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Miller Britto apresenta: 

O inverno dos escritores mortos 

 

Prólogo 

  

 O inverno chegara marcando seu território 
com um vento gélido, que vagueava pela tarde sem 
sol assobiando uma canção melancólica pelas ruas 
vazias do bairro de classe alta. 

 A mulher, que mantinha a casa fechada para o 
frio, para os vizinhos enxeridos, fechada até para os 
amigos do filho menor, tinha cometido o erro de 
abrir suas portas justamente para aquela pessoa. 
Ingênua, bastou ouvir as palavras Orquestra 
Sinfônica e a menção à filha, que se apressou em 
convidar a visita para entrar. Não pediu qualquer 
identificação, apenas se preocupou em fazer chá 
quente e saboroso, com os biscoitos maravilhosos 
que fazia apenas em ocasiões especiais. A receita era 
um legado de família. 

 Acreditava que a oportunidade que a filha 
tanto esperava tinha finalmente batido à porta. Como 
fora tola. Quando voltou à sala foi surpreendida pelas 
costas, sentiu uma picada no pescoço e braços firmes 
a lhe segurar, enquanto a bandeja ia ao chão com 
grande estardalhaço, espalhando o líquido escuro no 
tapete branco e imaculado. 

 Agora, encontrava-se sentada no confortável 
sofá da sala, os braços caídos em inércia ao lado do 
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corpo, as pernas paralisadas como todo o resto. A 
visita estava bem à sua frente, alegre, divertindo-se 
como criança com um brinquedo ganho. 

 Quando a agulha da primeira seringa penetrou 
fundo em sua pele, esbarrando no osso, ela quis 
gritar, mas os lábios não se moveram. A dor foi 
poderosa e uma lágrima solitária pontuou a verdade 
de sua agonia. Então vieram as segunda, terceira e 
quarta, a dor somando-se, sobrepondo-se 
excruciante, a mente implorando pelo alívio da 
inconsciência, enquanto o corpo apenas aceitava 
resignado, sem conseguir reagir. 

 Ela só queria entender, mas tudo acontecera 
rápido demais e, quando se dera conta, estava 
vivenciando na própria pele uma cena que ela mesma 
imaginara, que desenhara tantas vezes em sua mente, 
aperfeiçoando os detalhes e aparando as arestas, até 
que ficasse a ponto de poder se orgulhar, mas agora 
era vítima de sua própria criação.   

Sentia as forças esmaecerem perante a dor e a 
perda de sangue. Urrava, enjaulada dentro de si 
mesma. Moveu os olhos para baixo com dificuldade, 
os globos beirando o extremo de seu campo de visão, 
até perceber o despontar de um número sem fim de 
seringas. Foi a última coisa que viu. Dois êmbolos lhe 
perfuraram os olhos indo de encontro ao cérebro, 
depois disso... o alívio da inexistência. 
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Capítulo 1 

 

 Se havia uma verdade indubitável que o 
detetive Frederico Borzagli admitia sobre si mesmo, 
era que estava cansado, terrivelmente fatigado. Do 
alto de seus quarenta e dois anos, olhar para trás e 
lembrar-se de toda a merda na qual seu trabalho o 
obrigava a chafurdar todos os dias era um estigma 
que levaria para sempre. 

 Por muitas vezes, Fred fora espectador no 
teatro da vida onde o ser humano era capaz de 
demonstrar o quão vil poderia ser, mas com o 
sequestro de seu filho, pôde ele flertar com a 
verdadeira dor. A crueldade dos homens, que até 
então apenas arranhava a superfície de sua psique, 
penetrou fundo em sua alma. 

Era para ser apenas um dia inocente no 
parquinho perto de casa, como muitos outros antes 
daquele. Bastou um descuido da esposa, que 
conversava animada com as vizinhas, e ele foi 
privado da presença alegre em sua vida do garoto de 
três anos, a quem ele amava mais do que a si mesmo. 

O pequeno Gabriel era o único raio de sol 
capaz de romper a escuridão do mundo em que Fred 
habitava. Deixar o trabalho e mergulhar na inocência 
do olhar e das palavras do filho era sua cura e sua 
terapia para manter a sanidade mediante as 
atrocidades que combatia em seu cotidiano. 
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Após o sequestro naquela amarga manhã de 
outono, nunca mais teve notícias do filho. Aquela 
fora a primeira peça do dominó a tombar, dando 
início ao efeito em cadeia que levaria sua vida para 
uma eterna corda bamba de emoções destrutivas e 
ilusões perdidas. 

 Do lado de fora do sedan da polícia, as luzes da 
noite passavam rápidas, distantes e indiferentes, 
como tudo mais em sua vida. Do banco ao lado, a 
detetive Elisabete Dias dividia sua atenção entre as 
ruas pouco movimentadas e a expressão de constante 
desalento do parceiro.  

 -O que você está olhando? – perguntou ele 
sem se virar. 

 -Não é nada. 

 -Com você nunca é nada, Elis. 

 -Já ficou rabugento o suficiente para que eu 
não possa nem mais olhar para você? 

 -Não sei, talvez sim. 

 O espelho do lado do passageiro refletia as 
feições cansadas de Fred, bem como seus cabelos 
grisalhos, que tinham aumentado exponencialmente 
nos últimos dois anos, desde a perda do filho, assim 
como as rugas e marcas de expressão, como se estes 
fossem um reflexo honesto de como o detetive se 
sentia após o vazio que se instalara em sua vida. 

