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Capítulo 1

enquanto eu passava os olhos pelas notas que tinha sobre a mesa, 
o suspeito sentado à minha frente dizia-me que nem ele nem a mulher 
tinham tido filhos, mas que não havia noite de há um mês para cá em que 
ele não fosse ver o filho à cama.

– não percebo… Que filho? – perguntei.
– O meu filho imaginário. Fazemos sempre alguma coisa juntos, 

os dois.
Os seus olhos atentos pareciam ansiar pela minha confiança. en-

quanto sopesava as minhas opções, ia soprando o chá fumegante.
– muito bem, e então que idade tem esse seu filho imaginário? – 

perguntei, ao mesmo tempo que anotava a data no meu bloco: «Sexta-
-feira, 6 de julho de 2012, 10h17.»

– Sete anos – respondeu o suspeito. – Pelo menos, na maior parte 
das vezes. Pode depender das minhas fantasias do momento. – mordeu 
o lábio e levantou o olhar para o teto, como se sentisse a necessidade de 
uns instantes para compor a sua história.

– Vá lá, tanto eu como você merecemos mais do que me vir para 
aqui inventar essas histórias disparatadas – disse eu, e apontei para o 
monte de processos empilhados em cima da cadeira atrás da minha 
secretária. – tenho ali pelo menos uns vinte casos a exigir a minha aten-
ção, por isso se está só a fingir que…

– nunca lhe acontece pôr-se a imaginar como as coisas poderiam 
ter sido diferentes? – interrompeu ele num tom desesperado. Bebeu 
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um gole rápido do copo de água. compreendi que era a energia nervosa 
que o movia. chamava-se manuel moura. tinha trinta e dois anos, 
mas parecia mais novo, com um ar de estudante universitário. era pro-
fessor de Química do ensino secundário.

– então isso do filho inventado é mesmo a sério? – perguntei.
– nunca falei mais a sério em toda a minha vida.
– e ele tem um nome? – perguntei, e senti a ligeira, a ténue, a hesi-

tante perda de equilíbrio que por vezes nos invade quando damos um 
passo para dentro da história de outra pessoa.

– miguel.
– e como é ele?
– tem o cabelo preto e fino com franja e uns olhos verdes enor-

mes… Uma expressão viva, inteligente. – esboçou um largo sorriso 
pela beleza que criara. – Um miúdo brilhante, sociável. e corajoso… 
realmente corajoso.

moura tinha cabelo castanho-claro, penteado para o lado com cui-
dado, e os óculos de aros metálicos davam-lhe um ar tímido e reservado – 
a lembrar um pouco o harry Potter. como eu achava que envenenar a 
mulher era tudo menos corajoso, disse:

– dá a impressão de que está a querer dizer-me, mas sem o dizer 
de facto, que o miguel sai à mãe.

moura levantou as mãos como que rendendo-se – mau grado seu – 
à verdade que eu acabara de adivinhar, tirando depois os óculos e 
limpando os olhos. Parecia mais adulto sem eles – mais sincero, tam-
bém.

Observou atentamente o meu gabinete, para a esquerda, para a di-
reita, de novo para a esquerda, esticando o pescoço de um modo que 
noutras circunstâncias teria parecido cómico.

– nenhuma fotografia da sua família na secretária, nenhum qua-
dro… isto é um pouco frio aqui – disse ele. – não quer nada de pessoal 
no seu gabinete?

Sem o saber, tinha tocado numa das minhas permanentes fontes 
de mal-estar no trabalho. talvez a minha linguagem corporal me ti-
vesse denunciado.

– Regras da polícia – disse eu. – nada que o distraia a si, nem a 
mim.

– Os inspetores que se veem nos filmes dão sempre aos gabinetes 
um ar bastante pessoal – explicou ele.
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– muito do que se passa nas séries de televisão não tem nada a ver 
com o que acontece aqui.

– e quase sempre resolvem os casos em quarenta e oito horas.
– aposto que deve ver a CSI – disse eu num tom cansado; não era 

a primeira vez que faziam comparações desfavoráveis entre mim e os 
polícias de investigação das séries televisivas.

– É verdade, sou um grande fã da série, da que se passa em las 
Vegas.

