ele não gastava um centavo con-
sigo mesmo; seu único luxo era pagar uma academia. A bem da verdade, porém, era 
um dinheiro bem gasto.

Não que Vaughn fosse o seu tipo. Longe disso. Sim, ele tinha aquele charme de 
cara durão e seus olhos, de um verde marcante, eram penetrantes. Mas Jenn ainda 
podia ver nele a intransigência que o havia levado aos tribunais e, mais tarde, ao 
Corpo de Fuzileiros Navais. Fossem quais fossem os problemas pelos quais ele tinha 
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passado, não havia justificativa para que continuassem a atormentá-lo. Você não 
pode deixar que o passado controle seus passos.

Ela passou a língua nos dentes da frente. Era um tique nervoso. Ficava irritada 
sempre que se apanhava fazendo isso, mas não conseguia parar, o que a irritava ainda 
mais. Onde estava Hendricks com o seu café?

Nesse exato momento, Hendricks surgiu à porta com dois cafés e um brioche. 
Ele devia ter uns vinte anos a mais que ela; Jess achava que ele já tinha passado dos 
cinquenta, mas era apenas uma suposição. Fazia dois anos que trabalhava com Hen-
dricks, mas ainda não sabia a data de seu aniversário. Sua calvície era pronunciada e 
o vitiligo havia deixado manchas brancas nos cantos de sua boca e ao redor dos olhos. 
Essas manchas contrastavam fortemente com a sua pele negra.

— Ainda está lá dentro?
Jenn fez que sim com a cabeça.
— Esse garoto parece um relógio — disse Hendricks. — É regular como um 

movimento intestinal.
Ele entregou um café a Jenn e deu uma mordida em seu brioche.
— Eles não têm mais donuts recheados com geleia. Dá pra acreditar nisso? Que 

tipo de padaria fica sem donuts de geleia antes das nove da manhã? Esse estado está 
mesmo doente.

Jenn pensou em responder que a Virgínia era tecnicamente uma nação, mas 
resolveu não fazer isso. Alfinetar Hendricks só serviria para lhe dar mais trela.

— Hoje é o dia — ela disse simplesmente.
— Sim, hoje é o dia.
— Sabe a que horas vai ser?
— Assim que George nos avisar.
Eles estavam de prontidão; enfim iriam se aproximar de Vaughn. Seu chefe, 

George Abe, cuidaria disso pessoalmente. Jenn já sabia de tudo isso, é claro, mas dire-
cionar a conversa para questões de trabalho geralmente evitava que Hendricks come-
çasse a falar bobagem.

Geralmente.
Oito anos na CIA haviam ensinado a ela a arte de trabalhar com homens em 

espaços pequenos. A primeira lição era que homens jamais se adaptavam a mulheres. 
Era um clube só para meninos: você precisava se tornar um dos meninos ou acabaria 
se tornando uma pessoa indesejável. Tudo que fosse considerado delicado era ligado 
ao universo feminino. As mulheres que tinham sucesso nesse mundo masculino eram 
as que xingavam em voz alta, falavam mais besteira e não davam sinal de fraqueza. 
Depois de algum tempo, você ganhava a fama de “filha da mãe durona” e passava a 
ser tratada com uma tolerância relutante.
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Jenn havia conquistado a duras penas a fama de “filha da mãe durona”. Em algu-
mas das bases avançadas onde esteve no Afeganistão, ela passou semanas sem ver 
outra mulher. Sozinha em um lugar assim, você não pode baixar a guarda nem por 
um segundo. Afinal, você é a única mulher em um raio de centenas de quilômetros. 
Os homens olhavam Jenn com expressão faminta, ou hostil, ou predatória, e ela 
aprendeu a ficar alerta até enquanto dormia. Era como estar na cadeia: todos exami-
navam você de alto a baixo buscando algum sinal de vulnerabilidade. As coisas 
haviam ficado tão feias em uma das bases que ela considerou a possibilidade de dor-
mir com o seu oficial comandante, na esperança de que a patente dele a protegesse. 
Mas a ideia de ser a vadia do líder da cela não a agradava nem um pouco.

Jenn passou novamente a língua nos dentes da frente. Eles pareciam bem reais, 
embora sua língua não estivesse convencida disso. O cirurgião-dentista havia feito 
um bom trabalho quando ela foi transportada em estado grave para a Base Aérea 
Ramstein. A experiência teria sido ainda mais traumática se Jenn soubesse que aquele 
era seu último dia na CIA, mas ela só se deu conta disso meses depois. Sentia mais 
falta da Agência do que dos próprios dentes.

