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Na terceira noite, a contagem de corpos estava tão elevada e continuava a 
subir tão rápido que várias equipes da Divisão de Homicídios foram 

transferidas da linha de frente do choque para se revezar em turnos de emer-
gência na área da South Central. O detetive Harry Bosch e seu parceiro, Jerry 
Edgar, foram deslocados da Hollywood Division e designados para uma equi-
pe da B Watch, que também incluía, por segurança, dois patrulheiros munidos 
de escopeta. Eles eram enviados para qualquer lugar onde fossem necessários 
— onde quer que um corpo aparecesse. Os quatro membros da equipe se des-
locavam na viatura preta e branca, indo de uma cena de crime a outra e nunca 
se demorando. Não era a forma mais adequada de realizar o trabalho com ho-
micídios, bem longe disso, mas era o melhor que podia ser feito nas circunstân-
cias surreais de uma cidade em polvorosa.

A região de South Los Angeles tinha se tornado uma zona de guerra. 
Havia incêndios por toda parte. Bandos de saqueadores atacavam uma vitrine 
atrás da outra; qualquer pretensão de dignidade e de moralidade sumia em 
meio à fumaça que subia por toda a cidade. As gangues locais haviam saído às 
ruas e assumido o controle daquele caos, chegando a convocar uma trégua em 
suas disputas territoriais para criar uma frente única contra a polícia.

Mais de cinquenta pessoas já tinham morrido. Donos de lojas balearam 
saqueadores, homens da Guarda Nacional balearam saqueadores, saqueadores 
balearam saqueadores, e também havia outros — assassinos que se camuflavam 
no caos e na revolta civil para acertar antigas rixas que nada tinham a ver com 
o malogro do momento nem com as emoções que dominavam as ruas.
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Dois dias antes, tinham vindo à tona com intensidade sísmica as questões 
raciais, sociais e econômicas da cidade. O veredicto do julgamento de quatro 
policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, o lapd, acusados de uso 
de força excessiva contra um motorista negro depois de uma perseguição em 
alta velocidade, os inocentara. A decisão do júri em um tribunal suburbano a 
setenta quilômetros dali tivera impacto quase imediato em South la. Pequenos 
grupos furiosos se juntaram em esquinas para protestar contra a injustiça. E 
logo as coisas ficaram feias. Os helicópteros da mídia sempre vigilante levaram 
para todos os lares da cidade imagens ao vivo e, em seguida, as exibiram para o 
mundo.

O departamento foi pego de calças arriadas. Quando o veredicto saiu, o 
chefe de polícia estava fora de Parker Center, em um evento político. Outros 
membros da equipe de comando também estavam ocupados com afazeres di-
versos. Ninguém se encarregou imediatamente do problema e, mais importan-
te, ninguém prestou ajuda. O departamento inteiro bateu em retirada e ima-
gens de violência sem vigilância se alastraram pelas tevês de Los Angeles. Em 
pouco tempo a cidade estava fora de controle e pegando fogo.

Duas noites depois, o cheiro penetrante de borracha queimada e de so-
nhos que se esfumaçavam ainda dominava todo o lugar. As chamas de mil fo-
gueiras brilhavam como demônios dançando no céu noturno. Tiros e gritos 
furiosos ecoavam por onde a radiopatrulha passasse. No entanto, os quatro 
homens na viatura 6-King-16 não prestavam atenção em nada disso. Apenas 
em homicídios.

Era sexta-feira, 1º de maio. B Watch era o título da patrulha noturna de 
emergência, um turno que ia das seis da tarde às seis da manhã. Bosch e Edgar 
ocupavam o banco de trás enquanto os policiais Robleto e Delwyn iam na fren-
te. Delwyn, no banco do carona, levava a escopeta no colo, virada para cima, 
com o cano apontado para fora da janela aberta.

Estavam a caminho de um corpo encontrado em uma travessa estreita da 
Crenshaw Boulevard. A chamada havia sido repassada ao centro de comunica-
ções de emergência pela Guarda Nacional da Califórnia, que fora mobilizada 
para a cidade durante o estado de emergência. Eram apenas dez e meia, e as 
chamadas não paravam de chegar. A viatura já havia atendido a uma chamada 
de homicídio logo no início do turno — um saqueador baleado à porta de uma 
loja de sapatos. O autor do disparo tinha sido o proprietário.

A cena do crime se restringia ao interior da loja, o que permitira que 
Bosch e Edgar trabalhassem com relativa segurança, enquanto Robleto e 
Delwyn se postavam com as escopetas e todo o aparato de choque na calçada 
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em frente. Isso também deu tempo aos detetives para coletar evidências, esbo-
çar a cena do crime e tirar fotos para a investigação. Tomaram o depoimento 
do dono e assistiram ao vídeo da câmera de segurança, que mostrava o saquea-
dor usando um bastão de softbol, de alumínio, para quebrar a vitrine da loja. 
O homem em seguida abaixava para passar pela abertura e era na mesma hora 
alvejado duas vezes pelo proprietário, que estava escondido atrás da caixa regis-
tradora, à espera.

