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Domingo, 6 de maio de 1917

A placa de bronze polido brilhava como ouro brunido e estava mon-
tada num local de destaque, na parede da capela, acrescentando 

um novo, ainda que indesejável, elemento à igreja da aldeia. O nosso 
banco familiar fechado ficava exatamente do lado oposto. Eu decidi não 
ficar com um torcicolo, ao prestar atenção à ladainha monocórdica do 
vigário no púlpito elevado, e dei comigo fascinada pela inscrição na 
placa ornamentada:

EM MEMÓRIA DE

ROBERT RICHARDSON

2.º TENENTE DE MILÍCIA DO 3.º BATALHÃO

DO REGIMENTO DE BERKSHIRE

FILHO ÚNICO ADORADO DO SR. E DA SRA. HENRY RICHARDSON

MORTO EM COMBATE EM FRANÇA,

A 2 DE JULHO DE 1916, AOS 18 ANOS DE IDADE,

NO CUMPRIMENTO DA SUA NOBRE MISSÃO

Fechei os olhos por instantes e recordei o calor escaldante e os pra-
zeres tranquilos desse maravilhoso verão de 1914. Lembrava-me de um 
rapaz de escola esbelto, de cabelo louro desgrenhado e rebelde, e faces 
vincadas por um sorriso irreprimível, num jogo de críquete nos relva-
dos da aldeia — a faixa vermelha nas coxas das suas calças brancas de 
flanela, a sua poderosa abordagem, a rotação perfeita do braço, o ruído 



ANITA FRANK

8 9

gratificante dos tacos, a suave salva de palmas. Nunca encontraram o 
seu corpo, e os pais viram-se obrigados a trocar a campa por uma pla-
ca. Tinha apenas 18 anos. Um oficial com idade para andar na escola, 
acabado de sair dos campos de Eton.

Li e reli as palavras e levei os dedos ao medalhão de ouro que tra-
zia pendurado sobre o casaco preto. Estava baço. Perdera o brilho de 
tanto o acariciar. Consegui finalmente desviar os olhos da placa, mas o 
meu olhar deteve-se nos pais do pobre rapaz, sentados lado a lado no 
banco da frente, hirtos de dor. A Sra. Richardson, outrora uma mulher 
carismática e dinâmica, ficara bastante abatida com a morte do filho. 
As suas faces cheias e rosadas estavam agora encovadas, conferindo-lhe 
uma aparência cadavérica, e o elegante traje de luto parecia pender-lhe 
do corpo debilitado. Sem dúvida que estava consciente da presença de 
uma outra mãe, sentada apenas algumas filas atrás. A Sra. Whittaker 
sacudia os ombros, destroçada, pois a sua angústia era ainda recente. 
Nós éramos três sombras obscuras, três poças estagnadas de dor, no 
meio da congregação ali reunida.

Voltei a concentrar-me no monótono solilóquio do vigário sobre o 
pretenso valor do sacrifício, mas pouco depois dei comigo a remexer-
-me nervosamente no duro e impiedoso banco da igreja. As experiên-
cias que vivera em França como enfermeira, com o Destacamento de 
Assistência Voluntária, tinham-me demonstrado que a fé era uma fa-
lácia. Vira demasiado desperdício bárbaro de vidas para continuar a 
acreditar que estávamos a ser guiados por um propósito maior, e as 
palavras do vigário de pouco estavam a servir para que mudasse de 
ideias. Já não era a primeira vez, nessa manhã, que me arrependia 
de ter ido, mas os meus pais tinham deixado bem claro que eu deve-
ria assistir semanalmente à missa de domingo, se não por crença, por 
uma questão de dever. A minha presença não tinha, aparentemente, 
discussão possível.

Suspirei ligeiramente e voltei a remexer-me. Sentia-me cada vez 
mais desconfortável e impaciente. A atenção reverente da congregação 
às palavras do vigário irritou-me. Todos os paroquianos estavam con-
centrados no púlpito, à exceção do velho Withers, a quem se perdoava 
o facto de cabecear durante a missa, aos 91 anos. Eu era a única pessoa 
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naquela velha igreja que assistira em primeira mão à absoluta destrui-
ção da vida. Talvez fosse uma gentileza deixá-los ser ingénuos, deixá-
-los acreditar que aquele conflito era justo. Permitir que se devotassem 
à sua Guerra Santa e à vontade do seu Deus. Eu já não sentia essa 
dedicação, e parecia não ser o único membro da congregação com difi-
culdade em suportar a missa. A Annie Burrows, a nossa jovem criada, 
estava espremida contra a ponta do banco ocupado pelo pouco pessoal 
que nos restava. A Sra. Scrivens, a governanta, o mordomo, Brown, 
e algumas criadas estavam absortos no sermão do vigário. A Annie, pelo 
contrário, deixara-se distrair pelos soluços abafados da Sra. Wittaker e 
estava de olhos postos na infeliz mãe, com uma expressão estranha, 
que não consegui decifrar. Ela deve ter-se sentido intensamente obser-
vada, pois mexeu-se no assento e olhou-me fixamente. Ao sentir-me 
apanhada em flagrante, corei e desviei o olhar.

