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Uma série de crimes inspirados nos terríveis assassinatos
de Jack, o Estripador, está aterrorizando Londres, e,
após um estranho encontro com o principal suspeito,
Rory Deveaux corre um sério risco de se tornar a
próxima vítima. Recém-chegada à Inglaterra, ela logo
vai descobrir que as sombras da cidade escondem muito
mais ameaças do que as pessoas imaginam. E, ao que
tudo indica, ela é a única que consegue vê-las.

o mesmo dia em que o primeiro de
uma série de assassinatos brutais acontece em Londres, a norte-americana Rory
Deveaux chega à cidade para começar uma
nova vida em um colégio interno. Os crimes
hediondos parecem imitar as atrocidades
de Jack, o Estripador, praticadas há mais de
um século.
Logo a febre do Estripador toma conta
das ruas de Londres, e a polícia fica desconcertada com as poucas pistas e a ausência
de testemunhas. Exceto uma. Rory viu o
principal suspeito no terreno da escola. Mas
ela é a única pessoa que o viu – a única que
consegue vê-lo. E agora, Rory se tornou seu
próximo alvo.
Neste thriller envolvente, cheio de suspense e romance, Rory descobre a verdade
sobre suas novas e chocantes habilidades e
os segredos das Sombras de Londres...
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Durward Street, leste de Londres
31 de agosto
4h17

O

s olhos de Londres observavam Claire
Jenkins.
Ela não os notava, é claro. Ninguém presta atenção
às câmeras. É um fato que Londres tem um dos sistemas
de vigilância mais amplos do mundo. A estimativa mínima é que haja um milhão de câmeras pela cidade, mas a
quantidade provavelmente é bem maior e não para de
crescer. As filmagens vão para a polícia, empresas de segurança, o serviço de inteligência britânico e milhares
de agentes privados, formando uma rede dispersa e de
plena abrangência. É impossível fazer algo em Londres
sem que em algum momento o circuito de câmeras o
filme.
As câmeras gravaram silenciosamente o progresso
de Claire e a seguiram quando ela virou na Durward
Street. Eram quatro e dezessete da manhã; ela deveria
estar no trabalho às quatro. Tinha se esquecido de programar o despertador e agora estava correndo para tentar chegar ao Royal London Hospital. No turno em que
trabalhava geralmente tinha que lidar com os frutos da
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bebedeira da noite anterior: os casos de intoxicação alcoólica, as
quedas, as agressões, os acidentes de carro, as ocasionais brigas
com faca. Todos os erros cometidos à noite iam parar nas mãos
da primeira enfermeira da manhã.
Tinha chovido, evidentemente. O lugar estava cheio de poças. A única misericórdia daquela manhã fatídica era que agora
restara apenas um leve chuvisco. Claire pegou o telefone para
mandar uma mensagem avisando que estava chegando. O telefone emitiu uma luz suave que envolveu a mão dela, dando-lhe
um brilho etéreo. Era difícil digitar e andar ao mesmo tempo;
quer dizer, se ela não quisesse cair da calçada ou dar de cara
num poste. Estou abrasada...
Ela tentou digitar a palavra “atrasada” três vezes, mas só saía
“abrasada”. Ela não estava abrasada, só atrasada. Mas se recusou
a parar de andar para consertar. Não podia perder tempo; eles
iam entender a mensagem.
... chego em 5...
Então ela tropeçou. O celular saiu voando, uma pequena
bola brilhante de luz, finalmente livre antes de se chocar contra
a calçada e se apagar.
– Droga! – exclamou Claire. – Não, não, não... não pode ter
quebrado...
Preocupada com o destino do celular, a princípio Claire
nem reparou na coisa em que tinha tropeçado, só registrou
vagamente que era larga e pesada, e que cedeu um pouco quando seu pé a atingiu. No escuro, parecia uma pilha de lixo com
formato estranho. Mais um dos obstáculos colocados em seu
caminho naquela manhã para atrapalhar sua vida.
Ela se ajoelhou e tateou o chão à procura do telefone, mergulhando o joelho em uma poça.
– Que ótimo – disse para si mesma, ainda tateando.
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O celular logo foi recuperado. Apagado e sem vida. Ela tentou ligar, mas não esperava qualquer resultado. Para seu deleite,
o telefone acendeu, projetando sua luzinha ao redor da mão
dela novamente.
Só então ela reparou que havia algo grudento em sua mão.
A consistência era extremamente familiar, assim como o cheiro
levemente metálico.
Sangue. Sua mão estava coberta de sangue. Muito sangue,
com uma ligeira consistência gelatinosa que sugeria coagulação.
Sangue coagulado significava sangue que estava ali fazia vários
minutos, ou seja, não podia ser o dela. Claire se virou, levantando o telefone para iluminar o local. Então viu que tropeçara em
uma pessoa. Aproximou-se lentamente e sentiu a mão – fria, mas
não gelada.
