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Baton Rouge, capital do estado da Loui-
siana, nos Estados Unidos, é uma cidade 
conhecida por seus verões escaldantes, 
churrascos no jardim, lagostins picantes 
e cerveja gelada, pelas gloriosas árvores 
em flor e pela paixão por futebol america-
no. Mas no verão de 1989, quando Lindy 
Simpson, uma das garotas mais bonitas do 
bairro e estrela das pistas de corrida, é ata-
cada e estuprada perto de casa, fica claro 
que até mesmo os subúrbios bucólicos de 
Baton Rouge têm seu lado obscuro.
  Para uma vizinhança tão pequena, os sus-
peitos do crime são muitos. Entre eles estão 
Bo Kern, uma figura ameaçadora que se 
esgueira pelas esquinas de Woodland Hills; 
Jason, o vizinho delinquente; Sr. Landry, 
um psiquiatra furtivo, pai adotivo de Jason, 
e, por fim, o narrador deste livro: um ado-
lescente obcecado por Lindy, que mora em 
frente à casa dela. É através dos olhos dele, 
já adulto, que vemos como os relaciona-
mentos rompidos, a culpa e o amor são ca-
pazes de transformar as pessoas de maneira 
irreversível.
  Sonhos partidos contrapõe o encantamento 
da infância e o impacto de um crime violento, 
numa prosa sobre momentos de um passado 
que afeta profundamente a vida adulta de 
um homem. Perspicaz e honesto, é um im- 
pressionante romance de estreia sobre o sig-
nificado da família, o poder da memória e a 
habilidade de perdoar.

“Foi no verão de 1989, e ninguém foi preso. Não acredite no 

que você vê nos seriados policiais de hoje em dia. Ninguém re-

colheu fios de cabelo no gramado. Não mandaram um pedaço 

de corda para o laboratório. Não houve análise de DNA colhido 

nas pedrinhas de concreto. E, embora as pessoas tivessem res-

pondido sinceramente a todas as perguntas da polícia em um 

primeiro momento, embora tivessem feito de tudo para ser úteis, 

nenhuma evidência concreta foi encontrada. Portanto, nenhum 

dos quatro suspeitos iniciais foi acusado formalmente, uma vez 

que o estupro ocorrera muito rápido e, aparentemente, sem tes-

temunhas, e que a própria cena do crime se desfez no momento 

em que Lindy Simpson recobrou a consciência naquela noite e 

empurrou a bicicleta até em casa, apenas quatro imóveis adiante, 

para estacioná-la no lugar de sempre. Desfez-se ainda mais quan-

do ela entrou pela porta dos fundos, subiu as escadas e tomou um  

banho, com a água não se sabe em que temperatura. Há mo-

mentos da minha vida em que imagino essa água escaldante. Em 

outros, congelante.”

“Raramente um autor estreante exibe a habilidade de 
desenvolver um livro ao mesmo tempo viciante e literário.” 

Library Journal
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Para Kathy, que me chamava de Pássaro





You are my sunshine 
My only sunshine. 
You make me happy 
When skies are gray. 
You’ll never know, dear, 
How much I love you. 
Please don’t take my sunshine away.

— Jimmie Davis, governador da Louisiana
(1944-1948 e 1960-1964)
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Havia quatro suspeitos do estupro de Lindy Simpson, um crime que aconteceu 
bem na calçada da Piney Creek Road, a mesma em que, anos antes, nossos pais, 
esperançosos, gravaram suas iniciais como moradores da primeira rua de Wood-
land Hills a ter casas em cada lote. Era um crime impossível de ser cometido à 
luz do dia, quando as crianças do bairro estariam por todos os lados, disputando 
corridas em carrinhos, desenhando com giz bonecos nas entradas das garagens 
ou caçando cobras até nos bueiros. Mas, após o entardecer, as ruas de Woodland 
Hills ficavam vazias e silenciosas, a não ser pela satisfação dos sapos em cumpri-
mentar os mosquitos que voavam em esquadrões, saindo dos pântanos atrás de 
nossas propriedades.