Por outro lado, o homem que lhe havia arrebentado os dentes não precisou de 
um dentista. Não precisou de nada a não ser, talvez, de um padre. O comparsa dele, 
porém, escapou. Mas ele ainda estava em sua lista de contas a acertar, junto com um 
ou dois superiores que tinham se voltado contra Jenn quando ela se recusou a fazer o 
que queriam. Ela quis que seu agressor fosse a julgamento, mas isso significaria reve-
lar uma operação confidencial da Agência. Estendida em uma cama de hospital na 
Alemanha, com a mandíbula amarrada, ela ouviu de um de seus superiores a explica-
ção para a sua situação: “Infelizmente, é o risco que se corre quando se trabalha nessa 
parte do mundo”, disse ele a Jenn, como se ela tivesse sido atacada por combatentes 
do Talibã e não por dois sargentos do Exército dos Estados Unidos.

Mas Jenn não o tiraria de sua lista só porque ele apertou a mão dela como se 
estivesse lhe fazendo um favor.

Ela correu mais uma vez a língua pelos dentes. Nunca deixe de liquidar uma pen‑
dência. Isso Jenn havia aprendido com sua avó.

Por outro lado, Dan Hendricks era um excelente parceiro. Vinte e dois anos no 
departamento de polícia de Los Angeles explicavam seu modo simples e seguro de 
trabalhar. Especialmente em ambientes pequenos, já que Dan tinha apenas cerca de 
um metro e setenta e pesava uns sessenta quilos no máximo. Além disso, ele era orga-
nizado e não era vulgar o tempo todo. O melhor de tudo era que Dan não esperava 
que Jenn fosse uma filha da mãe durona, apenas que fosse boa em seu trabalho. Mas 
o problema, como ela já havia percebido, é que quando você aprende a ser uma filha 
da mãe de cara fechada é difícil se livrar desse papel.
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Não que Hendricks não fosse capaz de lidar com isso. O homem poderia dar 
aulas de má postura na faculdade se essa disciplina existisse. Ele era, de longe, a pes-
soa mais inflexivelmente pessimista que Jenn já havia encontrado. Se Dan sabia sor-
rir, escondia isso dela muito bem. Jenn não tinha dúvida de que ser negro no 
Departamento de Polícia de Los Angeles — uma organização com uma experiência 
historicamente péssima de relações entre pessoas de raças diferentes — podia tornar 
amargas até as pessoas mais flexíveis. Mas George Abe já conhecia Hendricks há 
muito tempo e garantira a Jenn que a negatividade do parceiro dela não tinha nada a 
ver com ser negro na polícia de Los Angeles. Hendricks era assim mesmo.

Um telefone tocou, e os dois apanharam seus celulares. Hendricks respondeu a 
sua chamada. A conversa foi breve.

— Parece que chegou a hora — ele disse.
— Ele está aqui?
— A caminho. Ele quer você nessa. Não se sabe como Vaughn irá reagir.
Era verdade. Havia uma história entre o chefe de Jenn e Gibson Vaughn.
E não era nada boa.
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3
O MOVIMENTO NO DINER HAVIA DIMINUÍDO O SUFICIENTE PARA QUE GIBSON 
conseguisse escutar os próprios pensamentos. Ele olhou para a parte de trás do esta-
belecimento e viu que os clientes da última mesa se preparavam para ir embora. 
Quando se fossem, Gibson se instalaria na mesa e passaria mais um dia frustrante à 
procura de trabalho. Era domingo, mas isso não era motivo para ficar um dia inteiro 
de braços cruzados. A hipoteca da casa onde sua ex-mulher e sua filha moravam teria 
de ser paga em quinze dias. Quinze dias para conseguir um emprego.

Pelo menos ele havia encontrado o melhor dos lugares para passar o dia cui-
dando de seus assuntos. O Nighthawk Diner despertava em Gibson lembranças do lar 
na infância. Seu pai se considerava um entendido em restaurantes de refeição rápida, 
conhecidos como diners, e passou isso ao filho. Para Duke Vaughn, diners eram sinô-
nimo de independência e pequenos proprietários, não de franquias e grandes corpo-
rações. Um patrimônio e um direito inalienável do povo americano, como ele 
costumava dizer. Não era um ideal populista romântico, mas um lugar onde a mito-
logia e a realidade norte-americanas se encontravam — para o melhor e para o pior.

Seu pai era capaz de discorrer demoradamente sobre os principais diners espa-
lhados pelo país, mas o Blue Moon, de Charlottesville, na Virgínia, sempre havia sido 
a segunda casa dele. Se Duke Vaughn tivesse sido um professor, sua sala de aula seria 
o balcão esburacado do Blue Moon. As conversas entre pai e filho sobre desjejum 
foram um ritual sagrado das manhãs de domingo desde que Gibson tinha seis anos 
de idade. Foi no Blue Moon, enquanto Gibson comia um pedaço de torta de cereja, 
que o pai lhe explicou metaforicamente como nasciam as crianças. Até hoje Gibson 
tinha vergonha de admitir que demorou anos para entender a metáfora usada pelo pai 
— que envolvia abelhas, pássaros e ovos.

