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O que se pode dizer, que já não saibamos, sobre o Kensington de 
hoje em dia, com sua longa fila de ruas comerciais, seus palace-
tes e suas lindas residências? Uma Cidade dentro de outra Cidade, 
aconchegada no seio do plácido Delaware. Transbordando de em-
preendedorismo, pontilhada por fábricas tão numerosas que a 
fumaça ao subir encobre o céu. O zunido de atividade pode ser 
ouvido em cada canto de sua larga extensão. Um povo feliz e satis-
feito, usufruindo da abundância numa terra abundante. Povoada 
por homens valentes, belas mulheres, e uma geração de sangue no-
vo que tomará as rédeas quando seus pais tiverem partido. Salve,  
Kensington! Um orgulho para o Continente — uma glória a co-
roar a Cidade.

De Kensington: A City Within a City (1891)
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Haverá confusão na pequena ilha?
Que aquilo que se partiu assim permaneça. 
Os Deuses são difíceis de satisfazer:
A ordem, difícil de restabelecer.
Há, sim, confusão pior do que a morte, 
Problemas a outros somados, dor além da dor, 
Longa labuta imposta a suspiros já vetustos,
Árduas tarefas a corações por muitas guerras combalidos 
E olhos baços de tanto fitar as estrelas-guias.

Mas recostados em camas de amaranto e móli
Como é doce (ninados pelo sopro do ar morno rente ao chão),
 Ainda com as pálpebras entreabertas,
Debaixo de um céu escuro e sagrado, 
Ver o longo e claro rio receber com vagar 
Suas águas do morro violeta…
Ouvir os ecos de orvalho a chamar
De caverna em caverna pelos nós das trepadeiras… 
Ver cair a água cor de esmeralda
Por entre divinas guirlandas de acanto entremeado! 
Somente ouvir e ver o mar ao longe a luzir,
Somente esse doce ouvir, sob os pinheiros deitados.

Alfred Tennyson, trecho de “Os comedores de lótus”*

* Tradução livre.
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1 0  ·  L I Z  M O O R E

Sean Geoghehan; Kimberly Gummer; Kimberly Brewer, a mãe 
e o tio de Kimberly Brewer; Britt-Anne Conover; Jeremy 

Haskill; dois dos meninos mais novos DiPaolantonio; Chuck 
Bierce; Maureen Howard; Kaylee Zanella; Chris Carter e John 
Marks (com um dia de intervalo, vítimas da mesma leva ruim, 
alguém disse); Carlo, cujo sobrenome nunca consigo lembrar; 
o namorado de Taylor Bowes, e depois, um ano mais tarde,  
Taylor Bowes; Pete Stockton; a neta de nossos ex-vizinhos; 
Hayley Driscoll; Shayna Pietrewski; Dooney Jacobs e sua mãe;  
Melissa Gill; Meghan Morrow; Meghan Hanover; Meghan 
Chisholm; Meghan Greene; Hank Chambliss; Tim e Paul Flores; 
Robby Symons; Ricky Todd; Brian Aldrich; Mike Ashman; Cheryl 
Sokol; Sandra Broach; Ken e Chris Lowery; Lisa Morales; Mary 
Lynch; Mary Bridges e a sobrinha, que tinha a mesma idade 
que ela e era sua amiga; Jim; o pai e o tio de Mikey Hughes; 
dois tios-avôs que raramente vemos. Nosso antigo professor,  
sr. Paules. O sargento Davies do 23o. Nossa prima Tracy. Nossa 
prima Shannon. Nosso pai. Nossa mãe.
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1 2  ·  L I Z  M O O R E

H á um corpo nos trilhos de Gurney Street. Sexo feminino, idade 
indefinida, provável overdose, diz a Central.

