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Este é para Ryan Easton — de Stout Creek 
até o pico Republic, com duas décadas e 

um monte de quilômetros no meio.



 
 
 
 
 
 
 
PRIMEIRA PARTE 

A TESTEMUNHA 
ESCONDIDA



  1

Em seu último dia de vida, Jace Wilson, de catorze anos, parou numa 
saliência de rocha em uma pedreira e, olhando a água fria, imóvel, fi-
nalmente entendeu algo que sua mãe tinha dito anos antes: demonstrar 

medo podia dar encrenca, mas a encrenca dobrava quando a pessoa mentia 
com relação ao medo. Na época Jace não tinha entendido exatamente o 
que ela queria dizer. Hoje entendia.

Era uma queda de vinte metros do Telhado até a água, e Jace estava 
apostando cem dólares — cem dólares que ele não tinha, claro — só por-
que havia demonstrado um fiapo de medo. Era uma aposta idiota, sim, e 
ele não a teria feito se as garotas não estivessem por perto, ouvindo tudo e 
rindo. Mas estavam, o que agora não eram apenas cem pratas, era muitíssi-
mo mais que isso, e ele tinha dois dias para pensar num jeito.

Nem todo mundo que tentava pular do Telhado se dava bem. Já ha-
viam tirado corpos da pedreira, e eram de caras mais velhos, caras da fa-
culdade, talvez até mergulhadores, ele não sabia. Mas tinha certeza de que 
nenhum sentia pavor de altura.

— Em que você foi se meter — sussurrou, olhando para trás, para o 
corte na cerca de arame que ligava a velha pedreira Easton Brothers até o 
seu quintal. 

Sua casa ficava de costas para a propriedade da pedreira abandonada, 
e Jace passava horas ali, explorando e nadando — e mantendo-se longe 
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das lajes de pedra. A única coisa que não fazia na pedreira era mergulhar. 
Nem gostava de se aproximar muito dos pontos de mergulho; se chegasse 
na beira só para dar uma olhada rápida para baixo, sua cabeça girava, as 
pernas enfraqueciam e ele precisava recuar o mais depressa possível. Po-
rém, mais cedo naquele dia, todas as horas passadas sozinho na pedreira 
tinham proporcionado a mentira de que precisava. Quando Wayne Potter 
começou a falar merda, dizendo que Jace morria de medo de altura só 
porque se recusara a subir a escada que um funcionário da manutenção 
tinha deixado encostada na lateral da escola, dando acesso ao telhado, 
Jace se livrou dizendo que não precisava subir numa escada para provar 
que não tinha medo de altura, porque mergulhava na pedreira o tempo 
todo, e que tinha certeza de que Wayne nunca havia feito isso.

Claro que Wayne pagou para ver. Claro que Wayne mencionou o 
Telhado. Claro que Wayne tinha um irmão mais velho que iria levá-los lá 
no fim de semana.

— Você é um idiota — disse a si mesmo em voz alta, andando por 
uma trilha de cascalho cheia de guimbas de cigarro velhas e latas de cerveja, 
na direção de uma das saliências na grande pedreira, acima de um lago que 
ele tinha certeza de que era fundo o suficiente para um mergulho. 

Começar aos poucos, esse era o seu plano. Daria esse mergulho, de 
uns cinco metros, depois iria para o outro lago, onde o ponto de mergulho 
era bem mais alto, pelo menos dez metros. Olhou para a água e já ficou 
tonto. O Telhado tinha mais do que o dobro daquela altura, certo?

— Apenas tente — disse. Falar consigo mesmo era bom, ali sozinho. 
Dava um pouco mais de confiança. — Apenas tente. Você não vai morrer 
pulando na água. Pelo menos daqui, não.

Mesmo assim ficou andando de um lado para outro nas lajes de pe-
dra, dando um bom metro de distância da beira, como se suas pernas 
pudessem se dobrar e fazê-lo escorregar de cara, deixando-o flutuando na 
água com o pescoço quebrado.