 -Como vai a Sandra? – perguntou Elis. 

 Ele demorou a responder, apenas para fazer-se 
soar nada convincente. 
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 -Ela está bem. 

 -Fred, você precisa pensar em umas férias. 
Pegar sua esposa e sei lá... fazer um cruzeiro. Quem 
sabe aquele do Roberto Carlos? 

 -Roberto Carlos?Você quer me ver bem, ou 
morto de tédio? 

 -Você entendeu o que eu quis dizer. Acho que 
é hora de você dedicar um tempo a sua família. Você 
já perdeu demais meu amigo. Não se permita... 

 -Já chega – disse, elevando a voz para colocar 
um ponto final naquela conversa e abrindo as portas 
para o silêncio, companheiro que ele aprendera a 
valorizar. 

 O que Fred guardou para si foi que sua família 
estava acabada. Chegar em casa e ser recebido pela 
esposa era por demais doloroso. Ele não a culpava. O 
que aconteceu, aconteceu e ponto final, mas não 
conseguia deixar de pensar em como tudo teria sido 
diferente se eles tivessem ficado em casa naquele dia. 
Se Sandra tivesse convencido o garoto a se contentar 
com o quintal. 

 Fred sabia o quanto aquele pensamento era 
injusto, jamais culparia a esposa pela maldade que se 
arrastava pelo mundo, alimentando-se da inocência 
das pessoas de bem, além do mais, chegar em casa e 
encontrá-la sempre tão fragilizada era uma faca que 
cortava fundo em seu peito, e o fato de não conseguir 
forças para consolá-la e levá-la de volta para a luz era 
ainda pior. Sentia que um não tinha nada mais a 
oferecer ao outro, e somava-se a isso sua 
incapacidade de conseguir qualquer pista sobre o 
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paradeiro do filho, se é que ele ainda estava vivo em 
algum lugar. 

 A incerteza era uma lâmina desgraçada, uma 
filha da puta que penetrava somente até certo ponto, 
uma linha crítica, permitindo que houvesse 
esperança na vida. Embalando noites insones e dias 
mais longos do que o normal, que encontravam fim 
prematuro apenas no fundo de copos e garrafas de 
um destilado qualquer. 

 Elizabete deixou que o silêncio se instalasse 
entre eles como um terceiro passageiro, e conduziu o 
sedan até o endereço que lhes esperava. Mais 
trabalho, e este, com certeza, do tipo indigesto. 

Um cerco já tinha sido montado pela polícia. 
As fitas de isolamento distribuídas ao redor da casa. 
Se havia alguma vantagem em trabalhar em um 
condomínio fechado, ou em um bairro de ricos como 
aquele, era que não havia aglomerações de curiosos 
debruçados sobre as fitas amarelas, sedentos pela 
carnificina, como abutres sobre os restos de uma 
batalha medieval. 

 Os detetives foram recebidos pelo policial que 
chegara primeiro na cena do crime. 

 -O que temos aqui... – perguntou Elis, 
procurando o nome na farda – Bruno? 

 O rapaz, que não devia passar dos vinte e 
cinco, mesmo parecendo aturdido e assustadiço, não 
conseguiu disfarçar o olhar que relanceou para a 
detetive. Mesmo com os cabelos presos e o terno 
formal de cores mortas, Elis conservava sua beleza. 
Aos trinta e cinco anos era uma mulher atraente. Os 
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olhos castanhos eram tão claros que pareciam verdes. 
A face de bochechas rosadas e lábios carnudos, 
somada às curvas generosas, eram um convite 
automático a atrair olhares por onde ela passava. 
Olhares que a irritavam, pois por trás deles ela 
imaginava haver o pensamento constante de que sua 
beleza era maior do que suas habilidades 
profissionais, e que talvez ela tivesse usado destes 
dotes para chegar aonde chegara. 

Bruno permitiu a passagem dos detetives 
entre os carros de polícia e os guiou até a varanda da 
casa, uma bela construção de dois andares em tijolos 
à vista, com detalhes em madeira que garantiriam 
um ar acolhedor ao imóvel, não fosse pelo circo 
armado à sua volta: as luzes das sirenes e os policiais 
conversando em bandos. 

 -Eu sei que vocês já viram muita coisa 
estranha, mas isso aí... – o policial Bruno tinha 
dificuldade em orquestrar as palavras, claramente 
afetado. 

 -Você foi o primeiro a chegar à cena do crime? 
Quem efetuou o chamado? – perguntou a detetive. 

 -Fui o primeiro a chegar, recebi a chamada 
pelo rádio. Quem encontrou o corpo foi a senhora 
que mora ao lado. Ela tinha feito um bolo confeitado 
e queria oferecer para as crianças da vizinha. 

 -A porta estava destrancada? 

 -Bom, a vizinha, a senhora... – ele revisou suas 
anotações – Clementina rodeou a casa e viu por uma 
fresta da cortina as xícaras caídas no chão da sala. 
Ela achou aquilo estranho, então voltou até sua casa 
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e pegou a chave que tinha consigo, de quando tinha 
ficado por alguns dias tomando conta dos filhos do 
casal. Foi quando ela encontrou o corpo. 

 -Tudo bem, avise à senhora Clementina que 
iremos ligar amanhã e marcar um horário para 
tomarmos seu depoimento de maneira formal – disse 
Elisabete. 

 -Vocês precisarão de mim lá dentro? – 
perguntou o policial. 

