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Nova York como personagem numa história de mistério não 
seria o detetive nem seria o assassino. Seria o suspeito enig‑
mático que está sabendo de tudo, mas se recusa a abrir o jogo.

donald e. westlake
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1.

É o primeiro dia da primavera de 2001, e Maxine Tarnow, 
embora em alguns sistemas o sobrenome dela ainda conste como 
Loeffler, está levando os filhos para a escola a pé. É, talvez eles já 
estejam grandinhos para isso, talvez Maxine não queira soltá-los 
ainda, são só dois quarteirões, é no caminho do seu trabalho, ela 
gosta, e aí?

Hoje, em todas as ruas, parece que todas as pereiras orien-
tais do Upper West Side da noite para o dia se abriram em cachos 
de flores brancas. No momento em que Maxine está olhando, o 
sol ultrapassa a linha dos telhados e caixas-d’água e chega até o 
final do quarteirão, até uma árvore em particular, que de repente 
se enche de luz.

“Mãe?” Ziggy com a pressa de sempre. “O.k.”
“Meninos, olhem só pra aquela árvore?”
Otis leva um tempo para olhar. “Sinistro, mãe.”
“Demorou”, concorda Zig. Os meninos seguem em fren-

te, Maxine contempla a árvore por mais meio minuto antes de 
alcançá-los. Na esquina, ato reflexo, ela assume uma postura de-
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fensiva, posicionando-se entre os meninos e o eventual motorista 
que ache divertido virar a esquina e atropelar alguém.

O sol refletido pelas janelas dos apartamentos voltadas para 
o leste começa a formar padrões indistintos nas fachadas dos pré-
dios do outro lado da rua. Ônibus articulados, uma novidade 
nessas linhas, arrastam-se pelas ruas do centro feito insetos gi-
gantescos. Portas de aço estão sendo levantadas, os primeiros ca-
minhões da manhã param em fila dupla, sujeitos munidos de 
mangueiras lavam seus trechos de calçada. Sem-tetos dormem 
em entradas de lojas, catadores de lixo arrastam enormes sacos 
plásticos cheios de latas vazias de cerveja e refrigerante em dire-
ção a mercados onde pretendem vendê-las, equipes de trabalho 
aguardam diante da entrada dos prédios a chegada do zelador. 
Adeptos do jogging saltitam sem sair do lugar junto ao meio-fio 
esperando o sinal abrir. Nas lanchonetes, policiais remediam sua 
carência de bagels. Crianças, pais e babás, sobre rodas ou a pé, 
seguem em todas as direções, rumo às escolas do bairro. Metade 
das crianças parece estar pilotando patinetes Razor, de modo que 
é preciso acrescentar esses veículos de alumínio à lista de coisas 
que podem armar uma emboscada a qualquer momento.

A Escola Otto Kugelblitz ocupa três casas geminadas entre 
as avenidas Amsterdam e Columbus, numa transversal que até 
agora conseguiu não aparecer em nenhum episódio de Law & 
Order. O nome da escola é uma homenagem a um pioneiro da 
psicanálise que foi expulso do círculo mais íntimo de Freud por 
conta de uma teoria da recapitulação por ele elaborada. Para 
Kugelblitz, era óbvio que toda existência humana passava por to-
das as variedades de doenças mentais conhecidas em sua época 
— o solipsismo da primeira infância, as histerias sexuais da ado-
lescência e início da idade adulta, a paranoia da meia-idade, a 
demência da velhice… tudo isso culminando na morte, que por 
fim se revela como “sanidade”.
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“Ótima hora de fazer essa descoberta!” Freud, jogando cin-
za de charuto em direção a Kugelblitz e expulsando-o da Berg-
gasse 19 para todo o sempre. Kugelblitz deu de ombros, emigrou 
para os Estados Unidos, instalou-se no Upper West Side e fez sua 
clientela, formando em pouco tempo uma rede de ricos e pode-
rosos que haviam recorrido a ele em momentos de sofrimento 
ou crise. Em ocasiões sociais chiquérrimas, cada vez mais ele se 
via apresentando um indivíduo a outro como “amigos” seus, e 
um reconhecendo o outro como mais uma alma remendada.

Fosse lá o que fosse o efeito que a análise kugelblitzana ti-
nha sobre seus cérebros, o fato era que esses pacientes estavam 
se dando tão bem em plena Depressão pós-1929, que depois de 
algum tempo fizeram uma vaquinha para abrir a escola e ain-
da deram a Kugelblitz uma participação nos lucros, criando um 
currículo em que cada série seria considerada uma determinada 
perturbação mental e manejada como tal. Um hospício com de-
ver de casa, basicamente.

