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À minha extraordinária mulher, Lorraine Adams
No meu quarteirão ainda brincamos…

No meu quarteirão ainda rezamos…

Às minhas sublimes filhas, Annie e Genevieve
À minha mãe, Harriet, e a meu irmão, Randolph Scott

À memória de Carl Brandt (1935‑2013)
E à memória de meu pai, Milton Price (1924‑2008)



Quem pensou que eles não ouviriam os mortos?
Quem pensou que eles pudessem pôr de quarentena

Aqueles que já não são, que foram um dia?
Stephen Edgar, “Nocturnal”

A investigação de homicídios constitui uma grande 
responsabilidade, por isso não permita que ninguém o 

afaste da verdade e o impeça de cumprir seu 
compr0misso pessoal de buscar que a justiça seja feita. 

Não apenas pelo morto, mas também pelos membros 
da família que estão vivos.

Vernon Geberth, Practical Homicide Investigation (4. ed.)
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1.

Enquanto Billy Graves seguia pela Segunda Avenida a ca-
minho do trabalho, o número de pessoas nas ruas o inquietou: já 
passava da uma e quinze da manhã e ainda havia mais gente 
entrando nos bares do que saindo, cada qual precisando abrir ca-
minho à força em meio a grupos de fumantes embriagados que, 
cambaleando, bloqueavam as portas de entrada. Ele odiava as leis 
contra o fumo. Elas só criavam problemas — barulho para os vizi-
nhos altas horas da noite, espaço suficiente do lado de fora para 
que os brigões começassem a trocar porradas e uma epidemia de 
táxis e limusines vazios buzinando para atrair clientes.

Era a noite de São Patrício, a pior do ano para a equipe do 
plantão noturno do Departamento de Polícia de Nova York, o 
punhado de detetives sob o comando de Billy que cuidava dos 
crimes ocorridos em Manhattan, desde as Washington Heights 
até a Wall Street, entre uma e oito da manhã, quando não exis-
tia nenhum patrulhamento de rotina nos diversos distritos poli-
ciais. Havia outras noites ruins, a do Halloween e a véspera de 
Ano-Novo, só para mencionar duas, mas a de São Patrício era a 
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mais preocupante, com uma violência mais espontânea e tecno-
logicamente menos sofisticada. Pisadas, objetos contundentes, 
punhos — mais pontos de sutura do que cirurgias, porém muita 
truculência.

Uma e quinze da manhã: como sempre, as chamadas po-
diam acontecer a qualquer momento, mas a experiência lhe en-
sinara que as horas mais perigosas, em especial num feriado em 
que se bebia muito, eram entre três, quando os bares e as boa tes 
começavam a fechar, com todo mundo saindo ao mesmo tempo, 
e cinco da manhã, quando os porristas mais inveterados fica-
vam sem combustível e caminhavam trôpegos antes de apagar por 
completo. No entanto, sendo a cidade o que era, Billy nunca sa-
bia exatamente quando voltaria a ver seu travesseiro. Às oito ain-
da poderia estar numa delegacia registrando os pontos principais 
de um incidente que havia resultado em lesões corporais graves, 
para a turma que logo assumiria o trabalho, enquanto o agressor 
ou continuava solto ou roncava numa cela; ele também pode-
ria estar na sala de espera da emergência do hospital do Harlem, 
do Beth Israel ou do St. Luke’s-Roosevelt, interrogando paren-
tes ou testemunhas, aguardando para saber se a vítima iria desta 
para melhor ou sobreviveria. E também poderia estar zanzando 
na cena de um crime, com as mãos nos bolsos, remexendo os 
detritos com a ponta do sapato à procura de cartuchos; ou, ou, ou, 
se o Príncipe da Paz estivesse de plantão e o trânsito fosse leve na 
direção de Yonkers, poderia chegar em casa a tempo de levar as 
crianças para a escola. 