 -Sim, você vem conosco – respondeu Elis. 

 -Por que não dá um descanso para o garoto? – 
contemporizou Fred, interferindo pela primeira vez. 

 Após revirar os olhos nas órbitas, a detetive 
concordou. 

 -Que seja. 

 -Obrigado – o rapaz estava verdadeiramente 
agradecido. 

 -O que foi aquilo? – perguntou Elis enquanto 
seguia para a porta. 

 -Você não percebeu o quanto ele estava 
abalado? 

 -Ele é da polícia, precisa se acostumar. 

 -Você consegue se acostumar? Já se tornou 
assim tão dura, Elis? – perguntou Fred segurando a 
parceira pelo braço. 

 -Vamos fazer nosso trabalho – ela afastou o 
assunto e libertou o braço da mão de Fred. 
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 O interior da casa era luxuoso e aconchegante. 
As imagens imortalizadas nas fotos do corredor que 
os conduzia até a sala sugeriam que aquela era a 
morada de uma família feliz. 

 Fred viu algo familiar nas fotos, um rosto que 
ele conhecia, mas não conseguia dizer de onde. 

 O que os detetives encontraram na sala 
justificou imediatamente a expressão vitrificada do 
policial Bruno. O ar estava viciado, fazia algum 
tempo que as janelas não eram abertas. O cheiro da 
morte pairava ao redor, denso e azedo. 

 Em um dos sofás, já atraindo moscas, a vítima, 
uma mulher que aparentava pouco mais de trinta 
anos, estava sentada de frente para a TV, a cabeça 
tombada de lado, inerte. A boca entreaberta com o 
despontar de uma língua roxa. Espetadas em sua pele 
havia quase uma centena de grossas agulhas e 
seringas. O sangue derramado conspurcava a 
brancura do sofá e parecia deslocado em meio à sala 
onde quase todos os móveis eram alvos e imaculados. 
Um santuário violado. 

 Os detetives rodearam o cadáver. Nunca 
tinham visto nada igual, tampouco estavam ansiosos 
por adicionar aquela figurinha macabra ao álbum 
funesto que eram suas vidas naquele emprego, mas, 
como sempre, não costumavam ter opção. 

 Em meio a uma estranha sensação de déjà-vu, 
Fred traçou suas primeiras impressões. O desgraçado 
que fizera aquilo teve muito tempo para trabalhar. 
Ele com certeza sabia que a vítima estaria sozinha, o 
que resultava de uma vigília constante à casa ou 
talvez de uma proximidade com a família. O que 
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incomodava Fred era o modo sórdido escolhido para 
perpetrar a morte. Todas aquelas seringas, a cabeça 
tombada com os dois êmbolos trespassando os olhos 
e indo penetrar fundo no crânio era assustador, e, 
mais uma vez, a sensação de que já tinha visto aquilo 
antes.  

 Quando conseguiu despregar os olhos do 
corpo, Fred se voltou para o ambiente ao redor e 
encontrou na parede as linhas de um texto escrito em 
vermelho. 

 -Veja isso – disse ele apontando o indicador. 

 -Que merda é essa? – Elis se aproximou das 
palavras que adornavam a parede. 

 O detetive tocou com a ponta do dedo a perna 
de uma letra “a”, grafada em letra de máquina. 

 -Acho que isso é sangue – concluiu sem ter 
certeza. 

 -Que tipo de psicopata faria uma coisa dessas? 

 Fred se pôs a ler em voz alta. 

 

 “Ele espetou as seringas uma a uma, de 
maneira calma e metódica. Imobilizada pela droga, a 
mulher só pôde chorar, seu corpo tendo espasmos, 
mas aceitando a ponta fria do metal agudo.” 

 

 -Meu Deus... – balbuciou o detetive. Seu déjà-
vu subitamente explicado. 

 -O que foi? Está vendo algo que eu não estou? 
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 Fred estava aturdido demais para dar ouvidos 
à parceira. Ele sabia quem era a vítima. Olhou ao 
redor e viu uma estante de livros, caminhou até ela e 
passou o indicador avidamente pelas lombadas, até 
parar em um volume específico chamado “O 
Enfermeiro”, que ele abriu na última página e 
mostrou para Elis. 

 Ela se aproximou fitando a foto da autora do 
livro. Não havia dúvidas, mesmo com todas as 
seringas espetadas no rosto, aquela mulher sem vida 
no sofá era Natália Brummer. 

 Fred passou novamente as páginas, folheando-
as com tanta força que amassou a maioria delas. 

 -Está aqui, bem aqui – bateu a palma da mão 
no livro aberto e o entregou à Elis, que leu em voz 
alta. 

 “Ele espetou as seringas uma a uma de 
maneira calma e metódica. Imobilizada...” 

 -Mas que merda – exclamou a detetive – esse 
desgraçado reproduziu a cena tal qual está escrita no 
livro e a vítima é a própria autora? 

 -Parece que sim – confirmou Fred com uma 
expressão sombria. 
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Capítulo 2 

 

 Luís estava debruçado sobre o teclado de seu 
computador, ter tantos livros à sua volta não ajudava 
a fazer com que seu texto fluísse com mais facilidade. 

  

 “... a corda foi puxada com força, erguendo do 
chão o homem que esperneava. O pescoço não se 
quebrou por um mero acaso, a vida lhe abandonava 
em golfadas de ar cada vez menores...” 