É claro que as pessoas em geral reconheciam haver algo de muito 
estranho na Annie Burrows. Quando eu regressei de França, destro-
çada e debilitada pela morte do Gerald, a sua surpreendente presença 
em Haverton Hall foi uma das poucas coisas que despertou o meu in-
teresse. Soube que a Sra. Burrows tinha abordado a minha mãe poucos 
meses depois de eu partir, no outono de 1914. Enfraquecida pelo can-
cro que estava a devorá-la, fora pedir-lhe emprego para a sua filha de 
13 anos. A minha mãe acedera imediatamente. Era o mínimo que po-
díamos fazer, tendo em conta a enorme dívida de gratidão que tínha-
mos para com a sua família, explicara-me ela mais tarde.

A escolha não agradou muito ao resto do pessoal, lá isso é verdade. 
Até a Sra. Scrivens pediu explicitamente à minha mãe que reconside-
rasse. A Annie tinha oscilações de humor que os outros achavam in-
quietantes — era estranhamente distraída, suspirava constantemente e 
tinha um comportamento furtivo suspeito —, mas a minha mãe estava 
determinada a honrar o seu compromisso e não se deixou impressio-
nar pelo apelo da governanta.

Com a continuação da guerra, o pessoal doméstico foi desaparecen-
do aos poucos e a Sra. Scrivens não teve outro remédio senão promover 
a Annie e incumbi-la do trabalho dos quartos, ao qual ela se aplicou 
com silencioso esmero. A opinião da governanta foi melhorando com 
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o tempo e a Annie aprendeu a controlar os seus comportamentos mais 
peculiares. Ainda assim, eu continuava a achar que havia algo de es-
tranho e inquietante na jovem criada. Uma espécie de alheamento que 
nunca consegui perceber bem.

Alguém tentou conter um ataque de tosse atrás de mim. O vigário 
deu finalmente por terminado o seu deprimente sermão e dirigiu um 
olhar severo ao seu rebanho. No andar de cima, o velho órgão ganhou 
vida e todos nos levantámos em simultâneo, aparentemente movidos 
pela fé. Eu abri o livro de cânticos, de capa de couro, e, com os dedos 
enluvados, folheei as suas finas páginas até encontrar o cântico em 
causa — O Plano de Deus Está em Marcha —, o que me obrigou a conter 
uma gargalhada.

Em meu redor, as vozes misturaram-se, mas a minha não se juntou 
a elas, e eu senti a minha mãe de sobrolho franzido, embora não olhas-
se para ela. Olhei de relance para o fundo da nave. A Annie Burrows 
estava de olhos fixos nas páginas abertas do seu livro de cânticos, tam-
bém em silêncio.

Ficámos de pé para a bênção final do vigário e fomos saindo lenta-
mente dos bancos, percorrendo a nave em fila até à entrada em arco, 
à retaguarda. Os vizinhos cumprimentaram-se. Pairava no ar um ru-
mor de conversas educadas, mas eu preferi fixar os olhos nas lajes de-
siguais por baixo dos meus pés.

Quando finalmente chegámos junto do vigário, eu deixei-me ficar 
para trás. A minha mãe avançou para lhe agradecer e o meu pai fez-lhe 
algumas observações inteligentes sobre o sermão. Eu contornei-os e 
esquivei-me para o alpendre, abrindo caminho por entre a multidão, 
até conseguir libertar-me daquela turba. Esgueirei-me pelo caminho de 
acesso, evitando olhar para a campa recente do soldado Tom Whittaker, 
que conseguira agarrar-se à vida até chegar a casa. Alguém colocara 
uma coroa de rosas brancas sobre o amontoado de terra, e as extremi-
dades das pétalas começavam a escurecer e a enrolar-se. Fiz o possível 
por conter a inveja que senti pelo facto de a sua família, pelo menos, 
poder lá ir deixar flores acabadas de colher sempre que quisesse. Uma 
extensão de oceano separava-me da campa do Gerald. Afligia-me pen-
sar na sua última morada a apodrecer, sem nada a adorná-la.
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Estuguei o passo na ânsia de me escapar ao convívio depois da missa. 
Continuei a caminhar pelo caminho de cascalho, avançando por entre o 
silencioso aglomerado de lápides cobertas de líquenes, com os seus epi-
táfios triviais esmaecidos e os seus ocupantes para sempre esquecidos. 
Não tinha sido a única a apartar-me dos fiéis. A Annie encontrava-se 
acocorada diante de uma lápide singela, à sombra do muro do cemité-
rio. Eu sabia a quem pertencia, pois eu própria estivera junto dela, dez 
anos antes, a prestar a minha última homenagem ao seu pai.

O Jim Burrows tinha morrido a tentar salvar a minha irmã mais 
nova do incêndio devastador que assolara Haverton Hall, muitos anos 
antes. Todos consideraram um milagre ter conseguido encontrá-la, 
quando todas as outras tentativas tinham falhado, fazendo-a descer por 
uma janela do andar de cima, antes de sucumbir nas chamas. Contudo, 
o seu sacrifício acabou por se revelar inútil, pois a Lydia ficou com 
os pulmões de tal forma danificados pelo fumo, que morreu algumas 
semanas depois. Mas ficámos-lhe eternamente gratos pelos preciosos 
dias de vida que lhe concedeu a mais, graças à sua bravura. Por mui-
to devastadores que fossem esses dias, ao percebermos quão difícil e 
doloroso lhe era respirar, ao menos permitiram-nos abraçá-la, beijá-la, 
acarinhá-la e despedirmo-nos dela pela última vez. O pai da Annie de-
saparecera de um momento para o outro e pouco restara do seu corpo 
para enterrar. Bem mais difícil deveria ter sido para a Annie e para a 
sua mãe conciliarem-se com tão repentina perda. Eu interrogava-me 
frequentemente sobre as suas mágoas, sobre aquilo que lhe poderiam 
ter dito, se tivessem tido a mínima hipótese de o fazer. Porém, tudo o 
que lhes restou foi uma campa. Desviei os olhos, ao passar por ela, para 
lhe dar alguma privacidade. Parece que ambas procurávamos consolo 
junto dos mortos.