Duke Vaughn era tratado como rei no Blue Moon. Gibson nunca viu o pai fazer 
um pedido que fosse, mas eram atendidos do mesmo modo todas as vezes: dois ovos 
estrelados, batatas fritas raladas, cereais, bacon, linguiça e torradas. Café. Suco de 
laranja. Um desjejum de homem, nas palavras do pai, que esbanjava metáforas para 
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definir a refeição. Gibson não dava as caras no Blue Moon desde a morte do pai. O 
suicídio dele, mais precisamente.

Depois de algum tempo, porém, Gibson percebeu que nunca se sentia à vontade 
em nenhum outro lugar, até que encontrou um diner que o agradou de verdade. 
Nossa casa fora de casa, como o pai dizia. Gibson acreditava que Duke teria aprovado 
o Nighthawk e seu proprietário, Toby Kalpar.

Os olhos de Gibson foram atraídos para a mulher na ponta do balcão. Não por-
que ela era linda, nem porque estava vestindo um elegante traje executivo em um 
diner em plena manhã de domingo. Também não era por causa do leve contorno de 
um coldre de ombro sob o braço esquerdo dela — estavam na Virgínia, afinal de con-
tas. Portar uma arma sob a roupa era mais comum do que se imaginava. A mulher 
despertou seu interesse porque, embora nunca olhasse exatamente na direção dele, 
Gibson podia sentir que ela prestava atenção nele, e não de um modo lisonjeiro. Ele 
decidiu desviar o olhar. Também podia jogar aquele jogo. Agora seriam dois estra-
nhos olhando-se sem se olhar.

— Você bebe mais café do que cem poetas ruins juntos — disse Toby, enchendo 
de novo a xícara de Gibson.

— Devia ter me visto nas Forças Armadas. Eu praticamente vivia de café e 
Ripped Fuel. Dava pra fritar um ovo na minha testa.

— Mas que diabos é “Ripped Fuel”?
— É um suplemento. Para malhar. Mas o uso disso não é mais permitido nos 

dias de hoje.
Toby balançou a cabeça de modo pensativo. Ele e sua mulher, Sana, tinham emi-

grado do Paquistão vinte e seis anos atrás e compraram o diner durante a recessão. A 
filha deles era formada na Faculdade de Arte e Desenho de Corcoran, em Washing-
ton, na capital, e por influência dela Toby se tornou aficionado por arte moderna 
— até rebatizou o restaurante em homenagem à pintura de Edward Hopper. Cópias 
emolduradas de obras de arte de norte-americanos do século XX — Pollock, de Koo-
ning, Rothko — estavam espalhadas por todo o diner. O próprio Toby, um homem 
magro, de barba grisalha primorosamente aparada e óculos de armação fina, parecia 
mais o curador de um acervo de obras raras, não alguém que toma nota de pedidos 
de desjejum. Aparência à parte, o fato era que Toby Kalpar havia nascido para tocar 
um restaurante como aquele, tão tipicamente americano.

Toby permaneceu no balcão e uma expressão um pouco embaraçada surgiu em 
seu rosto.

— Desculpe-me por pedir isso de novo, mas preciso de sua ajuda com os com-
putadores. Passei duas noites tentando entender o que está acontecendo, mas não 
adiantou nada.
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Seis meses atrás, Gibson havia oferecido sua ajuda depois de ouvir por acaso 
Toby reclamar dos computadores do Nighthawk, que estavam infestados de progra-
mas maliciosos, adwares e vírus de todo tipo. Depois ficou claro que Toby precisava 
desesperadamente refrear sua compulsão por clicar “OK” para tudo que aparecia no 
seu monitor.

Na ocasião, Gibsou levou algumas horas para reparar o sistema de Toby, confi-
gurou uma rede, instalou um antivírus e um pacote de programas para restaurante. 
Eles acabaram se tornando amigos durante esse processo.

— Tudo bem. Quer que eu dê uma olhada?
— Não agora. Você tem coisas mais importantes para resolver. Não quero que 

interrompa sua busca por trabalho para cuidar desse problema.
— Vamos fazer o seguinte — respondeu Gibson. — Daqui a algumas horas farei 

um intervalo. Consegue sobreviver até a hora do almoço?
— Muito obrigado por me ajudar. — Toby estendeu o braço sobre o balcão. Os 

dois homens apertaram as mãos. — Como vai Nicole? E Ellie? Elas estão bem?
Nicole era a ex-mulher de Gibson e Ellie a sua filha de seis anos — uma incan-

sável criaturinha de pouco mais de um metro de altura, feita de amor, gritos e terra. 
Os olhos de Gibson se iluminavam sempre que o nome dela era mencionado. Nos 
dias atuais, só Ellie provocava essa reação nele.

