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DE GREER
PARA ROBERT, QUE SEMPRE ME
ENCORAJA A DERRUBAR MUROS.
DE SARAH
PARA BEN, TAMMI E BILLY.
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1
SHAY
NÚMEROS NÃO MENTEM NUNCA. ESTATÍSTICAS, GRÁFICOS, PERCENTUAIS
NÃO TÊM SEGUNDAS INTENÇÕES NEM ESCONDEM OBJETIVOS. NÚMEROS SÃO
O QUE SÃO, SÃO VERDADEIROS. APENAS QUANDO AS PESSOAS COMEÇAM A
MEXER NELES, A DISTORCÊ-LOS E MOLDÁ-LOS, É QUE ELES SE TORNAM
DESONESTOS.

— DOSSIÊ DE DADOS, PÁGINA 1

Duas taças de vinho na mesinha de centro são a prova de uma noite romântica. Eu as tiro
dali e enxáguo as manchas vermelhas acumuladas no fundo. O café está perfumando a
cozinha com o aroma daquela torra escura que Sean me apresentou quando fui morar em
seu apartamento na Murray Hill há um ano e meio.
Ao ouvir uma chave girar na fechadura, olho para trás. Um segundo depois, ele entra,
tirando imediatamente os chinelos de dedo e cantarolando, como faz quando está feliz.
Sean tem cantarolado muito ultimamente.
— Olá — digo, enquanto ele deixa no chão uma sacola de compras do supermercado com um buquê de tulipas roxas no topo. — Acordou cedo.
Seus cabelos ruivos estão um pouco arrepiados na parte de trás da cabeça e preciso
me reprimir para não esticar o braço e passar os dedos por eles.
— Eu quis comprar algumas coisas pro café da manhã.
Ele tira da sacola ovos, croissants e morangos.
Enquanto pego a jarra de café, a porta do quarto de Sean se abre.
Quando sua namorada, Jody, entra na cozinha, ele pega rapidamente as tulipas.
— Bom dia! — diz Jody, espreguiçando-se.
Ela está usando uma samba-canção de Sean, quase inteiramente coberta por um dos
grandes moletons dele. Seus cabelos cacheados estão presos num rabo de cavalo alto e as
unhas dos pés, pintadas de um cor-de-rosa vibrante.
Sean lhe dá as tulipas — e um beijo. Eu viro de costas rapidamente, abro a geladeira
e despejo um pouco de leite de amêndoas na minha caneca de viagem.
— Aproveitem o café da manhã — digo. — Vou trabalhar um pouco.
— No domingo?
Jody torce o narizinho petulante.
— Quero revisar meu currículo. Tenho uma entrevista amanhã.
Pego a sacola com meu notebook de cima do banco, junto à porta da frente. As sandálias de Jody estão embaixo, ao lado dos chinelos que Sean acabou de tirar. Com o dedão,
afasto os calçados deles.
9
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Depois, desço um lance de escadas e saio para a abafada manhã de agosto.
Já estou na esquina quando percebo que esqueci minha caneca de viagem na bancada da cozinha, mas resolvo me presentear com um latte gelado em vez de voltar ao
apartamento. Ultimamente, tenho passado o mínimo de tempo possível por lá.
Isso porque os números não mentem: se um é pouco, dois é bom, três é… demais.

Abro a pesada porta de vidro da cafeteria, que está lotada. Não é de se admirar: 78%
dos adultos americanos bebem café todos os dias, e as mulheres superam, ligeiramente,
os homens. Além disso, Nova York é a quarta cidade mais cafeinada do país.
Não consigo me controlar: quase sempre vejo o mundo através de estatísticas. Não só
porque, como pesquisadora de mercado, analiso dados para ajudar empresas a tomarem
decisões sobre os produtos que vendem, mas porque sou assim desde pequena. Comecei
a colecionar dossiês aos onze anos, enquanto as outras crianças colecionavam diários.