Saí do caminho de acesso e dirigi-me para o lado oposto da igreja. 
O mausoléu da família Marcham era um panteão grego em miniatura, 
demasiado imponente para as dimensões do cemitério, verdade seja 
dita. Parecia elevar-se de modo desproporcional sobre as singelas lá-
pides que o rodeavam. As paredes de pedra estavam gastas e enegre-
cidas pela chuva e pelo gelo e os portões de ferro que vedavam a porta 
começavam a perder a tinta. Vira aqueles portões abertos duas vezes 



ANITA FRANK

12 13

na minha vida: a primeira, aos 8 anos, para ver enterrar o meu avô, 
e dois anos depois, quando a minha pobre Lydia foi sepultada.

Fora construído para a minha avó. Nunca cheguei a conhecê-la, mas 
havia um magnífico retrato dela em destaque na parede das escadas, 
e o brilho mágico que este emanava cativava-me muito em criança. 
Ao recordá-la agora, apercebi-me de que a tragédia sempre perseguiu 
a minha família. Também ela morrera muito antes do tempo, quando 
o meu pai era ainda criança. O meu avô recusava-se invariavelmente a 
falar do acidente dela, mas eu lembro-me da tristeza nostálgica que lhe 
ensombrava o olhar, nas raras ocasiões em que o seu nome era mencio-
nado, e de como o omnipresente cachimbo de Dublin lhe escorregava 
dos dedos sempre que pensava nela. Nunca o questionei sobre isso, 
mas consegui reunir coragem para lhe pedir que me falasse dela uma 
noite, já tarde, quando ele foi ao meu quarto dar-me as boas-noites.

Ela era uma excelente amazona e ficara encantada quando o meu 
avô lhe ofereceu um novo cavalo de caça, porém, a tragédia vitimara-os 
logo na primeira saída. Assustado, ao ver-se em terreno desconhecido, 
o cavalo largou a galope e, num momento de loucura, antes que a mi-
nha avó pudesse recuperar o controlo das rédeas, saltou uma vedação 
incrivelmente alta. Caíram juntos no chão, numa horrenda confusão 
de patas e gritos, perante o olhar impotente do meu avô, que a levou 
ao colo para a mansão, enquanto os moços de estrebaria tentavam apa-
nhar o cavalo traumatizado, que continuava a cambalear pelos campos. 
Nas suas últimas horas de agonia, a minha avó obrigou-o a prometer 
que não castigaria o cavalo, promessa essa esquecida assim que o últi-
mo sopro de vida se escapou dos seus lábios entreabertos.

O meu pai recordava-se vivamente do seu feroz brado de dor — um 
grito lancinante que ecoara por toda a casa. Recordava-se também da 
raiva e da fúria que se apossara do meu avô, enquanto percorria intem-
pestivamente a casa para ir buscar a espingarda à sala das armas, e do 
seu sinistro percurso até ao estábulo. O meu pai correra atrás dele, apa-
vorado com a tragédia que se estava a desenhar. Os moços de estrebaria 
acobardaram-se à sua passagem. Apenas o Jim Burrows, que também 
mal passava de um rapaz na altura, lhe barrou a entrada do estábulo, 
sem arredar pé.
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Ninguém sabe o que se passou entre eles nesse dia, mas quando 
o meu avô reapareceu, por fim, com a arma aberta, dobrada sobre o 
braço, e os cartuchos na mão, estava branco como a cal. O cavalo de 
caça não foi abatido, mas foi rapidamente vendido. A partir desse mo-
mento, o meu avô passou a manifestar um respeito quase deferencial 
para com o jovem moço de estrebaria, e era frequente vê-los em amena 
cavaqueira, apesar da sua diferença de idades e posição social.

Sempre achei estranhamente previsível que fosse o Jim Burrows a 
aventurar-se pelas chamas para salvar a Lydia naquela noite, ainda que 
isso resultasse em tragédia para ambas as famílias. Era como se o desti-
no dos Marchams e dos Burrows estivesse intrinsecamente interligado. 
E agora havia quem dissesse que a Annie Burrows me tinha salvado a 
vida a mim, mas eu preferia não pensar demasiado nisso.

Em frente ao mausoléu havia um enorme teixo, e debaixo deste um 
simples banco de jardim. As tábuas do velho banco estavam rachadas e 
ainda molhadas da chuva que caíra durante a noite, mas eu embrulhei 
o casaco à volta da cintura e sentei-me na mesma, indiferente à humi-
dade. Talvez fosse mórbido da minha parte, mas reconfortava-me sem-
pre estar ali sentada, a pensar em silêncio nos que já tinham partido: 
a minha avó, o meu avô, a Lydia e, agora, o Gerald.