— As duas estão bem. Muito bem.
— Vai ver Ellie em breve?
— É o que eu espero. Talvez na próxima semana. Vou ficar na casa delas com 

minha filha, se Nicole puder ficar com a irmã.
O lugar para o qual Gibson havia se mudado depois do divórcio não tinha aco-

modações confortáveis para uma criança e Nicole não gostava da ideia de Ellie ficar 
lá. Gibson também não. Por isso, de quando em quando, Nicole ia visitar a família e 
ele aproveitava para passar o fim de semana com Ellie na casa onde elas moravam. 
Uma das pequenas concessões que a ex-esposa lhe havia feito desde o fim do 
casamento.

— Faça o que você puder. Garotinhas precisam da figura do pai. Sem isso, aca-
bam indo parar em reality shows.

— Reality show nenhum conseguiria acompanhá-la. Acredite em mim.
— Eles precisariam de um cameraman bem ligeiro.
— Pode apostar.
Gibson se levantou e colocou sua bolsa-carteiro sobre o ombro. A mulher que 

havia chamado sua atenção ainda estava na extremidade do balcão. Quando ele pas-
sou, os olhos dela o captaram pelo espelho atrás do balcão e o seguiram pelo diner. Ela 
nem tentou disfarçar seu interesse, o que parecia estranho.
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A parte de trás do diner estava vazia, ou quase: ainda havia um homem, sentado 
sozinho no lugar que Gibson costumava ocupar. O sujeito estava de costas para Gib-
son, rabiscando anotações em um bloco de papel pautado. Gibson percebeu algo de 
familiar no homem, mesmo vendo-o de costas.

O homem sentiu que havia alguém atrás dele e se levantou. Ele não era grande, 
mas seus movimentos expressavam força e agilidade. Idade entre 35 e 50 anos. Tra-
ços de cabelo branco nas têmporas; um rosto forte, com uma discreta depressão ao 
longo da mandíbula. Fora isso, restavam poucos elementos que permitissem avaliar 
sua idade. Ele também parecia excessivamente distinto. Calça jeans e uma imaculada 
camisa de colarinho abotoado, tão branca que poderia figurar em um comercial de 
alvejante. Até seu jeans era bem passado e suas botas de caubói de couro preto brilha-
vam de tão lustradas.

Gibson sentiu um forte aperto no coração, como se garras cruéis se afundassem 
nele. Conhecia aquele filho da puta. E o conhecia bem. George Abe, em pessoa. Sor-
rindo para ele. Gibson teve um sobressalto e balançou o corpo como se alguém fizesse 
menção de lhe dar um soco e parasse a centímetros do seu rosto. Por que Abe estava 
sorrindo? O cara precisava parar de sorrir. Parecia um sorriso sincero, mas cheirava 
a provocação. Gibson começou a caminhar na direção dele; não sabia ao certo o que 
ia fazer, mas queria estar pronto para agir no segundo em que tomasse uma decisão.

Ele se deteve quando a mulher do balcão entrou em seu campo de visão. Ela pas-
sou ao redor de Gibson com graça e agilidade, mantendo distância, mas deixando-o 
perceber sua presença. O que se costumava dizer mesmo sobre Ginger Rogers? Que ela 
fazia tudo o que Fred Astaire fazia, porém mais devagar e usando sapatos de salto? A 
jaqueta dela estava desabotoada e ela se posicionou de viés com relação a Vaughn, 
pronta para confrontá-lo se fosse necessário. O rosto da mulher permanecia relaxado 
e impassível, mas Gibson tinha certeza de que isso mudaria se ele desse mais um passo.

George Abe não moveu um músculo.
— Eu só queria ter uma conversa amigável, Gibson.
— Ela o acompanha em todas as suas conversas amigáveis?
— Eu disse que queria, não que esperava. Você pode me culpar?
— E você pode me culpar?
— Não — Abe respondeu. — Não posso.
Os dois homens se encararam enquanto Gibson analisava a resposta de Abe. A 

hostilidade inicial de Gibson agora dava lugar a uma grande curiosidade.
— E então, o que é que o traz aqui esta manhã? É a primeira visita que recebo 

desde que fui despedido do meu emprego no mês passado por causa do seu chefe.
— Eu sei. Acontece que não trabalho para Benjamin Lombard já faz algum tempo. 

Eu fui... dispensado. Uma semana depois que você começou o treinamento básico.
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— Verdade? — disse Gibson. — Você fez o serviço sujo e depois ele lhe deu um 
chute no traseiro? Isso soa como justiça poética, não acha?

— Deve ser bom para quem gosta de poesia.
— Bem, se não está aqui por causa dele, o que é que você quer?
— Como eu disse, vim para um bate-papo amigável.
George Abe entregou-lhe um cartão de visita, que continha um endereço no 

centro do Distrito de Columbia e um número de telefone. Debaixo do nome de 
George lia-se “Diretor, Abe Consultoria”.