Kacey, eu penso. É um tique, um reflexo, algo incisivo e subcons-
ciente que vive dentro de mim e dispara a mesma mensagem para a 
mesma parte do meu cérebro sempre que há uma ocorrência com 
alguém do sexo feminino. Então minha parte mais racional vem em 
seguida, pesada, letárgica e sem qualquer inspiração, um soldado 
obediente e sem graça que aparece para me lembrar as chances e as 
estatísticas: novecentas vítimas de overdose em Kensington no ano 
passado. Nenhuma delas era Kacey. Além do mais, me repreende 
esse sentinela, você parece ter esquecido a importância de ser uma 
profissional. Endireite esses ombros. Sorria um pouco. Mantenha 
o rosto relaxado, não franza as sobrancelhas, não encolha o queixo. 
Faça o seu trabalho.

Passei o dia inteiro deixando Lafferty responder aos chamados 
para ele treinar mais. Então meneio a cabeça para ele, que pigarreia 
e limpa a boca. Está nervoso.

— 2613 — diz ele.
O número da nossa viatura. Correto.
A Central prossegue. A chamada foi anônima. A ligação veio de 

um telefone público, um dos vários que ainda existem na avenida 
Kensington e, até onde eu sei, o único que ainda funciona.

Lafferty olha para mim. Eu olho para ele. Faço-lhe um gesto. Mais. 
Pergunte mais.

— Entendi — diz Lafferty no seu rádio. — Câmbio. 
Incorreto. Ergo o meu até a boca. Falo com clareza.

— Alguma outra informação sobre o local? — pergunto.

Depois de encerrar a chamada, dou algumas instruções para  
Lafferty, lembrando-lhe que ele não deve ter medo de falar clara-
mente com a Central — muitos novatos têm mania de falar num 
tom meio reticente, masculino, que muito provavelmente apren-
deram nos filmes ou na televisão —, reforçando ainda que ele deve 
extrair dela o máximo de detalhes que puder.
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L O N G O  E  C L A R O  R I O  ·  1 3

Mas antes que eu termine, Lafferty repete:
— Entendi.
Olho para ele. Excelente, digo. Que bom.
Faz apenas uma hora que o conheço, mas já tenho uma ideia de 

como ele é. Gosta de falar — já sei mais sobre ele do que ele jamais 
saberá sobre mim — e é um cara que finge. Um ambicioso. Em ou-
tras palavras, uma fraude. Alguém tão apavorado de ser chamado de 
pobre, fraco ou burro que nem sequer admite as próprias deficiên-
cias nesses quesitos. Eu, por minha vez, tenho plena consciência 
de ser pobre. Mais do que nunca agora que os cheques de Simon 
pararam de chegar. Será que sou fraca? É provável, sob alguns as-
pectos: teimosa, talvez, obstinada, cabeça-dura, relutante em aceitar 
ajuda mesmo quando isso me seria útil. Fisicamente temerosa tam-
bém: não sou a primeira agente a se jogar na frente de um tiro por 
um amigo, não sou a primeira agente a se jogar no meio do tráfego 
atrás de um criminoso em fuga. Pobre: sim. Fraca: sim. Burra: não. 
Burra eu não sou.

C heguei atrasada para a chamada hoje. De novo. Sinto vergonha 
de dizer que é a terceira vez em um mês, e eu detesto chegar 

atrasada. Uma boa policial chega na hora, mesmo que não faça mais 
nada além disso. Quando entrei na área coletiva — um espaço sem 
graça e muito iluminado, sem móveis, decorado apenas com car-
tazes da polícia nas paredes —, o sargento Ahearn estava à minha 
espera, de braços cruzados.

— Fitzpatrick — disse ele. — Bem-vinda à festa. Hoje você está 
com o Lafferty na 2613.

— Quem é Lafferty? — perguntei antes de pensar se deveria. Eu 
realmente não tive a intenção de ser engraçada. Szebowski, no can-
to, riu alto uma única vez.