Como o departamento do médico-legista estava sobrecarregado com mais 
óbitos do que podia processar, o corpo foi removido pelos paramédicos e trans-
portado para o Centro Médico do condado, na usc, a Universidade do Sul da 
Califórnia. Seria mantido ali até que as coisas se acalmassem — se é que se 
acalmariam — e o legista pudesse pôr o trabalho em dia.

No que dizia respeito ao autor dos disparos, Bosch e Edgar não prende-
ram ninguém. Fosse autodefesa, fosse emboscada seguida de homicídio, o Ga-
binete da Promotoria cuidaria do assunto mais tarde.

Não era o modo correto de proceder, mas teriam de se virar desse jeito. 
No caos do momento, a missão era simples: preservar a evidência, documentar 
a cena da melhor forma e com a maior rapidez possíveis e recolher os cadáveres.

Entrar e sair. E fazer isso com segurança. A investigação de verdade viria 
mais tarde. Talvez.

Rodando na direção sul pela Crenshaw, passaram por esporádicos aglo-
merados de pessoas, na maioria homens jovens, reunidos nas esquinas ou pe-
rambulando em bandos. No cruzamento da Crenshaw com a Slauson, um 
grupo exibindo as cores dos Crips vaiou quando a radiopatrulha passou em alta 
velocidade, sem sirene nem luzes acionadas. Garrafas e pedras foram atiradas, 
mas a viatura passou tão rapidamente que os projéteis caíram atrás do veículo, 
sem acertá-lo.

— A gente volta depois, seus filhos da puta! Não perdem por esperar.
O xingamento veio de Robleto, e Bosch só podia presumir que fosse 

força de expressão. A ameaça do jovem policial era tão vã quanto havia sido a 
reação do departamento assim que os veredictos foram transmitidos ao vivo 
pela tevê na quarta-feira à tarde.

Robleto, ao volante, só começou a reduzir a velocidade quando se apro-
ximaram de um bloqueio de viaturas e soldados da Guarda Nacional. A estra-
tégia esboçada no dia anterior, com a chegada da Guarda, era retomar o con-
trole dos principais cruzamentos em South la e depois avançar a partir daí, 
acabando por abranger todos os pontos mais problemáticos. Estavam a cerca 
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de 1 quilômetro de uma dessas interseções-chave, Crenshaw e Florence, e os 
homens e carros da Guarda já haviam se espalhado por várias quadras da 
Crenshaw Boulevard. Quando estacionou na barricada da 62nd Street, Roble-
to baixou o vidro da janela.

Um oficial da Guarda com galões de sargento se aproximou da porta e se 
curvou para ver os ocupantes do veículo.

— Sargento Burstin, San Luis Obispo. Em que posso ajudar, com panheiros?
— Homicídio — disse Robleto. E apontou com o polegar para Bosch e 

Edgar, no banco de trás.
Burstin se empertigou e fez um gesto com o braço para que o caminho 

fosse liberado e os policiais pudessem passar.
— O.k. Ela está no beco do lado leste, entre a 66th Place e a 67th Street. 

Podem passar que meus rapazes mostram para vocês. Vamos formar um perí-
metro e vigiar os telhados. Temos relatos não confirmados de franco-atiradores 
na região.

Robleto voltou a subir o vidro enquanto atravessavam a barreira.
— “Companheiros” — disse, imitando a voz de Burstin. — Na vida real, 

esse cara deve ser professor ou qualquer coisa assim. Ouvi dizer que esses caras 
que eles trouxeram nem são de la. De tudo o que é lugar no estado, menos la. 
Aposto que não conseguem achar Leimert Park nem com um mapa.

— Há dois anos você também não conseguia, amigão — disse Delwyn. 
— Vai nessa. O cara não sabe porra nenhuma daqui e já virou chefe? 

Assim, da noite para o dia? Só estou falando que a gente não precisava desses 
caras. Faz a gente ficar mal na fita. Como se não conseguisse controlar a situa-
ção e tivesse que trazer os bambambãs da merda de San Luis Obispo.

Edgar limpou a garganta e, do banco de trás, falou:
— Tenho uma novidade para você. A gente não conseguiu controlar a si-

tuação e não podia ter ficado pior na fita do que na quarta-feira à noite. A 
gente ficou com a bunda prostrada na cadeira vendo a cidade pegar fogo, cara. 
Você viu toda aquela merda na tevê? O que não viu foi um de nós ali no meio 
pondo vagabundo para correr. Então não vem pôr a culpa nos professores de 
Obispo. Essa é na nossa conta, cara.