Alguns detetives gostavam de ações violentas, mesmo no 
turno da noite, mas Billy não era um deles. Tinha sempre a espe-
rança de que o caos noturno de Manhattan não merecesse a aten-
ção de sua equipe e produzisse apenas alguns casinhos de merda 
que pudessem ser passados para outros policiais no dia seguinte.
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“E aí, Coreano, como vai?”, ele disse, arrastando as palavras 
ao entrar na loja de conveniência, aberta vinte e quatro horas, 
em frente a seu escritório, na Terceira Avenida. Joon, o balconista 
da noite, com seus óculos de aros de chifre remendados com fita 
ade siva, começou automaticamente a pegar o kit de produtos 
noturnos de seu cliente habitual: três latinhas de meio litro do 
energético Rockstar, dois tubos de uma gelatina também estimu-
lante, um maço de Camel Lights.

Billy abriu uma lata da bebida antes que ela fosse para a sa-
cola.

“Muito dessa merda faz você se sentir mais cansado ainda”, 
disse o coreano, repetindo a preleção de sempre. “Como um bu-
merangue.”

“Sem dúvida.”
Enquanto ele pegava seu cartão Visa, a câmera de seguran-

ça junto à caixa registradora retratou Billy em toda a sua gloriosa 
forma: corpo de jogador de futebol americano mas de ombros 
caídos; no rosto pálido, olhos marcados pelo cansaço e encima-
dos por um chumaço de cabelo prematuramente grisalho. Ele 
só tinha quarenta e dois anos, porém aquela aparência de papel 
celofane amassado combinada com a postura clássica de uma 
pessoa insone uma vez o havia feito entrar num cinema pagando 
a meia-entrada de idosos. O ser humano não foi feito para co-
meçar a trabalhar depois da meia-noite, e ponto-final. O salário 
extra que se danasse.

O escritório do turno da noite ficava no segundo andar da 
15a Delegacia e era compartilhado com a Divisão de Homicídios 
Sul, que o ocupava durante o dia. Parecia um misto de parque 
de diversões e necrotério entupido de escrivaninhas de metal 
cinzento, feericamente iluminado por luzes fluorescentes e de-
marcado por divisórias de plástico repletas de fotos enormes e 
autografadas de esportistas e atores — Derek Jeter, Samuel L. Ja-
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ckson, Rex Ryan e Harvey Keitel —, bem como de instantâneos 
dos próprios policiais e de seus parentes, além de cenas tenebrosas 
de crimes. Um aquário de quase dois metros e meio, habitado 
por um bagre em miniatura que lembrava um tubarão decorava 
uma parede de blocos de concreto, enquanto a parede oposta 
ostentava uma imensa bandeira americana que poderia muito 
bem estar tremulando diante de qualquer embaixada. 

Ninguém de sua equipe havia chegado: Emmett Butter, ator 
nas horas vagas e que, de tão novo no time, ainda não tinha sido 
autorizado por Billy a liderar uma missão; Gene Feeley, que na 
década de 1980 havia participado do grupo que desbaratou o im-
pério de crack de Fat Cat Nichols e que atualmente, depois de 
trinta e dois anos de serviço, era proprietário de dois bares em 
Queens e só estava na ativa para engrossar a aposentadoria; Alice 
Stupak, que trabalhava à noite para ficar com a família de dia; e 
Roger Mayo, que trabalhava à noite para não ficar com a família 
de dia.

Era comum encontrar a sala deserta trinta minutos depois 
de iniciado o turno, porque Billy pouco se importava onde seus 
detetives estavam, desde que atendessem seu telefonema quando 
precisava deles. Não via a necessidade de fazê-los ficar senta-
dos diante de suas mesas a noite toda, como se estivessem numa 
prisão. No entanto, em troca dessa liberdade, se qualquer um 
deles — exceto Feeley, cuja antiguidade no departamento lhe 
permitia fazer o que bem entendesse — não respondesse à sua 
chamada, uma vez que fosse, seria expulso da equipe mesmo que 
isso se devesse a baterias descarregadas, necessidades fisiológi-
cas, furto de celular, guerra dos mundos ou Juízo Final. 

Deixando a sacola de compras em seu cubículo sem jane-
las, Billy atravessou a sala e, percorrendo um curto corredor, foi 
até a mesa do despachante, ocupada por Rollie Towers, apeli-
dado de A Roda, um rapaz enorme com cara de Buda e vestido 
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com uma calça de moletom e um blusão esportivo da universi-
dade de justiça criminal John Jay. Suas nádegas extravasavam os 
limites da cadeira de plástico trançado enquanto ele recebia as 
chamadas para o turno da noite, vindas dos mais diversos locais 
onde ocorriam crimes e que lidava com elas como se fosse um 
goleiro.