– Olá? – chamou. – Você consegue me ouvir? Consegue
falar?
Ela observou a figura, uma pessoa pequena, vestida inteiramente em roupas de couro de motociclista, capacete na cabeça.
Esticou a mão até o pescoço para sentir o pulso.
Onde deveria estar o pescoço, havia um buraco.
Claire levou um momento para processar o que estava sentindo, e continuou apalpando em volta da base do capacete desesperadamente, à procura de um pescoço, para ter uma noção
do tamanho do ferimento. Isso se prolongou por vários instantes, até ela perceber que a cabeça mal estava presa ao corpo, e
que a poça em que estava ajoelhada certamente não era de água
da chuva.
Os olhos viram tudo isso.
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“então o dilacerador retornará, e virá à
sua própria cidade e à sua própria casa, e
à cidade de onde fugiu.”
– Josué 20:6
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e você vive perto de Nova Orleans e há a suspeita de que um furacão está a caminho, é um verdadeiro inferno. Não entre os moradores, para dizer a verdade, mas nos noticiários. Os telejornais querem que
nos preocupemos desesperadamente com furacões. Na
minha cidade, Bénouville, Louisiana (a pronúncia é Bêná-VIL; 1.700 habitantes), preparar-se para um furacão
geralmente envolve comprar mais cerveja, assim como
gelo, para manter a cerveja gelada quando faltar luz.
Até temos um vizinho que prendeu um barco a remo
para dois em cima do teto da varanda, prontinho para o
dia em que chegar a enchente – mas é o Billy Mac, que
fundou a própria religião na garagem de casa, então
o caso dele vai muito além de uma mera preocupação
excessiva com segurança pessoal.
Enfim, Bénouville é um lugar instável, construído em cima de um pântano. Todo mundo que mora
aqui concorda que foi um péssimo lugar para se construir uma cidade, mas, como ela já foi erguida, a gente
vai vivendo nela. A cada cinquenta anos mais ou menos, tudo, exceto o velho hotel, é destruído por uma
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e nchente ou um furacão... e o mesmo bando de lunáticos volta
e constrói coisas novas. Muitas gerações da família Deveaux já
viveram no belo centro de Bénouville, em grande parte porque
não há nenhum outro lugar em que dê para morar. Eu adoro o
lugar onde nasci, não me entenda mal, mas é o tipo de cidade
que deixa a pessoa um pouco maluca se ela nunca sair de lá,
nem que seja só por um tempinho.
Meus pais foram os únicos da família a deixar a cidade para
cursar uma faculdade e se especializar em Direito. Tornaram-se professores na Universidade de Tulane, em Nova Orleans.
Já tinham decidido fazia muito tempo que seria bom para nós
três passarmos um tempo fora de Louisiana. Quatro anos atrás,
pouco antes de eu começar o ensino médio, eles se inscreveram para um ano sabático em que lecionariam Legislação
Norte-Americana na Universidade de Bristol, na Inglaterra.
Combinamos que eu poderia participar da decisão sobre onde
eu passaria esse ano sabático – seria meu último ano na escola.
Eu disse que queria estar em Londres.
Bristol e Londres são bem distantes, para os padrões ingleses.
Bristol é no meio do país e bem para oeste, enquanto Londres
é lá embaixo, no sul. Mas “bem distantes” na Inglaterra quer
dizer a algumas horas de trem. E Londres é Londres. Então eu
escolhi uma escola chamada Wexford, no East End de Londres.
Nós três íamos pegar o avião juntos e passar alguns dias na capital da Inglaterra, e depois, quando começassem minhas aulas,
meus pais iriam para Bristol, onde eu os visitaria de tempos em
tempos.
Mas então surgiu um alerta de furacão, todos entraram em
pânico e as companhias aéreas cancelaram tudo. O furacão riu
da cara de todo mundo, deu uma volta pelo Golfo e por fim virou uma tempestade, mas àquela altura o nosso voo já tinha sido
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cancelado, e tudo ficou uma bagunça nos dias que se seguiram.
Depois de um tempo, a companhia aérea conseguiu encontrar
um assento vago em um voo para Nova York, de onde sairia um
voo para Londres com outro assento vago. Como eu havia marcado de chegar a Wexford antes da data em que os meus pais
tinham que estar em Bristol, aceitei a oferta e fui sozinha.
Isso não era um problema, na verdade. Era uma viagem longa: três horas até Nova York e duas vagando pelo aeroporto antes
de pegar um voo de seis horas para Londres, de madrugada – e
ainda assim eu gostei. Fiquei acordada a noite inteira assistindo
à televisão inglesa e ouvindo todos os sotaques ingleses no avião.