Mas nessa noite em particular, na esquina escura sob a primeira lâmpada 
queimada da história da Piney Creek Road, um homem, ou talvez um garoto, 
estava de pé segurando uma corda comprida. Ele amarrou uma das pontas ao 
poste junto à rua e enrolou a outra ponta na mão. Imaginando não ser visto, 
engatinhou para dentro dos arbustos de azaleia ao lado da casa do Velho Case-
more, a corda atrás dele como uma cauda nas sombras; ele talvez tenha treina-
do uma ou duas vezes para esticá-la firmemente no alto e na calçada. E então 
esse homem, ou garoto, conhecendo os hábitos da menina da família Simpson, 
esperou até ouvir o barulho de sua bicicleta Schwinn com selim banana fazen-
do a curva.

É importante que você saiba:
Baton Rouge, na Louisiana, é um lugar muito quente.
Nem mesmo o anoitecer oferece alívio. Não há brisas soprando das servi-

dões e dos pântanos negros, nada de chuva refrescante. Em vez disso, a chuva 
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que cai aqui resiste apenas ao tempo de ferver no chão, embaçar os óculos, ser 
um fardo. Então com certeza esse homem, ou garoto, suava enquanto estava 
agachado no meio dos arbustos, com certeza era comido vivo por insetos. Aqui, 
você é mastigado por eles. Cobrem seu corpo todo. Logo, não é um equívoco 
se perguntar se ele teria sido dissuadido dessa violência caso vivesse em um 
lugar mais misericordioso. É importante, creio, ao pensar em um homem, ou 
garoto, nos arbustos, imaginar se talvez uma brisa refrescante o teria acalmado, 
amenizado seu temperamento, se o teria feito mudar de ideia.

Mas não foi o que aconteceu.
Assim, o ato se deu na escuridão, quase em silêncio, no calor, e Lindy 

Simpson se lembrava de pouca coisa além da repentina aparição de uma corda 
diante de sua bicicleta, o atrito contra a trama machucando seu peito. Meses 
depois, e com muita terapia, ela também se lembraria de como a bicicleta se-
guira em frente sozinha após sua queda. Lembraria-se de como não a viu 
tombar antes de uma meia ser enfiada em sua boca e ter seu rosto empurrado 
de encontro ao gramado. O peso esmagador em suas costas. O asfalto ralando 
seus joelhos. Ela também se lembraria disso. Depois, uma voz em seu ouvido 
que ela não reconheceu. E então uma pancada em sua nuca.

Ela tinha quinze anos.
Foi no verão de 1989, e ninguém foi preso. Não acredite no que você vê nos 

seriados policiais de hoje em dia. Ninguém recolheu fios de cabelo no grama-
do do Velho Casemore. Não mandaram um pedaço de corda para o laborató-
rio. Não houve análise de DNA colhido nas pedrinhas de concreto. E, embora 
as pessoas de Woodland Hills tivessem respondido sinceramente a todas as 
perguntas da polícia em um primeiro momento, embora tivessem feito de tudo 
para ser úteis, nenhuma evidência concreta foi encontrada.

Portanto, nenhum dos quatro suspeitos iniciais foi acusado formalmente, 
uma vez que o estupro ocorrera muito rápido e, aparentemente, sem testemu-
nhas, e que a própria cena do crime se desfez no momento em que Lindy 
Simpson recobrou a consciência naquela noite e empurrou a bicicleta até em 
casa, apenas quatro imóveis adiante, para estacioná-la no lugar de sempre. 
Desfez-se ainda mais quando ela entrou pela porta dos fundos, subiu as esca-
das e tomou um banho, com a água não se sabe em que temperatura.

Há momentos da minha vida em que imagino essa água escaldante. Em 
outros, congelante.

De qualquer forma, Lindy nunca chegou a descer para o jantar.
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Provavelmente os pais imaginaram que ela estava tagarelando com as ami-
gas ao telefone, enrolando o fio do aparelho nos dedos jovens, até que a mãe 
dela, uma mulher chamada Peggy, fez sua ronda noturna com o cesto de roupa 
suja. Foi quando ela viu no banheiro a calcinha, com uma marca de sangue 
vermelho-vivo, caída junto a um único pé de tênis. O outro pé, um Reebok 
azul, não estava ali.

A essa altura, sua filha Lindy se encontrava encolhida na cama com uma 
concussão.

Uma cama que, naquela manhã, fora de uma criança.
Agora, preciso lhe contar que eu era um dos suspeitos.
Preste atenção.
Deixe eu explicar.
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