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A QUI CREURÀS?
Des que eren petits, l’Edie, en Jake i en Ryan han 

estat inseparables. Ells tres contra el món. L’Edie 

pensava que la seva amistat podria amb tot, així 

que quan el seu marit, en Jake, és brutalment assas-

sinat i el seu millor amic, en Ryan, és acusat del 

crim, el món se li enfonsa.

L’Edie està sola per primer cop en molts anys a la 

casa del penya-segat que compartia amb en Jake. 

Està de dol i té por, i té raó de tenir-ne perquè algú 

l’està vigilant, algú que ha estat esperant aquest 

moment. Ara que l’Edie és vulnerable, el passat 

del qual ha intentat fugir desesperadament està 

a punt de trucar-li a la porta.

Paula Hawkins, l’autora de La noia del tren, ens 

ofereix una novel·la apassionant en què desco-

brirem que fins i tot l’acte més benintencionat pot 

tenir conseqüències tràgiques. Una història plena 

de girs i tensió magníficament escrita per la reina 

indiscutible del suspens.

De Paula Hawkins no et pots perdre:

PAULA HAWKINSPAULA HAWKINS 
va treballar com a periodista més de quinze 

anys abans de passar-se a la ficció. Nascu-

da i criada a Zimbàbue, es va traslladar a 

Londres el 1989, on viu des de llavors. El 

seu primer thriller, La noia del tren, s’ha 

convertit en un dels fenòmens editorials 

més grans dels últims deu anys i ha estat 

adaptat al cinema per DreamWorks Pic-

tures, amb Emily Blunt com a protagonista. 

També és autora de Sota l’aigua, A foc lent 
i Punt cec. Amb més de 27 milions d’exem-

plars venuts a més de 50 països, Paula 

Hawkins és una de les autores de novel·la 

negra més llegides del món.
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1

En Jake Pritchard era mort. 
El seu cos, encara tebi, jeia a terra 

just a l’espai que separava la cuina ober-
ta de la sala d’estar, amb un bassal de sang es-
pessa al voltant del cap esclafat. Encara estava 
tebi, però definitivament era mort.

En Ryan Pearce es va agenollar sobre la 
substància enganxosa que brollava de les terri-
bles ferides d’en Jake. En Ryan tenia el mòbil 
aferrat amb la mà dreta. A l’esquerra hi tenia 
un contundent objecte de vidre brut de sang.

En Ryan encara era allà, agenollat, tremo-
lant i amb la cara blanca com la llet, quan els 
tècnics en emergències sanitàries van irrompre 
per la porta principal. De seguida es van ado-
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nar que no hi havia res a fer per l’home ajagut 
a terra, amb els ulls vidrio sos i el cap esclafat. 
Llavors es van adreçar a en Ryan.

Estava ferit?, van preguntar. Què coi ha 
passat aquí? Quan hi havia arribat, ell? Què ha-
via vist, què havia sentit? Hi havia algú més a la 
casa? En Ryan només feia que brandar el cap, 
però no deia res. Semblava incapaç de parlar, 
incapaç d’assimilar el que li estava passant.

Els tècnics d’emergències li parlaven amb veu 
suau. Amb molt de compte, un d’ells va ajudar 
en Ryan a posar-se dret, va agafar-li l’objecte 
de vidre de la mà i el va guardar a dins d’una 
bossa de plàstic. El tècnic es va fixar que tenia 
una frase gravada a la base: Jake Pritchard, Millor 
Guionista Novell, 2012.

—És ell, aquest? —va preguntar el tècnic a 
en Ryan—. Aquest home és en Jake Pritchard? 
—En Ryan va assentir—. Ens en pot dir algu-
na cosa? De què el coneix?

Finalment, en Ryan va parlar.
—Mai no li he volgut cap mal —va tarta-

mudejar, amb les dents que li petaven—. Mai 
no li hauria fet cap mal. És el meu millor amic. 
És el meu germà.

8  –  PAULA HAWKINS
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2

L’Edie s’havia tornat a quedar al llit 
fins tard.

Sabia, per l’angle de la llum que 
entrava a la sala d’estar, i per l’absolut silenci de 
l’apartament, que eren més de les nou. Quin 
luxe poder jeure en aquell ampli i generós sofà 
d’en Ryan. Quina alegria poder dormir tan bé, 
amb un son tranquil i sense somnis.

