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O rádio via satélite tocava soft jazz, uma solução de conciliação. 

Lacy, a dona do Prius e, portanto, do rádio, detestava rap quase tanto 

quanto Hugo, seu carona, detestava country contemporâneo. Eles fo-

ram incapazes de chegar a um acordo com programas esportivos, rádio 

pública, os hits clássicos de décadas passadas, comédia adulta e a BBC 

e não se decidiram quanto a bluegrass, CNN, ópera e outra centena 

de emissoras. Por frustração da parte dela e cansaço da dele, os dois 

logo jogaram a toalha e se conformaram com um jazz suave. Suave, 

para que o longo e profundo cochilo de Hugo não fosse perturbado. 

Suave, porque Lacy não ligava muito para jazz também. Era outro 

toma lá dá cá, um dos muitos que vinham mantendo de pé a equipe 

de trabalho deles ao longo dos anos. Ele dormia, ela dirigia, e os dois 

ficavam satisfeitos.

Antes da Grande Recessão, o Conselho Estadual de Justiça (CEJ) 

tinha direito a uma pequena frota de Hondas do governo, todos com 

quatro portas, pintura branca e baixa quilometragem. Com os cortes 

orçamentários, porém, eles desapareceram. Lacy, Hugo e outros incon-

táveis funcionários públicos na Flórida agora deviam usar seus próprios 

veículos para o trabalho do estado, reembolsados em cinquenta cents 

por quilômetro. Hugo, com quatro filhos e uma hipoteca pesada, dirigia 

um antigo Bronco que mal conseguia chegar ao escritório, que dirá sair 

em uma viagem. E, assim, ele dormia.
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Lacy gostava de silêncio. Ela lidava com a maioria de seus casos 

sozinha, assim como seus colegas. Cortes mais radicais haviam dizimado 

o escritório, e o CEJ estava reduzido a seus últimos seis investigadores. 

Sete, em um estado com vinte milhões de habitantes e contando com 

mil juízes alocados em seiscentos tribunais, processando meio milhão 

de casos por ano. Lacy era eternamente grata por quase todos os juízes 

serem pessoas honestas e dedicadas ao trabalho, comprometidas com a 

justiça e a igualdade. Caso contrário, teria ido embora há muito tempo. 

O pequeno número de maçãs podres a mantinha ocupada cinquenta 

horas por semana.

Ela ligou delicadamente a seta e reduziu a velocidade na rampa de 

saída. Quando o carro ia parando, Hugo jogou-se para a frente como 

se estivesse bem acordado e pronto para o dia.

– Onde estamos? – perguntou ele.

– Quase lá. Vinte minutos. Tempo para você rolar para a direita e 

roncar na janela.

– Desculpe. Eu estava roncando?

– Você sempre ronca, pelo menos é o que diz sua mulher.

– Bom, em minha defesa, fiquei andando pela casa às três da manhã 

com o último filho dela. Acho que é uma menina. Qual é o nome dela 

mesmo?

– Da mulher ou da filha?

– Ha ha.

A linda e sempre grávida Verna guardava poucos segredos quando 

se tratava do marido. Sua vocação era manter o ego dele sob controle, 

o que não era tarefa pequena. No que parecia ser outra vida, Hugo fora 

um astro do futebol americano nos tempos de colégio, depois, o jogador 

mais bem classificado de sua turma na Universidade Estadual da Flóri-

da, e o primeiro calouro a entrar direto no time titular. Ele jogara na 

posição de tailback, com raça e muitas contusões, por três jogos e meio, 
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até que o carregaram em uma maca com uma fratura de vértebra na 

parte superior da coluna. Ele jurou que voltaria. A mãe disse não. Ele 

se formou com mérito e foi para a faculdade de direito. Seus dias de 

glória estavam desbotando rapidamente, mas ele sempre trazia parte da 

fanfarronice de todo americano típico. Hugo não podia evitar.

– Vinte minutos, é? – resmungou ele.

– Claro, ou não. Se você quiser, posso te deixar dentro do carro 

com o motor ligado e você dorme o dia todo.

Ele rolou para a direita, fechou os olhos e disse:

– Quero uma parceira nova.

– É uma boa ideia. O problema é que ninguém mais quer f icar 

com você.

– E uma parceira com um carro maior.

– Faz dezoito quilômetros por litro.

Ele resmungou de novo, ficou imóvel, depois se torceu, se sacudiu, 

murmurou e se sentou reto. Esfregou os olhos e falou:

– O que estamos ouvindo?

– Já tivemos essa conversa há muito tempo, quando saímos de 

Tallahassee, quando você começava a hibernar.

– Pelo que me lembro, eu me ofereci para dirigir.

– É, com um olho só aberto. Significou muito para mim. Como 

está Pippin?

– Ela chora muito, e com frequência. Geralmente, e digo isso por 

minha vasta experiência, quando um recém-nascido chora, tem algum 

motivo. Comida, água, fralda, a mãe... o que for. Mas não essa. Ela 

guincha absurdamente. Você não sabe o que está perdendo.