Voltei a levar os dedos ao medalhão e remexi no intrincado fecho, 
até este se abrir em duas ovais articuladas. A imagem do lado direito 
não me interessava, pois já não me reconhecia nela — era um retrato 
meu quando era ainda jovem, otimista e… feliz. Por isso, preferi então 
concentrar-me na pálida fotografia da esquerda. Era um retrato de es-
túdio. À primeira vista, parecia rígido e formal, mas se o observásse-
mos com atenção, como eu sempre fazia, conseguia distinguir-se nos 
olhos da figura retratada um brilho de bom humor, cuja luz parecia 
destacar-se na sombra projetada pelo boné de oficial. O elegante bigode 
também não escondia os cantos da boca revirados numa gargalhada 
contida. Senti a habitual dor no peito e fechei bruscamente o meda-
lhão, limpando uma lágrima morna que me escorreu pelo nariz.

— Eu vi-a caminhar nesta direção. Deu em sentar-se debaixo do 
teixo, sempre que aqui vem.

— E como tem ela passado?
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Levantei-me bruscamente e todo o meu corpo se preparou para a 
fuga, ao ouvir a entoação de voz pomposa do Dr. Mayhew. Eu estava 
em vantagem. Nem ele nem a minha mãe me conseguiam ver, embora 
eu os ouvisse a aproximar-se. Senti a pulsação acelerada e fui a correr 
esconder-me do lado oposto do mausoléu, encostando o corpo à pedra 
fria. Sentia a relva alta e húmida a roçar-me nas meias, junto dos tor-
nozelos. Fechei os olhos e contive a respiração. A aba do meu chapéu 
bateu na pedra.

— Oh! Tenho a certeza de que a vi vir para aqui. — A minha mãe 
estava agora mais perto e parecia perplexa. 

— Talvez tenha contornado a igreja até à entrada. Não tem impor-
tância. Apesar de tudo, acho que devia cá vir observá-la de novo.

— Sim, senhor doutor. Gostaria muito que viesse. Ela continua 
muito fora de si, percebe? Tenho muito medo de que volte a fazer al-
guma tolice. — Baixou o tom de voz. — E tenho boas razões para isso.

— Isso seria bastante preocupante. — Estava com uma inflexão gra-
ve na voz. Conseguia imaginá-lo a baloiçar-se sobre os calcanhares, 
de dedos entrelaçados atrás das costas e peito inchado, com aquele ar 
presunçoso de sempre. — Esperava que pudéssemos começar a ver 
nela alguns sinais de recuperação, ao fim de todo este tempo — disse, 
com um suspiro exasperado. — Eu passo por cá para a observar. Talvez 
possamos conversar um pouco mais nessa altura.

Esperei no meu esconderijo, receando que estivessem em silêncio 
para me enganar. Já antes caíra nesse ardil, mas agora estava mais cau-
telosa. Passaram-se alguns minutos e os dedos dos meus pés começa-
ram a doer-me do frio penetrante. Por fim, abri os olhos.

A Annie Burrows estava a pouco mais de um metro de mim. 
Os seus olhos tinham uma tonalidade extraordinariamente invulgar e 
muito pouco natural de azul — eram quase roxos — e estavam dema-
siado próximos da cana do nariz estreito, o que transmitia a sensação 
de ser estrábica, embora se percebesse que não era, se a observássemos 
mais de perto. Ainda assim, eram inquietantes.

— Eles foram-se embora.
Fez uma pausa, à espera de que eu assimilasse as suas palavras. 

Depois, virou-se e afastou-se pelo relvado. Saí da sombra do mausoléu, 
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meio atordoada, e vi a jovem criada desaparecer pelo pórtico. Uma gra-
lha voou dos ramos do teixo e pousou à minha frente. A sua pluma-
gem negra e luzidia brilhava sob a luz fraca da manhã, que só agora  
começava a penetrar pelas nuvens. A ave deu alguns passos sobre as 
suas compridas pernas e inclinou a cabeça, fitando-me com um olhar 
calculista.

— Só uma é sinal de amargura — murmurei, deixando-me cair 
no banco, depois de sucumbir a uma vaga de mágoa e desespero que 
parecia prestes a dominar-me por completo. — Oh, Gerald. — Proferi 
o seu nome num murmúrio dolorido. Procurei consolo na memória 
de um momento feliz: um piquenique num dia quente de julho, an-
tes da guerra. Lembrava-me claramente de todos os detalhes: o riacho 
borbulhante, o cobertor axadrezado, o sabor amargo e picante do ginger 

ale — um bálsamo para as nossas gargantas ressequidas —, o braço do 
Gerald a roçar no meu quando estávamos deitados ao sol. Fora uma 
tarde perfeita. Parecia estar a ouvir as nossas gargalhadas, a sua voz. 
Todos os pormenores desse dia me pareciam cristalinos. Isto é, todos 
menos o rosto do Gerald. Esse precioso detalhe do quadro revelou-se 
desesperantemente inacessível. Sempre que tentava concentrar-me 
nele, a imagem tornava-se nebulosa — indistinta, vaga. Senti uma dor 
no coração.

