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Para Jim, sempre, 
e 

Para Um-ma e Ap-bah, 
por todo o seu amor e sacrifício
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LISTA DE PERSONAGENS

Proprietários do Miracle Submarine
Família Yoo
Pak Yoo, imigrante coreano e técnico certificado do Miracle Submarine LLC, 

uma câmara para terapia de oxigenação hiperbárica na cidade de Miracle 
Creek, estado da Virgínia

Young, esposa de Pak e coproprietária do Miracle Submarine
Mary, filha única do casal

Pacientes do Miracle Submarine
Família Thompson/Cho
Matt Thompson, radiologista e primeiro paciente do Miracle Submarine, em tra-

tamento para infertilidade
Janine Cho, sua esposa, clínica e conselheira médica do Miracle Submarine
Sr. e sra. Cho, pais de Janine, amigos da família Yoo e investidores do Miracle 

Submarine

Família Ward
Elizabeth, dona de casa divorciada e antiga contadora
Henry, filho único de Elizabeth, em tratamento para autismo, TDAH e TOC
Victor, ex-marido de Elizabeth e pai de Henry

Família Santiago
Teresa, dona de casa divorciada
Rosa, filha adolescente de Teresa, em tratamento para paralisia cerebral
Carlos, filho mais novo de Teresa

Família Kozlowski
Kitt, dona de casa casada e mãe de cinco filhos
TJ, seu caçula e único menino, em tratamento para autismo; autista não verbal

Participantes do julgamento
Honorável Frederick Carleton III, juiz
Abraham Patterley (Abe), promotor
Shannon Haug, advogada de defesa
Anna e Andrew, sócios de Shannon e membros da equipe de defesa
Steve Pierson, especialista em incêndios criminosos e detetive de polícia
Morgan Heights, detetive de polícia e investigadora ligada ao Serviço de Proteção 

à Criança
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oxigenação hiperbárica: administração de oxigênio a 
uma pressão atmosférica superior. Esse procedimento 
é realizado em câmaras especialmente projetadas, que 
permitem a liberação de 100% de oxigênio a uma 
pressão atmosférica três vezes maior que a normal […]. 
Os fatores limitantes ao uso da oxigenação hiperbárica 
incluem os riscos de incêndio e descompressão explosiva 
[…]. Também chamada de oxigenoterapia hiperbárica.

— Dicionário médico Mosby, 9ª edição (2013)
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O INCIDENTE

Miracle Creek, Virgínia
Terça-feira, 26 de agosto de 2008

Meu marido me pediu para mentir. Não era uma mentira importante.  
Talvez ele nem considerasse mentira, e, a princípio, eu também não consi-
derei. Na verdade, não era nada de mais. A polícia tinha acabado de liberar 
as manifestantes, e ele pediu que eu me sentasse no lugar dele, enquanto 
ele ia dar uma olhada para ver se elas não estavam retornando. Rendê-lo, 
como colegas de trabalho fazem uns pelos outros o tempo todo, como nós 
mesmos costumávamos fazer no mercado, enquanto eu comia, enquanto 
ele fumava. Ao me sentar, porém, esbarrei na mesa, e o certificado acima 
dela entortou um pouco, como se para me lembrar de que aquilo não era 
normal, de que havia uma razão pela qual ele nunca me deixara responsá-
vel por aquilo antes.

Pak se debruçou para ajeitar a moldura, os olhos fixos na caligrafia em 
inglês: Pak Yoo, Miracle Submarine LLC, Técnico Hiperbárico Certificado.

— Está tudo certo — disse ele, os olhos ainda no certificado, como se 
falasse com ele, não comigo. — Os pacientes estão selados, o oxigênio está 
ligado. É só você ficar sentada aí. — Ele me olhou. — Só isso.
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9 O JULGAMENTO DE MIRACLE CREEK .

Eu encarei os controles, os botões e interruptores pouco familiares da 
câmara, que no último mês havíamos pintado de azul-bebê e posicionado 
no galpão.

— E se os pacientes me chamarem pelo interfone? — perguntei. — 
Eu digo que você volta logo, mas…

— Não, eles não podem saber que eu saí. Se alguém perguntar, estou 
aqui. Estive aqui o tempo todo.