— Mariquinha — disse, porque foi assim que o tinham chamado 
mais cedo, na frente das garotas, e na hora isso o deixou quase com raiva 
suficiente para subir a escada.
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Um trovão ribombou e ecoou nas altas paredes de pedra e na água, 
parecendo mais profundo e perigoso na pedreira do que seria na estrada. O 
vento vinha aumentando desde que ele tinha saído da escola e agora estava 
forte de verdade, criando redemoinhos no pó de pedra. E um par de nu-
vens totalmente escuras avançava do oeste, com relâmpagos chamejando 
entre elas.

Tempo ruim para estar na água, pensou Jace, e então se agarrou a essa 
ideia, porque lhe dava uma desculpa para não mergulhar.

— Wayne Potter não vale o risco de ser eletrocutado.
Por isso foi recuando. Já estava quase no buraco da cerca quando 

parou.
Wayne Potter não queria ir embora. No sábado ele chegaria com o 

irmão e os dois levariam Jace até o Telhado, veriam quando ele se mijasse 
pelas pernas e morreriam de rir. Então Wayne voltaria à escola na segunda-
-feira e contaria a história, presumindo que ele não tivesse ligado para todo 
mundo antes. Ou, pior ainda, que não tivesse trazido todo mundo para 
olhar. E se trouxesse as garotas?

Foi essa ideia que finalmente lhe tirou a hesitação. Pular dava medo, 
mas não pular na frente das garotas? Era ainda mais assustador, e o preço 
era mais alto.

— É melhor você pular — disse. — Anda, seu covarde. É só pular.
Ele voltou rapidamente, porque a embromação só fazia o medo cres-

cer. Por isso queria ir depressa, acabar com aquilo para saber que era capaz. 
Assim que esse ponto inicial fosse alcançado, o resto seria fácil. Era só uma 
questão de aumentar a altura. Chutou os calçados, depois tirou a camiseta 
e a calça jeans e os deixou empilhados nas pedras.

Enquanto o trovão ribombava de novo, Jace apertou o nariz com 
o polegar e o indicador — coisa de criancinha, é verdade, mas ele estava 
sozinho e não se importava — e falou de novo:

— Não sou mariquinha.
Como estava apertando o nariz, sua voz saiu aguda, parecendo de 

menina. Olhou uma última vez para a água lá embaixo, fechou os olhos, 
dobrou os joelhos e saltou da pedra.
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Não era uma altura muito grande. Apesar de toda a preocupação, o 
mergulho terminou depressa e sem dor. A não ser, claro, pelo choque da 
água fria. Ele se deixou descer até o fundo — a água não o incomodava 
nem um pouco: adorava nadar, só não gostava de mergulhar — e esperou 
a sensação da pedra lisa e fria.

Não veio. Em vez disso seu pé tocou numa coisa estranha, um objeto 
mole e duro ao mesmo tempo, e ele se sacudiu, recuando com medo, por-
que, fosse o que fosse, não fazia parte do lugar. Abriu os olhos, piscando 
por causa da ardência da água, e viu o morto.

Ele estava sentado com as costas quase eretas, apoiado na pedra, as 
pernas esticadas à frente do corpo. A cabeça tombada para o lado, como 
se estivesse cansado. Cabelo louro flutuando na turbulência que Jace havia 
criado, os fios subindo do cocuruto e dançando na água escura. O lábio 
superior estava repuxado como se ele risse de alguém, um riso cruel, de 
zombaria, e Jace viu os dentes. Havia uma corda em volta dos tornozelos, 
presa a um haltere velho.

Durante alguns segundos Jace flutuou acima dele, suspenso a menos de 
um metro e meio de distância. Talvez fosse porque estava vendo aquilo através 
da água, mas se sentiu separado da cena, como se o cadáver ali embaixo fosse al-
guma coisa imaginada. Só quando percebeu por que a cabeça do homem estava 
inclinada para o lado o terror que deveria ter sentido inicialmente o dominou. 
A garganta do homem estava cortada: um talho tão grande que a água passa-
va através dele, como um canal aberto. Ao ver aquilo, Jace tentou voltar para 
cima, de forma frenética, agitada. Não estava a mais de cinco metros de pro-
fundidade, mas mesmo assim teve certeza de que não chegaria à superfície, iria 
se afogar ali embaixo, seu corpo ficaria para sempre ao lado do outro cadáver.

Quando rompeu a superfície, já estava tentando gritar por socorro, e 
o resultado foi medonho; engoliu água e engasgou, sentiu que ia se afogar, 
não conseguia puxar o ar para os pulmões. Finalmente respirou, ofegando, 
e cuspiu a água que estava na boca.

