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—Incrível — exclamou Chase enquanto seus olhos 
acinzentados admiravam Ivy com zombaria.

Ivy, Will e Beth se apertaram na toalha 
de piquenique para dar espaço para ele se sentar. Chase tinha 
aparecido de última hora e queria um lugar junto com os quatro 
que comemoravam o feriado de 4 de julho. Ele sempre achava 
uma maneira de encontrá-los.

— No ano passado, seu namorado foi assassinado — disse 
Chase com os olhos brilhando de sarcasmo. — Este ano, você 
saiu com um assassino a sangue frio. Que belo histórico de 
namoros para uma boa garota como você!

Ivy sentiu vontade de dar uma resposta atravessada a ele, mas, 
em vez disso, balançou a cabeça, como se mal pudesse acreditar 
no quanto tinha sido enganada. — É horrível! Fui totalmente 
enganada por Luke. Nunca pensei que ele fosse capaz de violência.

— Para mim era óbvio — respondeu Chase.
Will, que desenhava na areia, acabou jogando o graveto fora. 

Ergueu a cabeça, estreitou os olhos castanhos com desgosto. 
Ivy sabia o motivo.

Chase tinha ficado curioso sobre o desconhecido que fora 
com ela à Lighthouse Beach e cético a respeito da amnésia de 
Luke. Mas foi Will quem avisou Ivy, repetidas vezes, sobre não 
acreditar em uma pessoa que levara uma surra, fora encon-
trada inconsciente e dizia não fazer ideia sobre como aquilo 
havia acontecido; provavelmente aquela pessoa teria um 
passado obscuro. Ivy achou que os avisos de Will deviam-se à 
sua natureza superprotetora. Quando terminou o namoro com 
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Will, achou que suas atitudes tinham sido guiadas pelo ciúme. 
Mas, no fi m, a decisão de Will de entregar o novo amor de Ivy 
à polícia pareceu ser a mais acertada. Luke McKenna era um 
fugitivo, procurado por ter estrangulado a namorada. 

— Isso já passou — disse Will. — Vamos mudar de assunto.
— Só estava pensando — insistiu Chase.
— Acabou! — disse Will incisivamente.
Ivy sabia que, devido aos fatos que Will e os outros desco-

nheciam sua raiva em relação a ela era justificável. Ser capaz 
de mantê-la a distância e continuar trabalhando com ela 
na Seabright evidenciava sua forte personalidade. No verão 
anterior, quando Tristan morreu, Will havia arriscado a 
vida para salvar Ivy do assassino de Tristan, Gregory. Pelo 
que seus amigos sabiam, Ivy tinha acabado de terminar o 
namoro com Luke, pois uma vez mais havia sido enganada 
por um assassino de sangue frio.

— Ainda não acabou — disse Beth.
Todo mundo olhou para ela, que disse:
— Ele vai se vingar.
Ivy sentiu um arrepio percorrer seu braço. Será que Beth 

estava falando de Luke ou de Gregory?
— Luke já se vingou quando estrangulou a garota — retrucou 

Chase. — Está foragido. Se tiver um pouco de cérebro, deve 
estar bem longe daqui a essa altura.

Luke McKenna estava bem distante, pensou Ivy. Ele se 
afogou na noite em que Tristan se arrastou até a praia no corpo 
de Luke. Mas onde estava Tristan?

Ivy rezou para que estivesse em algum lugar seguro, um lugar 
em que a polícia nunca o encontrasse para indiciá-lo pelo crime 
de Luke. Mas seguro signifi cava longe dali. Ela sentia a mesma 
dor que sentiu ao perdê-lo pela primeira vez.
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Desviando da conversa, Ivy começou a olhar para as águas 
escuras da baía de Cape Cod. De vez em quando, uma pequena 
chama era lançada ao céu, iluminando os contornos de uma 
barcaça carregada de fogos de artifício. As pessoas olhavam em 
seus celulares de forma impaciente para ver que horas eram. 
Finalmente, um míssil brilhante foi lançado da embarcação, e 
todos os rostos se viraram para o céu.