– Bem, a questão é que as séries policiais são feitas para o ter sen-
tado na ponta do sofá, e isto… – aqui, fiz um gesto circular com a mão 
a indicar o meu gabinete e, de um modo mais geral, a dimensão em que 
ele existia – … isto, Sr. moura, dá-se o caso de ser aquilo a que quase 
toda a gente chama a vida real. as pessoas por estes lados raramente 
são divertidas e, aqui entre nós, algumas poderiam ser consideradas bas-
tante incompetentes. como muito bem sabe, foi preciso uma semana 
inteira para o laboratório nos mandar os resultados das análises a subs-
tâncias tóxicas no corpo da sua esposa. e mesmo assim só com grande 
insistência minha.

– mas percebeu que o responsável era eu logo que recebeu o rela-
tório? – perguntou ele num tom esperançado.

Parecia ansioso por ter uma melhor opinião sobre mim, o que me 
surpreendeu como sendo ao mesmo tempo ingénuo e cativante.

– Professor de Química, envenenamento com cianeto… não é 
preciso ser um génio para juntar as duas coisas – disse eu.

Baixou o olhar como se reconsiderasse se deveria abrir-se comigo. 
Para reconquistar a sua confiança, inclinei-me para ele e sussurrei num 
tom conspirativo:

– Sou conhecido por desafiar as regras quando é preciso. – Rodei a 
caneca de café onde ponho as esferográficas de modo a que ele pudesse 
ler os dizeres em grandes letras azuis: i ♥ BlacK canYOn. – Foi a 
minha mulher que a mandou fazer para mim – disse eu. – tem uma 
galeria de peças de cerâmica.

Sorriu com grata surpresa – provavelmente como o seu filho ima-
ginário faria – e perguntou:

– Onde é Black canyon?
– na américa… no Sudoeste do colorado.
– Bem me parecia que falava com um ligeiro sotaque! – anunciou 

orgulhoso.
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– nasci lá perto.
– deve ser mesmo longe… Quer dizer, não só geograficamente.
– É um mundo diferente.
– deve ser. – Baixou os olhos, considerando as suas opções. Quando 

os levantou de novo, voltou a parecer interessado em falar-me naquilo 
que mais contava para ele, mas à sua própria maneira particular. – O meu 
filho é realmente amoroso – disse. – toda a gente gosta dele.

Bebi um gole rápido de chá e escrevi no meu bloco: «Vida de fan-
tasia do suspeito»; fosse um sinal de discernimento ou de insanidade, 
era o tipo de coisas que eu gostava de pôr no papel. tinha resmas de 
fotocópias de notas de interrogatórios em casa, embora continuasse a ser 
um mistério o que tencionava fazer com elas.

– toda a gente, quem? – perguntei.
– Outros professores, vizinhos… Para onde quer que vamos, todos 

percebem que ele é especial.
moura prosseguiu contando-me que pensar no filho imaginário era 

a única maneira de conseguir adormecer à noite. enquanto falava, man-
tinha as mãos enclavinhadas. dava a impressão de precisar de se con-
trolar firmemente.

ia acenando a cabeça, ansioso por nos convencer a ambos da vera-
cidade daquilo que estava a dizer. contou-me que a mulher deixara a 
vida deles num turbilhão rumo ao desastre quando se envolveu com o pro-
fessor de Filosofia da sua escola.

– Portou-se como uma verdadeira puta! – disse ele num tom enfu-
recido.

murmurei para os meus botões: «Good authors, too, who once 
knew better words…»

– O que é que disse? – perguntou.
–  Às vezes saem-me sem querer versos de canções em inglês… 

É um tique nervoso – expliquei.
– não há problema. mas sabe o pior? – perguntou em tom de 

mofa. – O gajo com quem ela andava metida é um perfeito asno!
– mas é claro que ela não pensava o mesmo – disse eu, desafiador. 

– e parece-me que tinha todo o direito de pensar o que quisesse.
– talvez tivesse – admitiu ele.
– talvez tivesse ou tinha mesmo? – insisti; suspeitos que tratam mal 

as mulheres tendem a fazer-me esquecer a minha tática de lhes ganhar 
a confiança.
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– tem razão – concordou moura, mas percebi que era apenas para 
me calar.