Hoje, como sempre, Maxine encontra a enorme varanda da 
escola cheia de alunos, professores encarregados de toureá-los, 
pais e baby-sitters, bem como irmãos menores em carrinhos. O 
diretor, Bruce Winterslow, reconhecendo a chegada do solstício 
com um terno branco e um panamá, está confraternizando com 
os presentes, de todos os quais ele conhece o nome e o resumo 
de currículo, dando tapinhas nos ombros, manifestando uma 
atenção simpática, distribuindo conversa fiada ou ameaças, con-
forme o caso.

“Maxi, oi!” Vyrva McElmo, do outro lado da varanda, levan-
do muito mais tempo do que o necessário para atravessá-la, coisa 
de californiano, é o que pensa Maxine. Vyrva é um amor, mas 
bem que podia ser um pouquinho mais obcecada pelo tempo. Já 
houve quem levasse bola preta no clube de Mães do Upper West 
Side por muito menos do que ela faz.
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“Hoje à tarde minha agenda está um pesadelo de novo, sabe”, 
ela observa, a alguns carrinhos de distância de Maxine, “nada 
muito sério, quer dizer, não até agora, mas ao mesmo tempo…”

“Tudo bem”, só para apressar as coisas um pouco, “eu pego 
a Fiona e levo ela lá pra casa, depois você vem pegar quando 
puder.”

“Obrigada. Vou tentar não demorar muito.”
“Último caso ela pode dormir lá.”
Quando ainda não se conheciam direito, Maxine lhe ofere-

cia chá natural, depois de servir-se de café, até que um dia Vyrva 
perguntou, com muito jeito: “Vem cá, por acaso eu ando com 
placa da Califórnia na bunda?”. Hoje Maxine repara que ela não 
está usando o traje improvisado costumeiro dos dias de semana: 
em vez do macacão jeans, o que Barbie chamava de Terninho 
de Almoço Executivo, para começar, e o cabelo preso levantado 
em vez das tranças louras de sempre, e, em lugar dos brincos de 
borboleta de plástico, o quê, brilhantes, zircão? Algum compro-
misso mais tarde hoje, negócios, sem dúvida, procurar trabalho, 
talvez outra expedição de financiamento?

Vyrva tem diploma do Pomona College, mas não tem em-
prego regular. Ela e Justin foram transplantados do Vale do Silício 
californiano para o Beco do Silício, sua contraparte nova-iorqui-
na. Justin e um amigo de Stanford têm uma pequena empresa 
de informática que, sabe-se lá como, resistiu à catástrofe da indús-
tria pontocom do ano passado, ainda que não exatamente com 
uma exuberância irracional. Por enquanto estão conseguindo 
pagar as mensalidades da Kugelblitz, para não falar no aluguel 
do subsolo e do térreo de um prédio perto de Riverside, o qual 
provocou em Maxine, na primeira vez que esteve lá, um ataque 
de inveja imobiliária. “Magnífica residência”, ela fingiu regozi-
jar-se, “será que eu escolhi a profissão errada?”

“Conversa com o Bill Gates aqui”, Vyrva tranquila, “eu fico 
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só no aguardo, esperando vencer o prazo das minhas opções de 
ações. Certo, meu bem?”

Sol californiano, águas tão profundas que dá para fazer mer-
gulho, pelo menos quase sempre. Mas de vez em quando… Ma-
xine já está trabalhando na sua área tempo suficiente para de-
senvolver antenas que captam o que não foi dito. “Boa sorte com 
essa história, Vyrva”, pensando, seja lá o que for essa história, e 
percebendo uma sutil hesitação californiana quando ela desce 
da varanda, beijando as cabeças de seus filhos ao passar por eles, 
e retoma sua caminhada matinal.