Aquí, en el petit però acollidor apartament 
d’en Ryan, l’Edie se sentia bressolada pels so-
rolls de la ciutat a la nit: adolescents rient i bor-
ratxos cridant, sirenes a la llunyania i el recon-
fortant sotragueig dels cotxes passant pel carrer 
empedrat de sota. Els sorolls del barri. Tan 
lluny de la solitud de la casa del penya-segat, 
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on no se sentia res més que els xiscles de les 
gavines i el constant trencar de les ones contra 
les roques. Era absurd però veritat: l’Edie dor-
mia més bé al sofà d’en Ryan que no pas al seu 
llit de matrimoni.

L’Edie va sortir del sac de dormir, va anar 
arrossegant els peus fins a la cuina i va posar 
una càpsula a la cafetera. De la finestra estant 
veia el fullatge dels faigs que hi havia al jardí de 
l’altra banda del parc, i més enllà, el turó cone-
gut amb el nom d’Arthur’s Seat. El cor li feia 
un salt sempre que era aquí, envoltada de be-
llesa i luxe. Tot això era a anys llum de la seva 
casa atrotinada del penya-segat, dels maldecaps 
econòmics, de la catàstrofe a càmera lenta del 
seu matrimoni.

De nou al sofà de la sala d’estar, amb la tassa 
de cafè en una mà, l’Edie va comprovar les no-
tificacions del mòbil. No hi havia cap trucada 
d’en Jake, ni tampoc cap missatge. Feia més de 
quaranta-vuit hores que no en sabia res. Aquest 
silenci era inusual, però l’Edie es va adonar, 
amb una fiblada de culpabilitat, que no li des-
agradava pas. Ja havia tingut prou notícies se-
ves últimament.

10  –  PAULA HAWKINS

T-Punt cec.indd   10T-Punt cec.indd   10 9/9/22   11:109/9/22   11:10



Es va beure el cafè i just quan anava cap al 
lavabo per dutxar-se, va sonar el timbre de la 
porta. En Ryan, va suposar, que devia tornar 
de córrer. Es devia haver oblidat d’endur-se la 
clau. Va prémer el botó de l’intèrfon i va obrir 
la porta d’entrada.

—Si que has anat ràpid —va dir pel forat de 
l’escala, esperant veure en Ryan pujant els es-
glaons. Però no era ell. Era algú altre. De fet, 
eren dues persones, dos policies d’uniforme 
amb un posat molt seriós.

A l’Edie se li va accelerar el pols.
—Què ha passat? —va preguntar, mentre 

allargava la mà per agafar-se al marc de la por-
ta. Un incident, van dir. A la casa del penya-
segat—. Què ha passat? —va repetir ella. Te-
nia una horrible sensació de malestar, com si se 
li estigués regirant l’estómac—. Hi ha hagut 
una baralla? —va preguntar. Els dos policies es 
van mirar l’un a l’altre, sorpresos.

La van fer entrar a dins i van tancar la porta 
darrere seu. Un cop a la sala d’estar, la van fer 
seure al sofà i es van quedar drets davant d’ella 
mentre li explicaven el motiu de la visita. El 
seu marit, van dir, havia patit un atac a casa 
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seva, i havia rebut greus ferides al cap. Malgrat 
els esforços dels tècnics en emergències sanità-
ries, no l’havien pogut salvar. L’havien declarat 
mort al lloc dels fets. No quedava clar què ha-
via passat, però semblava que podia ser un ro-
batori fallit.

Durant uns instants, l’Edie no va dir res. 
Sentia les seves veus, tota l’estona esperant des-
pertar-se. Es va clavar les ungles als palmells, es 
va pessigar la pell del dors de les mans, i tot i 
així els policies no van desaparèixer. No es va 
incorporar de sobte, presa del pànic, per culpa 
d’un malson. No estava somiant. Allò era real. 
Estava passant de debò.

—On és en Ryan? —va preguntar l’Edie 
quan finalment li van sortir les paraules—. Què 
li ha passat, a en Ryan?

Els dos policies van tornar a intercanviar 
una mirada.

—En Ryan Pearce? —va preguntar un d’ells, 
amb el front arrufat—. És a la comissaria, pres-
tant declaració. És ell qui ha trobat... ha trobat el 
senyor Pritchard. I ha trucat a emergències.

—Així, ell està bé? —va preguntar l’Edie—. 
En Ryan està bé?

12  –  PAULA HAWKINS
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