— Aquele ali — disse Ahearn, e apontou.
Ali estava ele, Eddie Lafferty, segundo dia no distrito. Estava ocu-

pado andando pela sala enquanto encarava seu registro de atividades 
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1 4  ·  L I Z  M O O R E

ainda em branco. Lançou-me um olhar rápido e apreensivo. Então 
se abaixou como se tivesse reparado em algo nos seus sapatos, que, 
recém-engraxados, chegavam a reluzir um pouco. Franziu os lábios. 
Assobiou baixinho. Na hora quase tive pena dele.

Ele então se sentou no banco do carona.

Coisas que aprendi sobre Eddie Lafferty na primeira hora depois de 
nos conhecermos: ele tem 43 anos, o que o torna 11 mais velho do 
que eu. Entrou tarde para a polícia da Pensilvânia. Até o ano passado 
trabalhava na construção civil, e foi então que fez a prova. (Coluna, 
diz Eddie Lafferty. Ainda me incomoda de vez em quando. Não conta 
para ninguém.) Acabou de passar pela formação prática. Tem três 
ex-mulheres e três filhos quase adultos. Tem casa nas montanhas 
Pocono. Puxa ferro. (Sou rato de academia, diz Eddie Lafferty.) 
Sofre de refluxo gastroesofágico. De vez em quando tem prisão de 
ventre. Foi criado no sul da Filadélfia e hoje mora em Mayfair. Divi-
de ingressos para a temporada do Eagles com seis amigos. Sua mais 
recente ex-mulher tinha vinte e poucos anos. (Vai ver o problema 
foi esse, diz Lafferty, o fato de ela ser imatura.) Ele joga golfe. Tem 
dois mestiços de pit bull, Jimbo e Jennie, que pegou em abrigos. 
Jogava beisebol no ensino médio. Na verdade, um de seus colegas 
de time na época era o sargento do nosso pelotão, Kevin Ahearn, e 
foi o sargento Ahearn quem lhe sugeriu considerar um trabalho na 
polícia. (Algo nisso faz sentido para mim.)

Coisas que Eddie Lafferty aprendeu sobre mim na primeira hora 
depois de nos conhecermos: eu gosto de sorvete de pistache.

Durante a manhã inteira, nas raras pausas de Eddie Lafferty, fiz 
o melhor que pude para informar apenas o básico daquilo que ele 
precisa saber sobre o bairro.

Kensington é um dos bairros mais recentes daquela que é, para 
os padrões norte-americanos, a mui antiga cidade da Filadélfia. Foi 
fundado na década de 1730 pelo inglês Anthony Palmer, que com-
prou uma pequena extensão de terras sem qualquer característica 
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L O N G O  E  C L A R O  R I O  ·  1 5

notável e a batizou em homenagem a um bairro da realeza — na 
época o local de residência preferido da monarquia britânica. (Tal-
vez Palmer também fosse uma fraude. Ou, para ser mais gentil, um 
otimista.) Embora os limites orientais do atual Kensington fiquem 
a quase dois quilômetros do rio Delaware, nos primórdios da sua 
existência o bairro fazia fronteira com o rio. Consequentemente, 
suas primeiras indústrias foram a construção naval e a pesca, mas 
em meados do século XIX seu longo histórico de polo manufaturei-
ro já havia se iniciado. No auge, o bairro tinha fábricas de ferro, de 
aço, manufaturas têxteis e — de modo talvez condizente — fábri-
cas de produtos farmacêuticos. Um século depois, porém, quando 
as fábricas deste país começaram a morrer aos montes, Kensington 
também iniciou um lento e, em seguida, rápido declínio econômico. 
Em busca de outros trabalhos, muitos moradores se transferiram 
mais para o centro ou mais para longe do centro da cidade; outros 
ficaram ali, convencidos pela lealdade ou pela ilusão de que haveria 
uma mudança. Kensington hoje é habitado, em partes praticamen-
te iguais, por descendentes de irlandeses que ali se instalaram nos 
séculos XIX e XX e por uma população mais recente de famílias 
de origem porto-riquenha ou de outras origens latinas — além de 
grupos que representam fatias sucessivamente menores da pizza 
demográfica de Kensington: afro-americanos, asiáticos, caribenhos.