Maxine tem uma pequena agência de investigações de frau-
des naquela rua, chamada Vigiar e Flagrar — a ideia original era 
“Vigiar e Punir”, mas logo se deu conta de que isso seria uma 
pretensão excessiva, até mesmo delirante — num prédio em que 
outrora funcionava um banco, com um saguão cujo pé-direito é 
tão alto que, no tempo em que fumar era permitido, às vezes o 
teto ficava invisível. Aberto como um templo das finanças pouco 
antes da Quebradeira de 1929, num momento de desvario não 
muito diferente da recente bolha da internet, o prédio foi refor-
mado e re-reformado ao longo dos anos, transformando-se num 
palimpsesto de paredes secas em que há lugar para crianças pro-
blemáticas, sonhadores fumantes de haxixe, agentes de talentos, 
quiropráticos, oficinas com empregados sem carteira, miniarma-
zéns para sabe-se lá que variedades de contrabando, e hoje em 
dia, no mesmo andar que a empresa de Maxine, uma agência de 
encontros chamada Expresso Yenta, a Agência de Viagens Ida e 
Volta, o oloroso conjunto de salas do acupunturista e herbanário 
dr. Ying, e no final do corredor, bem no final, o Aluga-se, antes 
ocupado pela Pacotes Ilimitada, uma sala raramente procurada 
mesmo quando era ocupada. O pessoal do andar lembra-se do 
tempo em que aquelas portas agora fechadas com correntes e ca-
deados eram ladeadas por brutamontes uniformizados munidos 
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de Uzis, que assinavam documentos referentes a misteriosas en-
comendas que saíam e chegavam. A possibilidade de que aque-
las submetralhadoras entrassem em ação a qualquer momento 
dava certo elã motivador ao cotidiano, mas agora o Aluga-se é só 
um lugar vazio, à espera.

Assim que sai do elevador, Maxine ouve a voz de Daytona 
Lorrain ecoando no corredor, atravessando a porta, em modali-
dade dramalhão, mais uma vez agredindo o telefone do escritó-
rio. Entra na sala na ponta dos pés mais ou menos na hora em 
que Daytona grita: “Eu assino a porra da papelada depois vou 
embora; se você quer ser o pai, cuida dessa merda toda”, e bate 
o fone com força.

“Bom dia”, Maxine gorjeia em terça descendente, talvez 
com um leve sustenido na segunda nota.

“É a última chance desse puto.”
Tem dias que dão a impressão que todo mau-caráter da ci-

dade tem o cartão da Vigiar e Flagrar numa agenda Rolodex ve-
lha e ensebada. Na secretária eletrônica acumularam-se alguns 
recados, até mesmo alguns referentes a casos em andamento. 
Depois de fazer uma triagem, Maxine retorna a ligação de um 
informante nervoso de uma companhia de fast-food em Nova 
Jersey, segundo o qual a empresa está há algum tempo negocian-
do com ex-empregados da Krispy Kreme a compra ilegal de infor-
mações referentes à temperatura e umidade da “caixa de fermen-
tação” do fornecedor de donuts, juntamente com fotos secretas do 
extrator de donuts, as quais, porém, ao serem examinadas, mais 
parecem ser polaroides de peças de automóveis tiradas anos atrás 
no Queens, que passaram por um Photoshop bem amadorístico. 
“Estou começando a desconfiar que tem alguma coisa esquisita 
nessa história”, a voz do contato treme um pouco, “vai ver que 
não é nada disso.”

“Não será por ser uma operação criminosa, Trevor, nos ter-
mos do Código Penal?”
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“É uma operação secreta do fbi!”, grita Trevor.
“Mas por que é que o fbi…”
“Ããã? Donuts Krispy Kreme? Em favor dos policiais, parcei-

ros deles na luta contra o crime?”
“Está bem. Vou falar com o pessoal da Promotoria do Con-

dado de Bergen, de repente eles estão sabendo de alguma coisa…”
“Peraí, peraí, tem alguém vindo, ih, agora eles me viram! 

Melhor eu…” Cai a ligação. Como sempre.
Maxine agora está encarando o mais recente de ela nem sabe 

mais quantos episódios de fraude de estoque envolvendo o vare-
jista de quinquilharias Dwayne Z. (“Dizzy”) Cubitts, conheci-
do em toda a região pelos anúncios da “Uncle Dizzy”, em que 
ele aparece rodopiando em alta velocidade sobre uma espécie 
de plataforma giratória, que nem uma criança querendo ficar 
tonta para curtir um barato (“Uncle Dizzy faz os preços dar a 
volta!”), apregoando araras para closets, saca-rolhas a laser, telê-
metros que calculam qual fila do supermercado deve andar mais 
rápido, alarmes sonoros que se prendem ao controle remoto da 
televisão para que você nunca mais o perca, a menos que você 
também perca o controle remoto do alarme. Nenhuma dessas 
engenhocas ainda está à venda nas lojas, mas elas podem ser vistas 
em ação na televisão, altas horas da madrugada.

Embora já tenha mais de uma vez corrido o risco de ir parar 
atrás das muralhas da prisão de Danbury, Dizzy continua víti-
ma de uma atração fatal por opções sublegais, colocando a pró-
pria Maxine diante de abismos morais que fariam um burro do 
Grand Canyon pensar duas vezes. Sendo que o problema é o 
charme de Dizzy, ou pelo menos uma ingenuidade de quem 
acaba de sair da plataforma giratória, a qual Maxine não conse-
gue acreditar de todo que seja falsa. Para um fraudador típico, 
o impacto sobre a família, a vergonha pública e a temporada 
no xilindró bastam para que ele procure alguma atividade legal, 
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ainda que não honesta. Mas mesmo em meio aos trapaceiros 
de baixa voltagem com quem ela está fadada a lidar, a curva de 
aprendizado de Dizzy é uma reta constante.