Água que havia tocado no defunto.
Sentiu vontade de vomitar e nadou com força, mas percebeu que ia 

na direção errada, rumo às paredes íngremes que não o permitiam sair da 
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água. Em pânico, virou e finalmente viu algumas pedras baixas. O mundo 
ecoou com mais trovões enquanto ele baixava a cabeça e nadava. Na pri-
meira tentativa de sair da água, os braços falharam e ele caiu de volta, com 
força suficiente para afundar a cabeça.

Qual é, Jace! Sai daí, sai daí, você precisa sair…
Na segunda tentativa conseguiu, e ao sair ficou deitado de barriga 

para baixo. A água da pedreira escorria da sua boca novamente, pingando 
dos lábios. Pela segunda vez pensou em como ela passava por aquele talho 
enorme na garganta do homem. Sentiu ânsia e vomitou na pedra, a gar-
ganta e o nariz queimando, e então se arrastou, fraco, para longe do lago, 
como se a água pudesse vir atrás, agarrar sua perna e puxá-lo de volta.

— Merda — sussurrou. 
Sua voz fraquejou e o corpo inteiro se sacudiu. Quando achou que 

conseguiria confiar nas próprias pernas, levantou-se, inseguro. O vento 
de tempestade resfriou a água em sua pele e na cueca encharcada, e ele se 
abraçou, pensando idiotamente: Esqueci de trazer uma toalha. Só então 
percebeu que, além disso, tinha saído da água pelo lado errado da pedreira. 
Suas roupas estavam empilhadas na laje do lado oposto.

Que sacanagem, pensou, olhando as paredes íngremes que cercavam a 
parte do lago onde estava. Não era uma subida fácil. Na verdade, ele não 
tinha certeza de que fosse possível escalar. Acima só havia pedra na vertical e 
lisa. Mais longe um pouco, abaixo do lago, havia uma descida que levava a 
uma área coberta de arbustos e espinheiros. Ir naquela direção seria lento e 
doloroso, sem calçados nem calça. A opção mais rápida era simples: voltar 
para a água e atravessar nadando.

Olhou a pilha de roupas, suficientemente perto para acertá-las com 
uma pedrada. O celular estava no bolso da calça.

Preciso de ajuda, pensou, preciso que venham me buscar, depressa.
Mas não se mexeu. A ideia de entrar de novo naquela água… Ele olhou 

para o lago, de um verde-escuro mais escuro do que nunca, que subitamente 
foi iluminado por um relâmpago. A tempestade vinha chegando depressa.

— Ele não vai te machucar — disse, indo devagar na direção da água. 
— Não vai voltar à vida e te agarrar.
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Dizer isso o fez perceber uma coisa que ele ainda não tinha proces-
sado na tentativa desesperada de se afastar: o homem não voltaria à vida, 
mas também não estava muito afastado da vida. O cabelo, os olhos, o lábio 
repuxado contra os dentes… nem mesmo a pele em volta do ferimento ti-
nha começado a se decompor. Jace não sabia quanto tempo isso demorava 
para acontecer, mas pelo jeito seria bem rápido.

Não faz muito tempo que ele está aqui…
Dessa vez o trovão fez com que ele desse um pulo. Estava olhando a 

pedreira ao redor, o topo das paredes de pedra, procurando alguém que 
pudesse estar espiando.

Vazio.
Dá o fora daqui, ordenou, mas não conseguia se obrigar a nadar. Não 

conseguia se imaginar imerso naquela água de novo, passando por cima 
do homem com o haltere amarrado nos tornozelos, a cabeça pendida e a 
garganta cortada. Em vez disso foi andando na direção da descida. Ali uma 
laje de pedra conectava um lado ao outro: o lago em que ele tinha acabado 
de estar, do lado direito, e outro do lado esquerdo. A queda do lado esquer-
do era o monstro de dez metros que ele pretendera usar como treino para o 
Telhado. Por algum motivo a laje estreita era o lar de algumas plantas, mas 
só de plantas perigosas. Qualquer coisa que crescesse em pedra parecia ter 
espinhos. Quase pisou numa garrafa quebrada quando entrou no meio do 
mato. Com os primeiros passos os espinhos começaram a arranhar sua car-
ne. Jace fez uma careta mas continuou devagar, o sangue quente se mistu-
rando com a água fria nas pernas. As primeiras gotas de chuva começaram 
a cair e os trovões ribombavam lá em cima, ecoando na pedreira como se a 
terra quisesse responder.