Quando era menino, Gibson pronunciou incorretamente o nome de George 
Abe até que seu pai o corrigiu. “Ah-bei. Não como o ‘Abe’ de Abraham Lincoln. É um 
pouco mais japonês.” Trabalhando como chefe de segurança de Benjamin Lombard, 
George foi uma figura decorativa na infância de Gibson Vaughn. O homem dos bas-
tidores. Gentil, educado, mas profissionalmente invisível. George Abe só prestou 
atenção de fato em Gibson na época de seu julgamento, mas na ocasião ele não foi 
nem gentil nem educado.

— Que bonitinho — disse Gibson.
— Tenho uma proposta de trabalho para você.
Passando do espanto para a curiosidade, Gibson teve de se esforçar para dar 

uma resposta.
— Uma coisa eu preciso reconhecer, George. A confiança que você tem em si 

mesmo é inacreditável.
— Escute o que tenho a lhe dizer.
— Não estou interessado. — Gibson devolveu o cartão de visita.
— Como anda a procura por trabalho?
— Eu teria um pouco mais de cuidado se fosse você. — Gibson olhou para Abe 

com uma expressão glacial.
— Tudo bem. Mas minha única intenção foi resumir a situação — disse Abe. 

— Você está desempregado e com o seu histórico vai ser muito difícil encontrar um 
emprego à altura de suas habilidades. Você precisa de trabalho. Eu tenho trabalho. E 
um trabalho que lhe pagará melhor do que qualquer outro que você encontre. 
Supondo que você encontre algum, é claro.

— Como já disse, não estou interessado. — Gibson se virou e deu alguns passos 
na direção da porta antes que Abe o fizesse parar.

— Ele jamais vai deixar você em paz. Sabe disso, não sabe?
A franqueza brutal das palavras chocou Gibson. Eram palavras que resumiam 

todos os medos que o perseguiam e o torturavam na escuridão de sua mente.
— Por que não? — Ele não conseguiu evitar o tom de súplica em sua voz.
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— Porque você é Gibson Vaughn — Abe respondeu, fitando-o com pena. 
— Porque você era como um filho para ele.

— Mas ele quer que eu fique desempregado?
— Não sei. Talvez. Provavelmente. Mas isso não importa. Se fosse você, eu me 

preocuparia com as coisas que ele poderá fazer caso se torne presidente. Se isso acon-
tecer, você não conseguirá emprego nem mesmo na Sibéria.

— Eu já não recebi punição suficiente? Já não paguei o que devia?
— Nunca será o suficiente. Para ele não existe essa história de “águas passadas”. 

Uma vez inimigo dele, sempre inimigo. E os inimigos dele pagam por toda a vida, 
para sempre. Essas são as regras do jogo para Benjamin Lombard.

— Então eu estou fodido de vez.
— A menos que você lhe dê um motivo para deixá-lo em paz.
— E qual seria esse motivo?
Abe voltou a se sentar à mesa e gesticulou para que Gibson se juntasse a ele.
— Voltamos então à tal conversa amigável?
— Acho que você não vai se arrepender de ouvir o que tenho a lhe dizer — res-

pondeu Abe.
Gibson avaliou suas opções: mandar George Abe para o quinto dos infernos, o 

que seria ótimo, ou ouvir tudo o que ele queria dizer e daí então mandá-lo para o 
quinto dos infernos.

— Se quer uma conversa amigável, diga à sua garota para dar o fora.
Abe acenou para a mulher, que abotoou novamente a jaqueta e se retirou para a 

parte mais distante do balcão.
— Podemos começar? — Abe perguntou.
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4
GIBSON SENTOU‑SE À MESA TAMBÉM, DIANTE DE ABE. GEORGE ABE. O MALDITO 
George Abe. Mal podia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Que esti-
vessem sentados frente a frente depois de tanto tempo. Abe era um elo com seu pas-
sado. Um elo com seu pai. Quantos anos teriam passados? Dez... não, onze anos? Não 
o via desde aquele último dia do seu julgamento, quando o seu destino foi selado.

Abe não havia se sentado ao lado dos advogados de acusação, mas bem que 
poderia. Durante o julgamento, ele e seu bloco de papel pautado marcaram presença 
na galeria logo atrás do promotor público. Abe providenciou documentos para a acu-
sação, juntou-se ao promotor em conversas reservadas e lhe passou bilhetes em 
momentos importantes. Se uma pessoa saísse do julgamento com a impressão de que 
o promotor público recebia instruções de George Abe, quem poderia culpá-la? Essa 
certamente foi a impressão de Gibson.