– Oiça, vou dizer-lhe uma coisa que tive de aprender quando era 
muito novo – disse eu. – Os homens que consideram mulheres e namora-
das propriedade sua são responsáveis por mais do que a quota que lhes 
cabe da infelicidade no nosso mundo.

– Sim, acredito que sim – admitiu ele. – e há quanto tempo é polícia?
– há dezassete anos.
– deve ter visto algumas coisas nada bonitas durante esse tempo todo.
Pensei em dizer «a crueldade nunca sai de moda», mas soou-me 

muito a frase feita – fazia-me lembrar demasiado Philip marlowe ou 
algum daqueles detetives das histórias que eu lia em miúdo, tentando des-
vendar a solução dos mistérios policiais.

– então o que é que o senhor e o miguel fazem juntos enquanto 
tenta chegar à terra dos sonhos? – perguntei em vez disso.

– a maior parte das vezes vamos até à praia, na caparica. agarro-
-lhe a mão e corremos até à beira-mar. ele gosta de ficar parado a ver a 
areia a deslizar-lhe debaixo dos pés… Faz com que sinta que está a pa-
tinar. Põe-se a rir. e eu também!

moura explicou que também levava o filho à Feira da ladra, o 
enorme mercado de velharias por trás do Panteão, pois o rapazinho era 
doido por ferramentas agrícolas antigas e utensílios de cozinha – como 
o pai, naturalmente. diante da jaula dos tigres no Jardim Zoológico de 
lisboa, miguel disse ao pai que gostava de ser feroz, de não ter medo e 
de ter uns dedos afiados como navalhas. Gostaria de correr pelas flo-
restas dos himalaias. «e  queria que ninguém conseguisse apanhar-
-me!», acrescentou, como se isso fosse uma condição absoluta.

Sublinhei duas vezes uma tal esperança, pois parecia-me a ma-
neira de moura dizer que passara muito tempo temendo que a mulher 
e os amigos pudessem apanhá-lo a ele e se apercebessem de que afinal 
ele não era o tipo tão ingénuo e tão bonzinho que pensavam.

nesta altura da sua fantasia no zoo, moura pegava em miguel ao 
colo, abraçava-o com todo o alívio que lhe dava o ter finalmente encon-
trado uma companhia em quem podia confiar e dizia-lhe que, também, 
sempre desejara ser grande e poderoso, mas que até aí nunca ousara dizer 
isso a ninguém.

Sustentando o meu olhar, implorando a minha compreensão com 
a ensombrada profundidade dos seus olhos, moura confessou que era 
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um grande conforto poder dizer ao filho que nunca se tinha achado 
suficientemente forte.

– desde os meus dez ou onze anos, era o que eu desejava dizer a 
alguém. mas só fui capaz de o confessar ao miguel. não havia mais 
ninguém em quem pudesse confiar.

as lágrimas assomaram-lhe às pestanas e convenci-me de que era 
isto o que ele mais desejara contar-me desde o momento em que nos 
encontrámos. Uma semana antes, tinha ido a casa dele para lhe fazer al-
gumas perguntas sobre a morte da mulher, e ele deve ter vislumbrado 
algo em mim que lhe deu a esperança de que eu o poderia compreen-
der. e neste momento deve também ter percebido que era a sua última 
oportunidade de explicar uma coisa importante sobre si próprio a outra 
pessoa.

– mas agora confessou-me também a mim o seu segredo – fiz-lhe 
notar.

– Porque a minha vida acabou – disse ele enxugando os olhos. – Por 
isso pouco importa. Provavelmente terei… não sei, uns cinquenta anos 
quando sair da prisão. Ou se calhar até mais.

esperou que eu o contradissesse com um cálculo mais otimista. 
como não o fiz, desviou os olhos para aquilo que pensava ser o seu fu-
turo. O queixo tremia-lhe; preparava-se para um longo combate.