Desde ontem, o gerente de uma filial da Uncle Dizzy’s em 
Long Island, numa parada do trem de Ronkonkoma, vem deixan-
do mensagens cada vez mais desorientadas. Um problema no 
depósito, irregularidades no estoque, alguma coisa que seja um 
pouco diferente, puta que o pariu, Dizzy, por favor. Quando será 
que Maxine vai poder dar a volta por cima e virar Angela Lans-
bury, só lidar com gente de classe, em vez de viver ali naquele 
exílio, em meio a gente medíocre que assume compromissos fi-
nanceiros e depois não consegue arcar com eles?

Na sua última ida a trabalho à Uncle Dizzy’s, Maxine deu 
a volta em torno de uma pilha enorme de caixas e literalmen-
te esbarrou no próprio Dizzy, ostentando uma camiseta Crazy 
Eddie de um amarelo berrante, seguindo uma equipe de audi-
toria, os membros da qual tinham uma idade média de cerca de 
doze anos, pois a firma em que eles trabalhavam era famosa por 
contratar cheiradores de solvente, viciados em video games, casos 
diagnosticados de deficiência de pensamento crítico, que eram 
imediatamente enviados para trabalhar em controle de estoque.

“Dizzy, que foi?”
“Putz, aprontei outra vez, como diz a Britney.”
“Vamos lá”, andando de um lado para o outro entre as fileiras 

de caixas lacradas e levantando uma ou outra a esmo. Algumas 
daquelas caixas, para a surpresa de quem não tivesse a experiên-
cia de Maxine, pareciam, embora lacradas, não ter nada dentro. 
Ora. “Ou bem eu sou a Mulher Maravilha ou então você está 
com um probleminha de inflação de estoque. Melhor não em-
pilhar tanta caixa vazia, Dizzy, porque aí é só olhar pra que está 
por baixo da pilha e ver que ela não está afundando sob o peso 
das outras. O que normalmente é uma ótima pista, e quanto a 
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esses garotos da auditoria, você devia pelo menos esperar eles 
saírem do prédio pra só depois estacionar a porra do caminhão 
pra levar as mesmas caixas vazias pra próxima filial, está enten-
dendo?”

“Mas”, olhos arregalados do tamanho de pirulitos, “com o 
Crazy Eddie deu certo.”

“O Crazy Eddie acabou na cadeia, Diz. Você vai ganhar 
mais uma denúncia pra sua coleção.”

“Ah, tudo bem, a gente está em Nova York, onde júri de acu-
sação não livra a cara nem de salame.”

“Bom… enquanto isso a gente faz o quê? Chamo logo a 
swat?”

Dizzy sorriu e deu de ombros. Os dois estavam na sombra, 
em meio ao cheiro de papelão e plástico, e Maxine, assobiando 
“Help me Rhonda” por entre os dentes, resistiu ao impulso de 
atropelá-lo com a empilhadeira de garfo.

No seu escritório, ela contempla o arquivo de Dizzy pelo 
tempo máximo que consegue ficar sem abri-lo. Exercício espiri-
tual. O interfone toca. “Tem um Reg não sei das quantas aí que 
não tem hora marcada.”

Salva pelo gongo. Maxine guarda a pasta, que, tal como um 
bom koan, não ia fazer sentido, mesmo. “Bom, Reg. Entra logo. 
Quanto tempo.”
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2.

Coisa de uns dois anos, aliás. Reg Despard parece ter toma-
do umas boas porradas nesse ínterim. É um documentarista que 
começou como pirata nos anos 90, entrava no cinema na sessão 
da tarde com uma câmara de vídeo emprestada para filmar da 
tela a primeira exibição de um filme, tirava cópias em cassete que 
depois vendia na rua a um dólar cada, às vezes dois dólares quan-
do achava que dava pé, e muitas vezes já estava tendo lucro antes 
mesmo de terminar o fim de semana do lançamento. A qualida-
de profissional sofria um pouco, gente ruidosa que entrava com 
comida em sacos de papel barulhentos, ou que se levantava no 
meio do filme e tapava a imagem, às vezes por vários minutos. 
A mão de Reg que segurava a câmara também não era muito 
firme, e a imagem da tela dançava no enquadramento, às vezes 
de modo lento e onírico, mas às vezes de modo surpreendente-
mente abrupto. Quando Reg descobriu o zoom da câmara, come-
çou a fazer zooms que não há como não chamar de arbitrários, 
detalhes da anatomia humana, figurantes em cenas de multidão, 
carros interessantes passando no fundo etc. Num dia fatídico na 
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Washington Square, calhou de Reg vender um de seus cassetes 
a um professor de cinema da nyu, o qual no dia seguinte veio 
correndo pela rua para perguntar a Reg, esbaforido, se ele tinha 
consciência de estar na fronteira da forma de arte pós-pós-mo-
derna que ele praticava, “com a sua subversão neobrechtiana da 
diegese”.