— Oh! — exclamaram os espectadores ao mesmo tempo. O 
colorido explodia de encontro ao céu noturno, feixes vermelhos e 
brilhantes terminavam em um círculo de estrelas. Ivy observava 
as faíscas caindo pelo céu: pedaços de pura luz que repentina-
mente escureciam e desapareciam no meio do nada.

“Por que será que Tristan estava dentro do corpo de Luke?”, 
ela se perguntava. Lacey dizia que Tristan havia caído na noite 
em que usou seus poderes angelicais para dar vida a Ivy. Será que 
ele era um anjo negro agora? Tristan tinha agido puramente por 
amor. Seu irmão adotivo, Gregory, por outro lado, agiu por inveja, 
ganância e um ódio mortal. No verão anterior, ao tentar matá-la, 
Gregory acabou matando Tristan. Por um tempo, Gregory fi ngiu 
estar triste do mesmo modo que Ivy e a consolou. Fez o papel 
do irmão mais velho amoroso com Philip, o irmão caçula de Ivy, 
só para se aproximar dela. Se Gregory tivesse conseguido o que 
queria, teria matado os dois. Era Gregory quem havia morrido e 
se transformando num demônio, não Tristan.

Uma cascata de cores a trouxe de volta ao presente. Um 
brilho púrpura cobria o verde brilhante e o dourado se espalhava 
pelos dois. “O céu havia se transformado numa chuva de fogos”, 
pensou. Virou-se para olhar para Beth e prendeu a respiração: 
sua melhor amiga olhava-a, em seus olhos havia fogo e trevas. O 
desfecho repleto de um exagero de explosões banhava o rosto de 
Beth com um brilho sinistro.
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Acabou, uma espessa cortina de fumaça cobria toda a baía. 
Aplausos e toques incessantes das buzinas dos barcos seguiram-
-se a um momento de silêncio. As pessoas ao redor se levantaram 
e conversavam animadamente sobre os fogos de artifício de que 
mais gostaram.

— Já vi melhores — disse Chase quando atravessaram a 
praia em direção a Wharf  Lane. — Em Jackson Hole...

— A vida deve ser uma decepção contínua para você — comentou 
Will —, já que sempre viu ou passou por experiência melhores.

Chase deu de ombros e continuou: — Por que fi ngir? Não 
gosto de falsa modéstia. Você gosta, Elizabeth? — perguntou, 
enquanto apoiava o braço nos ombros de Beth.

Beth deu um jeito de sair debaixo do braço dele e ele riu. Quanto 
mais tentava fugir de Chase, mais ele fi cava no pé dela. 

A princípio, seu encontro com um garoto que conhecia desde 
verões anteriores em Cape Cod, na época do ensino fundamental, 
tinha deixado Beth um tanto impressionada. De alguma 
maneira, o tonto do Chase Hardy tinha se transformado em um 
rapaz alto, de ombros largos, com olhos da cor da névoa do mar 
e cabelos negros cacheados. Ele podia muito bem ter saído de 
um dos romances que Beth gostava de escrever. Mas desde a 
noite da sessão espírita, ela havia mudado, esquivando-se dele, 
de Ivy, de quase todo mundo, menos de Will.

Ao observar Chase e Beth juntos, Will franziu a testa. Ivy 
se perguntou se era porque ele não gostava de Chase ou porque 
havia fi cado surpreso com o jeito da jovem. A Beth de antes era 
a pessoa mais sensível que Ivy conhecia, mas tinha deixado uma 
cobra descansar em seus ombros por temer magoar, de alguma 
forma, os sentimentos da serpente.