Ouviu-se o telefone tocar na sala contígua. através do vidro que 
separava o meu gabinete da sala onde dois dos meus inspetores tinham 
as secretárias, vi a nova agente da minha equipa, lucinda Pires, atender 
o telefone.

moura soltou um suspiro profundo, apaziguador, e disse:
– Pensava realmente que o miguel tinha mudado tudo. mas se ca-

lhar foi estupidez minha acreditar que ele podia fazer com que as coisas 
fossem diferentes.

O tom desesperado na sua voz comoveu-me e, com um sobressalto, 
apercebi-me de que usara as suas fantasias sobre um filho não apenas 
para conseguir adormecer, mas também para tentar evitar cometer um 
crime. tinha querido fazer o que estava certo. tinha lutado e tinha fra-
cassado.

Gostava de o ajudar – tornar a sua passagem pela prisão mais su-
portável.

– não foi estupidez – disse eu. – mas talvez… talvez precisasse de es-
conder ainda mais profundamente as suas fantasias… e manter-se firme 

Se
n
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até ter a certeza de conseguir falar com sua mulher sem lhe fazer mal. 
talvez possam ainda servir de ajuda de certa maneira… para aguentar 
tudo isto, quero eu dizer.

Sentindo compreensão na minha voz, voltou-se para a parede e 
começou a soluçar. a desolação dele apanhou-me desprevenido, e senti 
Gabriel erguendo-se por trás de mim, o que era estranho, pois nenhum 
perigo me ameaçava. Pelo menos, foi o que pensei nesse momento.

– Oiça, senhor moura – disse eu em voz baixa, na esperança de o 
trazer de volta a mim –, o senhor acha que o seu filho imaginário irá 
crescer consigo? Quer dizer, daqui a vinte anos, quando o senhor sair da 
prisão, será que o miguel andará pelos trinta anos ou continuará com sete?

ele esfregou os olhos e soltou novo suspiro.
– Preferia que continuasse um miudito – respondeu. – mas não sei 

bem se isso agora tem algum interesse.
compreendendo que tanto ele quanto eu estávamos a precisar de 

um assunto mais leve por uns minutos, levei-o a falar sobre a escola. 
À medida que começou a relatar os seus problemas com os miúdos que 
copiavam nos exames, senti que Gabriel se retirava. invadia-me uma sen-
sação de ligeireza. e  pouco depois desapareceu completamente, dei-
xando atrás de si um vazio com a forma exata da minha curiosidade 
acerca dele.

assim que eu e moura começámos a conversar, compreendi pela 
sua esforçada procura das palavras certas que não tinha há muito 
tempo ninguém com quem se abrir. talvez fosse esta a primeira vez.

Quando entrei nos meandros do crime propriamente dito, moura 
disse-me que tinha usado o cianeto por atuar de forma rápida e segura.

– não queria que a minha mulher sofresse sem necessidade – ex-
plicou-me. – e não me importava que se revelasse nas análises. – enco-
lheu os ombros como que a mostrar que nunca fora intenção sua frustrar 
os nossos esforços.

– mesmo assim, podia ter tentado fugir depois – disse eu.
– ainda pensei em ir para o Brasil. mas, ao ver a minha mulher morta, 

ao olhar para a cara dela… Vi naquela imobilidade, naquele silêncio for-
çado… qualquer coisa sobre nós os dois e sobre o nosso destino. Sobre 
como as coisas tinham começado e no que vieram a dar. e o que signi-
ficava estar casado. nesse momento percebi que fugir não tinha ne-
nhum interesse.
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aquelas palavras deixaram-me pouco à vontade. talvez por ele ter 
compreendido uma coisa importante acerca do seu casamento tarde de 
mais.

– É difícil preparar o cianeto? – perguntei, um pouco desapontado 
comigo próprio por abandonar uma conversa que poderia revelar-se 
mais significativa.

– É canja – disse ele, com um gesto desvalorizando a dificuldade.
esforçou-se por não sorrir. era evidente que achava que não seria 

grande coisa mostrar-se muito orgulhoso das suas habilidades. era um 
sujeito estranho – tanto se mostrava desesperado como de um momento 
para o outro parecia pronto a assumir o papel de estrela do seu próprio 
espetáculo televisivo. levado por um palpite, perguntei:

– anda a tomar algum medicamento?
– Um antidepressivo – respondeu. – O  meu médico achou que 

podia ajudar. durante uns tempos não parava de pensar em suicidar-
-me. embora neste momento esteja aqui na Judiciária e em vias de ir 
para a prisão. não sei se hei de considerar isto um progresso.