“Olha, sargento, o chefe ainda não chegou”, disse Rollie, 
acenando com a cabeça para Billy, “mas acho que ele vai dizer 
o seguinte. Ninguém se machucou, o cara nem tem certeza se 
era um revólver. Eu trataria só de interrogar ele muito bem até 
o pessoal da 5a chegar amanhã de manhã, e veja se isso está rela-
cionado com alguma coisa em que eles estão trabalhando, certo? 
Não há mesmo muito que possamos fazer agora. Tudo bem… 
tudo bem… tudo bem.”

Desligando e virando a cadeira na direção de Billy: “Tudo 
bem”.

“Alguma coisa?”, perguntou Billy, esticando a mão para pe-
gar um Doritos de Rollie e depois desistindo.

“Tiroteio na área da 32a, duas atiradoras, uma na calçada e a 
outra no banco de trás de um táxi da comunidade. Poucos metros 
de distância, seis tiros ao todo e, escuta só, ninguém saiu ferido. 
Que tal a pontaria?”

“O táxi estava em movimento?”
“Começando a andar. Uma das mulheres perseguia a outra 

ali perto do parque Eisenhower, ela pulou para dentro do carro, 
gritou para o chofer arrancar, mas, na hora em que ele viu a arma, 
saltou do carro e saiu correndo de volta para o Senegal. A esta 
altura já deve estar no meio do caminho.”

“Pernas pra que te quero.”
“Butter e Mayo estão na 32a enquanto as mocinhas se prepa-

ram para dormir.”
“E o motorista do táxi? Sem brincadeira.”
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“Acharam ele a oito quarteirões dali, tentando subir numa 
árvore. Levaram para ser interrogado, mas, como o sujeito só fala 
wolof e francês, estão esperando um tradutor.”

“Mais alguma coisa?”
“Não, senhor.”
“E quem está comigo hoje?” Billy tinha horror a voluntários, 

uma coleção sempre variável de detetives de outros turnos que 
precisavam fazer horas extras e que, todas as noites, complemen-
tavam sua pequena equipe, a maioria se revelando totalmente 
inútil depois das duas da manhã.

“Em princípio três, mas um está com o filho doente e o outro 
foi visto pela última vez numa festinha de aposentados na 9a, por 
isso é melhor você verificar se ele tem condições de vir pra cá. 
E também dar uma olhada no cara que a delegacia do Central 
Park nos mandou.”

“Ele está aí? Não vi ninguém.”
“Dá uma olhada debaixo do tapete.”
Billy voltou à sala. O voluntário Theodore Moretti estava 

escondido à vista de qualquer um, todo dobrado, os ombros to-
cando nos joelhos, sentado atrás da mesa mais distante da porta.

“Estou pairando”, ele sussurrou no celular, “neste momen-
to você está me respirando, Jesse. Estou ao seu redor…”

Baixo e atarracado, Moretti tinha cabelo liso e preto repar-
tido bem no meio do crânio e olhos de guaxinim que faziam os 
de Billy parecer límpidos e estreitos.

“Como vai?”, disse Billy, postando-se diante dele, mãos nos 
bolsos. Mas, antes que pudesse se identificar como o chefe, Mo-
retti simplesmente se levantou e saiu da sala, voltando um mo-
mento depois, ainda ao telefone.

“Você pensa mesmo que pode se livrar de mim assim fácil?”, 
disse Moretti à pobre Jesse. Billy identificou o tipo na hora e 
depois o dispensou para sempre. Embora o ganho extra fosse 
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a principal motivação dos voluntários que faziam bico à noite, 
às vezes algum detetive vinha apenas porque isso lhe permitia 
assediar alguém.

Uma e quarenta e cinco. Os pneus numa rua secundária 
atapetada de lâmpadas quebradas soavam como pipoca estou-
rando. Depois de um embate entre a gangue Skrilla Hill Killaz, 
da Coolidge Houses, e a Stack Money Goons, da Madisons, qua-
tro rapazes tinham sido levados ao hospital St. Luke’s para que 
seus cortes fossem suturados, um deles com um caco de vidro 
projetando-se para fora da córnea como a vela em miniatura de 
um barco. Onde eles conseguiram todas aquelas lâmpadas era 
um mistério.