  

 Depois de ler tantos romances policiais, ele 
estava convencido de que poderia criar algo que fosse 
aceitável pelo menos para dividir com os amigos, mas 
acreditava que ainda não tinha chegado a esse ponto, 
e seu hobby era mantido em segredo. 

 Luís tomava conta da livraria dos pais, que, 
cansados da vida corrida e barulhenta na grande 
metrópole, voltaram para os dias tranquilos de 
cidade de interior, onde as preocupações eram 
menores e o estresse era apenas uma lembrança de 
tempos passados. 

 Uma livraria de bairro não era exatamente o 
grande negócio do século XXI, então, a fim de manter 
viável a obra dos pais, Luís modernizou o lugar e o 
transformou em um cybercafé e agora havia até 
mesmo a necessidade de um funcionário, uma garota 
de dezesseis anos chamada Bianca, filha de um dos 
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vizinhos, que trabalhava meio expediente e era muito 
atenciosa. 

 -Luís – ele ouviu a garota gritar do piso de 
baixo – já estou indo. 

 -Boa noite, Bianca. 

 -Boa noite, chefe – respondeu a jovem. O 
sinete que ficava sobre a porta ressoou pontuando 
sua partida. 

 Depois de desligar o pensamento da garota, 
que tinha como principal passatempo flertar 
descaradamente com ele, Luis voltou a encarar a tela 
do PC tentando espremer as últimas gotas de 
criatividade, mas acabou dando-se por vencido e 
desceu para arrumar as coisas para os convidados 
que não tardavam a chegar. 

 Tratava-se de um grupo de amigos de longa 
data, que dividiram entre eles as brincadeiras da 
infância e as descobertas da adolescência, bem como 
o prazer pela literatura, que faziam questão de 
debater naqueles encontros sagrados das terças-
feiras. 

 A primeira pessoa a chegar foi Bárbara. 
Vestida com um elegante terninho preto, que lhe 
emprestava ares de executiva, Barbara encheu o 
lugar com sua presença marcante e seus traços 
altivos de uma beleza clássica. Ela chefiava o 
departamento pessoal de uma grande empresa de 
marketing. 

 Luís distribuía copos sobre uma das mesas de 
canto quando a moça foi até ele com os cabelos 
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negros e cacheados esvoaçando. O abraço foi longo e 
caloroso. 

 -Tenho que aproveitar que você chegou 
primeiro e abraçá-la com gosto, antes que seu 
namorado chegue para colocar água no meu chopp. 

 -Deixe de ser bobo. Por falar nisso, ele já me 
contou do tombo que você levou no futebol, eu ri 
tanto que cheguei a engasgar. Quase morri por sua 
causa. 

 -Bem que eu precisava de uma mulher que 
estivesse disposta a morrer por mim – ele riu do 
próprio comentário – sente-se, você quer um chá? 

 -O de sempre – respondeu ela colocando a 
bolsa no encosto da cadeira e indo passear pela 
livraria em busca de novidades – o que você tem para 
mim? 

 -Chegou um romance novo da Sylvia Day, 
parece ser quente. 

 -Você sabe que eu não gosto dessas 
pornografias emergentes. 

 -Sim, claro – a voz de Luís era carregada de 
escárnio – você não leu Cinquenta Tons de Cinza e 
todas as suas continuações, também não leu Peça-me 
o Que Quiser e... vejam só, todas as suas 
continuações, ou O Amor Não Tem Leis e aquele 
outro que sempre esqueço o nome. Afinal, não fui eu 
quem vendeu todos eles para você, não é? 

 -Meu Deus, eu preciso urgentemente de outra 
livraria, uma onde o livreiro não seja um juiz tão 
chato e rabugento.  
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 Naquele momento a porta se abriu e mais duas 
pessoas passaram por ela, uma ruiva de rosto 
redondo e corado, quase exótica com seus piercings e 
tatuagens, e um daqueles homens comumente 
encontrados nos comerciais de margarina, onde 
famílias brancas felizes ditavam os padrões 
aristocráticos tradicionais, o médico cirurgião Pedro 
e a enfermeira Fernanda, que trabalhavam no mesmo 
hospital. 

 Pedro abraçou e beijou Bárbara, a namorada 
cujo romance já ultrapassava uma década, e 
Fernanda se lançou sobre Luís, que precisou 
equilibrar a xícara para não derrubar o chá.  

 Os pares se alternaram e enquanto Bárbara e 
Fernanda trocavam elogios após um abraço apertado, 
Pedro já rememorava a queda do amigo no futebol, 
entre risos e anedotas. 

 Eles se sentaram e começaram a conversar 
animadamente, em poucos minutos a porta foi aberta 
novamente, o sinete que adornava o batente soando 
mais uma vez. 

 -Não precisam se levantar – disse o recém-
chegado, um negro de feições alegres, que contornou 
a mesa cumprimentando um por um, apertos de mão 
para os homens, beijos para as mulheres. 

 -Bernardo, antes de sentar, vire a placa – 
pediu Luís. 

 O rapaz voltou até a porta, colocou o 
“FECHADO” voltado para a rua e juntou-se aos 
amigos. 



17 
 

 -E então, já começaram a discutir literatura ou 
ainda estão falando sobre suas vidinhas medíocres de 
branco? 