— Ai! Merda! 
Ele tinha pisado direto num espinho. A ponta ficou presa na sola do 

pé, de modo que o passo seguinte a fez penetrar ainda mais. Estava equi-
librado numa das pernas e tinha acabado de arrancar o espinho, com o 
sangue correndo para encher o furo quando ouviu o motor do carro.

Seu primeiro pensamento foi que poderia ser um segurança ou algo 
assim. Seria bom. Seria maravilhoso, porque qualquer castigo que recebesse 
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por ter estado na pedreira valeria o preço de sair dali. Por um longo mo-
mento ficou como estava, equilibrado numa perna só, segurando o pé san-
grento com uma das mãos e prestando atenção. O motor continuou e 
continuou, era alguém subindo pela estradinha de cascalho bloqueada por 
um portão trancado.

É o assassino voltando, pensou, e naquele momento a indecisão conge-
lada se transformou num terror alucinado. Estava parado no meio da laje, 
no ponto mais visível de toda a pedreira.

Virou-se e se pôs a voltar para o lugar de onde tinha vindo, e parou. 
Ali não havia como se esconder. A face da rocha era vertical; não existia 
nenhum lugar onde se enfiar. Girou o corpo e foi de novo na outra dire-
ção, tentando passar pelo mato, indiferente aos espinhos que o rasgavam, 
deixando fitas de sangue no peito, nos braços e nas pernas.

Agora o motor estava muito perto.
Não conseguiria chegar ao outro lado. Pelo menos não a tempo.
Jace Wilson olhou a água embaixo, numa tentativa rápida de escolher 

uma zona segura, apesar de a água estar escura demais para mostrar o que 
o esperava sob a superfície, e saltou. Isso é que era dominar o medo: ele 
morria de medo de altura, mas e da pessoa que estava chegando? Não era 
medo. Era terror.

Dessa vez a queda pareceu real, longa, como se ele tivesse pulado 
de um lugar verdadeiramente alto. Estava pensando em pedras e peda-
ços de metal retorcido, em todo o lixo deixado para trás naqueles lagos da 
pedreira, em todas as coisas sobre as quais seu pai havia alertado, quando 
bateu na água e afundou como se entrasse num túnel vertical. Tentou in-
terromper o mergulho o quanto antes, mas a velocidade era grande, e ele 
afundou ao mesmo tempo que tentava subir, descendo até o final. O lago 
não era tão fundo quanto ele imaginava. O pouso provocou um choque, os 
pés batendo na pedra e lançando uma fagulha de dor pela coluna. Ele deu 
impulso de volta e subiu devagar. Dessa vez não queria romper a superfície 
fazendo muito barulho.

Sua cabeça alcançou a superfície no instante em que o motor silen-
ciou. O carro havia parado. Jace nadou em direção a uma saliência de 
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calcário que se projetava para cima em diagonal, oferecendo uma fenda es-
treita em que ele tinha certeza de que conseguiria se enfiar. Tinha acabado 
de chegar lá quando se arriscou a olhar para cima e viu um homem andan-
do na direção da água. Era alto e de ombros largos, com cabelo comprido, 
louro-claro. Estava de cabeça baixa, seguindo a trilha, e ainda não tinha 
visto Jace. A pedreira tinha ficado muito escura enquanto as nuvens carre-
gadas passavam por cima, mas no relâmpago seguinte Jace viu o brilho de 
um distintivo e percebeu que o homem usava uniforme.

Polícia. Alguém já havia chamado os policiais, ou de algum modo eles 
já sabiam. Para Jace não importava o que tinha acontecido para levá-las 
até aquele lugar. Eles estavam ali. A ajuda havia chegado. Soltou o ar lon-
gamente e quando enchia os pulmões para gritar por ajuda viu os outros.

Havia um segundo policial, também louro, o cabelo cortado mais 
curto, estilo militar. Trazia uma arma no cinto e empurrava um homem 
algemado com um capuz preto na cabeça.