Estava a acontecer o que eu sempre receara que acontecesse: estava 
a começar a esquecê-lo.
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Durante muito tempo, depois da morte do Gerald, receei estar a 
enlouquecer de dor. Nos primeiros dias, sem dúvida que me rou-

bou a vontade de viver. Durante um dia ou dois, depois da morte dele, 
a supervisora, uma austera mulher galesa conhecida pela sua falta de 
paciência para lamechices, mostrara-se surpreendentemente toleran-
te e compreensiva para comigo. Eu estava prostrada na cama, imóvel, 
incapaz de comer, de dormir e até de chorar. As minhas colegas en-
fermeiras do Destacamento de Assistência Voluntária falavam em voz 
baixa, sussurrando de forma quase reverente quando passavam perto 
da nossa tenda, para não me incomodarem. A sua compaixão era tão 
palpável como o seu alívio pelo facto de a tragédia não lhes ter tocado 
a elas.

Como eu não dava sinais de melhoras, a supervisora alvitrou que 
uma viagem até casa talvez me ajudasse. Porém, ao ver a minha letar-
gia prolongar-se por uma semana, o seu tom de voz tornou-se mais 
estridente e ela foi perdendo a paciência, até que a temporada em casa 
deixou de ser uma sugestão para passar a ser uma ordem. Foram as 
minhas companheiras que me fizeram as malas. Creio que todas nós 
percebemos que eu não iria voltar.

Não me lembro bem da viagem, pois perdera todo o interesse pela 
vida na altura. Lembro-me de estar junto da amurada do navio, en-
quanto este avançava pelas águas revoltosas e pardacentas do Canal 
da Mancha. Recordo-me de estar agarrada ao corrimão encharcado de 
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água da chuva e de pensar como este estava escorregadio sob os meus 
dedos enregelados. Assentei a bota no degrau de baixo e olhei para as 
vagas alterosas que embatiam contra o casco. Baixei a cabeça na direção 
do peito e tentei ouvir o sedutor canto da sereia sob as enormes vagas. 
A espuma das ondas cuspia-me desdenhosamente na cara, indiferente 
ao meu sofrimento.

O navio inclinou-se e eu cambaleei para o lado. Um oficial com o 
rosto meio coberto por uma ligadura agarrou-me pelo braço e amparou-
-me, gritando-me, sobre o rugido das ondas, que talvez fosse melhor 
voltarmos para dentro. Eu não lhe ofereci resistência quando ele me 
agarrou pelo cotovelo e me guiou através da porta de ferro. Lá dentro, 
disse qualquer coisa que eu não percebi a uma enfermeira e ela veio ter 
comigo quando ele desceu pesadamente as escadas de acesso ao convés 
inferior pelos degraus de rede de aço. Ao ver o meu ar alheado, ela as-
sumiu uma expressão mais branda. Depois, conduziu-me até aos meus 
aposentos e deitou-me, prendendo-me tão firmemente os cobertores à 
volta do corpo que eu mal conseguia respirar. Talvez achasse que estes 
haveriam de me impedir de voltar a tentar vaguear pelo navio.

A minha mãe veio esperar-me à saída do navio quando este atracou. 
Fora o nosso velho motorista que a levara de Portmouth até lá — sabe 
Deus onde teriam arranjado gasolina. Lembro-me do choque que senti 
ao reparar no contraste entre o nosso carro cintilante e todos aqueles 
despojos de guerra — os feridos graves, de corpos despedaçados e liga-
duras ensanguentadas, que estavam a ser retirados do navio deitados 
em macas. Foi a mesma enfermeira que me acompanhou ao sair do 
navio, amparando-me as costas com um braço firme, enquanto eu des-
cia de modo vacilante a prancha de desembarque.

Ao entregar-me à minha mãe, disse-lhe qualquer coisa, mas as suas 
palavras perderam-se no meio de gritos e gemidos, ruído de moto-
res e portas de ambulância a fecharem-se. Nessa altura, eu já estava 
a habituar-me a que as pessoas falassem de mim como se eu ali não 
estivesse, o que iria continuar a acontecer durante semanas, depois 
do meu regresso, nas conversas à porta fechada entre o Dr. Mayhew e 
os meus pais. Mas eu estava demasiado entorpecida para sentir qual-
quer espécie de ressentimento. Todos me asseguravam que eu iria 
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melhorar, num tom de voz animado que emanava falsidade e dúvida. 
O Dr. Mayhew recomendara que não me deixassem sozinha. Uma pes-
soa mergulhada em tão temível e profunda depressão precisava de ser 
vigiada de perto, e o lar poderia não ser o ambiente mais adequado, 
advertiu. Discutiram-se alternativas.

Depois, a Madeleine, a minha adorada irmã, chegara com a sua 
compaixão, empatia e compreensão silenciosas, e o enorme buraco que 
a morte do Gerald deixara em mim começou a fechar-se gradualmente. 
A sensação de vazio foi diminuindo aos poucos, embora nunca desa-
parecesse por completo. Pelo menos, conseguia levantar-me da cama, 
comer, pensar e até esboçar ocasionalmente um débil e fugaz sorriso, 
até voltar a lembrar-me de tudo. A Madeleine assegurou-me que era o 
princípio da minha recuperação e que eu devia fazer um esforço nessa 
direção, como um montanhista exausto ao avistar o cume da monta-
nha, porque a alternativa era demasiado horrível para se conceber.

A escalada prometia ser longa e difícil, e havia ainda quem anteci-
passe a minha queda.