O Kensington de hoje é cortado por duas vias principais: Front 
Street, que segue para o norte margeando o limite leste da cidade, 
e a avenida Kensington — geralmente chamada apenas de Aveni-
da, apelido que pode ser simpático ou desdenhoso dependendo de 
quem o estiver usando —, que começa na Front e segue em curva 
no sentido nordeste. O metrô de superfície Market-Frankford — 
ou, mais coloquialmente, o El, já que uma cidade chamada Philly 
não pode deixar nenhuma de suas infraestruturas ficar sem apelido 

— passa logo acima tanto da Front quanto da avenida Kensington, 
ou seja, as duas ruas permanecem a maior parte do dia na sombra. 
Grandes vigas de aço sustentam a linha de trem, pernas azuis es-
paçadas a cada nove metros que dão à estrutura toda o aspecto de 
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1 6  ·  L I Z  M O O R E

uma gigantesca e ameaçadora lagarta a pairar acima do bairro. A 
maioria das transações (de entorpecentes ou sexo) ocorridas em 
Kensington começa numa dessas duas ruas e acaba numa das mui-
tas ruas menores que as cortam, ou, mais frequentemente, numa 
das casas abandonadas ou terrenos baldios que povoam as ruas 
laterais e vielas do bairro. Os comércios que se podem encontrar 
nas ruas principais são salões de manicure, restaurantes delivery, 
lojas de celular, lojas de conveniência, lojas de 1,99, lojas de ele-
trônicos, casas de penhor, estabelecimentos que servem comida 
para a população de rua, outras organizações de caridade e bares. 
Cerca de um terço das vitrines está fechada. 

Mesmo assim — como os condomínios residenciais que brotam, 
agora à nossa esquerda, num terreno baldio que ficou sem uso des-
de que uma bola demolidora derrubou a fábrica que ele abrigava 

— o bairro está se expandindo. Bares e comércios novos surgem 
na periferia, em direção a Fishtown, onde eu cresci. Novos rostos 
jovens povoam esses comércios: cheios de disposição, ricos, ingê-
nuos, presas fáceis. Portanto, o prefeito está ficando preocupado 
com as aparências. Aumentar o efetivo, diz o prefeito. Aumentar o 
efetivo, aumentar o efetivo, aumentar o efetivo.

Está chovendo forte hoje, e isso me obriga a dirigir mais devagar do 
que eu em geral dirigiria ao atender a um chamado. Vou nomeando 
os comércios pelos quais passamos, citando o nome de seus donos. 
Descrevo crimes recentes sobre os quais acho que Lafferty deveria 
saber (ele assente com a cabeça a cada vez). Listo aliados. Do ou-
tro lado de nossos vidros: a mistura habitual de gente na fissura e 
de gente que acabou de usar. Metade das pessoas na calçada está 
derretendo lentamente em direção ao chão sem que suas pernas 
consigam sustentá-las. A pose de Kensington, dizem aqueles que 
fazem piada com esse tipo de coisa. Eu nunca faço.

Por causa do mau tempo, algumas das mulheres por quem pas-
samos estão de guarda-chuva. Estão usando gorros de inverno e 
casacos de gominhos, calças jeans, tênis encardidos. São desde ado-
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lescentes até idosas. A grande maioria é branca, embora o vício não 
tenha preconceito e todas as raças e credos possam ser encontra-
dos ali. As mulheres não usam maquiagem, ou quem sabe um duro 
anel de delineador preto em volta dos olhos. As mulheres que se 
prostituem na Avenida não usam nada que indique que elas estão 
trabalhando, mas todo mundo sabe: o olhar nunca engana, um olhar 
demorado e certeiro para o motorista de cada carro que passa, para 
cada homem que passa. Eu conheço a maioria dessas mulheres, e 
a maioria me conhece.