— Que seja — disse Robleto.
— Diz proteger e servir aí na lateral do carro — completou Edgar. 

— A gente também não fez muito disso.
Bosch ficou em silêncio. Não que discordasse do parceiro. O departa-

mento havia feito um papelão ao reagir timidamente à explosão inicial de vio-
lência, mas Harry não estava pensando nisso. Ele ficara surpreso ao ouvir o 
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sargento se referir à vítima como “ela”. Era a primeira vez que ouvia falar nisso, 
e, até onde sabia, não havia tido nenhuma vítima de homicídio do sexo femi-
nino até aquele momento. Isso não significava que não havia mulheres envol-
vidas na violência que tinha varrido a cidade. Pilhar e incendiar eram ocupa-
ções com oportunidades iguais. Bosch tinha visto mulheres envolvidas nas 
duas atividades. Na noite anterior, havia integrado o batalhão de choque na 
Hollywood Boulevard e presenciado a pilhagem da Frederick’s, a famosa loja 
de lingerie. Metade da multidão eram mulheres.

Mesmo assim, a informação do sargento tinha lhe dado o que pensar. 
Uma mulher se envolvera no tumulto e isso lhe custara a vida.

Robleto passou pela barricada e continuou na direção sul. Quatro qua-
dras adiante, um soldado acenou com a lanterna, balançando o feixe de luz na 
direção de um beco entre dois estabelecimentos no lado leste da rua.

À parte os soldados postados a cada vinte e cinco metros, a Crenshaw estava 
às moscas. A quietude tinha uma atmosfera sobrenatural e sinistra. Todo o comér-
cio de ambos os lados estava às escuras. Várias lojas haviam sido vítimas de saquea-
dores e incendiários. Outras permaneceram milagrosamente intactas. Em algu-
mas, na fachada lacrada com tábuas, o aviso escrito com spray avisava que eram de 
proprietário negro, uma defesa não muito eficiente contra a multidão.

A entrada do beco ficava entre uma loja de pneus saqueada, chamada 
 Dream Rims, e uma de eletrodomésticos completamente queimada chamada 
Used, Not Abused. O prédio incendiado estava envolto em fita amarela e havia 
recebido a etiqueta vermelha dos inspetores municipais, declarando-o inabitá-
vel. Bosch imaginou que aquela área devia ter sido uma das primeiras atingidas 
nos distúrbios. Ficava a cerca de vinte quadras do lugar onde a violência havia 
sido deflagrada, no cruzamento da Florence com a Normandie, onde pessoas 
foram arrancadas de seus carros e picapes e espancadas enquanto o mundo as-
sistia à distância.

O membro da Guarda com a lanterna começou a andar na frente da 
viatura, mostrando o caminho. Dez metros adiante, o homem parou e ergueu 
um punho fechado, como se eles fossem um pelotão de reconhecimento atrás 
de linhas inimigas. Era hora de descer. Edgar bateu no braço de Bosch com as 
costas da mão.

— Não se esqueça de manter distância, Harry. Pelo menos uns dois me-
tros, sempre.

Era uma piada, para aliviar um pouco a situação. Dos quatro ali no carro, 
apenas Bosch era branco. Provavelmente seria o primeiro alvo de um franco-
-atirador. Ou de qualquer delinquente armado, aliás.
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— Pode deixar — disse Bosch.
Edgar bateu em seu braço outra vez.
— E coloque o chapéu.
Bosch abaixou-se e pegou o capacete de choque branco que haviam rece-

bido na central no momento da chamada. A ordem era para usá-lo durante 
todo o tempo em que estivessem em serviço. Na opinião dele, o plástico branco 
brilhante fazia deles alvos perfeitos mais do que qualquer outra coisa.

Ele e Edgar tiveram de esperar até que Robleto e Delwyn descessem e 
abrissem as portas traseiras da viatura. Bosch então saiu para o ar da noite. 
Relutante, pôs o capacete, mas sem afivelar a correia embaixo do queixo. Que-
ria fumar, mas o tempo era crucial e só lhe restava um cigarro no maço que 
carregava no bolso esquerdo da camisa do uniforme. Era melhor conservá-lo, 
já que ele não fazia ideia de quando ou onde teria a chance de se reabastecer.

Bosch olhou em volta. Não viu nenhum corpo. O beco estava cheio de 
entulho, velho e novo. Eletrodomésticos usados, aparentemente sem condições 
para revenda, haviam sido empilhados contra a parede lateral da Used, Not 
Abused. Havia lixo por todo lado e parte do beiral do telhado tinha desabado 
devido ao incêndio.