Riu-se sem vontade – o riso de um homem que acabara por não 
chegar nem de perto aonde sempre esperara. Bebi o meu chá. estava 
cansado de falar com suspeitos que tinham arruinado toda e qualquer 
hipótese de felicidade que lhes fora dada. e que traíam as pessoas que 
amavam. Os seus impulsos destrutivos deixavam-me exausto.

Quando moura voltou a pôr os óculos, percebi que gostava de pa-
recer mais novo do que era; como uma camuflagem. talvez fosse até 
um pouco mais perigoso do que eu imaginara. era possível que tivesse 
até inventado a sua fantasia para me conquistar – que tivesse pressen-
tido desde o primeiro momento do nosso encontro que poderia levar-
-me com essa particular estratégia.

entrei para a PJ em 1994 e desde então fora já completamente al-
drabado por dois sociopatas nos interrogatórios. tanto um quanto outro 
tinham estado sentados exatamente no mesmo sítio onde moura agora se 
sentava. O número Um era caixa num banco, tinha um sorriso irresis-
tível e vivia com os pais em almada. Revelara-se um contador de histó-
rias apaixonante. Falámos sobretudo da sua coleção de moedas. estava 
convencido da sua inocência até que um dos nossos cães-polícias nos 
levou aos corpos do pai e da mãe dele, enterrados debaixo do empedrado 
do pátio de sua casa. O número dois era uma bonita enfermeira do 
hospital Santa cruz no estoril. era capaz de rir, chorar ou explodir 
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numa fúria indignada a seu bel-prazer: uma meryl Streep dobrada em 
português. estava convencido de que ela era vítima de uma odiosa 
conspiração, mas veio a descobrir-se que tinha matado pelo menos 
nove pacientes com injeções de morfina.

Se alguma coisa o trabalho na polícia me ensinou é que se pensa-
mos que não podemos ser aldrabados estamos muito enganados.

moura continuou a contar-me como tinha deitado o pó de cianeto 
no molho picante de tomate que certo dia fizera para o jantar.

– a minha mulher gostava de comida muito picante – explicou.
alguém bateu à porta do gabinete. moura sobressaltou-se como se 

tivesse ouvido uma explosão.
– calma, não há problema – disse eu.
a inspetora Pires enfiou a cabeça dentro do gabinete. tinha en-

trado para a Judiciária só há uma semana.
– desculpe, senhor inspetor – disse ela. – houve um crime.
– Onde?
– em São Bento. na Rua do Vale.
era a minha semana de serviço, o que significava que me eram 

entregues todos os crimes de maior importância comunicados pela 
PSP. Os agentes da Polícia de Segurança Pública eram quase sempre os 
primeiros a chegar ao local porque as chamadas de emergência para o 
112 seguiam para eles.

– OK, lucinda, diga aos técnicos de investigação para irem para a 
Rua do Vale de imediato. eu vou para lá logo que puder.

– muito bem, chefe – disse a inspetora Pires, acrescentando em tom 
de advertência: – a PSP diz que a vítima era uma pessoa rica e bem 
relacionada, com muitos amigos no Governo.

Saí para falar com ela, fechando a porta atrás de mim.
– eu sei que está só a proteger-me, inspetora, mas não é provável 

que um cadáver vá telefonar a algum dos seus amigalhaços manda-chu-
vas a queixar-se por eu ter demorado mais uns minutinhos a interrogar 
um suspeito. não tenha medo da PSP.

– muito bem, chefe. desculpe.
Falara em tom simpático, mas deu-me a impressão de ela ter ficado à 

beira das lágrimas; por isso, pus-lhe a mão no ombro e acrescentei:
– não queria ser bruto. É que este suspeito deixa-me baralhado. 

Uma coisa que pode fazer por mim é ligar para o dr. Zydowicz. Quero 
que ele fique com este caso.
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Zydowicz era o médico-legista chefe. tinha acabado de voltar para 
o trabalho depois de dois meses de baixa por doença. não éramos obri-
gados a ter um médico-legista sempre à mão, mas eu preferia ter um 
por perto em casos mais importantes.