— Aquela ali é a Jamie — digo a Lafferty quando passamos por 
ela. — Aquela é a Amanda. Aquela é a Rose.

Considero que conhecer aquelas mulheres faz parte do seu 
treinamento. 

No final do quarteirão, na esquina da Kensington com a Cambria, 
vejo Paula Mulroney. Ela hoje está de muletas, tristemente empo-
leirada num pé só, tomando chuva porque não consegue equilibrar 
também a sombrinha. Sua jaqueta jeans adquiriu um tom azul-es-
curo perturbador. Eu queria que ela saísse da chuva.

Olho em volta rapidamente à procura de Kacey. É naquela esquina 
que ela e Paula costumam ficar. Às vezes elas entram numa briga ou 
se desentendem, e uma ou a outra vai fazer ponto em outro lugar 
por um tempo, mas uma semana depois eu as vejo ali, novamente 
juntas, satisfeitas e abraçadas, Kacey com um cigarro pendurado na 
boca, Paula com uma garrafa d’água, de suco ou de cerveja dentro 
de um saco de papel.

Nesse dia não vejo Kacey em lugar nenhum. Percebo, que, na 
verdade, faz algum tempo que não a vejo.

Paula nota nossa viatura quando avançamos na sua direção e 
aperta os olhos para nós, tentando ver quem é. Ergo dois dedos do 
volante: um aceno. Paula olha para mim, em seguida para Lafferty, 
e então vira o rosto levemente para cima, em direção ao céu.

— Essa é a Paula — digo para Lafferty.
Penso em dizer mais. Estudei com ela na escola, eu poderia dizer. 

Ela é amiga da minha família. Amiga da minha irmã.
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1 8  ·  L I Z  M O O R E

Mas Lafferty já passou para outro assunto: dessa vez é a azia que 
o atormenta já faz quase um ano.

Não consigo pensar em nenhuma resposta.
— Você é sempre calada assim? — pergunta ele de repente. É a 

primeira pergunta que me faz desde que estabeleceu minhas pre-
ferências em matéria de sorvete.

— Estou só cansada — eu digo.
— Você já teve muitos parceiros antes de mim? — pergunta  

Lafferty, e então ri, como se tivesse feito uma piada. — Isso não 
soou legal — diz ele.

— Desculpa.
Por um tempo, não digo nada. Então respondo:

— Só um.
— Quanto tempo vocês trabalharam juntos?
— Dez anos.
— O que houve com ele? — quer saber Lafferty.
— Ele lesionou o joelho na primavera passada — respondo. — Es-

tá de licença médica por um tempo.
— Como ele se lesionou?
Não acho que isso seja da conta dele. Mesmo assim, respondo:

— Trabalhando.
Se Truman quiser que todo mundo saiba a história toda, ele mes-

mo pode contá-la.
— Você tem filhos? Marido? — pergunta ele. 
Gostaria que ele voltasse a falar de si.

— Um filho — digo. — Marido, não.
— Ah, é? Quantos anos?
— Quatro. Quase cinco.
— Essa idade é boa — comenta Lafferty. — Sinto falta dos meus 

quando tinham essa idade.

Quando aproximo a viatura do ponto de entrada para os trilhos que 
a Central indicou — uma abertura numa cerca feita por alguém, 
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algo que chutaram anos antes e nunca foi consertado —, vejo que 
chegamos na cena antes dos paramédicos.

Olho para Lafferty, avaliando-o. De modo inesperado, sinto por 
ele um espasmo de empatia por conta do que estamos prestes a ver. 
Seu treinamento prático foi no 23o, distrito vizinho ao nosso, mas 
com uma taxa de criminalidade bem menor. Além disso, ele deve 
ter feito principalmente rondas a pé, controle de aglomeração, esse 
tipo de coisa. Não tenho certeza se algum dia já atendeu a esse tipo 
de chamado. Não existem muitas formas de se perguntar a alguém 
quantas pessoas mortas já viu na vida, então, no fim das contas, op-
to por fazer uma pergunta vaga.