Logo depois da alfândega, passei pelo free shop, onde tentam fazer com que você compre alguns litros de perfume e quilos de cigarros de última hora. Havia um homem me esperando
logo depois das portas. Ele tinha o cabelo completamente branco e usava uma camisa polo com Wexford bordado no peito. Um
chumaço de pelo branco escapava no colarinho, e, conforme eu
me aproximava, percebi o cheiro peculiar e picante de colônia
masculina. Muita colônia.
– Aurora? – perguntou ele.
– Rory – corrigi.
Nunca uso o nome Aurora. Era o nome da minha bisavó,
e foi jogado em cima de mim como uma espécie de obrigação
familiar. Nem mesmo meus pais me chamam assim.
– Sou o sr. Franks. Vou levá-la a Wexford. Deixe que eu ajude
você com isso.
Eu trazia duas malas incrivelmente grandes, cada uma mais
pesada do que eu, e marcadas com grandes etiquetas laranja
com a inscrição pesado. Eu precisava levar o suficiente para viver por nove meses. Nove meses num lugar frio. Por mais que eu
achasse justificável ter levado aquelas duas malas extremamente
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grandes e pesadas, não queria alguém que mais parecia um vovô
puxando minha bagagem. Mas ele insistiu.
– Você escolheu um dia e tanto para chegar, sabe – grunhiu
ele, arrastando com dificuldade as malas. – Hoje de manhã tivemos uma notícia forte. Algum maluco saiu por aí dando uma de
Jack, o Estripador.
Imaginei que “dar uma de Jack, o Estripador” fosse uma
daquelas expressões inglesas que eu ainda precisava aprender.
Eu tinha começado a estudar esse tipo de coisa na internet, para
não parecer perdida quando as pessoas começassem a falar comigo sobre libras e biscoitos Jammy Dodgers e coisas do gênero.
Mas aquela não tinha cruzado meu caminho eletrônico.
– Ah – falei. – Claro.
Ele me guiou por entre a multidão de gente, tentando alcançar os elevadores que subiam para o estacionamento. Quando
saímos do prédio, senti a primeira rajada de ar frio. O ar de
Londres tinha um cheiro surpreendentemente limpo e fresco,
talvez um pouco metálico. O céu era de um cinza forte e homogêneo. Estava incrivelmente frio para o mês de agosto, mas em
todo lugar à minha volta eu via gente de bermuda e camiseta.
Eu tremia mesmo de calça jeans e casaco de moletom, e xinguei
meu chinelo – algum site idiota dizia que era bom usar por motivo de segurança. Ninguém mencionava que faziam os pés congelarem no avião e na Inglaterra, onde a palavra “verão” tinha
um significado diferente.
Chegamos à van escolar, e o sr. Franks colocou as malas lá dentro. Tentei ajudar, juro, mas ele só disse não, não, não. Tive quase
certeza de que ele ia ter um ataque cardíaco, mas s obreviveu.
– Vamos entrando – disse ele. – A porta está aberta.
Eu me lembrei de entrar pelo lado esquerdo, o que fez com
que me sentisse muito esperta para alguém que não dormia fazia
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mais de vinte e quatro horas. O sr. Franks ficou um minuto inteiro arquejando depois que se instalou no banco do motorista.
Abri minha janela para deixar escapar um pouco da colônia dele
para o mundo lá fora.
– Saiu em todos os noticiários. – Arf, arf. – Foi perto do
Royal Hospital, bem ali na Whitechapel Road. Jack, o Estripador,
quem diria. Sabe, os turistas adoram o velho Jack. Vai causar
uma agitação e tanto, isso. Wexford no território de Jack, o
Estripador.
Ele ligou o rádio. Estava em uma estação de notícias. Fiquei
escutando enquanto ele dirigia pela rampa de saída em espiral.
“...Rachel Belanger, de trinta e três anos, era produtora de filmes
comerciais e tinha um estúdio na Whitechapel Road. As autoridades
afirmam que o assassino tentou emular o primeiro crime de Jack, o
Estripador, em 1888...”
Bem, ao menos isso explicava o que significava “dar uma de
Jack, o Estripador”.
“ ...corpo encontrado na Durward Street, pouco depois das quatro da
manhã. Em 1888, a Durward Street chamava-se Buck’s Row. A vítima
de ontem à noite foi encontrada na mesma localização e posição de Mary
Ann Nichols, a primeira vítima do Estripador, com ferimentos muito similares. O inspetor-chefe Simon Cole, da Scotland Yard, fez uma breve declaração dizendo que, apesar de haver similaridades entre este assassinato
e o de Mary Ann Nichols, ocorrido em 31 de agosto de 1888, é prematuro
afirmar que não tenha sido apenas coincidência. Vamos saber mais informações sobre o assunto com nossa correspondente Lois Carlisle...”