Meses após sua prisão, Gibson finalmente se deu conta de que Benjamin Lom-
bard estava influenciando os rumos de seu julgamento. Quando invadiu os computa-
dores do senador, Gibson transgrediu leis estaduais e também federais, mas a 
expectativa era que a esfera federal substituísse a local no processo. Contudo, o caso foi 
inesperadamente redirecionado para os tribunais da Virgínia. O motivo, embora 
nunca tenha sido revelado, era simples: juízes federais tinham mandatos vitalícios, 
enquanto os juízes do Estado da Virgínia tinham mandatos de oito anos e eram eleitos 
para a Assembleia da Virgínia. Depois de cobrar alguns favores pendentes, Lombard 
conseguiu que o julgamento de Gibson fosse transferido para uma jurisdição onde 
pudesse fazer valer sua considerável influência. A decisão do promotor público de jul-
gar Gibson Vaughn como um adulto confirmou essa suspeita, embora fosse o primeiro 
delito dele e fora cometido sem uso de violência. Assim, quando o seu julgamento 
começou, Gibson imaginou que o juiz também jogava no time de Lombard.

O julgamento durou nove dias e o veredito não surpreendeu ninguém. Os dis-
cos rígidos de Gibson continham toda a evidência de que a acusação precisava. 
Declarado culpado, ele foi levado de volta a sua cela a fim de aguardar a sentença. 
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Poucos dias depois, porém, seu advogado se reuniu a ele e o levou para falar com o 
juiz. Não para a sala do tribunal propriamente, mas para a sala de audiência do juiz. 
Na porta de entrada, o juiz e o advogado de Gibson trocaram um estranho olhar de 
cumplicidade.

— Eu assumo agora, senhor Jennings — disse o juiz.
O advogado fez um aceno afirmativo com a cabeça, olhou de lado para o seu 

jovem e confuso cliente e se foi sem dizer uma palavra, deixando-os parados na porta 
da sala. Gibson conhecia muito pouco sobre direito, mas até ele sabia que aquela 
situação era irregular. Quando eles ficaram sozinhos, o juiz fez um gesto indicando 
que Gibson entrasse.

— Acho que precisamos ter uma conversa, você e eu.
O juiz apanhou duas garrafas de refrigerante em uma pequena geladeira e tirou 

as tampas usando o abridor de garrafas preso à parede. Ele ofereceu uma a Gibson e 
se acomodou atrás de sua ampla mesa de mogno.

O respeitável juiz Hammond D. Birk era uma mistura de cavalheiro teimoso do 
sul e trabalhador pobre da Virgínia. Havia sido implacável durante o julgamento 
— ofensivo quando o seu tribunal não correspondia às suas expectativas, porém char-
moso e educado na maneira de comunicar seu enorme aborrecimento. Os advogados 
de ambos os lados tomavam cuidado para não provocar a ira de Hammond Birk. Sen-
tado na poltrona de couro do juiz, Gibson mal tinha coragem de tomar um gole de 
seu refrigerante.

— Filho — começou o juiz. — Tenho uma oferta a lhe fazer, do tipo pegar ou 
largar. Não haverá perguntas, nem discussão, nem negociação. Quando eu terminar 
de falar, tudo o que quero ouvir de você é um “sim” ou um “não”. Apenas uma des-
sas duas palavras e nós iremos embora daqui hoje e encerraremos esse maldito circo, 
que francamente me irrita. Você me entendeu?

Gibson fez que sim com a cabeça, em silêncio por via das dúvidas, como se res-
ponder em voz alta pudesse prejudicá-lo de alguma maneira.

— Bom — disse o juiz. — A minha oferta é bastante simples. Dez anos na prisão 
ou se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A propósito, alis-
tando-se você servirá durante cinco anos. Ou seja, a metade do tempo, caso esteja se 
perguntando. Assim você poderá fazer algo de útil com esse seu cérebro, em vez de pas-
sar o tempo todo contando as semanas, meses e anos até a sua soltura. Então... dez anos 
ou o alistamento. No final desse prazo, irei pessoalmente apagar os seus antecedentes e 
você poderá continuar cuidando dos seus interesses nesse mundinho em que vive.

O juiz esvaziou sua garrafa e olhou torto para Gibson de trás de sua mesa.
— Eu já terminei de falar, filho. Agora é sua vez. Pense bem na escolha que 

vai fazer. Sim, vai para os fuzileiros navais, não, para a cadeia. Avise-me assim 
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que tiver a resposta. E não deixe o seu refrigerante ficar quente. Era o favorito do 
seu pai na faculdade.

Gibsou olhou admirado para o juiz, que sorriu para ele.
Eles ficaram ali sentados em silêncio por um bom tempo, mas na verdade a deci-

são foi tomada muito rapidamente. Para não ter que passar mais uma única noite 
atrás das grades, Gibson serviria vinte anos no Corpo de Fuzileiros se fosse preciso. E 
a cela que ele havia conhecido era só o começo — cumprir pena em um presídio seria 
uma coisa bem diferente, e isso aterrorizava Gibson. Mas ele gostou de ficar sentado 
ali com o juiz, bebendo refrigerante e esperando que Birk pudesse falar mais um 
pouco sobre seu pai.