— Nossa, você ganhou cinco quilos desde sua última visita — disse meu pediatra quando
fui fazer um exame para infecção na garganta no verão antes de começar o sexto ano.
— Shay, você é a mais alta. Pode ficar na última fila? — pediu meu professor do
quinto ano no dia da foto da turma.
Nenhum deles falou aquilo num tom pejorativo, mas aqueles comentários, somados
a outros que eu ouvia sempre, me fizeram perceber que números impactam como as pessoas te veem.
Eu registrava minha altura, meu peso e o número de gols que marcava em cada partida de futebol. Também coletava outros dados, como as categorias de moedas em meu
cofrinho, quantos livros da biblioteca eu lia por mês, o ranking da votação do show de
talentos que passava na televisão e a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze
conquistadas pelo meu país nas Olimpíadas. Hoje, aprendi a aceitar, na maior parte do
tempo, o meu corpo — os meus focos são a minha saúde e a minha força — e, agora, em
vez do que a balança mostra, registro quanto tempo levo para correr meus dez quilômetros e quantos quilos consigo levantar.
Dou uma olhada pela cafeteria: há uma mulher debruçada sobre o notebook, digitando. Um casal sentado lado a lado, a perna dela sobre a dele, o jornal do dia aberto no
colo deles. Um pai e um garoto com bonés iguais de um time de beisebol esperando o
pedido no balcão.
Nos últimos tempos, as estatísticas parecem estar contra mim: tenho 31 anos e não
estou namorando. Quando meu chefe me chamou na sala dele, no mês passado, achei
que seria promovida. Em vez disso, ele anunciou minha demissão. É como se eu estivesse
afundando lentamente num poço.
Estou me esforçando ao máximo para virar esse jogo.
Primeiro, preciso de um emprego. Depois, talvez faça um cadastro num site de relacionamentos. Sinto um vazio na minha vida que antes era preenchido pelo Sean. Antes
10
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de ele conhecer a Jody, pedíamos comida chinesa pelo menos uma vez por semana e
maratonávamos alguma série na televisão. Ele está sempre perdendo as chaves, e eu já
sei, pelo jeito como ele me chama, que precisa de ajuda para encontrá-las. Ele rega a
planta, que batizamos de Fred, e eu pego a correspondência.
Desde que terminei com meu namorado da época da faculdade, Sean foi o primeiro
cara de quem eu realmente gostei. Comecei a me apaixonar meses atrás e achei que ele
sentisse a mesma coisa por mim.
Assim que o barista põe meu latte no balcão, eu o pego e saio.
Ainda são nove e pouco da manhã, mas o calor está intenso, opressivo e praticamente
me engole a caminho do metrô da rua 33. Quando sinto que meus cabelos começam a
grudar no pescoço, paro e reviro a bolsa atrás de um elástico.
Esse ato simples me custa 22 segundos.
Ao descer as escadas sujas da estação, vejo o trem que acabei de perder deixando a
plataforma. Alguns passageiros, que devem ter descido agora, começam a subir os degraus
na minha direção. Chego à plataforma e sinto a última brisa do trem saindo da plataforma.
Uma luz fluorescente oscila no teto e uma lixeira transborda. Há apenas mais uma pessoa esperando, a uns dez metros.
Por que ele não pegou o trem que acabou de sair?
Quando a presença de alguém causa estranhamento, geralmente é por um bom
motivo. Um homem de barbicha e mochila vagando na plataforma deserta do metrô numa
manhã de domingo não bastaria para acelerar meus batimentos cardíacos.
Mas o jeito como ele me olha, sim.
Eu o observo pelo canto do olho, atenta a qualquer movimento brusco, enquanto
meu cérebro trabalha: as escadas estão logo atrás de mim. Se ele quiser me atacar, consigo subir bem rápido – mas posso ficar presa na catraca.
Não identifico nenhuma outra rota de fuga.
O homem dá um passo lento e deliberado na minha direção.