— Onde ela está? — perguntou Bosch.
— Ali — disse o soldado. — Encostada na parede.
O beco era iluminado apenas pelos faróis da viatura e pela lanterna do 

soldado. Os eletrodomésticos e outros entulhos projetavam sombras na parede 
e no chão. Bosch acendeu sua lanterna Maglite e mirou o feixe de luz na dire-
ção indicada pelo soldado. A parede da loja de eletrodomésticos estava coberta 
de pichações de gangues. Palavrões, nomes de integrantes mortos, ameaças. Era 
um quadro de avisos para a facção local dos Crips, os Rolling 60s.

O detetive deu três passos atrás do soldado e então a viu. Uma mulher 
pequena caída de lado junto à parede. Havia ficado oculta na sombra lançada 
por uma máquina de lavar enferrujada.

Antes de se aproximar mais, Bosch passou o feixe de luz pelo chão. O 
beco um dia havia sido pavimentado, mas agora não passava de concreto que-
brado, pedregulhos e sujeira. Ele não viu pegadas nem indício de sangue. 
Aproximou-se devagar e se agachou. Apoiou no ombro o cano pesado da lan-
terna de seis pilhas à medida que percorria o corpo com o feixe de luz. Com 
base em sua longa experiência em examinar cadáveres, achou que a mulher 
havia sido morta pelo menos entre doze e vinte e quatro horas antes. Os joe-
lhos estavam bem dobrados e ele sabia que podia ser resultado do rigor mortis 
ou sinal de que a vítima estivera ajoelhada momentos antes de morrer. A pele 
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exposta nos braços e no pescoço estava acinzentada, e escura onde o sangue 
havia coagulado. As mãos estavam quase negras, e o cheiro de putrefação co-
meçava a inundar o ar.

O rosto da mulher estava quase todo encoberto pelos longos cabelos 
loiros. O sangue seco era visível nos fios da parte de trás da cabeça e formava 
uma crosta na mecha espessa que lhe ocultava o rosto. Bosch subiu o feixe de 
luz pela parede acima do corpo e viu um padrão de sangue respingado e escor-
rido que indicava que ela havia sido morta no local, e não simplesmente dei-
xada ali.

O detetive tirou uma caneta do bolso e se curvou para a frente, usando-a 
para afastar os cabelos do rosto da vítima. Havia um pontilhado de resíduo de 
pólvora em torno da órbita ocular direita e um ferimento de penetração da bala 
que tinha explodido o globo ocular. A mulher fora baleada a apenas alguns 
centímetros de distância. De frente, à queima-roupa. Bosch voltou a guardar a 
caneta no bolso e se curvou mais um pouco, iluminando atrás da cabeça dela, 
a parte inferior. O ferimento de saída, grande e denteado, era visível. A morte, 
sem dúvida, havia sido instantânea.

— Puta que pariu, ela é branca?
Era Edgar. Ele havia se aproximado por trás de Bosch e estava olhando 

por cima do ombro do parceiro, como um árbitro de beisebol pairando acima 
do apanhador.

— Pelo jeito, é — disse Bosch.
Ele moveu o feixe de luz pelo corpo da vítima.
— Que merda uma garota branca está fazendo aqui?
Bosch não respondeu. Havia notado alguma coisa oculta embaixo do 

braço direito. Pôs a lanterna no chão para calçar um par de luvas.
— Ilumine o peito dela — pediu a Edgar.
Com as mãos enluvadas, Bosch voltou a se curvar sobre o corpo. A vítima 

estava virada sobre o lado esquerdo, o braço direito estendido no peito e ocul-
tando algo preso por um cordão ao pescoço. Bosch puxou com cuidado.

Era um crachá de imprensa, laranja brilhante, fornecido pelo lapd. 
 Bosch tinha visto muitos como aquele ao longo dos anos. Parecia novo. A plas-
tificação ainda estava transparente e sem riscos. Trazia a foto de identificação 
de uma mulher de cabelos loiros. Abaixo da foto, lia-se seu nome e o órgão de 
imprensa para o qual trabalhava.

Anneke Jespersen 
Berlingske Tidende
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— É da imprensa estrangeira — disse Bosch. — Anneke Jespersen.
— De que lugar? — perguntou Edgar.
— Sei lá. Alemanha? Aqui diz Berlim… Berlim-alguma-coisa. Não sei 

como se pronuncia.
— Por que iam mandar alguém vir lá da Alemanha só por causa disso 

aqui? Será que eles não têm nada com que se preocupar por lá?
— Não tenho certeza de que ela é da Alemanha. Não dá para saber.
Bosch se desligou do que Edgar estava dizendo e examinou a foto no 

crachá de imprensa. A mulher retratada era atraente até na foto de identifica-
ção. Sem sorrir, sem maquiagem, séria e profissional, o cabelo atrás da orelha, 
a pele tão branca que era quase translúcida. Havia um ar indiferente em seu 
olhar. Como o de tiras e soldados que Bosch conhecera, que já tinham visto 
coisas demais muito cedo na vida.