— Mas, e se alguma coisa der errado? E se…
— O que pode dar errado? — indagou Pak, em tom de ordem. — Eu 

já volto, e ninguém vai te chamar no interfone. Não vai acontecer nada.
Ele saiu andando, como se para encerrar o assunto. Na porta, porém, 

olhou de volta para mim.
— Não vai acontecer nada — repetiu, num tom mais suave. Parecia 

uma súplica.
A porta do galpão se fechou com um baque, e eu quis gritar que ele 

estava louco de achar que nada daria errado aquele dia, entre todos os 
dias, quando tanta coisa já tinha dado errado — as manifestantes, o plano 
de sabotagem, a consequente interrupção da eletricidade, a polícia. Será 
que ele achava que já tinha acontecido muita coisa, que nada pior poderia 
acontecer? Só que a vida não funciona dessa forma. Tragédias não são capa-
zes de evitar a chegada de novas tragédias, e o azar nunca vem dividido em 
proporções iguais; as desgraças são atiradas na nossa direção aos montes, de 
forma desordenada e incontrolável. Como é que ele não sabia disso, depois 
de tudo por que passamos?

Das 20h02 às 20h14, permaneci sentada, não disse nada, não fiz nada, 
como ele mandou. Meu rosto estava empapado de suor, e eu pensava nos seis 
pacientes trancados, sem ar-condicionado (o gerador comportava apenas a 
pressurização, o oxigênio e os interfones), e agradeci a Deus pelo aparelho 
de DVD portátil para acalmar as crianças. Repeti para mim mesma que de-
veria confiar no meu marido, então aguardei, conferindo o relógio, a porta, 
o relógio outra vez, rezando para que ele voltasse (ele tinha que voltar!) antes 
que o Barney terminasse e os pacientes pedissem outro DVD. Assim que a 
última música do programa começou, meu telefone tocou. Era Pak.
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10 . ANGIE KIM

— Elas ainda estão aqui — sussurrou ele. — Eu vou precisar montar 
guarda, para garantir que não tentem nada outra vez. Você vai ter que des-
ligar o oxigênio quando a sessão acabar. Está vendo o botão?

— Estou, mas…
— Gire até o fim no sentido anti-horário e aperte com força. Bote um 

alarme, para não esquecer. Às 20h20, pelo relógio na parede — disse ele, 
desligando em seguida.

Toquei o botão que marcava o oxigênio, de metal descolorido, o tom 
exato da torneira barulhenta de nosso antigo apartamento em Seul. Fiquei 
surpresa ao sentir quanto estava frio. Acertei meu relógio segundo o da pa-
rede, marquei o alarme para as 20h20. Naquele instante, enquanto estava 
prestes a pressionar a pequena saliência do botão que ativava o alarme, — 
neste momento a bateria do DVD acabou, e eu baixei a mão, assustada.

Penso bastante sobre esse momento. As mortes, a paralisia, o julga-
mento — será que tudo isso teria sido evitado se eu tivesse apertado o 
botão? É estranho, eu sei, que minha mente continue retornando a esse 
lapso em particular, considerando os erros maiores e mais dignos de culpa 
que cometi naquela noite. Talvez seja exatamente o tamanho, a aparen-
te insignificância, que o torne tão poderoso e suscite tantos “e se”. E se 
eu não tivesse me distraído com o DVD? E se eu tivesse movido o dedo 
um microssegundo mais depressa e conseguido acionar o alarme antes que 
o DVD parasse no meio da música? Amo você, você me ama, somos uma  
fa-mí-lia fe-l —

O vazio daquele momento, a categórica, densa e opressiva ausência 
de som — isso tudo me pressionava, me espremia por todos os lados. 
Quando o som enfim veio — um toc-toc-toc de dedos na janela, do inte-
rior da câmara —, eu me senti quase aliviada. Mas o barulho aumentou, 
passando a ser o de punhos socando o vidro em uma cadência que só 
podia significar Me tira daqui!, o som se intensificando mais e mais a cada 
momento. Foi então que percebi: só podia ser TJ batendo a cabeça contra 
a câmara. TJ, o garoto autista que adorava Barney, o dinossauro roxo, o 
menininho que correu para mim quando nos conhecemos e me abraçou 
com força. Sua mãe tinha ficado impressionada, contou que ele nunca 
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11 O JULGAMENTO DE MIRACLE CREEK .