— Você já fez isso antes? — pergunto a ele. 
Ele balança a cabeça.

— Não — responde.
—  Bom, lá vamos nós — digo eu, num tom animado.
Não sei direito o que mais posso dizer. Não há como preparar 

alguém para isso.

T reze anos antes, quando comecei, aquilo acontecia umas poucas 
vezes por ano: recebíamos uma chamada dizendo que alguém ti-

nha tomado uma overdose fatal, e que já tinha morrido havia tanto 
tempo que qualquer intervenção médica era desnecessária. Mais co-
muns eram as chamadas relacionadas a overdoses em curso, e essas 
pessoas em geral podiam ser ressuscitadas. Hoje em dia acontece 
com frequência. Só neste ano, a cidade já teve quase 1.200 ocorrên-
cias desse tipo, e a maioria delas no nosso distrito. A maior parte 
é de overdoses relativamente recentes. Outras são corpos que já 
começaram a se decompor. Às vezes, essas pessoas são escondidas 
mal e porcamente por amigos ou parceiros afetivos que testemu-
nharam a morte, mas não querem passar pelo processo de reportá-la, 
não querem responder a ninguém sobre como aquilo aconteceu. 
Com maior frequência estão simplesmente ali largadas, depois de 
pegarem no sono eterno num lugar abrigado. Às vezes, a família 
as encontra primeiro. Outras vezes, os filhos. E outras vezes, nós: 

Longo_claro_rio_8a prova.indd   19Longo_claro_rio_8a prova.indd   19 12/07/2021   14:55:2512/07/2021   14:55:25



2 0  ·  L I Z  M O O R E

durante uma ronda, simplesmente as vemos ali, esparramadas ou 
caídas, e quando vamos checar seus sinais vitais vemos que estão 
sem pulso. Que estão frias. Mesmo no verão.

Pela abertura na cerca, Lafferty e eu descemos um declive até uma 
pequena fenda. Já entrei por ali dezenas, quiçá centenas de vezes 
desde que trabalho na polícia. Aquilo em teoria faz parte da nossa 
área de patrulha, aquele trecho coberto de vegetação. Toda vez que 
entramos encontramos alguém ou alguma coisa. Quando eu traba-
lhava com Truman, era sempre ele quem entrava primeiro. Ele era 
mais graduado do que eu. Hoje quem entra primeiro sou eu, abai-
xando a cabeça inutilmente, como se isso de algum modo fosse me 
manter seca. Mas a chuva não está dando trégua. O barulho que ela 
faz ao bater no meu quepe é tão alto que eu mal consigo me ouvir 
falar. Meus sapatos escorregam na lama.

Como muitas partes de Kensington, o viaduto de Lehigh — hoje 
quase sempre chamado de os Trilhos — é um pedaço de terreno 
que perdeu a finalidade. Costumava ser movimentado pelos trens 
de carga, que desempenhavam um papel fundamental no auge da 
era industrial de Kensington, mas agora está abandonado e tomado 
pela vegetação. Ervas daninhas, folhas e galhos cobrem agulhas e 
papelotes espalhados pelo chão. Grupos de pequenas árvores ocul-
tam qualquer atividade. Recentemente, a prefeitura e a empresa 
Conrail falaram em cimentar esse trecho, mas isso ainda não acon-
teceu. Sou cética: não consigo imaginar aquilo como algo diferente 
do que é, um esconderijo para pessoas na fissura atrás de uma dose, 
para as mulheres que fazem ponto na Avenida e seus clientes. Se 
aquilo for cimentado, novos enclaves surgirão por todo o bairro. Já 
vi isso acontecer antes.