Bosch virou o crachá para olhar o verso. Parecia legítimo, em sua opinião. 
Ele sabia que crachás de imprensa eram atualizados todo ano e que um adesivo 
de autenticação era necessário para que qualquer jornalista assistisse às coletivas 
do departamento ou recebesse autorização de acesso a cenas de crime. Aquele 
crachá tinha um adesivo de 1992. Significava que a vítima o havia recebido em 
algum momento nos últimos cento e vinte dias, mas, notando as condições 
impecáveis do material, Bosch acreditava que fizesse pouco tempo. 

Harry voltou a examinar o corpo. A vítima usava calça jeans e colete por 
cima da camisa branca. Era um colete profissional, com bolsos grandes. Por 
isso Bosch deduziu que a mulher provavelmente era fotógrafa, mas não havia 
nenhuma câmera com ela nem nas proximidades. Seu equipamento havia sido 
levado, o que talvez tivesse sido o motivo do assassinato. A maioria dos fotó-
grafos de jornais que ele havia conhecido portava inúmeras câmeras e outros 
equipamentos de alta qualidade.

Harry levou a mão ao colete e abriu um dos bolsos do peito. Normal-
mente, era o tipo de coisa que pediria ao investigador do médico-legista para 
fazer, uma vez que o corpo era da alçada do Gabinete Médico-Legal do Con-
dado. Bosch, porém, não sabia se uma equipe do legista apareceria na cena do 
crime e não pretendia esperar para descobrir.

O bolso continha quatro tubinhos pretos de filme fotográfico. Ele não 
sabia se eram rolos utilizados ou não. Voltou a abotoar o bolso e, ao fazê-lo, 
sentiu uma superfície dura debaixo dele. Sabia que o rigor mortis vinha e pas-
sava em um dia, deixando o corpo macio e maleável. Abriu o colete e bateu 
com o punho no peito da mulher. Era uma superfície dura, e o som confirmou 
isso. A vítima estava usando um colete à prova de balas.
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— Ei, dá só uma olhada na lista — disse Edgar.
Bosch ergueu o rosto. A lanterna de Edgar agora apontava para a parede 

sobre o corpo. A pichação logo acima da vítima era uma contagem 187, o nú-
mero para homicídio no Código Penal da Califórnia e gíria gangsta para hit list, 
com os nomes de vários integrantes eliminados na guerra das ruas. Ken Dog, 
G-Dog, og Nasty, Neckbone e assim por diante. A cena do crime ficava em 
território dos Rolling 60s. Os 60s eram uma subseção da gigantesca gangue 
dos Crips. Viviam em guerra permanente com os vizinhos da 7-Trey, outra 
subseção dos Crips.

A maioria do público em geral pensava que as guerras de gangues que 
assolavam a maior parte de South la e faziam vítimas sete noites por semana 
se resumiam a uma batalha Bloods versus Crips pela supremacia e pelo con-
trole das ruas. A realidade, no entanto, era que as rivalidades entre as subse-
ções de uma mesma gangue estavam entre as mais violentas da cidade e eram, 
em larga medida, responsáveis pela contagem de corpos semanal. Os Rolling 
60s e os 7-Trey figuravam no topo dessa lista. Ambas as facções dos Crips 
atuavam sob o protocolo de “matar no local”, e a contagem era rotineiramen-
te registrada em pichações pelo bairro. Uma lista de rip, rest in peace, era 
usada para homenagear os homies mortos na batalha sem fim, enquanto a re-
lação com os nomes sob a contagem 187 era uma hit list, um registro de ini-
migos eliminados.

— Parece que o que a gente tem por aqui é a Branca de Neve e os sete 
Trey Crips — brincou Edgar.

Bosch balançou a cabeça, irritado. A cidade havia mergulhado no caos e 
ali, bem na frente deles, estava o resultado — uma mulher encostada contra a 
parede e executada —, e seu parceiro parecia incapaz de levar a coisa a sério.

Edgar deve ter lido a linguagem corporal de Bosch.
— Foi só uma piada, Harry — disse ele rapidamente. — Dá um tempo. 

Um pouco de humor negro não faz mal a ninguém.
— O.k. — disse Bosch. — Eu dou um tempo enquanto você vai até o 

rádio. Fala para eles o que a gente encontrou aqui, explica bem direitinho que 
é uma jornalista estrangeira e vê se mandam uma equipe completa para a gente. 
Se não der, pelo menos um fotógrafo e um pouco de iluminação. Fala para eles 
que eu vou precisar de um pouco mais de tempo e de alguma ajuda por aqui.