Olho para os lados, esperando que apareça alguém por ali.
É quando vejo, afinal, que não estamos sozinhos. Uma mulher de vestido verde com
bolinhas brancas está mais adiante, na direção contrária à do homem, parcialmente camuflada pela sombra de uma grande pilastra.
Eu me aproximo dela, ainda mantendo o homem em minha visão periférica.
Quando ele continua caminhando rumo às escadas, sobe e finalmente desaparece, me
repreendo silenciosamente pelo exagero — o sujeito deve ter descido por engano na
estação errada, o que eu também já fiz. Ele devia estar olhando para a saída o tempo
todo, não para mim.
Expiro devagar e olho para o mostrador de LED verde. A previsão do próximo trem
é de poucos minutos. Outras pessoas começam a chegar à plataforma.
Consigo ouvir o barulho distante das rodas se aproximando — uma trilha sonora
familiar no meu dia a dia — e me sinto segura.
11
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A mulher me olha de relance e percebo que ela tem mais ou menos a minha idade e
altura — um metro e setenta e oito —, mas seus cabelos são mais curtos e mais claros
do que os meus.
Seu rosto é agradável; o tipo de pessoa a quem eu pediria informações se estivesse
perdida.
Interrompo nosso contato visual e olho para baixo. Tem alguma coisa refletindo no
concreto da plataforma. Uma joia. A princípio, imagino que seja uma pulseira, mas quando
me abaixo para pegar, percebo que é um cordão de ouro com um pingente de sol radiante.
Imagino que a mulher o tenha derrubado e estou quase perguntando a ela, mas o
rugido do trem aumenta.
Ela se aproxima da beirada da plataforma.
Minha mente emite um alerta: ela está perto demais!
É quando me dou conta de que ela não está ali para pegar o metrô.
Estico o braço em sua direção e grito algo parecido com Não! ou Não faz isso!, mas
é tarde demais.
Nossos olhares se cruzam. O trem aparece na boca do túnel. Ela se joga.
Por uma fração de segundo, a mulher parece congelada, suspensa no ar, braços para
o alto como uma bailarina.
O trem passa, as rodas rangendo freneticamente contra os trilhos, o som agudo mais
alto que já ouvi.
Sinto o meu estômago embrulhar e me debruço para vomitar. Começo a tremer incontrolavelmente, reagindo ao horror, enquanto minha mente tenta, frenética, processar o
que aconteceu.
Alguém está gritando sem parar:
— Chamem uma ambulância!
O trem para. Eu me obrigo a olhar. Nem sinal da mulher.
Num instante, ela existia; no outro, foi apagada. Cambaleio até um banco junto à
parede e desmorono.
Durante tudo o que se seguiu — enquanto dou meu depoimento a uma detetive de
semblante impassível, passo pela fita da cena do crime, sou escoltada até a rua e percorro
os sete quarteirões de volta para casa — não consigo parar de ver os olhos daquela mulher.
Não vi neles desespero, medo ou determinação.
Eles estavam vazios.

2
CASSANDRA E JANE
Amanda Evinger tinha 29 anos. Solteira. Sem filhos. Morava sozinha num estúdio em
Murray Hill, não muito longe da estação central, e trabalhava como enfermeira na
12
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emergência de um hospital municipal, profissão tão exaustiva e acelerada que a impedia
de estreitar laços com os colegas. Ela parecia a candidata perfeita — até se jogar sob as
rodas de um vagão de metrô.
Duas noites após a morte de Amanda, Cassandra e Jane Moore estão sentadas num
sofá no apartamento de Cassandra, em Tribeca, compartilhando um notebook.
Na sala, os móveis de linhas sóbrias são estofados em cinza-claro e creme, valorizados por algumas almofadas em tons vibrantes. As janelas, do chão ao teto, são um convite à luminosidade e oferecem vistas arrebatadoras do rio Hudson. O apartamento é
moderno e elegante, bem apropriado para as duas ocupantes.