Por achar que aquela história parecia um convite para um 
regime cristão de perda de peso, Reg começou a se desinteressar, 
mas o acadêmico empolgado insistiu, e em pouco tempo Reg 
passou a exibir suas fitas em seminários de doutorado, e daí a 
começar a fazer seus próprios filmes foi só um pulo. Vídeos ins-
titucionais, clipes para bandas ainda sem contrato, infomerciais 
para passar na tevê de madrugada e sabe-se lá o que mais, pensa 
Maxi. Trabalho é trabalho.

“Pelo visto, peguei você muito ocupada.”
“É a época do ano. Pessach, Semana Santa, finais da ncaa, 

Dia de São Patrício caindo num sábado, as coisas de sempre, 
problema nenhum, Reg — então, o que foi, conflitos matrimo-
niais?” Há quem ache esse jeito de Maxine meio brusco, e ela 
já perdeu alguns clientes por conta disso. Por outro lado, é bom 
para eliminar quem vem procurá-la só de farra.

Cabeça inclinada num ângulo melancólico. “Isso não rola 
desde 98… peraí, 99?”

“Ah. Logo ali, Expresso Yenta, não custa tentar, especializa-
dos em encontros em cafés, o primeiro latte grosso é de graça se 
você lembrar de pedir o cupom à Edith — então, Reg, se não é 
nenhum problema doméstico…”

“É uma companhia que eu estou fazendo um documentá-
rio sobre ela, sabe. A toda hora pinta uma questão de…” Uma 
daquelas expressões estranhas que Maxine já aprendeu a não 
ignorar.

“Atitude.”
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“Acesso. Estão escondendo muita coisa de mim.”
“E é coisa recente, ou a gente vai ter que mergulhar no passa-

do, software herdado que já não roda em nenhum computador, 
leis na véspera de prescrever?”

“Não, é uma dessas empresas de internet que não quebraram 
na bolha do ano passado. Nada de software velho”, meio decibel 
abaixo do esperado, “e acho que também não é caso de prescri-
ção, não.”

Ih… “Porque, sabe, se você só quer fazer um levantamento 
de patrimônio, pra isso não precisa de pessoa jurídica, é só en-
trar na internet, LexisNexis, HotBot, AltaVista, se você consegue 
guardar um segredo industrial, e de repente até as Páginas Ama-
relas…”

“O que eu estou realmente procurando”, mais solene do que 
impaciente, “provavelmente não vai dar pra achar com nenhu-
ma ferramenta de busca.”

“Porque… o que você está procurando…”
“São só os registros normais de uma empresa — livro-cai-

xa, livro-razão, planilha de imposto. Mas se você tenta dar uma 
olhada, aí a coisa fica estranha, tudo escondido muito além do 
alcance do LexisNexis.”

“Como assim?”
“A deep web, né? Não tem como chegar lá com uma busca 

de superfície, pra não falar na encriptação e nos redireciona-
mentos estranhos…”

Ah. “De repente você precisa é de uma pessoa mais da área 
de informática? Porque eu não…”

“Já botei um cara pra trabalhar nisso. O Eric Outfield, gênio 
do colégio Stuyvesant, fodão comprovado, preso quando ainda 
era moleque por atividade de hacker, confio nele cegamente.”

“Mas afinal, essa companhia é o quê?”
“Uma empresa de segurança informática, lá no centro, o 

nome é hashslingrz.”
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“Já ouvi falar; é, eles se deram muito bem, cociente preço/
lucro astronômico, contratando gente adoidado.”

“E a minha abordagem é essa. Sobreviver e prosperar. Um 
negócio pra cima, certo?”

“Mas… peraí… um filme sobre a hashslingrz? Mostrar o 
quê, um bando de nerd olhando pro monitor?”

“No roteiro original tinha muita perseguição de carro, explo-
são, mas aí o orçamento… Eles me deram um pequeno adian-
tamento, e ainda tenho acesso total, pelo menos era o que eu 
pensava até ontem, que foi quando eu resolvi te procurar.”