 -Ainda estávamos falando de nossas vidinhas 
medíocres de branco – respondeu Bárbara, todos já 
acostumados com o jeito extrovertido de Bernardo – 
eu estava dizendo que precisei demitir duas pessoas 
hoje, um deles era um idiota preguiçoso, mas a moça, 
puxa, ela era uma boa pessoa e não era má 
funcionária. 

 -Então por que a demitiu? 

 -Cortes de funcionários, decisões que vêm de 
cima. 

 -Claro, sempre existe alguém acima. Acredito 
que nossa amiga, a crise econômica, teve alguma 
coisa a ver com isso. 

 -E o que acontece hoje no Brasil que não se 
justifique com essa maldita crise? – desabafou 
Bárbara. 

 -Deve ter sido muito difícil – falou Fernanda, 
envolvendo a mão da amiga nas suas – nós sabemos 
o quanto você odeia essa parte do trabalho. 

 -Que bom que tenho vocês para não precisar 
reprimir essa coisa. 

 -Bárbara, você trouxe o notebook para eu 
consertar? – perguntou Bernardo. 

 -Sim, eu trouxe. Espero que seja rápido e 
grátis. 
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 -Não sei qual palavra é mais abusiva, rápido 
ou grátis. Além do mais, você já deve ter ouvido a 
respeito de uma mulher chamada Isabel, princesa 
Isabel – respondeu ele. 

 -De que adianta ter um amigo mestre na 
informática se ele vai me cobrar por sua ajuda? 

 -Seu namorado médico pode até não cobrar as 
consultas, mas seu amigo livreiro ali – apontou para 
Luís – cobra por todos os livros que você tira dessa 
livraria decadente, então não me venha pedir 
serviços na faixa. 

 -Quem disse que eu não cobro as consultas? – 
interferiu Pedro – Sou apenas criativo o suficiente 
para pedir o pagamento em outro tipo de moeda – 
ele sorriu maliciosamente, mas só até receber um 
soco no ombro com a mão pesada da namorada.  

 -E quem disse que minha livraria é decadente? 
– Foi a vez de Luís protestar. 

 -Cara, mais da metade de sua renda vem de 
nós quatro. Acho que isso diz tudo. 

 Todos riram muito, até ficarem com lágrimas 
nos olhos. 

 -E então? Todos terminaram o livro? – 
perguntou Luís. 

 -Lu, é claro que não, nós temos vidas corridas, 
não ficamos o dia inteiro à toa em uma livraria 
decadente com as pernas pro ar – falou Fernanda 
abusando da piada ainda viva. 

 -Ra, ra, ra. Muito engraçadinha, dona Nanda – 
rebateu Luís. 
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 -Na verdade, eu terminei – falou Pedro. 

 -Eu também – afirmaram todos os outros. 

 -Ah, pessoal, qual é? – Nanda abriu os braços 
– Fui a única que não terminou? Isso quer dizer que 
vou ser chicoteada por spoilers de todos os lados, que 
merda. 

 -E este dono de livraria decadente vai ter 
muito prazer em ser seu carrasco – afirmou Luís, 
vingativo. 

 O livro da semana era “Laranja Mecânica”, de 
Anthony Burgess, sugerido por Pedro, que era o dono 
da vez no rodízio das escolhas que sempre garantiam 
uma grande variedade de temas. Antes dele, Luís 
tinha sugerido o romance histórico “Os Pilares da 
Terra”, de Ken Follett, e Bárbara, a obra 
autobiográfica intitulada “Livre”, de Cheryl Strayed. 

 -Em primeiro lugar, preciso dizer que aquele 
dialeto maldito das gangues é um saco – falou 
Fernanda. 

 -Eu concordo plenamente – afirmou Bárbara 
– terminei o livro sem conseguir me acostumar. 

 -Aquilo são marcas da genialidade do autor – 
defendeu Pedro, que fora quem sugeriu o livro. 

 -Acho que a grande questão na obra é a 
lavagem cerebral a qual nosso querido Alex é 
submetido – foi Luís quem levantou a questão, que 
era por certo o cerne do livro. 

 -O cara era um maníaco desgraçado, aquilo foi 
pouco – disse Bernardo – talvez seja uma solução 
para os nossos políticos. Seria bom vê-los vomitando 
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sangue todas as vezes em que pensassem em desviar 
dinheiro público. 

 -Concordo que os psicopatas do nosso tempo 
são tratados bem demais pelo sistema – afirmou 
Fernanda. 

 -Vocês estão de brincadeira, não é? – disse 
Bárbara – O personagem foi submetido a uma 
terrível violência, nada justificaria o uso de uma 
prática tão abominável. 

 -Por falar em violência, vocês souberam o que 
houve com a escritora do livro “O Enfermeiro”? – 
perguntou Bernardo. 

 -Natália Brummer – completou Luís – eu 
soube que ela foi assassinada. 

 -Isso, mas embora os detalhes ainda não 
tenham vindo a público, os comentários que eu vi em 
um fórum na internet dizem que ela foi assassinada 
exatamente da mesma forma que um dos 
personagens de seu livro. 

 -Que coisa terrível! Eu já li “O Enfermeiro”, é 
um romance policial pesado, narrado em detalhes 
assustadores – afirmou Bárbara. 

 -Alguém mais já leu “O Enfermeiro”? – 
perguntou Bernardo, mas nenhum dos amigos se 
pronunciou – pois bem, há uma cena em que o 
assassino espeta a vítima com uma centena de 
seringas. 

 -Você não está dizendo que... – Bárbara ficou 
sem palavras, o ambiente alegre e descontraído da 
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mesa de amigos transformou-se rapidamente em 
uma atmosfera fria e sombria. 