Cassandra tem 32 anos, dois a mais que Jane. É visível que as mulheres são irmãs.
No entanto, Cassandra é musculosa e esguia, enquanto Jane é mais delicada e curvilínea,
e tem a voz mais aguda e doce.
Jane se afasta enquanto Cassandra procura possíveis fotos de Amanda. As únicas disponíveis são recentes, tiradas nos últimos meses: Amanda sentada de pernas cruzadas
numa toalha de piquenique no parque Prospect; Amanda brindando com margarita na
festa de aniversário de Jane; Amanda cruzando a linha de chegada numa corrida beneficente pelas pesquisas para o câncer de mama.
Na maioria das fotos, ela está rodeada pelas mesmas seis jovens sorridentes — o grupo
que as irmãs Moore têm, metodicamente, reunido. As mulheres exercem diversas profissões e têm origens muito diferentes, mas compartilham qualidades mais importantes e
secretas.
— Precisamos de uma foto em que ela esteja sozinha — diz Jane.
— Espera aí.
Cassandra abre uma foto de Amanda com um gato tricolor no colo, sentada sob um
raio de sol que entra por uma janela próxima.
Jane se inclina para a tela e concorda, aprovando:
— Boa. Se cortar um pouco, ninguém vai saber onde foi tirada.
As irmãs ficam em silêncio observando aquela foto. Há apenas algumas semanas,
Amanda estava espalhada na poltrona cinza ao lado deste mesmo sofá — o lugar que
geralmente escolhia quando ia lá. Ela havia tirado os sapatos e apoiado as pernas compridas no braço da poltrona enquanto falava sobre uma idosa, vítima de atropelamento
e fuga, que ela ajudara a salvar ao longo de quatro frenéticas horas de socorro. Hoje a
filha dela nos levou biscoitos caseiros e um cartão lindo!, contou Amanda, as palavras
acompanhadas por sua exuberância habitual. É por momentos assim que eu amo meu
trabalho.
É inacreditável que Amanda não só tenha morrido como tenha escolhido dar fim a
sua vida de forma tão espetacularmente violenta.
— Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer — confessa, finalmente,
Cassandra.
— Acho que a gente não conhecia a Amanda tão bem assim — responde Jane.
13
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Aquele suicídio deixou as irmãs desesperadamente empenhadas em responder a
uma série de perguntas: Onde Amanda esteve dias antes de morrer? Com quem ela
conversou? Será que deixou alguma coisa, como um bilhete, explicando o porquê
faria aquilo?
As irmãs revistaram imediatamente o apartamento dela, usando a chave reserva para
entrar. Elas pegaram o notebook de Amanda e pediram que uma das integrantes do grupo
o desbloqueasse. A mulher executou o que chamam de ataque de dicionário, passando
por milhares de senhas possíveis, até encontrar a de Amanda. E então as irmãs puderam
examinar as conversas da amiga. Infelizmente o celular fora destruído pelo trem e não
pôde ser examinado.
Em duas horas, o prédio em que Amanda morava passou a ser vigiado. A primeira
visitante, sua mãe, que pegara o trem de Delaware, foi convidada para tomar um chá com
uma das amigas da filha. Ela não deu nenhuma informação nova, mesmo depois de mudar
o ponto de encontro para um bar e prolongar a conversa por mais de duas horas — durante
as quais consumiu quatro taças de espumante.
A cerimônia fúnebre num clube privativo em Midtown, na próxima quinta à noite,
é uma medida preventiva. Foi ideia de Cassandra prestar uma homenagem simples e não
religiosa. É bem provável que todos os conhecidos de Amanda apareçam.
As irmãs, que agora têm acesso aos contatos da amiga, pretendem convidar todas as
pessoas com quem ela falou nos últimos seis meses.
Cassandra e Jane também planejam deixar convites impressos na portaria do prédio
de Amanda, na sala de descanso das enfermeiras do hospital e no vestiário da academia
que ela frequentava.