abraçava ninguém (TJ odiava que tocassem nele), que talvez fosse a minha 
camiseta com o mesmíssimo tom de roxo do Barney. Desde aquele dia, 
passei a usar a mesma camiseta; lavava à mão, todas as noites, e a vestia 
para as sessões de TJ, e todo dia ele me abraçava. Todo mundo me achava 
muito legal, mas na verdade eu fazia aquilo por mim, porque amava o 
jeitinho com que ele me abraçava — o mesmo jeitinho de minha filha, 
antes que começasse a se esquivar dos meus abraços. Eu adorava beijar 
a cabecinha de TJ, sentir as cócegas de seus cabelinhos ruivos em meus 
lábios. Agora, esse menino, cujos abraços eu tanto aprecio, está batendo a 
cabeça contra uma parede de aço.

Ele não era louco. A mãe de TJ havia explicado que ele sofria de do-
res crônicas por conta de uma inflamação intestinal, só que ele não fala e, 
quando a dor aperta, TJ faz a única coisa capaz de aliviá-la: bate a cabeça, 
usando a nova dor, mais aguda, para atenuar a primeira. É como sentir uma 
coceira insuportável e arranhar a pele a ponto de sangrar, sentindo uma dor 
deliciosa, só que multiplicada por cem. Certa vez, ela me contou, TJ enfiou 
a cabeça numa janela. Aquilo me atormentou, a ideia daquele garotinho de 
oito anos sentindo uma dor tão forte que era preciso bater a cabeça contra 
uma parede de aço.

E o som dessa dor… as pancadas incessantes. A persistência, a insis-
tência crescente. Cada pancada disparava vibrações que reverberavam e 
iam ganhando corpo, forma, massa. Iam penetrando em mim. Eu sentia a 
coisa ribombando em minha pele, revirando minhas entranhas e exigindo 
que meu coração batesse no mesmo ritmo, mais forte, mais depressa.

Eu precisava interromper aquilo. Essa é a minha justificativa. Para 
ter saído correndo do galpão e deixado seis pessoas presas numa câmara 
fechada. Eu queria fazer a despressurização e abrir a porta, tirar TJ de lá, 
mas não sabia como. Além do mais, quando o interfone tocou, a mãe de 
TJ me implorou (ou melhor, implorou a Pak) que não interrompesse o 
mergulho, que ela o acalmaria, mas, por favor, pelo amor de Deus, troque 
as pilhas e reinicie o DVD do Barney agora! Havia pilhas na nossa casa, em 
algum canto, na porta ao lado, uma corridinha de vinte segundos, e ainda 
faltavam cinco minutos até eu precisar desligar o oxigênio. Então, saí.
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12 . ANGIE KIM

— Vamos trocar as pilhas — falei, cobrindo a boca para abafar a voz, 
imitando o tom grave e o sotaque forte de Pak. — Só um minutinho.

E saí correndo.
A porta da nossa casa estava entreaberta, e senti uma pontada de 

esperança de que Mary estivesse lá, dando uma limpeza, como eu havia 
mandado, e de que, por fim, algo daria certo naquele dia. Quando entrei, 
ela não estava. Eu me vi só, sem a menor ideia de onde estavam as pilhas 
e sem ninguém para me ajudar a procurar. Era o que eu esperava desde o 
início, mas aquele instante de esperança fora suficiente para que minhas 
expectativas subissem ao céu, então desabassem no chão. Calma, disse a 
mim mesma, e comecei a vasculhar o grande armário de aço que usávamos 
como despensa. Casacos. Manuais. Fios. Nada de pilhas. Quando bati a 
porta, o armário bamboleou, e o metal frágil fez uma barulheira, como 
um eco das pancadas de TJ. Visualizei sua cabeça batendo no aço, abrindo 
feito melão maduro.

Balancei a cabeça para afastar o pensamento.
— Meh-hee-yah — falei. O nome coreano de Mary, que ela odeia. 

Sem resposta. Eu sabia que não haveria, mas mesmo assim fiquei enfureci-
da. — Meh-hee-yah! — gritei de novo, mais alto, esticando as sílabas para 
que arranhassem minha garganta, precisando daquela dor para afastar os 
ecos das pancadas de TJ que ainda ribombavam em meus ouvidos.

