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Aos meus pais, que me deram tudo sem pedir
nada em troca. À minha irmã, minha primeira e mais feroz leitora desde a infância.
E à minha esposa, cujo amor, encorajamento
e lembretes para olhar por sobre o teclado
de vez em quando fizeram deste livro muito
mais do que poderia ter sido.

Você está sendo
cordialmente convidado
à Mansão Blackheath para

o baile de
máscaras
Apresentando seus anfitriões, a família Hardcastle
Lord Peter Hardcastle & Lady Helena Hardcastle
&
Seu filho, Michael Hardcastle
Sua filha, Evelyn Hardcastle
- Convidados ilustres Edward Dance, Christopher Pettigrew &
Phillip Sutcliffe, advogados da família
Grace Davies & seu irmão, Donald Davies, socialites
Comandante Clifford Herrington,
oficial da Marinha (da reserva)
Millicent Derby & seu filho, Jonathan Derby, socialites
Daniel Coleridge, jogador profissional
Jim Rashton, policial
Lord Cecil Ravencourt, banqueiro
Dr. Richard (Dickie) Acker
Dr. Sebastian Bell
Ted Stanwin

- Principais empregados da casa O mordomo, Roger Collins
A cozinheira, Sra. Drudge
A chefe das empregadas, Lucy Harper
O cavalariço, Alf Miller
O artista residente, Gregory Gold
O valete de Lord Ravencourt,
Charles Cunningham
A camareira de Evelyn Hardcastle,
Madeline Aubert
Solicitamos gentilmente a todos os convidados que se abstenham de comentar sobre Thomas
Hardcastle e Charlie Carver, uma vez que os trágicos acontecimentos os envolvendo ainda trazem
grande pesar à família.