Um livro de visitas reunirá os nomes de quem comparecer.
— A gente vai superar isso, não é? — pergunta Jane.
As irmãs estão exaustas e têm leves olheiras. Cassandra até perdeu alguns quilos, ressaltando ainda mais as maçãs do rosto.
— A gente sempre supera — afirmou Cassandra.
— Vou pegar uma taça de vinho pra gente.
Jane se levanta após dar um leve aperto no ombro de Cassandra.
Cassandra agradece com um aceno de cabeça, encaixando a foto de Amanda no convite do memorial que aparece na tela do computador. Ela o revisa uma última vez, mesmo
que já tenha decorado cada palavra.
— Será que isso é o suficiente? — pergunta-se, clicando em imprimir.
Se Amanda tiver revelado algo que não devia a alguém — a qualquer um — nos dias
anteriores à sua morte, será que esse alguém se sentirá à vontade para comparecer à
cerimônia?
A legenda do retrato de uma Amanda sorridente foi debatida pelas irmãs antes de
se decidirem por uma mensagem simples e atraente: Juntem-se a nós. Todos são
bem-vindos.
14
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3
SHAY
ESTATÍSTICAS DA REDE DE METRÔ DA CIDADE DE NOVA YORK: MAIS DE 5
MILHÕES DE PASSAGEIROS POR DIA. ABERTO 24 HORAS, 472 ESTAÇÕES —
MAIS DO QUE QUALQUER OUTRA REDE DE TRENS. SÉTIMO METRÔ MAIS MOVIMENTADO DO MUNDO. MAIS DE 1.070 QUILÔMETROS DE TRILHOS. TOTAL
DE 43 SUICÍDIOS OU TENTATIVAS DE SUICÍDIO NO ÚLTIMO ANO.

— DOSSIÊ DE DADOS, PÁGINA 4

Entro no apartamento e olho ao redor, é difícil acreditar que estive fora por apenas duas
horas. As tulipas roxas estão em um vaso de cobalto, a frigideira, de molho na pia. Os
sapatos de Sean e Jody não estão mais embaixo do banco.
Vou direto para o banheiro e tiro minha camiseta vermelha e meu short cáqui. Em
pé no chuveiro sob a água quente, só consigo pensar nela: seu rosto agradável, seu lindo
vestido de bolinhas e aqueles olhos vazios.
Imagino quanto tempo vai levar até que alguém sinta sua falta. Será quando seu
marido chegar em casa e se deparar com um apartamento escuro? Ou quando ela não
aparecer para trabalhar?
Talvez ela não fosse casada. Talvez não tivesse colegas próximos. Pode levar um
tempo para que sua ausência seja notada, assim como pode levar tempo para que alguém
perceba a minha.
Naquela noite, ao me deitar, não consigo parar de repetir aquela cena na minha
cabeça, começando pelo instante em que me aproximei da mulher para me afastar do
cara de barbicha. Não paro de me culpar por não ter feito algo diferente; eu devia ter esticado a mão para puxá-la ou gritado antes.
Quando vi aquela mulher de rosto agradável, só pensei em como ela poderia me ajudar. Mas eu quem deveria tê-la salvado. As paredes do quarto parecem estar me esmagando no escuro.
Deito de lado e acendo o abajur na mesinha de cabeceira, pisco algumas vezes por
causa da claridade brusca. Preciso dormir — tenho uma entrevista importante na Global Metrics às nove da manhã, se eu não conseguir esse emprego serei obrigada a continuar trabalhando como temporária. Tive sorte em arranjar um trabalho de meio
período no departamento de pesquisa de uma tradicional firma de advocacia. No
entanto, o salário não é lá essas coisas, e o plano de saúde que ainda tenho do meu
antigo emprego vence em poucos meses. O problema é que não consigo descansar.
Pego o celular para ouvir alguma palestra e me distrair, mas não paro de pensar na
desconhecida. Quem era ela?
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