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CAPÍTULO 1

O ACIDENTE

Bobby Jones colocou a bola de golfe no ponto de
partida, deu ao taco um pequeno balanço preliminar, er-
gueu-o lentamente e, rápido como um raio, desfechou o
golpe.

Acaso a bola se elevou galhardamente nos ares e,
cortando o campo na direção certa ultrapassou o buraco
de areia, indo cair à distância de uma fácil tacada do déci-
mo quarto green?*

Nada disso. Atingida de mau jeito, deslizou uns
poucos metros pela grama e enterrou-se firmemente na
areia!

Mas nenhum espectador ansioso deixou escapar
uma exclamação de desapontamento, e a única testemu-
nha da tacada não demonstrou surpresa alguma, o que é
fácil de explicar, pois o golfista desajeitado não era o cam-
peão americano, mas simplesmente o quarto filho do vi-
gário de Marchbolt, uma cidadezinha na costa de Gales.

Bobby soltou uma exclamação irreverente.
O rapaz de expressão afável, com cerca de 28 anos,

não seria considerado bonito pelo melhor amigo, mas
seu rosto irradiava muita simpatia, e os honestos olhos
castanhos eram cordiais como os de um cão.

– Estou cada dia pior – resmungou com desânimo.

* Terreno em volta de cada buraco, num campo de golfe. (N.T.)
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– Não desista – disse o companheiro.
O dr. Thomas era um homem de meia-idade com

cabelos grisalhos e rosto corado e jovial. Ele próprio não
usava tacadas longas, elevando pouco o taco em golpes
curtos porém certeiros, e geralmente vencia golfistas de
maior brilho mas inconstantes.

Bobby atingiu a bola com um ferro número oito.
Na terceira tentativa conseguiu levá-la a uma pequena
distância do green que o dr. Thomas alcançara em duas
tacadas exemplares.

– Seu buraco – disse Bobby.
Dirigiram-se para o ponto de partida seguinte.
O doutor deu a primeira tacada, um golpe limpo e

na direção certa, mas sem grande alcance.
Bobby suspirou, colocou a bola no suporte, tornou

a ajeitá-la, balançou o taco para lá e para cá, fechou os
olhos, endireitou a espinha, ergueu a cabeça, abaixou o
ombro esquerdo, fez tudo o que não devia fazer e deu
uma tacada de primeiríssima ordem, colocando a bola
no meio do campo.

Sorriu satisfeito. A típica expressão de desalento do
golfista foi logo substituída por um também típico ar
exultante.

– Eu sabia o que estava fazendo – afirmou Bobby
faltando à verdade.

Mais uma tacada perfeita e um pequeno empurrão
com um ferro número cinco, e a bola caiu no buraco.
Bobby conseguira a proeza com uma jogada a menos do
que a média necessária, e o dr. Thomas com uma a mais.

Confiante, Bobby dirigiu-se ao décimo sexto bu-
raco. Novamente fez tudo o que não devia fazer, mas dessa
vez não aconteceu nenhum milagre. Em vez disso, num
magnífico, estupendo, quase inacreditável golpe enviesado
impeliu a bola para fora do alcance da vista.

– Puxa, se aquela bola tivesse ido em linha reta! –
exclamou o dr. Thomas.
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– Se... Mas não foi – retorquiu Bobby com azedume.
– Ei, parece que ouvi um grito! Espero que a bola não
tenha acertado ninguém!

Virou-se para a direita. O sol se punha bem à sua
frente. A luminosidade feria os olhos, e era difícil enxergar
com clareza. Uma fina névoa subia do mar, que a poucas
centenas de metros vinha lamber os pés do penhasco.

– A trilha vai até a beirada – disse Bobby –, mas acho
impossível que a bola tenha ido tão longe. Você não ouviu
um grito?

O médico sacudiu a cabeça.
Bobby saiu à procura da bola. Não foi fácil, mas por

fim encontrou-a presa entre os galhos de um pé de tojo.
Ainda tentou desalojá-la com duas tacadas desajeitadas,
mas terminou por pegar a bola e gritar ao companheiro
que desistia do buraco.

O médico veio em sua direção, pois o próximo pon-
to de partida ficava junto ao penhasco.

O décimo sétimo era o terror de Bobby. Era necessá-
rio que a bola vencesse uma profunda fenda. A distância
nem era tão grande, mas a atração do abismo lá embaixo
era considerável.

Cortaram a trilha que acompanhava o precipício.
O doutor escolheu um ferro e, com uma tacada certeira,
colocou a bola do outro lado.