– Só para lembrar, eu cuidei da Pippin à noite em duas ocasiões.

– Sim, e Deus te abençoe por isso. Você vem esta noite?

– Quando quiser. Ela é a número quatro. Vocês já pensaram em 

contraceptivos?



JOHN GRISHAM

8

– Estamos começando a ter essa conversa. E já que estamos falando 

nisso, como está a sua vida sexual?

– Desculpe. Erro meu. – Aos 36 anos, Lacy era solteira e atraente, 

e sua vida sexual era uma rica fonte de comentários cochichados no 

escritório.

Eles seguiam para leste, rumo ao oceano Atlântico. St. Augustine 

ficava doze quilômetros à frente. Lacy enfim desligou o rádio quando 

Hugo perguntou:

– Você já esteve aqui?

– Já, alguns anos atrás. Depois, eu e meu namorado passamos uma 

semana na praia, no apartamento de um amigo.

– Muito sexo?

– Lá vamos nós de novo. Sua mente é sempre poluída?

– Bom, pensando bem, a resposta tem de ser sim. Além do mais, 

você precisa entender que Pippin agora tem um mês, o que significa 

que Verna e eu não temos relações normais há quase três meses. Ainda 

defendo a ideia, pelo menos para mim mesmo, de que ela me isolou três 

semanas cedo demais, mas isso é discutível. Não dá para a gente voltar 

de onde parou, sabe? Então, as coisas estão meio críticas para o meu 

lado, não sei se ela sente o mesmo. Três pirralhos e uma recém-nascida 

causam sérios danos a esse negócio de intimidade.

– Não tenho como saber.

Ele tentou se concentrar na estrada por um ou dois quilômetros, 

depois, suas pálpebras f icaram pesadas e ele cochilou. Ela o olhou e 

sorriu. Em seus nove anos no Conselho, ela e Hugo trabalharam em 

uma dúzia de casos juntos. Formavam uma boa equipe e confiavam um 

no outro, e ambos sabiam que qualquer comportamento indesejado da 

parte dele, e não houvera nenhum até agora, de imediato seria relata-

do a Verna. Lacy trabalhava com Hugo, mas fofocava e fazia compras 

com Verna.
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St. Augustine era considerada a cidade mais antiga da América, 

exatamente o lugar onde Ponce de León aportou e começou suas ex-

plorações. Com uma história antiga e muito turismo, era uma cidade 

adorável com construções históricas e densas barbas-de-velho que pen-

diam de carvalhos antigos. Enquanto eles entravam em sua periferia, o 

trânsito ficou mais lento, e os ônibus de turismo pararam. À direita e 

ao longe, a antiga catedral assomava sobre a cidade. Lacy se lembrava 

dela muito bem. A semana com o ex-namorado fora um desastre, mas 

Lacy tinha lembranças ternas de St. Augustine.

Um dos muitos desastres.

– E quem é esse misterioso informante que devemos encontrar? – 

perguntou Hugo, esfregando os olhos de novo, agora decidido a ficar 

acordado.

– Ainda não sei, mas o codinome dele é Randy.

– Tudo bem, e por favor me lembre por que estamos os dois nesse 

encontro secreto com um homem que usa codinome e ainda vai entrar 

com uma denúncia formal contra um de nossos estimados juízes.

– Não posso explicar. Mas conversei com ele três vezes por telefone 

e ele parece, hum, bem honesto.

– Que ótimo. Quando foi a última vez que você conversou com 

um autor de denúncia que não parecesse, hum, bem honesto?

– Me dê apoio, tá legal? O Michael autorizou, e estamos aqui. – 

Michael era o diretor, o chefe dos dois.

– Claro. Alguma pista da suposta conduta antiética?

– Ah, sim. Randy disse que era grande.

– Nossa, essa eu nunca ouvi.

Eles entraram na King Street e se arrastaram com o trânsito do 

centro. Estavam em meados de julho, ainda alta temporada no norte da 

Flórida, e turistas de bermuda e sandália vagavam pelas calçadas, apa-

rentemente indo a lugar nenhum. Lacy estacionou em uma transversal 
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e eles se juntaram aos turistas. Encontraram uma cafeteria e mataram 

uma hora folheando grossos folhetos de imobiliárias. Ao meio-dia, 

como instruídos, entraram no Luca’s Grill e se sentaram a uma mesa 

para três. Pediram chá gelado e esperaram. Passaram-se trinta minutos 

sem nenhum sinal de Randy, e então eles pediram sanduíches. Fritas de 

acompanhamento para Hugo, fruta para Lacy. Comendo com a maior 

lentidão possível, eles ficaram de olho na porta e esperaram.

Como advogados, eles valorizavam seu tempo. Como investiga-

dores, aprenderam a ter paciência. Os dois papéis costumavam entrar 

em conf lito.

Às duas da tarde, eles desistiram e voltaram ao carro, que estava 

sufocante como uma sauna. Enquanto Lacy girava a ignição, seu celular 

vibrou. Número desconhecido. Ela o atendeu.