Vasculhei o resto da casa, caixa por caixa. A cada segundo que passava 
sem achar as pilhas, minha frustração crescia, e eu pensei em nossa briga 
naquela manhã, eu dizendo que ela precisava ajudar mais — ela tinha  
17 anos! —, Mary se afastando sem dizer uma palavra. Pensei em Pak to-
mando as dores dela, como sempre. (“Não largamos tudo e viemos para os 
Estados Unidos para nossa filha cozinhar e limpar”, ele sempre diz. “Não, 
essa função é minha”, sinto vontade de responder. Mas nunca respondo.) 
Pensei em Mary revirando os olhos, de fones nos ouvidos, fingindo não me 
escutar. Qualquer coisa que alimentasse minha raiva, que ocupasse minha 
mente e me distraísse das pancadas. A raiva que sentia de minha filha era 
reconfortante e familiar, como um cobertor velho. Transformava o pânico 
numa leve ansiedade.
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13 O JULGAMENTO DE MIRACLE CREEK .

Cheguei à caixa do cantinho onde Mary dormia; abri as abas com 
força e joguei tudo no chão. Tralhas de adolescente: ingressos rasgados 
de filmes que eu nunca tinha visto, fotografias de amigos que eu não co-
nhecia, uma pilha de bilhetes, o de cima em um rabisco apressado. Fiquei 
esperando você. Quem sabe amanhã?

Eu queria gritar. Onde estavam as pilhas? (E, lá no fundo da mente: 
de quem era o bilhete? De um garoto? Esperou para quê?) No mesmo 
instante, meu telefone tocou — Pak outra vez —, então vi 20h22 na tela e 
lembrei. O alarme. O oxigênio.

Quando atendi, quis explicar que não havia desligado o oxigênio, mas 
que já estava a caminho, e que estava tudo sob controle, às vezes ele deixava 
o oxigênio ligado por mais de uma hora, certo? Minhas palavras, no entanto, 
saíram diferentes. Feito vômito — de uma rajada só, incontroláveis.

— A Mary sumiu — falei. — A gente faz tudo isso por ela, mas ela 
nunca está em casa, e eu preciso dela, preciso que ela me ajude a encontrar 
as pilhas para o DVD antes que TJ arrebente a própria cabeça.

— Você sempre pensa o pior dela, mas Mary está aqui, me ajudando 
— respondeu ele. — As pilhas estão debaixo da pia, mas é melhor não dei-
xar os pacientes sozinhos. Vou mandar Mary buscar. Mary, vá até lá agora. 
Leve quatro pilhas grandes para o galpão. Eu vou em um minu…

Eu desliguei. Às vezes, é melhor não dizer nada.
Corri até a pia da cozinha. As pilhas estavam onde ele tinha dito,  

em um saco que eu achava que fosse lixo, debaixo de um par de luvas 
sujas e cobertas de ferrugem. Estavam limpas ontem mesmo. O que Pak 
andava fazendo?

Balancei a cabeça. As pilhas. Eu precisava voltar para TJ.
Quando saí de casa, um cheiro estranho — feito madeira úmida quei-

mada — pairava no ar. Estava escurecendo, tornando mais difícil enxergar, 
mas avistei Pak ao longe, correndo em direção ao galpão.

Mary corria à frente dele.
— Mary, não precisa correr! — gritei. — Eu encontrei as pilhas. — 

Ela seguiu correndo, não em direção à casa, mas ao galpão. — Mary, para! 
— falei, mas ela não parou. Ignorou a porta do galpão e foi até os fundos. 
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14 . ANGIE KIM

Não entendi por quê, mas aquilo me assustou, a presença dela ali, e eu gri-
tei de novo, dessa vez seu nome coreano, mais baixinho. — Meh-hee-yah 
— falei, e corri atrás dela.

Mary se virou. Algo em seu rosto me deixou paralisada. Parecia re-
luzir, de certa forma. Uma luz alaranjada cobria sua pele, tremeluzente, 
como se ela estivesse parada sob o sol poente. Eu quis tocar seu rosto e 
dizer quanto ela era linda.