Levantei-me tarde, depois de mais uma noite difícil, mas descobri que 
ultimamente ninguém me recriminava por dormir até desoras. Não 
me pressionavam muito com horários, e a minha mãe fazia o possível 
para que não exigissem o que quer que fosse de mim.

Depois de me servir do jarro e da bacia na casa de banho, vesti-me 
sem alarido e aproximei-me das janelas de cortinas corridas, enquanto 
prendia o medalhão ao pescoço. Assim que o prendi, alcancei as corti-
nas e abri-as, semicerrando os olhos contra a luz do sol que invadia o 
quarto.

Vi a Annie Burrows no jardim, a dirigir-se para os canteiros com 
um balde de cinzas. O seu cabelo ruivo brilhava intensamente sob o sol 
matinal. As cinzas seriam espalhadas pelo solo para o fertilizar, mas foi 
o singular comportamento da Annie, e não o desempenho dessa tarefa 
diária, que me chamou a atenção.

Estava a falar sozinha com um ar bastante animado, a gesticular 
com a mão livre, e depois desmanchou-se em sorrisos — parecia 



OS DESAPARECIDOS

18 19

estranhamente radiante. Se fosse qualquer outra pessoa, teria achado 
divertido, talvez até delicioso, vê-la tão absorvida no seu pequeno mun-
do, mas tratando-se da Annie, tudo aquilo me pareceu bastante sinistro.

Ela parou e virou bruscamente a cabeça, franzindo-me o sobrolho 
de forma tão dirigida, que me escondi nas pregas das cortinas, apa-
nhada de surpresa pela aparente animosidade da expressão. Senti o 
coração acelerado e só uma eternidade depois consegui reunir cora-
gem para espreitar por trás da intrincada trama das cortinas. A Annie 
tinha desaparecido. O jardim estava totalmente deserto. Apenas o meu 
desconforto continuava presente.

Por esta altura já tinha perdido a hora do pequeno-almoço, mas sabia 
que a minha mãe estaria a tomar chá na sala a nascente e decidi juntar-
-me a ela — nada melhor do que uma chávena de chá para recuperar a 
minha serenidade e preparar-me para o dia.

Quando estava a atravessar o hall de entrada, vi o meu reflexo no 
vidro manchado do espelho pendurado por cima da lareira e detive-me 
subitamente. Voltei atrás, parei diante dele e levei os dedos ao casaco 
de malha azul-claro que vestira, que parecia destoar por completo do 
tom cerrado de negro do meu vestido.

A reintrodução da cor no meu vestuário fora uma concessão muito 
recente que eu fizera aos meus pais. Na verdade, a minha indumen-
tária fúnebre embaraçara-os. Aos seus olhos, o meu luto não tinha 
fundamento — eu e o Gerald não chegáramos a oficializar o nosso 
noivado. Estabelecêramos, simplesmente, um entendimento. Ao que 
parece, seria necessário um anel cintilante e um anúncio no The Times 

para legitimar a minha dor. Do ponto de vista deles, porém, oito meses 
de luto cerrado eram mais do que suficientes, dadas as circunstâncias.

Eu fora um espetro de melancolia em casa durante tanto tempo, 
que achei até curioso ver em mim própria tão invulgar nota de cor. Tal 
como um patinho feio que aprende a aceitar as suas penas ornamen-
tais de adulto, também eu me tornaria irreconhecível em breve.

Afastei-me do espelho e continuei a andar. O Gerald partira. Uma 
peça de roupa apenas modificava a minha aparência e não aquilo que 
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eu sentia. Aprenderia a furtar-me à melancolia com roupa colorida, tal 
como estava a aprender a entregar-me ao meu sofrimento a sós.

Quando me aproximei, a porta da sala abriu-se e a Annie saiu. Trazia 
um tabuleiro de madeira que lhe bateu na barriga da perna ao fechar 
a porta atrás de si. Ela assustou-se quando me viu e cumprimentou-
-me com uma vénia algo tardia, afastando-se para me dar passagem. 
Nada no seu comportamento denunciava o que se passara entre nós. 
Alcancei o puxador da porta sem lhe dar grande atenção.

— O Dr. Mayhew…
Afastei bruscamente os dedos do puxador de bronze estriado, como 

se este me tivesse queimado.
Ela levantou o olhar para o meu rosto.
— O Dr. Mayhew está lá dentro com a sua mãe, menina.
Senti-me grata pela advertência, ainda que esta me apanhasse de 

surpresa. A minha dor estava a exasperar o Dr. Mayhew. Aos seus olhos, 
esta começava a transformar-se em algo mais. Algo que não merecia 
ser tratado com compaixão, nem delicadeza. Na sua opinião, eu esta-
va a revelar sintomas de histeria, uma moléstia tipicamente feminina 
que considerava insuportável e que exigiria mão firme, banhos frios 
e retiros no campo — um eufemismo para os hospícios destinados às 
senhoras mais finas, como depressa vim a saber —, e teria conseguido 
encarcerar-me após o meu regresso de França se a Madeleine não in-
terviesse a meu favor, convencendo os meus pais de que eu precisava 
apenas de tempo. Os meus pais acabaram por ceder, mas o Dr. Mayhew 
continuou a vigiar-me pelos cantos da casa, desconfiado da minha débil 
encenação de recuperação, delapidando a confiança dos meus pais com 
críticas constantes, sempre na esperança de provar o seu ponto de vista.