– Sim.

Uma voz de homem: “Eu pedi para você vir sozinha.” Era Randy.

– Acho que você tem o direito de perguntar. Devíamos nos encon-

trar ao meio-dia para o almoço.

Uma pausa e, depois: “Estou na Marina Municipal, no final da King 

Street, a três quadras. Diga a seu amiguinho para dar o fora e vamos 

conversar.”

– Olha, Randy, não sou policial e não sou muito boa nesse negócio 

de espionagem. Vou me encontrar com você, cumprimentar e tudo, 

mas, se eu não tiver seu nome verdadeiro em sessenta segundos, vou 

embora.

“É justo.”

Ela encerrou a ligação e disse em voz baixa:

– É justo.

A marina estava agitada de embarcações de lazer e alguns barcos de 

pesca chegando e partindo. Um longo catamarã descarregava um grupo 
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de turistas barulhentos. Um restaurante com um pátio na beira da água 

ainda estava movimentado. Tripulações de barcos fretados salpicavam 

os conveses e arrumavam as coisas para os fretes do dia seguinte.

Lacy andou pelo píer central, procurando o rosto de um homem 

que nunca havia visto. À frente, sentado ao lado de uma bomba de 

combustível, um rato de praia envelhecido acenou desajeitadamente e 

de leve e assentiu. Ela retribuiu o cumprimento e continuou andando. Ele 

tinha uns 60 anos e cabelo grisalho demais saindo por baixo de um 

chapéu-panamá. Bermuda, sandálias, uma camisa chamativa de estampa 

f loral e pele coriácea de quem passou tempo demais ao sol. Seus 

olhos estavam ocultos por óculos de aviador. Com um sorriso, ele se 

aproximou.

– Você deve ser Lacy Stoltz.

Ela apertou a mão dele.

– Sim, e você é?

– O nome é Ramsey Mix. É um prazer conhecê-la.

– O prazer é meu. Devíamos nos encontrar ao meio-dia.

– Peço desculpas. Tive uns problemas no barco. – Ele apontou para 

o píer, para uma lancha grande ancorada na ponta da doca. Naquele 

momento, não era a embarcação mais comprida no porto, mas chegava 

perto. – Podemos conversar lá? – perguntou ele.

– No barco?

– Claro. A privacidade é muito maior.

Passear em um barco com um completo estranho lhe pareceu 

uma má ideia, e ela hesitou. Antes que Lacy pudesse responder, Mix 

perguntou:

– Quem é esse cara negro? – Ele olhava na direção da King Street. 

Lacy virou-se e viu Hugo seguindo despreocupadamente um grupo de 

turistas que se aproximavam da marina.

– É meu colega – disse ela.
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– Algum guarda-costas?

– Não preciso de guarda-costas, Sr. Mix. Não estamos armados, 

mas meu amigo ali pode te jogar na água em uns dois segundos.

– Vamos torcer para não ser necessário. Eu vim em paz.

– É bom ouvir isso. Vou entrar no barco somente se ele ficar onde 

está. Se o motor for ligado, nossa reunião acabou.

– É justo.

Ela o acompanhou pelo píer, passando por uma fila de veleiros que 

davam a impressão de não ver mar aberto havia meses, e ao barco dele, 

inteligentemente batizado de Conspirator. Ele subiu a bordo e estendeu 

a mão para ajudá-la. No convés, embaixo de um toldo de lona, havia 

uma pequena mesa de madeira com quatro cadeiras dobráveis. Ele 

gesticulou para lá.

– Bem-vinda a bordo. Sente-se.

Lacy fez uma avaliação rápida do ambiente. Sem se sentar, ela disse:

– Estamos sozinhos?

– Bom, não inteiramente. Tenho uma amiga que gosta de sair de 

barco comigo. O nome dela é Carlita. Quer conhecê-la?

– Só se for importante para sua história.

– Ela não é. – Mix olhava a marina, onde Hugo estava recostado 

numa grade. Hugo acenou como quem diz, “Estou de olho em tudo”. 

Mix retribuiu o aceno.

– Posso fazer uma pergunta?

– Claro – disse Lacy.

– Posso supor que o que estou prestes a lhe dizer será repetido ao 

Sr. Hatch muito em breve?

– Ele é meu colega. Trabalhamos juntos em alguns casos e talvez 

neste. Como sabe o nome dele?

– Por acaso tenho computador. Olhei o website. O CEJ devia 

atualizá-lo.
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– Eu sei. Cortes no orçamento.

– O nome dele me lembra vagamente de alguma coisa.

– Ele teve uma breve carreira no futebol americano da Universidade 

Estadual da Flórida.

– Talvez seja isso. Eu mesmo sou torcedor do Gator.

Lacy se recusou a responder a isso. Era tão típico do Sul, esse pessoal 

que se liga a times de futebol universitário com um fanatismo que ela 

sempre achou irritante.

– Então, ele vai saber de tudo? – disse Mix.

– Vai.

– Chame-o para cá. Vou arrumar uma bebida para nós.