 -Estou. É exatamente o que você está 
pensando. Dizem que ela morreu espetada por quase 
cem agulhas, tal qual seu personagem. E a coisa não 
para por aí, uma parte do texto do livro foi escrita na 
parede com o sangue da autora. 

 -Meu Deus – exclamou Fernanda – isso deve 
mesmo ser o fim do mundo. 

 -Não posso acreditar – disse Bárbara, 
chocada. 

 Os rapazes também se entreolhavam, cada um 
medindo em sua própria escala quão terrível seria a 
mente do psicopata capaz de tal ato. 
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Capítulo 3  

  

 A casa limpa com esmero, a mesa posta com 
perfeição, a comida insuportavelmente deliciosa, 
temperada com o sabor amargo do silêncio, e, acima 
de tudo..., a cadeira vazia junto à mesa. 

 Fred já não suportava aquele ritual. 

 Desde o bater dos talheres na louça ao tique-
taque alucinante do relógio de parede, que, no vão 
deixado pela ausência de palavras, soava quase 
ensurdecedor. Fred sentia-se sufocar. Sentia-se 
completamente inútil, incapaz de fazer Sandra feliz e 
incapaz de trazer o filho de volta. 

 Perguntar à esposa sobre seu dia? 

 Não, isso a faria se lembrar de que agora sua 
vida se resumia apenas a limpar a casa 
repetidamente, até que houvesse apenas poeira 
imaginária. Verificar religiosamente se os brinquedos 
do filho estavam todos enfileirados como ele gostava, 
esperando sua volta para levá-los para brincar no 
quintal e, por fim, a jornada rumo à cozinha, para 
preparar os pratos com sabor dos dias felizes que já 
não lhes pertenciam. 

 Ele sabia que uma espécie similar de receio 
mantinha Sandra distante e calada. 

 Perguntar sobre o dia de alguém que tudo o 
que mais deseja é ser capaz de separar vida 
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profissional e pessoal era um erro que ela aprendera 
a não cometer logo nos primeiros anos de casamento, 
quando o marido passava pela porta da frente 
transtornado, jogando-se em seus braços e 
implorando pelo conforto de um abraço silencioso, 
sem questionamentos. Minutos depois ele estava 
bem, renovado, e pronto para voltar a ser o homem 
apaixonado e apaixonante que a conquistara e a 
enredara em seu carinho, mas do qual sobrara 
apenas uma figura tristonha e assombrada, torturada 
pela ausência do pequeno Gabriel. 

 -A comida está ótima – disse Fred, forçando-
se a romper o silêncio. 

 -Obrigada – a resposta monocórdia foi 
acompanhada de um sorriso tênue, de lábios 
marcados pela dor. 

 -Sandra, eu estive pensando se... talvez... 
quando este caso em que estou trabalho estiver 
resolvido, se não seria bom eu separar alguns dias de 
folga para fazermos uma viagem, só nós dois... 

 Assim que deixou escapar aquelas últimas 
palavras, ele soube que tinha cometido um erro. “Só 
nós dois, seu estúpido, claro que seríamos apenas nós 
dois. Nosso filho não está aqui. O Gabriel não está 
aqui.” Ele quis chorar, mas se conteve. A expressão 
de Sandra refletia a sua. A amargura represada por 
frágeis diques prestes a se romper. 

 -Seria ótimo – ela quase não conseguiu 
pronunciar as palavras. 

 À noite, deitados lado a lado, não importava o 
quanto Fred esticasse seu braço, parecia incapaz de 
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alcançar a esposa, como se um enorme deserto os 
separasse. Ela sempre de costas, costume adquirido 
para esconder as lágrimas das noites em claro. Ele 
sempre a fitar a silhueta feminina na penumbra do 
quarto, lembrando-se de como o sexo era bom e de 
como se completavam com perfeição, mas agora, 
tudo aquilo não passava de lembranças, memórias de 
um passado cuja felicidade se desvanecia e 
embolorava lentamente para deitar-se no 
esquecimento. 

 

*** 

 

 Fred estava distraído quando a detetive 
Elisabete entrou em sua sala, acompanhada pelo 
enviado da perícia. 

 A bagunça do cômodo era notável, papéis 
espalhados sobre a mesa, uma lixeira cheia até 
entornar, gavetas entreabertas com formulários que 
pareciam querer se arriscar em uma fuga ousada. O 
lugar era um reflexo do que a vida do detetive se 
tornara. 

 -Bom dia, Fred – saudou Rogério, homem 
baixo e gordo. O pescoço desaparecido em algum 
lugar entre o queixo e a gola da camisa. O cabelo 
penteado para o lado de forma a esconder os claros 
sinais da calvície. 

 -Bom dia. Sentem-se. O que você tem para 
nós, Rogério?   
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 Elis e o oficial da perícia tomaram seus lugares 
frente à mesa de Fred. 

 -Pois bem, tomarei os métodos do Jack 
Estripador, seguirei por partes. 

 -Meu Deus! Rogério, você não se cansa dessa 
piada horrível? – perguntou Elis. 

 -Não – ele abriu um dos envelopes que 
carregava – A vítima, como vocês já sabem, é a 
famosa escritora Natália Brummer, a propósito, 
vocês já leram algum dos livros dela? 

 -Vá direto ao ponto! – bradou Elis. 