“Um problema de contabilidade.”
“Só queria saber pra quem eu estou trabalhando. Ainda não 

vendi a alma — é, quem sabe uns pedacinhos aqui e ali, mas 
enfim, achei melhor pedir pro Eric dar uma olhada. Você sabe 
alguma coisa sobre o presidente deles, Gabriel Ice?”

“Vagamente.” Reportagens de capa em publicações da área. 
Um dos jovens bilionários que emergiram incólumes do estou-
ro da bolha. Ela se lembra de algumas fotos, terno Armani cre-
me, chapéu de castor feito à mão, não exatamente distribuindo 
bênçãos papais a torto e a direito mas preparado para tal, caso 
surgisse a necessidade… no bolso, bilhete de permissão dos pais 
em vez de lencinho dobrado. “Eu li até onde aguentei, não fi-
quei nem um pouco, sabe, fascinada. Perto dele o Bill Gates é 
carismático.”

“Isso é só a máscara que ele usa nas festas. Ele tem recursos 
profundos.”

“O que é que você está dando a entender? Máfia, atividades 
clandestinas?”

“Segundo o Eric, um objetivo na vida escrito num código 
que nenhum de nós consegue ler. Com a possível exceção de 666, 
que a toda hora reaparece. Por falar nisso, você ainda tem aquele 
porte de arma?”
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“Prontinha pra usar, sim… por quê?”
Um pouco evasivo. “Essa gente não é… do tipo mais comum 

do mundo da informática.”
“Tipo assim…”
“Eles não têm nenhum jeito de nerd, pra começar.”
“É… isso? Reg, com base na minha experiência, é raro pre-

cisar dar tiro em caso de desfalque. Normalmente, basta a humi-
lhação pública.”

“É”, quase se desculpando, “mas e se não for desfalque? Ou 
se não for só isso. Se tiver outra coisa também.”

“Profundo. Sinistro. E todos eles estão envolvidos.”
“Paranoia demais pra você?”
“Pra mim, não, a paranoia é o alho na cozinha da vida, não 

é? Nunca é demais.”
“Quer dizer que não deve ter nenhum problema…”
“Detesto quando as pessoas dizem isso. Mas claro, eu dou 

uma olhada e depois te digo.”
“Beleza! Eu me sinto a própria Erin Brockovich!”
“Hm. Bom, agora chegamos a um assunto meio constrange-

dor. Acho que você não veio aqui me contratar, nada disso, não é? 
Não que eu me incomode de trabalhar sem um pagamento acer-
tado, mas é que tem umas questões éticas nesse caso, que nem 
papa-defunto correndo atrás de ambulância, não é?”

“Vocês não fazem um juramento? Quer dizer, quando você 
vê uma fraude acontecendo…?”

“Isso era em Fraudbusters, aquela série que eles tiveram que 
cancelar, as pessoas ficavam tendo ideias. A Rachel Weisz até que 
estava bem, não é.”

“Só estou dizendo isso porque vocês duas são cara de uma, 
focinho da outra.” Sorrindo, mãos e polegares levantados, como 
se enquadrando uma tomada de cena.

“Ora, Reg.”
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Com o Reg sempre se chegava a esse ponto. Eles se conhe-
ceram num cruzeiro. Logo depois da separação de Maxine, no 
que ainda não se tornou exatamente O Dia, do seu então mari-
do, Horst Loeffler, depois de passar um tempo excessivo fechada 
em casa, persianas baixadas, ouvindo vez após vez Stevie Nicks 
cantando “Landslide” numa fita de compilação cujas outras fai-
xas ela ignorava, bebendo horrorosas misturas de shirley temples 
com uísque alternadas com goles de groselha direto da garrafa e 
gastando meia tonelada de Kleenex por dia, Maxine finalmente 
deixou que sua amiga Heidi a convencesse de que um cruzeiro 
pelo Caribe de algum modo daria uma levantada em seu moral. 
Um dia, fungando, ela foi de seu escritório à Agência de Viagens 
Ida e Volta, onde encontrou superfícies empoeiradas, móveis 
surrados e um modelo desmazelado de um transatlântico que 
tinha várias características em comum com o Titanic.

“Você está com sorte. Acaba de haver um…” Pausa longa, 
sem troca de olhares.

“Cancelamento”, sugeriu Maxine.
“Por aí.” O preço era irresistível. Para qualquer pessoa que 

estivesse com a cabeça no lugar, dava para desconfiar.
Seus pais toparam com o maior prazer cuidar dos meninos. 