Quando Billy e Moretti desceram do carro, os membros da 
Divisão de Repressão às Gangues da 2a e da 9a, seis jovens de blu-
sões e tênis de cano alto, curvados como se colhessem trigo, já 
algemavam com braçadeiras de plástico os rapazes de bruços no 
chão. O campo de batalha estava flanqueado por duas camadas 
de curiosos: nas calçadas, dezenas de moradores do bairro, al-
guns, apesar da hora, acompanhados de crianças; mais acima, 
igual número de pessoas debruçadas nas janelas dos tristonhos 
apartamentos de sala e quarto que ladeavam a rua estreita.

A bermuda de zuarte que ia até a canela e a cabeça raspada 
davam uma aparência de valentão de meia-idade a Eddie Lopez, 
o oficial de inteligência da Divisão, que se aproximava de Billy 
levando no braço, como se fosse enfeite, uma dúzia de algemas 
ainda não usadas. 

“Essas duas turmas vinham se provocando no Facebook a se-
mana toda. Devíamos ter chegado aqui antes deles.”

Billy se voltou para Moretti. “Os garotos na emergência. Vai 
lá com alguém da Divisão de Repressão às Gangues e começa a 
interrogar essa gente.”
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“Tá falando sério? Eles não vão dizer porra nenhuma.”
“Seja como for…” Billy fez sinal para que ele fosse em fren-

te, pensando que, assim, seria um babaca a menos.
Na outra extremidade do quarteirão, despontando da escu-

ridão como um carnívoro em pleno ataque, surgiu um táxi estro-
piado que freou quase em cima de onde estavam os detidos. Ves-
tida com um roupão de banho, uma mulher de quarenta anos 
pulou do banco de trás antes que o carro parasse por completo.

“Disseram que meu filho pode perder um olho!”
“Sete dólares”, disse o motorista, estendendo a mão para fora 

da janela do carro.
“Vai começar”, Lopez murmurou para Billy antes de se afas-

tar. “Srta. Carter, com todo o respeito, não fomos nós que fala-
mos para o Jermaine vir pra cá às duas da manhã se meter com 
os Skrillas.”

“Como é que você sabe o que ele veio fazer aqui?” A luz 
dos lampiões transformava seus óculos sem aro em discos de fogo 
pálido.

“Porque eu o conheço”, respondeu Lopez. “Já tive que lidar 
com ele.”

“Ele ganhou uma bolsa para frequentar o Sullivan County 
Community College no ano que vem!”

“Isso é ótimo, mas não muda o que aconteceu.”
“Desculpe, Charlene”, disse uma das mulheres, descendo 

da calçada, “com todo o respeito, mas a verdade é que você tem 
tanta culpa quanto o rapaz que jogou o vidro.”

“Como é que é?”, exclamou a srta. Carter, erguendo a cabe-
ça como se estivesse apontando uma pistola.

“Sete dólares”, repetiu o motorista.
Billy deu a ele uma nota de cinco e mandou que saísse do 

quarteirão de marcha a ré.
“Ouço você em todas as reuniões da comunidade”, disse a 
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mulher, “falando o tempo todo que seu filho é um bom garoto, 
que ele não gosta de se meter em confusão, que é o ambiente, as 
circunstâncias, mas o policial aqui tem razão. Em vez de enfrentar 
seu filho, você só ficava inventando desculpas para ele. O que 
você esperava?”

A mãe do garoto arregalou os olhos e ficou imóvel; Billy, 
sabendo o que estava por vir, agarrou o braço da mulher no mo-
mento em que ela tentou dar um soco no queixo da outra.

Risinhos e murmúrios irromperam entre os espectadores. 
Um cigarro veio girando até atingir o ombro de Billy, mas, naque-
le espaço confinado, impossível saber quem tinha sido o alvo. 
C’est la guerre.

Enquanto dava um passo para trás limpando as cinzas do blu-
são, seu celular tocou: Rollie, A Roda.

“Chefe, lembra da Olimpíada de 72?”
“Não muito.”
“Do massacre em Munique?”
“Sei…”
“Tínhamos um cara lá. Ajudou a ganharmos a prata no re-

vezamento, Horace Woody.”
“Sei…”
“Mora nas Terry Towers, em Chelsea.”
“Sei…”
“O pessoal da delegacia de lá acabou de telefonar, alguém 

roubou a medalha dele. Quer que a gente dê uma olhada? Pode 
atrair a atenção da mídia, e o Mayo está lá sentado falando sozi-
nho outra vez.”