Ivy mantinha sua descoberta sobre Beth em segredo, 
desejava estar errada — sabia que não estava —, esperava o 
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momento certo de falar com Will sobre a amiga. Pensando em 
retrospectiva, tudo parecia tão claro: Beth, uma médium inata, 
seria a mente mais suscetível para que Gregory se insinuasse. 
Mesmo assim, tudo em Beth, sua voz e o rosto suavemente 
arredondado com os cabelos claros caindo à frente, era gentil. 
Era só quando Ivy ousava olhar dentro dos olhos escuros que 
conseguia acreditar que Gregory estava dentro da sua amiga.

Chase descia a escada com Will em direção a Wharf  Lane 
e eles começaram a conversar sobre fi lmes. Ivy caminhava ao 
lado de Beth, que mantinha o rosto virado para o lado oposto, 
como se estivesse interessada apenas em olhar os muros escuros, 
formados por cercas vivas e pedras, que delimitavam a rua 
estreita. A rua terminava na Estrada 6A, onde uma enorme 
casa no estilo vitoriano ocupava uma esquina e uma velha igreja 
ocupava a outra. Will tinha parado o carro no estacionamento 
de cascalho atrás da igreja.

— Esperem um pouco — disse Will, parando na entrada do 
estacionamento. — Quero dar uma olhada neste lugar — um 
artista, sempre à procura de paisagens e edifi cações interessantes.

Todos foram atrás dele enquanto circundava a igreja. Era 
pequena, com apenas três janelas duplas e longas de cada lado 
e um pé direito alto com janelas no teto. Uma torre com sino 
ancorava a lateral do edifício de madeira e uma varanda alta, 
coberta por um teto suspenso, completavam a fachada da 
igreja. A madeira que cobria a torre do sino estava entalhada 
em tábuas fi nas, sendo a primeira faixa na horizontal, a segunda 
na vertical, e aquelas bem abaixo do sino em forma ondulada, 
como se um profi ssional muito experiente tivesse esculpido a 
torre com uma faca bem delicada.

As portas da igreja estavam fechadas. Will tentou abri-las. 
Chase fi cou atrás, ao pé da escada, expressando seu tédio. Beth 
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fi cou de costas para a igreja, de braços cruzados e corpo curvado, 
como se estivesse com frio. 

— Isto não é mais uma igreja — disse Ivy, enquanto lia o 
aviso no gramado. — Angariam fundos a fi m de restaurar o 
prédio e para usá-lo nos eventos da comunidade — e foi em 
direção à Beth, olhando para as sombras da torre lá no alto, 
observando um leve contorno no céu noturno.

— Parece que o sino ainda está lá.
— Não pergunte por quem os sinos dobram1  — disse Chase 

com sotaque britânico. — Eles dobram por ti.
Beth olhou por cima do ombro, apreensiva, depois seu olhar 

foi em direção ao sino e disse com mansidão: — Eles vão dobrar, 
quando chegar a hora. 

— John Donne, século 17, poeta e salmista — Chase continuou 
a falar. — O que ele quis dizer é como não vemos nossa própria 
conexão com os outros humanos, como cada vida perdida de 
alguém é também uma perda nossa e... 

— Entendi — disse Beth, e depois disse tão baixinho que só 
Ivy conseguia ouvir. — Em breve. Os sinos vão dobrar em breve.

Ivy sentiu um calafrio na nuca. Às vezes, quando Beth via 
coisas, era porque as tinha previsto. Será que falava por si ou 
por Gregory? Será que observava o plano dele? Será que alguém 
iria morrer logo?

Beth balançou a cabeça e andou pelo caminho mais longo, 
circundando a igreja no sentido contrário ao do relógio, em 
direção ao carro.

— Anjos, protejam-na — Ivy rezou. — Anjos, protejam a 
todos nós.

1 Referência ao poema de John Donne que inspirou o romance de Ernest Hemingway 
e músicas do grupo norte-americano Metallica e do compositor brasileiro Raul 
Seixas. (N. E.)