Maxine, ainda com o nariz escorrendo, deu por si dentro de um 
táxi com Heidi, que viera para o bota-fora, seguindo em direção 
a Newark ou talvez Elizabeth, que era de onde costumavam par-
tir os navios de carga, porque na verdade o “transatlântico” de 
Maxine era um porta-contêiner húngaro a frete, o Aristide Olt, 
navegando com bandeira de conveniência das ilhas Marshall. Foi 
só na primeira noite passada em alto-mar que ela se deu conta 
de que estava participando da “Folia 98 da asatranspeli”, a As-
sociação Americana de Transtorno de Personalidade Limítrofe. 
Muito divertido, cancelar por quê? A menos que… aahhh! Ela 
olhou para o cais, em direção a Heidi, que talvez experimentas-
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se um pouco de schadenfreude, cada vez menor naquela costa 
industrial, que já estava longe demais para que Maxine pudesse 
voltar a nado.

Assim que se sentou à mesa na hora do jantar, constatou 
que o clima reinante era de festa, todos reunidos sob uma faixa 
onde se lia bem‑vindos limítrofes! O comandante parecia ner-
voso, arranjando desculpas para passar algum tempo debaixo da 
toalha de mesa. A cada noventa segundos, um dj tocava o iní-
cio do hino semioficial da asatranspeli, a canção de Madonna 
“Borderline” (1984), e todos entravam no coro no trecho “O‑ver‑
the‑bor‑derlinnne!!!” com ênfase especial no n final. Uma espé-
cie de tradição, pensou Maxine.

Mais tarde, naquela noite, ela percebeu uma presença dis-
creta e deslizante, com o olho grudado num visor, gravando o 
que lhe parecia digno de registro com uma Sony vx2000, passan-
do de um convidado a outro, deixando que eles falassem ou não 
falassem, tanto fazia, e essa presença era Reg Despard.

Achando que desse modo talvez conseguisse sair do possí-
vel erro catastrófico que havia cometido, ela tentou segui-lo pela 
multidão. “Opa”, após algum tempo, “estou sendo seguido por 
uma stalker, é a fama, até que enfim.”

“Não tive a intenção…”
“Não, você podia até me ajudar a despistar essa gente, a não 

ficar achando que está todo mundo olhando pra mim.”
“Não quero prejudicar a sua reputação, eu já devia ter pin-

tado o cabelo há semanas, esse meu traje completo aqui custou 
menos de cem dólares na ponta de estoque da Filene…”

“Não se preocupe, porque ninguém vai ficar sabendo disso.”
Ora. Quando foi a última vez que alguém lhe dera a enten-

der, ainda que de modo muito indireto, que estava disposto a… 
talvez não desfilar, mas a se deixar ver com ela? Seria o caso de 
se ofender? Ao menos um pouco?
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Fazendo um tracking de um grupo de passageiros a outro, 
localizando por fim um cidadão de aparência mais ou menos 
normal interessado em selos de caça de aves migratórias e de 
conservação da natureza, conhecidos pelos colecionadores como 
“selos de patos”, e sua esposa, talvez não tão envolvida assim, 
Gladys —

“… e o meu sonho é ser o Bill Gross dos selos de patos.” 
Não apenas selos de patos federais, veja lá, mas também todos 
os selos estaduais — tendo se aventurado no decorrer dos anos 
nos sedutores charcos do fanatismo filatélico, este completista 
já totalmente sem escrúpulos fazia questão de ter tudo, versões 
de caçadores e de colecionadores, selos assinados pelos artistas, 
provas, variantes, defeituosos, edições de governadores… “Novo 
México! O Novo México só produziu selos de patos de 1991 a 
1994, terminando com a joia da coroa de todos os selos de patos, 
de uma beleza sobrenatural, o dos patos-de-asa-verde em pleno 
voo, de Robert Steiner, dos quais por acaso eu tenho um bloco 
inteiro…”

“O qual um belo dia”, proclama Gladys, saltitante, “eu vou 
tirar do plástico protetor, estragar a cola no verso com minha lín-
gua bem babada e usar pra pôr no correio o pagamento do gás.”

“Não tem valor postal, amorzinho.”
“Está olhando pro meu anel?” Uma mulher com um terni-

nho bege de poderosa dos anos 80 entrando em cena.
“Uma bela peça. Tem uma coisa… familiar…”
“Não sei se você é ligada em Dynasty, mas sabe aquela vez 

que a Krystle teve que pôr no prego o anel dela? É uma imitação 
em zircão, quinhentos e sessenta dólares, no varejo, é claro, o 
Irwin sempre compra no varejo, ele é que é o 301.83 do casal, eu 
sou só a parceira que dá apoio a ele. O Irwin sempre vai comigo 
nesses encontros todo ano, e eu termino comendo que nem uma 
frieira e tenho que aumentar o meu manequim porque nunca 
acho ninguém pra conversar.”
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“Não vai no papo dela não, ela é a tal que tem todos os du-
zentos e sei lá quantos episódios em Betamax. Põe fanática nisso. 
Você acredita que lá pros meados dos anos 80 ela chegou a mu-
dar o nome pra Krystle? Um marido menos compreensivo diria 
que isso não é normal.”