Um leve farfalhar se faz ouvir à nossa esquerda, e um homem 
emerge dos arbustos. Tem uma aparência espectral e estranha. 
Fica parado, as mãos largadas junto ao corpo e pequenos filetes 
d’água a escorrer pelo rosto. Na verdade, seria impossível dizer se 
estava chorando.
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— Meu senhor — digo para ele. — Viu alguma coisa por aqui que 
devemos saber?

Ele não diz nada. Continua encarando mais um pouco. Passa a 
língua pelos lábios. Tem a expressão distante e faminta de alguém 
fissurado. Seus olhos têm um tom de azul incomum de tão claro. 
Talvez ele tenha ido encontrar algum amigo ali, penso eu, ou um 
traficante: alguém para ajudá-lo. Por fim, ele faz que não com a ca-
beça devagar.

— O senhor não deveria estar aqui embaixo, sabia? — digo para ele. 
Existem determinados agentes que não se preocupariam com 

essa formalidade por julgá-la inútil. É como retirar ervas daninhas, 
dizem alguns; em outras palavras, elas voltam a crescer na mesma 
hora. Mas eu sempre falo.

— Desculpa — diz o homem, mas não dá sinais de que pretende 
ir embora em um futuro próximo, e eu não me demoro para de-
bater com ele.

Seguimos andando. Grandes poças se formaram de um lado e de 
outro por onde passamos. A atendente da Central informou que o 
corpo estava a cem metros em linha reta da entrada que nós usa-
mos, ligeiramente à direita. Atrás de um tronco, disse ela. A pessoa 
que tinha feito o chamado deixou um jornal em cima do tronco pa-
ra nos ajudar a encontrar o corpo. É isso que estamos procurando 
conforme nos afastamos cada vez mais da cerca.

Quem vê o tronco primeiro é Lafferty, e ele se desvia do caminho 
— que na verdade não é um caminho, apenas o lugar nos Trilhos 
por onde as pessoas tenderam a caminhar mais ao longo dos anos. 
Vou atrás dele. Pergunto-me, como sempre, se vou reconhecer a 
mulher: se vai ser alguém que vou reconhecer por tê-la prendido, 
ou por ter passado por ela na rua diversas vezes na viatura. E então, 
antes que eu consiga impedir, o cântico familiar retorna: Ou Kacey. 
Ou Kacey. Ou Kacey.

Dez passos na minha frente, Lafferty olha por cima do tronco para 
inspecionar o outro lado. Ele não diz nada, só continua debruçado 
com a cabeça inclinada para um dos lados, observando.
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Ao chegar lá, faço o mesmo. 
Não é Kacey.
Esse é meu primeiro pensamento: eu não a conheço, graças a Deus. 

A morte foi recente; esse é meu segundo. Não faz muito tempo que 
ela está ali. Não há nada flexível nela, nada flácido. Pelo contrário: 
ela está rígida, deitada de costas, com um dos braços contraído para 
cima de modo que a sua mão se transformou numa garra. Seu rosto 
está contorcido e tenso, os olhos desagradavelmente abertos. Em 
geral, nos casos de overdose, os olhos estão fechados, o que sem-
pre me proporciona algum reconforto. Pelo menos eles morreram 
em paz, eu penso. Mas essa mulher parece estarrecida, incapaz de 
acreditar no destino que lhe acometeu. Está deitada sobre um leito 
de folhas. Com exceção do braço direito, está reta como um soldado 
de chumbo. É jovem. Vinte e poucos anos. Os cabelos estão — esta-
vam — puxados para trás num rabo de cavalo apertado, mas saíram 
do lugar. Fios foram tirados do elástico que os prendem. Ela veste 
um top e saia jeans. Está frio demais para essa roupa. A chuva cai 
diretamente sobre seu corpo e seu rosto. Isso também prejudica a 
preservação dos indícios. Por instinto, quero cobri-la, abrigá-la em 
algo quente. Onde está o seu casaco? Talvez alguém o tenha tirado 
depois que ela morreu. De modo pouco surpreendente, no chão ao 
seu lado há uma seringa e um torniquete improvisado. Será que ela 
estava sozinha quando morreu? Em geral elas não estão, as mulheres: 
costumam estar com namorados ou clientes que as abandonam quan-
do elas morrem, com medo de serem responsabilizados, com medo 
de se envolverem em alguma história da qual não querem participar.