Bobby inspirou fundo e desceu o taco. A bola desli-
zou uns poucos metros e desapareceu na fenda.

– Toda a vez acontece a mesma coisa – disse Bobby,
irritado –, sempre repito a mesma besteira!

Andou até a margem do penhasco. Lá embaixo o
mar refletia os últimos raios do sol, mas nem todas as
bolas eram tragadas por suas águas, pois, depois de uma
descida abrupta de alguns metros, a encosta suavizava-se
formando pequenos platôs.

Percorreu alguns metros devagar à procura do ponto
por onde os carregadores de tacos costumavam descer
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agilmente para reaparecer pouco depois, ofegantes porém
triunfantes, com a bola perdida.

De repente, estacou com um sobressalto.
– Ei, doutor, venha cá – gritou ao companheiro.

– O que será aquilo?
A uns 15 metros abaixo via-se uma forma escura,

talvez uma trouxa de roupas velhas.
O doutor prendeu a respiração.
– Meu Deus – murmurou –, alguém caiu lá em-

baixo! Precisamos chegar até lá.
Os dois homens desceram pelas rochas, o mais novo

e mais vigoroso auxiliando o mais velho, até alcançarem
o sinistro vulto escuro. Era um homem de uns quarenta
anos que, embora inconsciente, ainda respirava.

O médico ajoelhou-se e o examinou, tomando-lhe
o pulso. Correu as mãos pelos membros do homem in-
consciente, abaixou-lhe as pálpebras e, ao terminar, er-
gueu os olhos para Bobby, que, em pé ao seu lado, sentia-se
mal, e sacudiu lentamente a cabeça.

– Não há nada a fazer. Pobre homem – disse ele. –
Quebrou a espinha. Pelo jeito não conhecia este lugar e,
com a névoa, deu um passo em falso. Mais de uma vez já
disse à Câmara que devia haver uma grade ali em cima.

O médico levantou-se.
– Vou buscar ajuda. É preciso tirá-lo daqui, vai es-

curecer dentro em pouco. Você fica?
Bobby fez que sim com a cabeça.
– Nada podemos fazer por ele, não é? – perguntou.
– Não, nada – confirmou o doutor. – Não vai viver

muito tempo. O pulso está enfraquecendo com rapidez.
Tem no máximo uns vinte minutos. Talvez recobre a
consciência antes do fim, mas é mais provável que não.
De qualquer forma...

– Compreendo – disse Bobby. – Ficarei com ele.
Pode ir. Se ele voltar a si, não há algum remédio ou nar-
cótico que...?
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O médico sacudiu a cabeça.
– Ele não sentirá nada, dor alguma – disse e, viran-

do-se, começou a escalar o penhasco rapidamente.
Bobby acompanhou-o com o olhar até que chegou

ao topo e desapareceu com um último aceno. O rapaz
deu dois passos na estreita plataforma e sentou-se num
ressalto da rocha, acendendo um cigarro. Estava abalado.
Nunca estivera em contato com morte nem com doenças
graves.

Mas que terríveis azares encerrava a vida! Um pouco
de nevoeiro num belo entardecer, um passo em falso, e
era o fim! E o homem tinha um aspecto tão saudável,
provavelmente nunca estivera doente em sua vida. Nem
a palidez da agonia apagava o tom bronzeado de sua pele.
Devia passar grande parte do tempo ao ar livre, talvez no
estrangeiro. Bobby olhou-o com mais atenção. O cabelo
era crespo e castanho, com uns fios de prata nas têmporas,
o nariz grande, o queixo forte, os dentes muito brancos
aparecendo entre os lábios entreabertos. Ombros largos e
mãos belas e vigorosas. As pernas estavam dobradas num
ângulo estranho. Bobby estremeceu e voltou os olhos
novamente para o rosto, atraente, de homem determina-
do, capaz, com senso de humor. Os olhos provavelmente
eram azuis.

Bobby acabara de formular esse pensamento quan-
do as pálpebras se levantaram. Dois olhos de um azul
claro e profundo o encararam. Não havia nada de vago ou
incerto naquele olhar, plenamente consciente, alerta e ao
mesmo tempo interrogativo.

Bobby ergueu-se com rapidez e aproximou-se.
Antes que se ajoelhasse, o homem falou. A voz não saiu
fraca, mas clara e ressoante.

– Por que não pediram a Evans? – disse ele.
E então um sinistro estremecimento percorreu-o,

as pálpebras desceram, o queixo caiu.
O homem estava morto.