De sua direção, ouvi um barulho. Parecia um estalido, porém mais 
baixo e abafado, feito um grupo de gansos se preparando para voar, cen-
tenas de asas batendo ao mesmo tempo rumo ao céu. Pensei tê-los visto, 
uma cortina cinzenta rasgando o vento e subindo cada vez mais alto no 
céu violeta, mas pisquei, e o céu estava vazio. Disparei em direção ao som, 
então vi o que ela tinha visto e eu não tinha, a razão pela qual Mary corria.

Fogo.
Fumaça.
A parede dos fundos do galpão estava em chamas.
Não sei por que não corri nem gritei, ou por que Mary também não. 

Eu queria. Mas só consegui avançar lentamente, um passo de cada vez, 
aproximando-me, os olhos cravados nas chamas vermelhas e alaranjadas 
— trêmulas, saltitantes e rodopiantes, como numa dança.

Quando a explosão soou, meus joelhos cederam, e eu caí. Mas não 
tirei os olhos de minha filha. Toda noite, quando apago as luzes e fecho os 
olhos para dormir, eu a vejo, minha Meh-hee, naquele momento. O corpo 
sacodindo feito uma boneca de pano e subindo num arco pelo céu. Cheio 
de graça. E delicadeza. Logo antes de ela aterrissar, com um baque surdo, 
vejo seu rabo de cavalo balançando bem alto. Como quando ela pulava 
corda, quando pequena.
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UM ANO DEPOIS

O JULGAMENTO:  

DIA UM
Segunda-feira, 17 de agosto de 2009
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YOUNG YOO

Ao cruzar a sala de audiências, ela se sentiu como uma noiva. Sem dú-
vida, seu casamento fora a última vez — a única, na verdade — em 
que um recinto inteiro havia se calado e se virado para olhá-la. Se 

não fossem a variedade de cores de cabelos e os fragmentos de comentários 
sussurrados em inglês quando ela cruzou o corredor — “Olha, são os do-
nos”, “A filha ficou meses em coma, coitadinha”, “Ele está paraplégico, que 
horror” —, ela talvez pensasse que ainda estava na Coreia.

A pequena sala de audiências até parecia uma igrejinha antiga, com 
bancos de madeira barulhentos de cada lado do corredor. Ela manteve 
a cabeça baixa, como fizera no casamento, vinte anos antes; não tinha o 
costume de ser o centro das atenções, e aquilo parecia errado. Modéstia, 
discrição, invisibilidade: eram essas, não notoriedade e ostentação, as virtu-
des de uma esposa. Não era por isso que as noivas usavam véus? Para pro-
tegê-las dos olhares, para esconder o rubor de suas bochechas? Ela olhou 
para os lados. À direita, atrás da acusação, avistou rostos conhecidos, de 
familiares de seus pacientes.

Os pacientes haviam estado todos juntos uma única vez: em julho do 
ano anterior, durante a orientação, no exterior do galpão. Seu marido havia 
aberto as portas e revelado a câmara com pintura fresca na cor azul. “Este”, 
dissera Pak, cheio de orgulho, “é o Miracle Submarine. Oxigênio puro. 
Pressão intensa. Cura. Juntos.” Todos aplaudiram. As mães choraram. 
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17 O JULGAMENTO DE MIRACLE CREEK .

Agora, lá estavam aquelas mesmas pessoas, soturnas, desprovidas de qual-
quer esperança de um milagre, substituída pela curiosidade de quem fuça 
uma revista de fofoca na fila do mercado. Isso, e pena — se era dela ou de 
si mesmos, Young não sabia. Esperava raiva, mas elas sorriam enquanto ela 
caminhava, e ela precisou lembrar que era uma vítima. Não era a ré, não 
era considerada culpada pela explosão que causara a morte de dois pacien-
tes. Ela disse a si mesma o que Pak repetia diariamente — a ausência deles 
no galpão aquela noite não foi o que provocou o incêndio, e, mesmo que 
estivesse com os pacientes, ele não teria evitado a explosão —, então sorriu 
de volta. Aquele apoio era bom. Ela sabia disso. Mas parecia indevido, er-
rado, como um prêmio conquistado à base de trapaças, e, em vez de servir 
de respaldo, trazia o peso da preocupação de que Deus visse tudo aquilo 
e decidisse corrigir aquela injustiça, que a fizesse pagar de alguma outra 
forma por suas mentiras.