Reg e Maxine acabam indo parar no cassino do navio, onde 
pessoas com smokings e longos mal-ajambrados jogam roleta e 
bacará, fumando um cigarro depois do outro, trocando olhares 
lúbricos e brandindo, furibundos, maços de cédulas de mentiri-
nha. “É bondismo”, explicam-lhes, “ou Síndrome de James Bond 
Sem Diagnóstico, um grupo de apoio totalmente diferente. Ain-
da não entrou no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais, mas eles estão fazendo lóbi, quem sabe na quinta edi-
ção… São sempre bem recebidos nas nossas convenções porque 
são estáveis, dá pra ver, né?” Na verdade, Maxine não via nada, 
mas comprou uma ficha de “cinco dólares” e terminou ganhando 
o bastante, se fosse dinheiro de verdade, para fazer uma curta 
viagem à Saks, se e quando conseguisse escapar daquela roubada.

A certa altura, um rosto vermelho de álcool, que o destino 
quis que pertencesse a um certo Joel Wiener, surge no visor. “É, 
já sei, você me reconheceu do noticiário, e agora qualquer um 
pode me filmar, certo? Apesar que eu fui inocentado, aliás pela 
terceira vez, desse tipo de acusação.” E desarrolhou uma lon-
ga epopeia de injustiças, tendo alguma ligação com o mercado 
imobiliário de Manhattan, a qual Maxine não consegue acom-
panhar em todas as suas nuanças. Talvez tivesse sido melhor ela 
prestar atenção, e aí teria evitado alguns problemas no futuro.

Limítrofes saindo pelo ladrão. Por fim Maxine e Reg dão um 
jeito de passar alguns minutos tranquilos no tombadilho, vendo o 
Caribe passar. Contêineres empilhados para todos os lados, quatro 
ou cinco por pilha. É como estar em certos trechos do Queens. 
Com o pensamento ainda não de todo presente naquele navio, 
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Maxine dá por si a perguntar-se quantos daqueles contêineres 
estarão vazios e até que ponto seria possível descobrir algum tipo 
de fraude de estoque em andamento.

Ela observa que Reg não fez nenhuma tentativa de incluí-la 
na filmagem. “Eu achei que você não devia ser uma limítrofe. 
Imaginei que fizesse parte da equipe, tipo diretora social ou coisa 
parecida.” Surpreendendo-se ao se dar conta de que, sei lá, há 
uma hora ou mais ela não pensa no caso Horst, Maxine tem cons-
ciência de que se esboçar o mais leve comentário sobre o tema, 
a câmara de Reg vai voltar a rodar.

É uma prática antiga nessas reuniões da asatranspeli visitar 
fronteiras geográficas, cada ano uma diferente. Viagens de com-
pras a outlets de maquiladoras mexicanas. Sessões de apostas 
nos cassinos de Stateline, Califórnia. Comilanças de culinária 
teuto-pensilvaniana ao longo da Linha Mason-Dixon. A região 
limítrofe deste ano é a que fica entre o Haiti e a República Do-
minicana, onde paira um carma melancólico desde os tempos 
do Massacre do Perejil, sobre o qual pouco é dito no folheto. En-
quanto o Aristide Olt entra na pitoresca baía de Manzanillo, as 
coisas rapidamente começam a perder o foco. Tão logo o navio 
ancora no porto de Pepillo Salcedo, os passageiros interessados 
em peixes grandes estão animadamente alugando barcos para 
tentar pegar camarupins. Outros, como Joel Wiener, em quem o 
mercado imobiliário deixou de ser um interesse para tornar-se 
uma obsessão, ficam zanzando de uma agência a outra, sendo 
arrastados para as fantasias daqueles cuja motivação possivelmen-
te se deve à ganância, sem excluir a hipótese de vamos-sacanear-es-
ses-gringos.

A gente do local fala uma mistura de kreyòl com cibaeño. No 
final do cais, bancas de suvenires brotaram rapidamente, e tam-
bém barracas de comida servindo yaniqueques e chimichurros, 
praticantes de vodu e santería apregoando feitiços, vendedores 