O sr. Franks por pouco não bateu nas paredes ao guiar o
carro espiral abaixo.
“... especialistas concordam que Jack, o Estripador, atacou em quatro
datas em 1888: 31 de agosto, 8 de setembro, o ‘Evento Duplo’ de 30 de
setembro – assim chamado porque houve dois assassinatos num espaço
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de tempo de menos de uma hora – e 9 de novembro. Ninguém sabe o que
aconteceu com o Estripador ou por que ele parou nessa data...”
– Que troço horrendo – comentou o sr. Frank quando chegamos à saída. – Wexford fica bem no meio do antigo território
em que Jack costumava atacar. Ficamos a apenas cinco minutos
da Whitechapel Road. As excursões sobre o Estripador passam
por lá o tempo todo. Acho que a quantidade de gente vai dobrar
agora.
Seguimos alguns minutos por uma autoestrada, até que de
repente nos vimos em uma área bem populosa: casas em fileiras
compridas, restaurantes indianos, lanchonetes de fish and chips.
Depois disso as ruas foram se tornando mais estreitas e mais
cheias de gente – nitidamente, havíamos entrado na cidade sem
que eu percebesse. Serpenteamos pela região ao sul do Tâmisa
para então o cruzarmos, toda Londres estendendo-se à nossa
volta.
Eu tinha visto a foto de Wexford cem vezes ou mais. Sabia a
história. Lá por meados do século XIX, o East End de Londres
era muito pobre. Batedores de carteiras, gente vendendo crianças em troca de um pedaço de pão, esse tipo de coisa. Wexford
foi construída por uma instituição de caridade. Ela comprara
toda a terra em torno de um pequeno quadrilátero e construiu
um complexo inteiro. Havia um abrigo para mulheres, um abrigo para homens e uma pequena igreja que imitava o estilo gótico – todo o necessário para fornecer comida, abrigo e orientação espiritual. Todos os prédios eram bonitos, e alguns bancos
de pedra e árvores na pequena praça tornavam a atmosfera
agradável. Então encheram os prédios de homens, mulheres e
crianças pobres e fizeram com que todos trabalhassem quinze
horas por dia em fábricas e oficinas também construídas em
torno da praça.
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Em algum ponto da década de 1920, alguém percebeu que
isso era meio que horrível, e os prédios foram vendidos. Alguém
teve a brilhante percepção de que aquelas construções em estilos gótico e georgiano bem que pareciam uma escola e os comprou. As oficinas viraram salas de aula. A igreja acabou virando
o refeitório. Os prédios eram todos de pedra marrom ou tijolos,
numa época em que se comprava terreno barato no East End,
então eram grandes, com janelas largas e a silhueta de torres e
chaminés recortada contra o céu.
– Aquele ali é o prédio onde você vai ficar – disse o sr. Franks
enquanto o carro seguia aos solavancos por um estreito caminho
de paralelepípedos.
Era Hawthorne, o dormitório feminino. A palavra mulhe
res estava gravada em baixo-relevo na porta. Logo abaixo, como
prova, havia uma mulher. Era baixa, devia ter apenas um metro
e meio de altura, mas era larga. Seu rosto era de um vermelho
vivo, e ela tinha mãos grandes, mãos que você imaginaria capazes de fazer almôndegas enormes ou então de apertar pneus
até tirar todo o ar. Seu cabelo era curto, quase completamente
quadrado, e ela usava um vestido xadrez de lã grossa. Algo nela
sugeria que seus hobbies incluíam lutar contra imensos animais
selvagens e bater tijolos.
Quando saí da van, ela gritou um “Aurora!” em uma voz tão
incisiva que faria um passarinho cair morto do céu.
– Pode me chamar de Claudia – disse ela. – Sou a responsável pela Hawthorne. Seja bem-vinda a Wexford.
– Obrigada – respondi, meus ouvidos ainda zunindo –, mas
é Rory.
– Rory. Claro. Tudo certo, então? Fez uma boa viagem?
– Ótima, obrigada.
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Corri até a traseira da van e tentei tirar as malas antes que o
sr. Franks quebrasse a coluna em três pontos diferentes tentando
puxá-las para fora. Só que chinelos e paralelepípedos não combinam, ainda mais depois de ter chovido, quando cada pequena
reentrância fica cheia de água gelada. Meus pés estavam encharcados; fui escorregando e tropeçando por cima das pedras. O sr.
Franks chegou antes de mim à mala do carro e começou a tirar
a bagagem, grunhindo.
– O sr. Franks vai trazer as malas para dentro – disse Claudia.
– Leve-as para o quarto vinte e sete, Franks, por favor.
– Tudo bem – respondeu ele, ofegante.
A chuva começou a tamborilar suavemente no momento
em que Claudia abriu a porta e entrei em minha nova casa pela
primeira vez.
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