Ao chegar ao balaústre de madeira, Young conteve o ímpeto de correr 
para o outro lado e sentar-se à mesa da defesa. Sentou-se com sua família 
atrás da acusação, junto a Matt e Teresa, duas das pessoas presas no Miracle 
Submarine aquela noite. Fazia muito tempo que ela não os via, desde o 
hospital. Mas ninguém a cumprimentou. Todos olhavam para baixo. Eles 
eram as vítimas.

*

O fórum ficava em Pineburg, cidade vizinha a Miracle Creek. Eram 
estranhos, os nomes — o oposto do esperado. Miracle Creek não parecia 
um lugar onde milagres são operados, a não ser que o milagre fosse as 
pessoas passarem anos morando ali sem enlouquecer de tédio. O nome 
“Miracle” e suas possibilidades propagandísticas (além do baixo valor 
dos terrenos) os atraíra para lá, apesar de não haver outros asiáticos — 
provavelmente nenhum imigrante, ponto. Ficava a apenas uma hora de  
viagem da capital, Washington, D.C., a uma distância confortável  
de modernidades como o aeroporto Dulles, mas guardava o isolamento de  
uma cidadezinha muito afastada da civilização, um mundo totalmente 
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diferente. Estradas de terra, em vez de calçadas de concreto. Vacas, em 
vez de carros. Galpões de madeira decrépitos no lugar de arranha-céus 
de aço e vidro. Era como adentrar um filme antigo, em preto e branco. 
A cidade dava a sensação de ter sido usada e descartada; da primeira vez 
que Young visitou o lugar, teve o ímpeto de pegar todos os lixinhos do 
bolso e atirar o mais longe possível.

Pineburg, apesar do nome simples e de ser vizinha a Miracle Creek, 
era um charme, uma cidade cheia de ruazinhas estreitas com pavimento de 
pedras, ladeadas por lojinhas ambientadas em chalés e pintadas em cores 
bem vívidas. Ao olhar a fileira de lojas da rua principal, Young recordou 
seu mercado favorito de Seul, com a lendária fileira de produtos — ver-
de-espinafre, vermelho-pimenta, roxo-beterraba, laranja-caqui. Pela des-
crição, ela teria achado muito espalhafatoso, mas era o contrário — como 
se as cores berrantes suavizassem umas às outras, deixando uma sensação 
geral de agradável elegância.

O fórum ficava na base de uma colina, ladeando uma fila de videiras 
que subia a encosta. A precisão geométrica proporcionava uma calculada 
tranquilidade, e parecia apropriado encaixar um edifício da justiça entre 
ordenadas fileiras de vinhas.

Aquela manhã, ao olhar o fórum com suas compridas colunas brancas, 
Young pensara que aquilo era o mais próximo que ela já havia chegado dos 
Estados Unidos que imaginara. Na Coreia, depois de Pak decidir que ela se 
mudaria para Baltimore com Mary, Young fora a algumas livrarias folhear 
imagens do país — o Capitólio, os arranha-céus de Manhattan, o Inner  
Harbor. Em seus cinco anos ali, não visitara muitos pontos turísticos. Pas-
sara os primeiros quatro trabalhando numa mercearia a três quilômetros 
do Inner Harbor, mas em uma vizinhança que as pessoas chamavam de 
“gueto”, com casas fechadas por tábuas de madeira e garrafas quebradas 
por toda parte. Uma pequena catacumba de vidro blindado: isso tinha sido 
os Estados Unidos para ela.

Chegava a ser engraçado o tamanho de seu desespero para fugir da-
quele mundo poeirento, do qual ela agora sentia saudade. Miracle Creek 
era insular, com residentes de longa data (que remontavam a gerações, 
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19 O JULGAMENTO DE MIRACLE CREEK .