1
dia um

Eu me esqueço de tudo entre meus passos.
— Anna! — eu acabo de gritar, calando num estalo a minha boca,
surpreso.
Minha mente ficou em branco. Não sei quem é Anna ou por
que estou chamando pelo seu nome. Não sei nem como cheguei
aqui. Estou parado numa floresta, protegendo meus olhos da chuva que começa a cair. Meu coração está batendo. Estou fedendo
a suor e minhas pernas estão trêmulas. Eu devo ter corrido, mas
não lembro por quê.
— Como é que... — sou interrompido pela visão das minhas
mãos. São ossudas, feias. As mãos de um estranho. Não as reconheço nem por um momento.
Sentindo o primeiro acesso de pânico, tento recordar algo
mais a meu respeito: um familiar, o meu endereço, a minha idade,
qualquer coisa, mas nada vem. Todas as lembranças que eu tinha
segundos atrás sumiram.
Minha garganta fica apertada, a respiração sai ruidosa e rápida.
A floresta está rodopiando, manchas pretas pintam a minha visão.
Tenha calma.
— Não consigo respirar — eu me engasgo, o sangue retumba
em meus ouvidos enquanto desabo no chão, com meus dedos
fincando na terra.
Você pode respirar, só precisa se acalmar.
Há conforto nessa voz interior, uma fria autoridade.
Feche os olhos, ouça a floresta. Controle-se.
Obedecendo à voz, aperto os olhos, fechando-os, mas só o que
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ouço é o chiado da minha própria respiração em pânico. Por um
tempo enorme, ela esmaga todos os outros sons, mas devagar,
bem devagar, encontro um buraco em meu medo, permitindo
que outros ruídos penetrem. As gotas da chuva tateiam as folhas
e os galhos balançam logo acima. Há um riacho mais à minha direita e corvos nas árvores, suas asas raspando o ar ao levantarem
voo. Há algo que corre sorrateiramente pela vegetação, a batida
das patas de um coelho que passa perto o suficiente para encostar
nele. Uma a uma, vou costurando essas lembranças até ter cinco
minutos de passado para me envolver. É o suficiente para estancar
o pânico, pelo menos por enquanto.
Eu me levanto desajeitadamente, surpreso com quão alto estou, com o quão longe do chão pareço estar. Bamboleando um
pouco, tiro as folhas molhadas das minhas calças, observando pela
primeira vez que estou vestindo um smoking, a camisa respingada de lama e vinho tinto. Devia estar numa festa. Meus bolsos estão vazios e não tenho um casaco, então não devo ter me afastado
demais. Isso é reanimador.
A julgar pela luz, é manhã, então provavelmente estive aqui
fora a noite toda. Ninguém se arruma para passar uma noite sozinho, o que significa que alguém deve saber que estou desaparecido a esta altura. Certamente, por trás dessas árvores, uma casa
está despertando em alerta, com equipes de busca saindo para me
encontrar? Meus olhos percorrem as árvores, meio que esperando ver os meus amigos emergirem da folhagem, com tapinhas
nas costas e piadas amáveis, me acompanhando na volta para a
casa, mas devaneios não me livrarão dessa floresta, e não posso
me demorar aqui à espera de um resgate. Estou tremendo de frio,
com os dentes batendo. Preciso começar a caminhar, nem que
seja para me esquentar, mas não consigo ver nada a não ser árvores. Não há como saber se estou me movendo na direção da ajuda,
ou se estou errando para longe dela.
Perdido, eu retorno para a última preocupação do homem que
fui.
— Anna!
Seja quem for esta mulher, é claramente a razão por eu estar
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aqui fora, mas não consigo visualizá-la. Talvez seja minha esposa,
ou minha filha? Nenhuma das duas coisas parece certa e ainda
assim há uma atração neste nome. Posso sentir que ele tenta levar
a minha mente para algum lugar.
— Anna! — eu grito, mais por desespero do que por esperança.
— Socorro! — uma mulher grita de volta.
Eu rodopio, procurando a voz, tendo tonturas, vislumbrando
a mulher por entre as árvores distantes, uma mulher de vestido
negro correndo pela sua sobrevivência. Segundos depois, identifico o seu perseguidor romper a vegetação atrás dela.
— Você aí, pare — eu grito, mas minha voz é fraca e cansada;
eles a pisoteiam sob seus pés.
O pavor me deixa plantado em meu lugar, e os dois quase somem da minha vista no momento em que começo a persegui-los, disparando atrás deles com uma pressa que nunca julguei ser
possível com o meu corpo dolorido. Mesmo assim, não importa o
quanto eu corra, eles estão sempre um pouco mais à frente.
O suor pinga do meu cenho, e minhas pernas já enfraquecidas
ficam mais pesadas até cederem, fazendo com que eu caia estatelado na terra. Me arrastando pelas folhas, eu me levanto com
esforço, a tempo de reconhecer o grito dela. Ele inunda a floresta,
agudo e cheio de terror, e é cortado por um barulho de tiro.
— Anna! — eu grito desesperadamente. — Anna!
Não há resposta, apenas o efêmero eco do estrépito da pistola.
Trinta segundos. Foi o tempo que hesitei quando a vi pela
primeira vez e a distância em que me encontrava quando ela foi
assassinada. Trinta segundos de indecisão, trinta segundos para
abandonar alguém completamente.
Há um galho grosso ao lado do meu pé e, ao pegá-lo, dou
sacudidas experimentais, reanimado pelo seu peso e pela textura
áspera da casca. Não vai adiantar muito contra uma pistola, mas
é melhor do que investigar essa floresta com as mãos abanando.
Sigo ofegando, sigo tremendo depois de correr, mas a culpa me
empurra em direção ao grito de Anna. Tendo cautela para não
fazer barulho demais, afasto os galhos mais baixos, procurando
por algo que não quero ver de fato.
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Pequenos ramos estalam à minha esquerda.
Eu paro de respirar, ouvindo energicamente.
O ruído se repete, passos triturando folhas e galhos, circulando
atrás de mim.
Meu sangue gela, fico petrificado no lugar. Não me atrevo a
olhar por sobre meu ombro.
O estalar dos galhos se aproxima, uma respiração suave está a
apenas uma pequena distância das minhas costas. Minhas pernas
fraquejam, e o galho cai das minhas mãos.
Eu rezaria, mas não lembro as palavras.
Um hálito quente toca o meu pescoço. Sinto cheiro de álcool e
cigarro, o odor de um corpo mal lavado.
— Leste — um homem diz, arranhando a voz e largando algo
pesado no meu bolso.
A presença retrocede, os seus passos recuam ao interior da floresta enquanto eu desabo, apertando minha testa contra a terra,
inalando o cheiro de folhas molhadas e de decomposição, com
lágrimas escorrendo pelas minhas faces.
Meu alívio é digno de pena, minha covardia é lamentável. Não
consegui nem olhar meu algoz nos olhos. Que tipo de homem
eu sou?
Passam-se alguns minutos antes do meu medo degelar suficientemente para que eu possa me movimentar e, mesmo assim,
sou forçado a me apoiar em uma árvore para descansar. O presente do assassino balança em meu bolso e, temendo o que posso encontrar, mergulho a minha mão dentro dele, retirando uma
bússola prateada.
— Ah! — digo com surpresa.
O vidro está partido e o metal arranhado, as iniciais SB gravadas
na parte de baixo. Não entendo o que significam, mas as instruções
do assassino foram claras. Devo usar a bússola e seguir a leste.
Eu olho a floresta com culpa. O corpo de Anna deve estar
próximo, mas me apavora a reação que o assassino terá caso eu
chegue até ele. Talvez seja por isso que estou vivo, porque não
cheguei mais perto. Será que realmente quero testar os limites de
sua misericórdia?
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Supondo que seja isso mesmo.
Por um tempo enorme, fico parado olhando para a agulha trêmula da bússola. Não há muita coisa da qual ainda tenho certeza,
mas sei que assassinos não demonstram misericórdia. Seja qual
for o jogo que ele está jogando, não posso confiar no seu conselho e não deveria segui-lo, mas se não seguir... Eu procuro pela
floresta novamente. Todas as direções parecem a mesma, infinitas
árvores sob um céu repleto de ódio.
O quão perdido é preciso estar para deixar o diabo levá-lo para a
casa?
Perdido assim, eu decido. Precisamente assim.
Afastando-me da árvore, ponho a bússola na palma da minha
mão. Ela anseia pelo norte, então me posiciono na direção leste,
contra o vento e o frio, contra o próprio mundo.
A esperança me abandonou.
Sou um homem no purgatório, cego para os pecados que me
perseguiram até aqui.
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