“Então manda ele ir para a emergência do St. Luke’s e to-
mar conta do Moretti, ver se ele não está roubando bisturis nem 
nada.”

“E o caso da medalha roubada?”
Lopez olhou para ele por cima da cabeça de um membro 
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de treze anos, já algemado, dos Money Stackers. “Ei, sargento. 
Fica tranquilo, a gente cuida de tudo agora.”

“Diga para a Stupak ir se encontrar comigo”, disse Billy ao 
telefone. “Estou indo para lá.”

Tinha a impressão de que era uma coisa à toa, mas nunca 
conhecera um atleta olímpico.

As Terry Towers eram prédios de doze andares bem vaga-
bundos construídos pelo governo, mas um pouquinho melhores 
que os conjuntos habitacionais onde os elevadores nunca fun-
cionavam e os halls de entrada fediam a mil demônios. O apar-
tamento 7G era pequeno, abafado e bagunçado, os pratos do 
jantar ainda estavam na mesinha da quitinete às duas e quarenta 
e cinco da manhã. No centro da diminuta sala, Horace Woody, 
com bem mais de sessenta anos, mas geneticamente abençoado 
com o físico de um jovem magricela, estava com as mãos na 
cintura, vestido apenas com um calção, o peito liso da cor de um 
bom casaco de pele de camelo. Mas seus olhos pareciam maras-
quino, e o bafo de bebida era tão doce que provocou engulhos 
em Billy.

“Não é que eu não desconfie quem roubou a porra da meda-
lha”, disse Woody com certa dificuldade para pronunciar as pa-
lavras, enquanto olhava fixamente para a namorada, Carla Garret, 
encostada num antiquado aparelho de tv decorado com garrafas 
de bebida de formatos exóticos e velhas fotografias em molduras 
de acrílico. Ela talvez tivesse metade da idade dele, era um tanto 
pesada, com olhos serenos e realistas. A contorção cômica e resig-
nada de seus lábios confirmava o palpite de Billy de que aquele 
caso não passava de uma bobagem, na pior das hipóteses um de-
sentendimento doméstico, mas ele não se importava, fascinado 
pela curiosa aparência juvenil daquele homem de meia-idade.
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“Tem gente”, disse Woody, “que simplesmente não quer que 
você aproveite a vida.”

Ouviram-se algumas batidas leves na porta da frente; em 
seguida, Alice Stupak, de um metro e sessenta e três mas a com-
pleição de um ônibus, entrou no apartamento. Seu rosto croni-
camente rosado e as franjas indomáveis traziam sempre à mente 
de Billy a imagem de um Peter Pan alcoólico e recém-saído de 
uma batalha.

“E aí, como vai todo mundo?”, ela disse em voz alta, em 
tom alegre e autoritário. Depois, concentrando-se no protagonis-
ta: “E o senhor? Tudo bem esta noite?”.

Woody recuou, num gesto de desaprovação que Billy já vira 
Alice provocar nos outros, em especial, mas não somente, nos 
clientes homens pegos de surpresa. No entanto, por mais assus-
tadora que ela parecesse a certas pessoas, Billy sabia se tratar de 
alguém carente de amor, sempre suspirando por um policial ou 
bombeiro, por um balconista de bar ou porteiro, eternamente 
levada ao desespero porque todos esses namorados em potencial 
pensavam que ela fosse lésbica.

“Minha senhora?”, disse Stupak balançando a cabeça na di-
reção da namorada de Woody. “Por que nos chamaram?”

Carla Garret se afastou do móvel e começou a caminhar 
lentamente para os fundos do apartamento, fazendo sinal com o 
dedo para que Billy a seguisse.

O banheiro, com uma luminária em forma de halo, era aper-
tado demais, vidros e tubos destampados de produtos para pele e 
cabelo espalhavam-se pela beirada da pia e da banheira, toalhas 
usadas estavam penduradas em todos os ganchos e cabides, fios 
de cabelo caídos em lugares que fizeram Billy afastar os olhos. 
Quando a namorada de Woody começou a remexer no cesto de 