— Por quê? Porque ela é branca?
Bosch levou um momento para responder. Foi irresponsável da parte de 

Edgar dizer aquilo. Ele estava dando o troco por Bosch não ter reagido bem à 
piadinha sobre a Branca de Neve.
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— Não, não é porque ela é branca — respondeu Bosch, sem se alterar. 
— É porque não estava saqueando nada nem é de nenhuma gangue, e podem 
apostar que a mídia vai cair com tudo em cima de um caso que envolve alguém 
da turma deles. O.k.? Está bom assim para você?

— Saquei.
— Ótimo.
Edgar voltou ao carro para usar o rádio e Bosch se concentrou novamen-

te na cena do crime. A primeira coisa que fez foi delinear o perímetro. Postou 
vários soldados no fim do beco de modo que criasse uma zona se estendendo 
até mais de cinco metros de cada lado do corpo. O terceiro e o quarto lados do 
quadrado eram a parede da loja de eletrodomésticos, de um lado, e a parede da 
loja de pneus, do outro.

Enquanto fazia a marcação, Bosch notou que o beco passava por um 
quarteirão residencial que ficava logo atrás do comércio da Crenshaw Boule-
vard. Não havia a menor homogeneidade na separação dos quintais contíguos 
ao beco. Algumas casas contavam com muros de concreto, ao passo que outras 
tinham cercas de madeira ou alambrados.

Bosch sabia que, em um mundo ideal, ele daria uma busca em todos 
aqueles quintais e pegaria o depoimento de todos os moradores, mas isso teria 
de ficar para mais tarde, se é que seria feito. Sua atenção naquele momento 
deveria permanecer focada na cena do crime a sua frente. Se tivesse chance de 
interrogar a vizinhança, poderia se considerar com sorte.

Bosch notou que Robleto e Delwyn haviam se posicionado com suas 
escopetas na entrada do beco. Estavam próximos e conversando, provavelmen-
te reclamando de alguma coisa. Como se dizia na época do Vietnã, aquilo era 
como uma promoção “pague um, leve dois” para um franco-atirador.

Havia oito soldados postados no beco, no perímetro interno. Bosch no-
tou que um grupo de curiosos começava a se juntar no fim da ruela. Ele acenou 
para o soldado que havia conduzido a viatura até a cena.

— Qual é seu nome, soldado?
— Drummond, mas todo mundo me chama de Drummer.
— O.k., Drummer, sou o detetive Bosch. Me diga: quem a encontrou?
— O corpo? Foi o Dowler. Ele entrou aqui para mijar e viu a mulher. 

Disse que primeiro sentiu o cheiro. Ele reconheceu o cheiro.
— Onde está o Dowler agora?
— Acho que guardando a barricada sul.
— Preciso falar com ele. Pode ir buscá-lo?
— Sim, senhor.
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Drummond fez menção de se virar para a entrada do beco. 
— Espera aí, Drummer, ainda não terminei.
Drummond se virou de volta.
— Quando você foi mobilizado para este local?
— A gente está aqui desde as seis da noite de ontem, senhor.
— Então vocês têm o controle da área desde esse horário? Este beco?
— Não exatamente, senhor. A gente começou na Crenshaw com a Flo-

rence, ontem à noite, e se deslocou na direção leste pela Florence e norte pela 
Crenshaw. Está sendo quadra por quadra.

— Então quando foi que chegaram a este beco?
— Não tenho certeza. Acho que a gente cobriu quando amanheceu, 

hoje.
— E os saques e incêndios na área ao redor, tudo isso já tinha terminado?
— Sim, senhor, aconteceu na primeira noite, pelo que fiquei sabendo.
— O.k., Drummer, só mais uma coisa. A gente precisa de mais luz aqui. 

Será que dá para você voltar com um daqueles carros de vocês, com toda aquela 
iluminação na capota?

— O nome é Humvee, senhor.
— Sei; bom, volta com um aqui naquela ponta do beco. Passa por aquele 

pessoal e entra, depois aponta as luzes bem para a minha cena do crime. Pode ser?
— Entendido, senhor.
Bosch apontou para o lado oposto de onde estava a radiopatrulha.
— Ótimo. Quero iluminar isso aqui de dois lados, o.k.? Provavelmente é 

o melhor que a gente vai poder fazer.
— Certo, senhor.
Ele começou a se afastar com um passo leve.
— Ei, Drummer.
Drummond virou-se mais uma vez e voltou.
— Sim, senhor.
Bosch sussurrou:
— Todos os seus homens estão olhando o que eu estou fazendo. Será que 

não era melhor eles vigiarem o perímetro?
Drummond recuou um passo e girou o dedo acima da cabeça.
— Ei! Vocês aí, meia-volta. A gente tem um trabalho para fazer aqui. 