Ponderei no melhor plano de ação. Se voltasse para o meu quarto, 
estaria simplesmente a adiar o inevitável. Poderia ser intimada a apa-
recer, ou pior ainda: eles viriam à minha procura. Olhei para a Annie.

— Vem buscar-me daqui a cinco minutos. Diz que tenho um telefo-
nema. Podes dizer que é a minha irmã.

Não percebi se ela me olhava com compaixão ou desprezo e senti-
-me corar, o que me irritou. Ela baixou a cabeça em assentimento e eu 
voltei a levar a mão ao puxador, já com a estratégia montada.
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O Dr. Mayhew levantou-se assim que eu entrei na sala. A elegante 
chávena e pires de chá decorados com rosas entrelaçadas pareceram-me 
ligeiramente absurdos na sua mão sapuda. Ele sempre fora o médico da 
aldeia, mas eu nunca engraçara com o homem. Tinha por costume en-
trar numa sala e exigir deferência — essa presunção desagradava-me. 
Sempre me tinha desagradado. A velhice não o beneficiara, devo dizer. 
A papada flácida dobrada sobre o colarinho engomado da camisa, 
os capilares vermelhos nas faces e as manchas roxas no nariz bulbo-
so confirmavam a suspeita generalizada de que tinha um certo pen-
dor para a bebida. O cabelo, outrora farto e negro, reduzia-se agora a 
meia dúzia de madeixas grisalhas e ralas que mal lhe cobriam a cabeça 
acentuadamente curva, embora as suas fartas suíças ostentassem 
ainda algum vigor, parecendo equilibrar um pouco a sua generosa 
constituição.

— Aqui está a jovem. Como se sente a nossa doente esta manhã?
Eu sorri, mas apenas porque era o que se esperava de mim. 

Incomodava-me que continuasse a parecer-lhe bem referir-se a mim na-
queles termos, como se eu estivesse doente ou fosse ficar doente para 
sempre. Eu não estava doente, estava de luto.

— Muito bem, obrigada, doutor — disse eu, cumprimentando a mi-
nha mãe, antes dar atenção ao serviço de chá, pousado sobre o aparador.

— Não teve mais pesadelos?
Pousei o bule do chá, tentando abstrair-me das imagens que me 

tinham atormentado durante o sono.
— Não tenho tido nenhuns.
— Então a medicação está a resultar.
Pensei no frasco de comprimidos intacto, escondido na gaveta do 

meu toucador, e virei-me para ele, com a chávena de chá na mão.
— Parece que sim. — Sorri sobre a borda da chávena e bebi um 

generoso gole de chá morno.
Ele observou-me com uma expressão inescrutável. Eu sabia que não 

podia vacilar — um tremor inadvertido da mão, uma vacilação na voz, 
um movimento de olhos mais inquieto seria o suficiente para que ele 
me internasse no próprio dia. Bebi mais um gole de chá e voltei a pou-
sar firmemente a chávena no pires.
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A minha mãe não saíra da sua cadeira. Estava de olhos fixos na 
lareira, de lábios cerrados. Finalmente reagiu, quando a Annie bateu 
suavemente à porta e espreitou para dentro da sala.

— A Sra. Brightwell está ao telefone, menina.
Olhou-me nos olhos durante mais tempo do que seria normal e eu 

fiquei com a impressão de que ela se ressentira do papel que lhe fora 
reservado na impostura, mas não quis saber. Alcançara o meu objetivo: 
a minha fuga estava garantida.

— A Madeleine? O melhor é ir atender já. — Fiz uma expressão 
desiludida, se não inteiramente sincera, pelo menos educada, e bebi 
apressadamente um último gole de chá.

— Adeus, Dr. Mayhew.
Não fechei completamente a porta depois de sair, agradecendo à 

Annie com um breve aceno de cabeça, que ela me retribuiu antes de 
voltar às suas tarefas legítimas. Eu, porém, deixei-me ficar.

— Como está ela realmente? — perguntou o Dr. Mayhew.
— Voltámos a apanhá-la no lago, no outro dia, ao anoitecer.
Eu não me apercebera de que a minha mãe sabia.
— Com alguma intenção em mente?
— A Annie viu-a ir para lá, seguiu-a e trouxe-a para casa antes que 

ela tivesse hipótese de… — Não precisou de terminar a frase, pois to-
dos sabíamos o que acontecera da última vez.

— Tenho de confessar que me desanima bastante sabê-lo. Julguei 
que ela estivesse a recuperar melhor. Estava a parecer-me um pouco 
mais controlada ultimamente. — Esperou que o pavor dominasse a 
minha pobre mãe, tentando depois encorajá-la sem grande convicção. 
— Então, então… não podemos tirar conclusões precipitadas e estar 
sempre a pensar no pior. Talvez se deixasse simplesmente levar nes-
sa direção durante um inocente passeio. Afinal de contas, é um local 
bonito e nada aconteceu, mas temos também de… — Fez uma pausa 
expressiva. — Como sabe, minha querida Sra. Marcham, há muitas 
mulheres de luto neste país, nos dias que correm. A maioria delas irá, 
sem dúvida, ultrapassar a dor a seu tempo, mas é bem provável que a 
Stella jamais consiga recuperar do trauma adicional que sofreu.