Mas o juiz nunca falou, nem ali diante dele nem em nenhuma das dúzias de car-
tas que ambos haviam trocado enquanto Gibson servia como fuzileiro. A primeira 
havia chegado inesperadamente, um dia antes de Gibson se formar no centro de trei-
namento de Parris Island. A carta — a terceira correspondência que recebia desde a 
sua admissão no Corpo de Fuzileiros Navais — era uma reflexão profunda sobre a 
idade adulta. Tinha vinte páginas escritas à mão, que Gibson leu várias vezes, sentado 
na beirada de seu beliche. Eram os últimos dias do treinamento dos recrutas, ocasião 
em que acontecia o Family Day; isso significava que a maioria dos seus colegas gra-
duados estava passeando pela base junto com os parentes. A carta o fez se sentir 
menos sozinho no mundo. Ele respondeu com uma carta de agradecimento emocio-
nada. Depois disso, passaram a trocar correspondências regularmente — as de Gib-
son eram concisas e cheias de novidades, as do juiz eram extensas e filosóficas.

E agora Gibson estava ali, diante de Abe, perguntando-se que conselho o juiz lhe 
daria nessa situação.

— Lembro-me da última vez em que vi você — Gibson disse a Abe. — Logo 
depois que o juiz disse que eu ia entrar para o Corpo de Fuzileiros. Todos reagiram 
mal, mas não você. Eu queria ver a sua reação, mas você simplesmente se levantou e 
saiu. Abotoou a jaqueta e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Muito tran-
quilo. Por acaso saiu dali para levar as más notícias a Lombard?

— Sim.
— Eu sempre me perguntei como Lombard engoliu essa, depois de todo o tra-

balho que teve para me mandar para o xadrez. Aposto que ele não gostou nem um 
pouco disso.

— Não. Nem um pouco mesmo, pode acreditar. Mas estou feliz por ver o rumo 
que as coisas tomaram. Acabei percebendo que foi um erro. Sinto muito pelo papel 
que desempenhei em tudo aquilo que lhe aconteceu.

O pedido de desculpa apanhou Gibson de surpresa. Um estranho sentimento de 
gratidão o invadiu simplesmente por ter ouvido alguém enfim se desculpar. Quase 
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imediatamente, porém, ele também ficou ressentido. Ouvir o outro expressar arre-
pendimento foi inesperado e podia parecer bom, mas que diferença fazia um pedido 
de desculpa que chegava com dez anos de atraso?

— Então você foi apenas um peão inocente — essa é a ideia que está tentando 
me empurrar?

— Não. — Abe balançou a cabeça. — Eu não posso justificar o que fiz alegando 
simplesmente que ignorava os fatos. Quer dizer, eu ignorava, mas apenas porque 
escolhi me omitir. Porque não fiz as perguntas que deveria ter feito. Minha lealdade 
me iludiu. Eu sabia que era errado, mas não levei em conta os meus instintos. Se eu 
agi com inocência? Não, longe disso.

— Mas o que é isso, afinal? — perguntou Gibson. — Você e a sua secretária aí se 
deram ao trabalho de me localizar para que você pudesse confessar os seus pecados? 
Quanta emoção nesta manhã de domingo! Diga-me: está se sentindo melhor?

— Não posso negar que foi bom desabafar. Surpreendentemente bom. Mas não 
é por causa disso que estou aqui.

Toby surgiu com os cardápios e um bule de café. Ele virou para cima a xícara 
diante de Gibson e a encheu. Parecia inquieto e dirigiu a Gibson um olhar que per-
guntava se ele deveria fazer alguma coisa. Gibson fez que não com a cabeça, de forma 
imperceptível. Não queria envolver Toby naquela situação, independentemente do 
que acontecesse ali.

— Voltarei em alguns minutos, senhores — disse Toby.
Quando ele se foi, Gibson coçou o queixo com o polegar e apontou um dedo 

para Abe.
— E então, por que você está aqui?
— Estou aqui por causa de Suzanne — Abe respondeu.
Gibson teve uma sensação estranha, como se dentes frios e afiados raspassem 

sua nuca, e os pelos de seu braço se arrepiaram de apreensão. Era a primeira vez em 
anos que alguém mencionava o nome dela em sua presença. Até mesmo sua 
ex-mulher sabia que não valia a pena falar com ele sobre a garota.

— Suzanne Lombard.
Abe fez um aceno afirmativo com a cabeça:
— Quero que me ajude a descobrir o que aconteceu com ela.
— Suzanne está morta, George. Eis o que aconteceu.
— Provavelmente. Isso provavelmente é verdade.
— Já faz dez anos! — Gibson sentiu sua voz se elevar de modo abrupto. Prova-

velmente? A palavra penetrou no cérebro dele como golpes de machado. Ele sentiu 
raiva e em seguida um desespero inimaginável. Suzanne estava morta. Tinha que 
estar. Dez longos anos haviam se passado. A alternativa era muito pior; permanecer 
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viva não seria uma bênção no caso dela. Não... Se ela estivesse viva, obviamente estava 
escondida. E se ficou escondida durante tanto tempo, então alguém tinha tomado 
medidas desesperadas para tornar isso possível. E por que alguém faria isso? Não 
havia respostas felizes para essa pergunta; apenas imagens de pesadelo se formavam 
em sua mente.