Todo mundo de olho.
Bosch apontou para o fim do beco, na direção do ajuntamento de 

curiosos.
— E é para manter aquele pessoal afastado.
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Os soldados da Guarda Nacional fizeram como ordenado e Drummond 
deixou o beco para se comunicar pelo rádio com Dowler e trazer o Humvee. 

O pager de Bosch bipou em sua cintura. Ele levou a mão ao cinto e tirou 
o aparelho do estojo plástico. O número na tela era da central, e Bosch viu que 
ele e Edgar estavam prestes a receber uma nova chamada. Nem bem haviam 
começado ali e já seriam deslocados. Ele não queria isso. Guardou o pager de 
volta no cinto.

Bosch se aproximou da primeira cerca, que começava nos fundos da loja 
de eletrodomésticos. Era uma barreira feita de ripas de madeira, alta demais 
para alguém olhar do outro lado. Notou, porém, que havia sido pintada havia 
pouco. Não tinha pichações, nem mesmo no lado que dava para o beco. Ele 
reparou nisso porque significava que do outro lado daquela cerca havia um 
morador que se preocupava em cobrir as pichações. Talvez fosse o tipo de pes-
soa vigilante, e podia ter escutado ou até visto algo.

Dali ele atravessou o beco e agachou no canto oposto à cena do crime, 
como um boxeador no ringue à espera de soar o gongo. Começou a passar a luz 
da lanterna pelo concreto quebrado e pelos entulhos no chão do beco. Em ângu-
lo oblíquo, o feixe de luz refratou na infinidade de superfícies, proporcionando-
-lhe uma visão única. Logo a luz refletiu em algo brilhante e Bosch focou a lan-
terna ali. Foi até o lugar e encontrou um cartucho de bala usado, caído no chão.

Ficou de quatro para olhar o cartucho de perto sem tocá-lo. Aproximou o 
feixe da lanterna e viu que era uma cápsula de 9 mm com a familiar marca da 
Remington estampada na base achatada. Havia um pequeno amassado no me-
tal, deixado pelo percussor na escorva. Bosch também notou que o cartucho 
estava caído sobre o cascalho. Ninguém havia pisado nem passado com o carro 
por cima, e Bosch presumia que aquele fosse um beco bastante movimentado. 
Deduziu, assim, que a cápsula não estava ali fazia muito tempo.

O detetive começava a procurar alguma coisa para marcar a localização da 
cápsula quando Edgar se aproximou. Ele trazia uma caixa de ferramentas, e por 
isso Bosch deduziu que não iam conseguir nenhuma ajuda.

— Harry, o que você encontrou?
— Remington, 9 mm. Parece recente.
— Bom, pelo menos você encontrou alguma coisa útil.
— Pode ser. Falou com a central?
Edgar pôs a caixa de ferramentas no chão. Era pesada. Continha o equi-

pamento que haviam juntado às pressas no almoxarifado da Hollywood Sta-
tion quando ficaram sabendo que não poderiam contar com o apoio da perícia 
quando fossem às ruas.
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— É, falei, mas negativo. Está todo mundo ocupado com outras coisas. 
Estamos por conta própria aqui, meu irmão.

— Nada de legista também?
— É isso aí. A Guarda Nacional está trazendo um veículo para pegar o 

corpo. Um transporte da tropa.
— Você só pode estar de brincadeira comigo. Vão tirar a mulher daqui 

em uma porra de caminhão?
— Não é só isso; a gente já está com uma nova chamada. Torraram um 

sujeito. Os bombeiros encontraram o cara em um restaurante de tacos no mlk.
— Puta que pariu, a gente acabou de chegar aqui.
— Sei; bom, a gente está de partida outra vez, porque somos a viatura 

que está perto do mlk. Então disseram que é para levantar acampamento e 
picar a mula. 

— Certo. Olha, a gente ainda não encerrou por aqui. Longe disso.
— Não tem nada que a gente possa fazer, Harry.
Bosch estava determinado.
— Não vou embora ainda. Tem muita coisa para fazer aqui, e, se a gente 

deixar para semana que vem ou sei lá o quê, vai perder a cena do crime. Não 
dá para aceitar isso.

— A gente não tem escolha, parceiro. A gente não dita as regras.
— Isso é conversa.
— O.k., vamos fazer o seguinte. A gente fica uns quinze minutos. Bate umas 

fotos, recolhe a cápsula, põe o corpo no caminhão e depois parte para a próxima. 
Na segunda, ou sei lá quando isso terminar, já não vai ser mais nosso caso. A gente 
volta para a Hollywood depois que a poeira baixar e esse negócio continua aqui. 
Daí vai ser caso para outro. Aqui é jurisdição da 77. Vai ser problema deles.

Não interessava para Bosch o que viria depois, se o caso ia para os deteti-
ves da 77th Street Division ou não. O que importava era o que estava bem a 
sua frente. Uma mulher chamada Anneke, de um lugar distante, estava morta, 
e ele queria saber quem havia feito aquilo e por quê.