ao que se dizia). Ela achava que seus corações demorariam um pouco a 
amolecer, então dedicou-se a fazer amizade com uma família vizinha que 
parecia especialmente gentil. Com o tempo, porém, percebeu que eles não 
eram amistosos; eram educadamente hostis. Young conhecia o tipo. Sua 
própria mãe pertencera a essa raça que usava a educação para disfarçar a 
animosidade, como alguém que espalha perfume para disfarçar odores cor-
porais — quanto pior o cheiro, mais perfume se usava. Aquela delicadeza 
excessiva e rígida — o eterno sorriso da esposa, sempre de lábios fechados, 
e o marido, que terminava todas as frases com senhora —, mantinha Young 
à distância e reforçava seu status de estrangeira. Embora seus clientes mais 
frequentes em Baltimore fossem briguentos, vivessem xingando e recla-
mando de tudo, dos preços altos aos refrigerantes quentes e cortes de frios 
muito finos, havia honestidade em sua rudeza, uma confortável intimidade 
em sua gritaria. Feito implicância de irmãos. Tudo escancarado.

Quando Pak se juntou às duas nos Estados Unidos, no último ano, 
eles começaram a procurar uma casa em Annandale, o bairro coreano da 
área de Washington, D.C. — a uma curta distância de Miracle Creek.  
O incêndio interrompera tudo isso, e eles ainda estavam morando na casa 
“temporária”. Um casebre decrépito, numa área decrépita, diferente de to-
das as imagens que vira nos livros. Até hoje, o lugar mais chique em que 
Young pusera os pés nos Estados Unidos havia sido o hospital onde Pak e 
Mary passaram meses internados, depois da explosão.

*

Estava uma barulheira na sala de audiências. Não vinha das pes- 
soas — vítimas, advogados, jornalistas e sabe-se lá quem mais —, mas dos 
dois aparelhos pré-históricos de ar-condicionado que ficavam atrás do juiz, 
cada um numa lateral. Os dois roncavam feito cortadores de grama sempre 
que o termostato ligava e desligava, e como não estavam sincronizados, 
isso acontecia em momentos diferentes — um, depois o outro, depois o 
primeiro outra vez, então de novo, como um ritual de acasalamento entre 
duas feras mecânicas. A cada termostato ligado, tudo chacoalhava, cada 
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um num tom diferente, perturbando os ouvidos de Young. Ela queria en-
fiar o dedo mindinho na orelha, alcançar o cérebro e coçar.

A placa no lobby informava que o fórum era uma construção históri-
ca de 250 anos e pedia doações para a Sociedade de Preservação do Fórum 
de Pinehouse. Young balançou a cabeça só de imaginar essa sociedade, 
um grupo inteiro com o único propósito de impedir a modernização da-
quele edifício. Os norte-americanos tinham tanto orgulho de coisas com 
centenas de anos, como se a idade das coisas por si só tivesse algum valor. 
(Filosofia que não se estendia, claro, às pessoas.) Eles não pareciam perce-
ber que o mundo valorizava os Estados Unidos exatamente por não ser um 
país antigo, mas jovem e moderno. Os coreanos eram o oposto. Em Seul 
haveria uma Sociedade Modernizadora, dedicada a trocar todos os pisos de 
pinho “antigos” do fórum por placas de mármore e aço polido.

— Todos de pé. O Tribunal Penal de Skyline County está aberto, 
presidido pelo honorável juiz Frederick Carleton III — disse o oficial de 
justiça, e todos se levantaram.

Menos Pak. Ele estava agarrado aos braços da poltrona, as veias esver-
deadas de suas mãos e punhos saltando como se quisessem que os braços 
sustentassem todo o peso de seu corpo. Young começou a ajudar, mas se 
conteve, sabendo que necessitar de ajuda para algo básico como se levan-
tar pioraria tudo, e talvez ele acabasse nem se levantando. Pak dava tanta 
importância às aparências, à conformidade às regras e expectativas — clás-
sicos coreanos aos quais ela, estranhamente, nunca dera bola (segundo 
Pak, porque a riqueza da família dela lhe garantia o luxo de ficar imune 
a tudo isso). Mesmo assim ela entendia a frustração dele em ser a única 
figura sentada em meio àquela multidão de pé. Aquilo o tornava vulnerá-
vel, feito uma criança, e ela precisou refrear o ímpeto de abraçá-lo, para 
encobrir sua vergonha.