— Por quê? — Gibson Vaughn continuou. — Qual é o seu interesse nisso? Quer 
cair novamente nas boas graças de Lombard?

— Não. Ele e eu não temos mais nenhuma relação.
— Por que então? Em nome dos velhos tempos?
— Meus motivos não são da sua conta.
— Desse jeito não chegaremos a lugar algum. Se você não espera obter nada de 

Lombard, então por que esse esforço todo para encontrar a filha dele? Se tem alguma 
coisa importante para o caso, por que simplesmente não entrega para a polícia 
federal?

Agora era George que o encarava decepcionado. Gibson não confiava nele, mas o 
homem sabia encarar — seu olhar era duro como o para-choque de uma picape velha.

— É por Suzanne. Estou surpreso com você, Gibson.
— O que quer dizer com isso?
— Você era a pessoa que Suzanne mais amava na vida.
Subitamente, Gibson ficou à beira das lágrimas. Abe percebeu isso e lhe sorriu 

de modo amável.
— Aquela garota o adorava. Seguia você aonde quer que fosse. E eu o vi tomando 

conta dela. Como se ela fosse sua própria irmã. Todos nós vimos isso. — Abe passou 
o dedo sob o olho para retirar alguma coisa. — Esse ressentimento entre você e Ben-
jamin... também inclui Suzanne? Você guarda rancor dela?

Gibson balançou a cabeça numa negativa e cobriu a própria boca com a mão 
para evitar um desabafo, não mais conseguindo manter a compostura.

— Então me ajude. Não sei quanto a você, mas eu preciso descobrir o que houve. 
Eu vi Suzanne crescer. Preciso saber o que aconteceu com ela. Quero ficar cara a cara 
com o homem que atraiu aquela linda menininha e a levou de casa. Quero ter uma 
conversa séria com esse homem. O FBI pode ficar com o que sobrar dele. — Abe res-
pirou fundo, saboreando a violência implícita em suas palavras. — E se ao mesmo 
tempo nós pudermos resolver nossas pendências e trabalhar juntos, melhor ainda.

— Você devia se envergonhar.
— Sim, eu sei.
— Foi por isso que Lombard o demitiu? Por causa de Suzanne?
— Isso mesmo.
— A culpa foi sua?
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Abe suspirou e olhou na direção da janela. Gibson teve a impressão de que ele 
se encolhera muito levemente. Abe respondeu com serenidade, mas havia tristeza em 
sua voz:

— É uma ótima pergunta. Eu nunca consegui encontrar uma resposta satisfató-
ria para essa pergunta. Segurança é uma profissão baseada em resultados. Meu traba-
lho era proteger Benjamin Lombard, mas a família dele estava incluída nessa 
responsabilidade. Analisando por esse ângulo, Suzanne estava sob a minha proteção 
quando desapareceu.

Se não o conhecesse bem, Gibson poderia até começar a gostar daquele cara.
— Mas por que agora? Por que esse súbito desejo de escarafunchar tudo isso 

novamente? Por causa do aniversário do desaparecimento?
— Venha comigo até o escritório e veja por si mesmo.
— Ver o quê? O que você tem para me mostrar? — Gibson tentou tirar dele mais 

informações, mas a única pista era a convicção de Abe. Seria mesmo possível? Abe 
teria de fato encontrado algo novo em um caso que havia frustrado as autoridades 
policiais durante uma década? Que espécie de aposta desesperada Abe estava fazendo? 
Mas e daí? Se houvesse pelo menos um por cento de chance de encontrar Suzanne, 
Gibson toparia, sem pensar duas vezes.

Abe pôs um envelope grosso sobre a mesa e o empurrou em direção ao outro. 
Gibson o abriu e correu o polegar pelo maço de notas que havia dentro. Ele não con-
tou, mas as cédulas eram todas de cem.

— O que é isso?
— Pode ser apenas um pedido de desculpa, uma compensação por interromper 

o seu café da manhã. Ou pode ser um adiantamento. A escolha é sua.
— Um adiantamento?
— Se estiver disposto a trabalhar comigo eu lhe ofereço o dobro do seu antigo 

salário, mais dez mil dólares de bônus se o seu trabalho produzir pistas substanciais. 
Parece satisfatório?

— Mais que satisfatório.
— Ótimo. — Abe se levantou da cadeira, fez um sinal para a mulher e saiu do 

Nighthawk Diner.
Gibson agora não podia mais voltar atrás. Então, levantou-se também e foi atrás 

dele.
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