— Não interessa que não vai ser nosso caso. A questão não é essa.
— Harry, isso não tem sentido — disse Edgar. — Não agora, não com 

todo esse caos em volta da gente. Nada faz diferença nesse momento, cara. A 
cidade está fora de controle. Você não pode esp…

O súbito estrépito de uma arma automática rasgou o ar. Edgar mergu-
lhou no chão e Bosch instintivamente se jogou na direção da parede da loja de 
eletrodomésticos. Seu capacete voou longe. Rajadas de tiros de vários soldados 
se seguiram, até que finalmente os disparos foram apaziguados por ordens.
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— Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo!
Os tiros cessaram e Burstin, o sargento da barricada, veio correndo pelo 

beco. Bosch viu Edgar se levantando devagar. Ele parecia ileso, mas ficou olhan-
do para Bosch com uma expressão esquisita.

— Quem abriu fogo? — berrou o sargento. — Quem disparou primeiro?
— Fui eu — disse um dos homens no beco. — Pensei ter visto uma arma 

nos telhados.
— Onde, soldado? Que telhado? Onde estava o atirador?
— Ali.
O soldado apontou para o telhado da loja de pneus.
— Merda! — berrou o sargento. — Ninguém mandou atirar, caralho! 

Aquele telhado está limpo. Não tem ninguém lá em cima, só a gente! Nossos 
caras!

— Desculpe, senhor. Eu vi o…
— Filho, estou pouco me fodendo para o que você viu. Se acertar um dos 

meus homens, eu mesmo acabo com a sua raça.
— Certo, senhor. Desculpe, senhor.
Bosch se levantou. Seus ouvidos estavam zumbindo e os nervos, à flor da 

pele. O barulho súbito de armas automáticas abrindo fogo não era novidade 
para ele, mas já fazia quase vinte e cinco anos desde que constituíra uma parte 
rotineira de sua vida. Ele foi até o capacete, pegou-o do chão e voltou a colocá-
-lo na cabeça.

O sargento Burstin se aproximou.
— Podem continuar com o trabalho, detetives. Se precisarem de mim, 

estarei no perímetro norte. Temos um veículo a caminho para buscar o corpo. 
Fui informado de que é para providenciar uma equipe e escoltar sua viatura 
para outro local, com outro corpo.

Então ele deixou o beco.
— Jesus Cristo, dá para acreditar nisso!? — exclamou Edgar. — Parece a 

operação Tempestade no Deserto ou sei lá o quê. Vietnã. Que merda a gente 
está fazendo aqui, cara?

— Chega de conversa e vamos trabalhar — disse Bosch. — Você esboça 
a cena do crime enquanto eu trabalho no corpo e bato as fotos. Vamos logo.

Bosch se agachou e abriu a caixa de ferramentas. Queria tirar uma foto 
da cápsula, no lugar onde a havia encontrado antes de guardá-la no saco de 
evidências. Edgar não parava de falar. A adrenalina dos tiros não passava. 
Quando ficava hiperexcitado, ele falava muito. Às vezes, até demais.

— Harry, você viu o que fez quando aquele animal abriu fogo?
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— Claro, eu me protegi, como todo mundo.
— Não, Harry, você cobriu o corpo. Eu vi. Você protegeu a Branca de 

Neve aí como se ela estivesse viva ou sei lá o quê.
Bosch não respondeu. Ergueu a bandeja superior da caixa de ferramentas 

e pegou a Polaroid. Notou que eles só tinham mais dois rolos de filme. Dezes-
seis fotos, fora o que tivesse sobrado na câmera. Quem sabe, vinte fotos no 
total, e tinham a cena do crime ali e mais uma esperando no mlk. Não era 
suficiente. Sua frustração estava chegando ao limite.

— Por que você fez isso, Harry? — insistiu Edgar.
Bosch finalmente perdeu a paciência e gritou com o parceiro:
— Sei lá! O.k.? Sei lá. Então vamos trabalhar logo e ver se a gente faz 

alguma coisa por ela, daí quem sabe algum dia alguém vai conseguir tocar a 
investigação.

Sua explosão havia chamado a atenção da maioria dos soldados no beco. 
O homem que iniciara o tiroteio um pouco antes olhou direto para ele, feliz 
por passar adiante o bastão da atenção indesejada.

— O.k., Harry — disse Edgar calmamente. — Vamos voltar ao trabalho. 
A gente faz o que der. Quinze minutos e depois a gente parte para a próxima.

Bosch balançou a cabeça enquanto olhava para a mulher morta. Quinze 
minutos, pensou. Resignou-se. Sabia que não havia esperança para o caso antes 
mesmo de começar.

— Desculpe — sussurrou ele.
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