— O tribunal está em sessão. Processo número 49621, “Estado da 
Virgínia contra Elizabeth Ward” — disse o juiz, e bateu o martelo. Como 
numa coreografia, os dois aparelhos de ar-condicionado desligaram, e o 
rangido de madeira contra madeira reverberou no teto inclinado e pairou 
no ar em meio ao silêncio.
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Era oficial: Elizabeth era a ré. Young sentiu uma pontada no peito, 
como se uma célula dormente de alívio e esperança tivesse explodido e 
espalhasse fagulhas elétricas por todo o seu corpo, dissolvendo o medo que 
tinha dominado sua vida. Por mais que quase um ano tivesse se passado 
desde a absolvição de Pak e a prisão de Elizabeth, Young não acreditara 
muito, ficara pensando se não era uma armadilha, e se hoje, no início do 
julgamento, ela e Pak não seriam designados como os verdadeiros réus. 
Agora, porém, que a espera havia chegado ao fim, e após diversos dias de 
coleta de provas — “provas incontestáveis”, dissera a acusação —, Elizabeth  
seria julgada culpada, e eles resgatariam o dinheiro do seguro e recomeça-
riam a vida. Não viveriam mais estagnados.

Os jurados entraram. Young observou aquelas pessoas — 12 jurados, 
sete homens e cinco mulheres —, que acreditavam em punição capital e 
juraram-se dispostas a votar em prol de uma morte por injeção letal. Young  
descobrira isso na semana anterior. Ao perguntar por que o promotor pú-
blico estava especialmente bem-humorado, recebera a resposta de que os 
potenciais jurados que talvez votassem a favor de Elizabeth haviam sido 
dispensados por serem contra a pena de morte.

“Pena de morte?”, indagara ela. “Tipo, enforcamento?”
Sua perturbação e repulsa decerto ficaram aparentes, pois Abe fechou 

o sorriso. “Não, por injeção, drogas intravenosas. É indolor.”
Ele havia explicado que Elizabeth não necessariamente seria condena-

da à pena de morte, que era só uma possibilidade, mas mesmo assim Young 
temera ver Elizabeth ali, ver o terror que certamente haveria em seu rosto, 
ao confrontar pessoas com o poder de acabar com sua vida.

Young forçou-se a olhar para Elizabeth, sentada à mesa da defesa. Pa-
recia uma advogada, os cabelos loiros presos num coque, terninho verde-
-escuro, pérolas, salto alto. Young quase não a reconhecera, de tão diferente 
do que costumava ser — rabo de cavalo bagunçado, moletom amassado, 
meias de cores diferentes.

Era irônico: de todos os pais de pacientes, Elizabeth sempre fora a 
mais desgrenhada, mas possuía, de longe, a criança mais dócil de todas. 
Henry, seu único filho, era um menino bem-educado, que, ao contrário 
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de tantos outros pacientes, andava, falava, sabia usar o banheiro e não fa-
zia birra. Durante a orientação, quando a mãe de gêmeos com autismo e 
epilepsia perguntara a Elizabeth “Desculpe, mas o que é que o Henry está 
fazendo aqui? Ele parece tão normal”, ela franziu a testa, como se tivesse se 
ofendido. Recitou uma lista — TOC, TDAH, distúrbio sensorial, trans-
torno do espectro autista, ansiedade —, então contou como era difícil, 
disse que passava dias e mais dias pesquisando sobre tratamentos experi-
mentais. Parecia não fazer ideia de quanto parecia resmungona, rodeada de 
crianças em cadeiras de rodas e conectadas a tubos de alimentação.

O juiz Carleton pediu que Elizabeth se levantasse. Young esperou que 
Elizabeth chorasse enquanto o juiz lia as acusações, ou pelo menos que fi-
casse ruborizada, baixasse os olhos. Mas Elizabeth, com suas feições pálidas, 
tinha os olhos cravados no júri, sem piscar. Ela analisou o rosto de Elizabeth,  
tão vazio de expressão, e imaginou que a mulher estava anestesiada, em 
choque. Em vez de distante, porém, Elizabeth parecia serena. Quase feliz. 
Talvez, pelo enorme costume às carrancas de preocupação de Elizabeth, sua 
ausência quase a fazia parecer contente.

Ou talvez os jornais tivessem razão. Talvez Elizabeth estivesse desespe-
rada para se livrar do filho e, agora que Henry morrera, enfim tivesse con-
seguido um pouco de paz. Talvez fosse mesmo um monstro, desde o início.
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