Jace conteve o grito e ficou imóvel, agarrado à pedra com os pés e 
uma das mãos. Tentando não se mexer. Não respirar.

O primeiro policial esperou até que os outros homens o alcançassem. 
Estava de pé com os braços cruzados, impaciente, enquanto olhava o ho-
mem encapuzado avançar aos tropeços. O encapuzado tentava falar, mas 
não conseguia. Só emitia uma série de sons estranhos e agudos.

Ele está com alguma coisa tapando a boca, percebeu Jace. Talvez não 
conseguisse entender as palavras, mas o significado era claro: o homem 
estava implorando. Estava com medo e implorando. Eram gemidos e ga-
nidos, como os de um cachorrinho. Quando o primeiro policial deu um 
chute e derrubou o homem encapuzado, jogando-o com força no chão, 
sem enxergar e despreparado para a queda, Jace quase gritou, obrigando-se 
a morder o lábio para permanecer em silêncio. O segundo policial se abai-
xou e prendeu o homem com um dos joelhos, puxando a cabeça dele para 
cima, pelo capuz. Inclinou-se e sussurrou alguma coisa. Jace não conseguiu 
ouvir as palavras. O agente ainda estava falando com o homem do capuz 
quando estendeu a mão e dobrou os dedos, impaciente, esperando alguma 
coisa, e o primeiro policial lhe entregou uma faca. Não era um canivete 
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nem uma faca de cozinha, e sim do tipo que os soldados usavam. Uma faca 
de combate. Uma faca de verdade.

Jace viu o homem se debater, reagindo a um movimento rápido da 
lâmina, em seguida viu seus pés se sacudirem em espasmos, raspando a 
terra, buscando tração, enquanto tentava levar as mãos algemadas ao pes-
coço, querendo empurrar de volta o sangue que escorria por baixo do ca-
puz. Então os dois policiais o agarraram, rápidos e eficientes, segurando 
suas roupas por trás, com cuidado para permanecer longe do sangue. Em 
seguida o empurraram da pedra, e ele caiu, como Jace momentos antes, 
ultrapassando o próprio sangue: uma nuvem vermelha estava no ar, acima 
da cabeça, quando ele bateu na água.

Com o som do corpo batendo na água, Jace finalmente se mexeu. 
Agora que só estavam os dois policiais lá em cima, sem distrações, eles pro-
vavelmente olhariam em volta. Provavelmente o veriam. Então o garoto se 
enfiou embaixo da pedra e se espremeu no escuro, tentando se esconder ao 
máximo, agarrando as pedras com firmeza. Não conseguiu ir longe. Estaria 
visível para qualquer um que estivesse no mesmo nível que ele, do outro 
lado, mas isso exigia que a pessoa entrasse na água. Mesmo assim, se eles 
descessem, seu esconderijo se transformaria numa armadilha. Não haveria 
para onde fugir. Sua respiração tinha se acelerado, ele ofegava, estava tonto 
e achou que ia vomitar outra vez.

Não vomite, não faça nenhum barulho, você não pode fazer nenhum barulho.
Durante alguns segundos tudo ficou em silêncio. Eles iriam embora. 

Jace achou que os homens provavelmente iriam embora e ele poderia sair 
dali, estaria em casa logo mais, apesar de tudo.

Foi então que escutou as vozes altas e claras pela primeira vez:
— Olha só. Parece que alguém nadou por aqui. E deixou as roupas 

para trás.
A voz estava tão afável que, por um momento, Jace não conseguiu 

acreditar que vinha de um dos homens que tinha cometido o assassinato lá 
em cima, com a faca. Parecia impossível.

Houve uma pausa, e em seguida o segundo homem respondeu:
— Uma coisa são as roupas. Mas ele também deixou os sapatos?
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— Parece um terreno difícil para andar sem sapatos — concordou a 
primeira voz.

Então as vozes estranhamente serenas ficaram em silêncio, mas houve 
outro som, um estalo metálico nítido. Jace tinha ido com o pai ao stand de 
tiros vezes suficientes para reconhecer: era uma bala entrando na câmara 
de uma arma.

Os homens começaram a dar a volta na borda da pedreira. Abaixo 
deles, agarrado às rochas escuras, Jace Wilson começou a chorar.