 -Pois bem, a casa está completamente limpa, 
não encontramos nenhuma digital que não 
pertencesse a membros da família ou à vizinha que 
encontrou o cadáver. Estamos falando de alguém 
meticuloso, que claramente sabia como proceder. 
Aqui estão as fotos. 

 Ele colocou sobre a mesa as imagens que 
imortalizavam a psicopatia do assassino. A mesma 
cena retratada em todos os ângulos possíveis. Cada 
um mais grotesco que o outro. As dezenas de seringas 
transformando a vítima no arremedo macabro de um 
ouriço do mar. 

 -O laudo, infelizmente, no que diz respeito a 
vestígios coletados, é completamente inconclusivo, 
não temos nada. – Continuou Rogério – vamos para 
as análises químicas – abriu um novo envelope. 

 -Por favor, sabemos que você vai ler um 
bocado de termos técnicos que não fazemos ideia do 
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que querem dizer, então seja claro, objetivo e resuma 
para nós – pediu Fred. 

 -E quando foi que não fui claro? 

 -Hum, que tal algo como... sempre – zombou 
Elis. 

 -Tudo bem, tudo bem. Como vocês dois são 
mal-humorados. Vocês se merecem mesmo, 
formariam um casal perfeito. 

 -Continue Rogério – pediu Fred, antes que 
algo em sua expressão delatasse que ele também já 
tinha pensado naquilo, muitas e muitas vezes, desde 
que seu casamento se transformara em uma casca 
vazia.  

 -Pois bem, serei sucinto. Nada do que 
coletamos no corpo da vítima indica violência, não 
havia marcas que não fossem as das agulhas. As 
unhas estavam limpas e não foi encontrado um fio de 
cabelo sequer. A análise toxicológica do sangue já foi 
mais elucidativa. Encontramos grande quantidade de 
uma substância chamada brometo de pancurônio, 
estão familiarizados com esta droga? 

 -Não – os detetives responderam juntos. 

 -Colocando em termos leigos, posso dizer que 
o pancurônio é capaz de causar paralisia muscular. É 
geralmente utilizado em hospitais para imobilizar 
pacientes quando há necessidade de intubação. O 
detalhe é que a sensibilidade não é afetada. Ele não 
possui função analgésica. 
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 -Está dizendo que aquela mulher pode ter 
sentido a dor de cada uma daquelas agulhas? – 
Perguntou Fred. 

 -Se ela não tiver desmaiado, ou morrido 
sufocada pelo efeito que o pancurônio pode causar 
nos pulmões, tendo em vista que as agulhas que 
perfuraram os olhos e chegaram até o cérebro foram 
as últimas a serem injetadas, sim. Ela estava viva, 
consciente e sentindo uma dor absurda durante todo 
o processo. 

 -Meu Deus! – Exclamou o detetive. Elis estava 
igualmente abalada. - O que mais tem para nós? E 
quanto ao telefone, redes sociais, e-mails... 

 -O marido da vítima nos forneceu acesso e 
encontramos emails de um fã bastante exaltado. 

 Um novo envelope foi aberto. A transcrição 
das mensagens colocada sobre a mesa. 

  

 E-mail 01, enviado por baltazar-
silva27@gmail.com – Olá, meu nome é Baltazar, sou 
um grande fã e estou lendo “O Enfermeiro”. Estou 
adorando o livro, parabéns. Um grande abraço. 

 

 E-mail 02. Passei a semana inteira ansioso por 
uma resposta sua. Mal comi e trabalhei, abrindo 
minha caixa de e-mail de cinco em cinco minutos, 
mas tudo bem, pois creio que você seja uma pessoa 
muito ocupada. Sigo lendo. Um abraço de seu 
admirador. 
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 E-mail 03. Creio que você se acha boa demais 
para responder aos seus fãs. Você deve ser uma puta 
qualquer que dormiu com o editor para conseguir 
publicar esta porcaria. 

 

 E-mail 04. Que merda de livro, você matou a 
personagem pela qual eu estava apaixonado. Como 
pôde? Sua vadia! Como pôde? Sua puta imunda. 

 

 Os detetives correram os olhos pelos e-mails. 

 -Este é o momento no qual você diz que já 
descobriu quem é esse cara – falou Fred. 

 -Infelizmente não, pois na criação de um e-
mail não é necessária a comprovação de dados, 
tampouco é necessário o cadastro de qualquer 
documento. Então, nós já verificamos o nome e o 
endereço fornecidos ao servidor e não temos nada. 
Tudo é falso, mas ainda assim consegui algo para 
vocês. Meu pessoal da informática, que é 
extremamente competente, diga-se de passagem, 
conseguiu o endereço de IP das máquinas usadas 
para o envio das mensagens e todas vieram de um 
único lugar, uma lanhouse no centro da cidade. 

 -Se o lugar tiver câmeras, podemos cruzar os 
horários de envio dos e-mails e ter o caso resolvido 
ainda hoje – Elis não disfarçava a empolgação. 

 -O que estamos esperando? – rebateu Fred.   

  

*** 
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 O endereço ficava em uma rua movimentada, 
onde cafés e restaurantes disputavam a clientela. A 
grande maioria era de funcionários do bairro 
comercial, que cumpriam seus horários de almoço. 
Crachás balançando nos pescoços e o falatório cheio 
de termos empresariais eram o tom daquele mosaico 
humano de espécimes famintos. 