Voltei para o gabinete para terminar o interrogatório de moura. ele 
acabava de beber o resto da água quando entrei. Passados alguns minu-
tos, tínhamos chegado a um acordo sobre o texto exato das suas decla-
rações. assim que acrescentou a sua assinatura numa letra miudinha e 
cuidada, devolveu-me a esferográfica e disse num tom esperançado:

– Se calhar não sou assim tão má pessoa.
hesitei na resposta a dar-lhe; queria ser sincero, mas parecia-me 

que não tinha sentido feri-lo inutilmente.
– Às vezes as pessoas ficam tão perdidas que não conseguem encon-

trar o caminho de volta para si próprias. acho que foi isso que se pas-
sou consigo. mas também lhe digo que ninguém que entrou no meu 
gabinete para ser interrogado se considerou má pessoa.

Sentia-me tentado a dizer mais alguma coisa, mas ele tinha dado 
de tal maneira cabo da sua vida tranquila que os danos eram irreparáveis, 
e isso parecia dar-lhe o direito a ficar com uma ou duas ilusões. mesmo 
assim, pressentiu que eu lhe ia dizer mais alguma coisa.

– Força, eu aguento – disse ele.
Olhei-o atentamente para me assegurar de que falava a sério. con-

firmou com um aceno de cabeça enérgico.
– desculpe ter de lhe dizer isto, mas acredita mesmo que o seu filho 

imaginário o considerará um bom pai quando descobrir que o senhor lhe 
envenenou a mãe?

– também pensei nisso – reconheceu, endireitando-se na cadeira. 
Parecia estar contente por as nossas cabeças funcionarem da mesma ma-
neira. – Foi por isso que fiz as coisas de maneira a que nunca o venha a 
saber.

– nunca mais volta a pensar nele? – perguntei num tom cético.
ignorando a minha pergunta, disse numa voz agradecida:
– O senhor é bom tipo. e sabe ouvir as pessoas. Obrigado. tive 

sorte em ter sido o senhor a última pessoa com quem falei.
– não se preocupe, vai ter muita gente com quem falar na prisão. 

e há de haver lá muitos que vão ficar felicíssimos por terem um amigo 
especialista em química. Pode ser até que…

levando as mãos ao peito, respirou sofregamente e começou a tossir.
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– Que se passa? – perguntei.
Baixou os olhos, respirando como um peixe fora de água.
– não queria ter de contar ao meu filho – disse numa voz entrecor-

tada. – nem a mais ninguém. – deixou-se tombar em cima da secretária, 
as mãos aferradas às bordas, os nós dos dedos brancos.

– O que é que fez? – perguntei, sobressaltado.
Fechou os olhos. as mãos largaram a mesa.
– não vale a pena chamar a ambulância.
– merda! – berrei.
Precipitei-me para ele, enquanto a cabeça lhe descaía sobre o tampo 

da secretária com um som cavo. a mão direita endireitou-se com um 
esticão e mandou pelos ares a caneca i ♥ BlacK canYOn e todas as 
minhas esferográficas. tinha os olhos abertos, mas já sem verem nada 
do nosso mundo. Um fio de sangue corria-lhe do nariz.

a inspetora Pires saiu a correr do gabinete do lado. Gritei-lhe que 
chamasse uma ambulância.

– e diga aos médicos que tragam um antídoto para cianeto!
tomei o pulso de moura e senti uma pulsação ténue, mas regular. 

levantando-o da cadeira, estendi-o no chão, deitado de costas, de modo 
a que o coração não tivesse de se esforçar muito. Reparei num peque-
níssimo quadrado de papel de alumínio junto a uma das pernas da mesa.

– não me faça uma coisa dessas! – disse eu, mas uns segundos 
depois o coração deixou de bater. Sentindo que isto era um teste em 
torno do qual girava o meu próprio direito a estar vivo, ajoelhei-me a 
seu lado e pressionei-lhe com força o esterno, depois inclinei-lhe a ca-
beça para trás e fiz duas tentativas de respiração artificial.
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