Deveríamos checar os sinais vitais ao chegar. Geralmente eu não 
faria isso, não num caso óbvio como esse, mas como Lafferty está 
me observando, faço tudo como manda o figurino. Tomo coragem, 
passo por cima do tronco e estendo a mão para ela. Estou prestes 
a medir seu pulso quando ouço passos e vozes ali perto. Que droga, 
elas estão dizendo. Que droga. Que droga. A chuva apertou.

Os paramédicos nos encontraram. São dois homens jovens. Não 
estão com pressa. Já sabem que não podem salvar aquela dali. Ela 
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já se foi; faz parte do passado. Aqueles homens não precisam de um 
legista para lhes dizer isso.

— Fresquinha? — pergunta um deles. Assinto devagar. Às vezes 
não gosto do jeito como eles, como nós, nos referimos aos mortos.

Os dois rapazes se aproximam do tronco num passo saltitante e 
espiam por cima dele de modo casual.

— Cacilda — diz um deles, cujo sobrenome Saab está escrito ali 
no seu crachá, para o outro, Jackson.

— Pelo menos ela vai ser leve — diz Jackson, o que me acerta co-
mo um soco no estômago. Então, juntos, eles passam por cima do 
tronco, dão a volta no corpo e se ajoelham ao lado da mulher.

Jackson estende a mão para tocá-la com os dedos. Tenta algumas 
vezes encontrar alguma coisa, por formalidade, então se levanta. 
Verifica o relógio.

— Horário do óbito: 11h21, vítima desconhecida do sexo femini-
no — constata.

— Anota isso — peço a Lafferty. Uma coisa boa em relação a ter 
de novo um parceiro: outra pessoa para preencher o registro de 
atividade. Lafferty está carregando o seu dentro do casaco para pro-
tegê-lo da chuva, e então o retira e se curva acima dele para tentar 
mantê-lo seco.

— Espera um instante — eu digo.
Eddie Lafferty olha primeiro para mim, depois para o corpo.
Abaixo-me entre Jackson e Saab para examinar com cuidado o 

rosto da vítima, os olhos abertos agora embaçados, quase opacos, 
as mandíbulas dolorosamente contraídas.

E ali, logo abaixo das sobrancelhas e salpicados na parte superior 
das maçãs do rosto, está um amontoado de pequenos pontinhos 
cor-de-rosa. De longe, eles só a faziam parecer corada; de perto, 
são característicos, como pequeninas sardas ou as marcas de uma 
caneta num papel.

Saab e Jackson também se abaixam.
— Ah, é — diz Saab.
— O quê? — pergunta Lafferty. 
Ergo meu rádio até a boca.

Longo_claro_rio_8a prova.indd   23Longo_claro_rio_8a prova.indd   23 12/07/2021   14:55:2512/07/2021   14:55:25



2 4  ·  L I Z  M O O R E

— Possível homicídio — digo.
— Por quê? — quer saber Lafferty.
Jackson e Saab o ignoram. Ambos continuam curvados, estu-

dando o corpo. 
Abaixo o rádio. Viro-me para Lafferty. O treinamento dele, o 

treinamento.
— Petéquias — digo eu, apontando para os pontinhos.
— Ou seja? — diz Lafferty.
— Vasos sanguíneos estourados. Um sinal de estrangulamento.
A Unidade de Criminalística, a Homicídios e o sargento Ahearn 

chegam pouco depois.
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