 Os detetives entraram na lanhouse. Um local 
de tamanho discreto, com doze máquinas, naquele 
momento quase todas estavam ocupadas. 

 Antes mesmo de se dirigirem ao rapaz que 
ficava no balcão, os detetives já procuravam por 
câmeras nos cantos do teto e das paredes. 

 -Boa tarde, somos os detetives Frederico e 
Elisabete – anunciou o policial mostrando seu 
distintivo. 

 -Boa tarde, meu nome é Ralf – respondeu o 
rapaz com cabelo estilo moicano e alargadores nas 
orelhas – em que posso ajudá-los, detetives? 

 -Já ouviu falar de Natália Brummer? 

 -A escritora? Sim, claro. Que coisa terrível 
houve com ela. Está em todos os jornais. 

 -Ela recebeu vários e-mails de um fã exaltado. 
E sabemos que as máquinas utilizadas pertencem ao 
seu estabelecimento. 

 O rapaz ergueu as sobrancelhas, parecia 
assustado. 
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 -Bom, eu nem sei o que dizer. São tantas as 
pessoas que usam essas máquinas que eu não 
poderia saber... 

 -Você tem câmeras por aqui?- interferiu Elis 
indo direto ao assunto.  

 -Não. Este é um bairro tranquilo. Nós nunca 
fomos assaltados, então nunca vimos necessidade de 
vigilância. 

 -Entendo. Dê uma olhada nessas datas e 
horários, por favor – ela colocou uma folha sobre a 
mesa – são os registros dos e-mails que a vítima 
recebeu. Essa pessoa esteve aqui por quatro dias, não 
acredito que você não tenha reparado em um cliente 
tão frequente. 

 -Escute – o rapaz ergueu as mãos espalmadas 
– olhe só para esse lugar, eu tenho doze baias, elas 
vivem ocupadas durante todo o dia, são muitas as 
pessoas que vêm passar seus horários de almoço aqui 
fazendo sabe-se lá o quê nesses computadores. À 
noite o movimento é quase o mesmo. Graças aos 
muitos bares e clubes noturnos, essa rua fica lotada. 

 Os detetives bufaram insatisfeitos. 

 -Me desculpe, eu queria muito ajudar, mas 
não há ninguém que eu possa apontar, eu 
realmente... 

 -Olhe novamente para esses horários! – 
insistiu Elis. 

 O rapaz passou novamente os olhos pelos 
números e datas. Forçou a mente o máximo que 
pôde, mas nenhum rosto ganhou forma. 
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 -Eu sinto muito. 

 

*** 

 

 De volta ao carro, Elis bateu a porta com força. 

 -Um maldito beco sem saída. Grande perda de 
tempo – desabafou ela. 

 -Ainda temos coisas a investigar. Segundo o 
Rogério, brometo de pancurônio não é o tipo de 
droga que se consiga em qualquer farmácia. 

 -Você sabe tão bem quanto eu como é fácil 
para qualquer um comprar qualquer coisa na 
internet – rebateu Elis. 

 -É, mas ainda assim existe a questão do 
conhecimento específico. 

 -Que pode ser obtido com o novo deus deste 
mundo, o onisciente e onipresente, Google. 

 Fred decidiu que era melhor se calar 
mantendo suas conjecturas para si, a parceira não 
lidava bem com derrotas e precisaria de um tempo 
para digerir aquela. 

 Ela deu a partida e guiou o carro pelas ruas 
sufocantes do centro. Rodaram em silêncio por 
alguns quarteirões até que Fred pediu que Elis 
estacionasse. 

 Sem dizer palavra alguma ele desceu do carro 
e atravessou a avenida movimentada. 

 -Fred, aonde você vai? 
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 O detetive caminhou até o parquinho que 
havia ali. O ruído vivaz das crianças que brincavam 
correndo de um lado para o outro, exalando 
felicidade, o havia atraído como um poderoso ímã. 

 Sentou-se num banco de madeira e deixou o 
corpo descansar. A mão encontrou o cantil de metal 
no bolso interior do terno amarrotado. O longo gole 
de uísque desceu queimando. 

Ele observava as mães conversando 
despreocupadas, entrementes calculava os riscos que 
elas estavam correndo ao tirar os olhos dos filhos por 
um segundo que fosse.  

Uma bola jogada na rua em meio ao fluxo 
constante de carros. Um tombo do brinquedo de 
escalar. A presença de um degenerado, espreitando, 
aguardando pela oportunidade de agarrar uma 
daquelas pobres e inocentes almas para jogá-las na 
escuridão da porta de trás de uma vã, para serem 
vendidas a casais estrangeiros, ou pior, terem seus 
órgãos negociados no mercado negro. 

Fred sabia que se fosse começar com o jogo do 
“ruim ou pior” ficaria perdido para sempre na 
vastidão de males que seu trabalho lhe apresentara 
durante os quase vinte anos de serviço. Decidiu 
poupar-se. 

 Seus pensamentos foram interrompidos pelo 
toque quente da mão feminina. Os dedos de Elis 
entrelaçando-se aos seus. Ele nem sequer percebera 
quando ela tomou o lugar ao seu lado. 

 -Acho que vou aceitar um gole – disse ela. 
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Elis sabia exatamente do que o parceiro 
precisava, e depois de um gole ruidoso, ofertou de 
bom grado sua companhia silenciosa. 

 

 

 

 

 

Uma trama dinâmica e com um final 

surpreendente aguarda por você. 

Adquira já o seu exemplar. 
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