— Então o que havemos de fazer? Eu não posso perder outra filha.
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— A medicação poderá ajudar… se ela a tomar.
— Ela diz que está a tomá-la. E se não estiver?
— Nesse caso, deveríamos, talvez, voltar a ponderar a ideia de um 

breve período de repouso.
Afastei-me da entrada, sentindo a fúria crescer dentro de mim. 

Jamais aceitaria isso. Não seria encarcerada apenas por estar a sentir 
uma emoção humana normal.

A ideia era insana — eu, pelo contrário, estava no meu perfeito 
juízo.
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Bati com a porta do quarto e tirei os cigarros do meu esconderijo secre-
to, debaixo do roupeiro. Ajoelhei-me junto da grade da lareira, bati ao 

de leve no maço, tirei um cigarro e pendurei-o no lábio inferior, riscan-
do um fósforo na tira áspera da caixa. Levei a chama à ponta do cigarro 
e aspirei-o longa e tremulamente, soprando depois o fumo pela chami-
né. A minha mãe não sabia que eu fumava e certamente não o aprova-
ria. Ganhara esse hábito no início da minha carreira no Departamento 
de Assistência Voluntária, enquanto prestava serviço no First General 
Hospital, em Londres. Fora outra enfermeira que mo aconselhara, depois 
de um turno pavoroso, garantindo-me que me acalmaria os nervos.

Encostei-me à orla de azulejos azuis da lareira com curiosas ima-
gens de moinhos de vento e pescadores, e senti a tensão abrandar. 
Fechei os olhos e a fadiga acabou por aplacar a minha fúria.

Fiquei alarmada ao ouvir alguém bater suavemente à porta, mas 
deduzi que não fosse a minha mãe nem o Dr. Mayhew. A Annie en-
treabriu a porta, com um cesto de roupa de cama equilibrado sobre a 
anca estreita.

— Tenho algumas coisas para arrumar, menina.
Fumei mais um trago do cigarro e fiz-lhe sinal para entrar. Contive o 

fumo na boca, deixando-o, depois, deslizar para os pulmões, como seda. 
Apaguei a ponta do cigarro na pedra enegrecida da lareira, levantei-me 
atrapalhadamente e abanei o ar com a mão, para dissipar os restos de 
fumo, enquanto a Annie arrumava a roupa nas gavetas da cómoda alta.
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Aproximei-me da janela de guilhotina com a intenção de a abrir, 
para deixar entrar um pouco de ar fresco, mas vi o Dr. Mayhew a trocar 
amabilidades com a minha mãe e decidi não abrir a janela. O que me-
nos desejava era chamar as atenções.

— Também não és grande admiradora do Dr. Mayhew, pois não? — 
perguntei eu, por pura curiosidade.

— Nem por isso, menina.
— Por alguma razão especial? — Virei-me de costas para a janela 

e apoiei o traseiro no parapeito.
— Ele sempre me encarou como uma desordeira.
— Ah, sim? — Não era assunto que me interessasse muito, por isso 

não a pressionei, ao ver que não respondia. Ela continuou a arrumar a 
roupa dobrada nas gavetas, como se eu não tivesse dito nada. O relógio 
de corda da cornija deu as horas.

— A minha mãe sabe que foste tu que me encontraste no outro 
dia, ao anoitecer. — Deixei a acusação velada no ar, como uma teia de 
aranha a enredar-nos uma à outra. Não lhe pedira discrição, preferindo 
pensar que ela guardaria silêncio sobre isso.

Ela não fez o mínimo esforço para me encarar.
— A Sra. Scrivens apanhou-me a regressar ao quarto e julgou que 

eu tivesse ido… encontrar-me com alguém. Não tive outro remédio se-
não contar-lhe.

— Eu não ia fazer nenhuma tolice. — Lembrava-me de curvar os 
dedos dos pés sobre a borda áspera do cais e pensar no vazio convidativo 
abaixo da superfície escura das águas. — Queria apenas… — Virei-me e 
encostei a testa ao vidro frio. Sentia-me inconsistente, sob pressão. Vi o 
carro do Dr. Mayhew afastar-se. Valeria a pena dizer alguma coisa? Como 
conseguiria eu explicar a alguém que me sentia, de certa forma, perto do 
Gerald no cais? Era o único sítio onde não sentia aquele pavor de o es-
quecer. Se fechasse os olhos e me concentrasse, quase conseguia sentir o 
sol morno daquele fim de agosto nas faces e a sua presença física a meu 
lado. Quase conseguia ouvi-lo a dizer «Casa comigo» e voltar a sentir a 
mesma explosão de alegria. Quem poderia censurar-me por procurar 
migalhas de alegria naquele mar de sofrimento?

A Annie desviou a atenção da gaveta e disse:
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— Há certas coisas… que o Dr. Mayhew não entende.
— Parece-me entender muito pouco acerca de dor. — Não tentei 

sequer esconder a minha amargura.
— Que é algo que ambas conhecemos bem demais, menina.
Olhei para ela. Mal conseguia imaginar os estragos por trás daquela 

aparência cuidada. A Annie perdera todos os que lhe eram queridos. 
O Jim Burrows morrera para salvar a filha do patrão, condenando a 
sua própria filha a viver sem o amor e a segurança de um pai. Como se 
teria ela sentido com isso? Desvalorizada? E a sua pobre mãe, que tivera 
de suportar essa cruz sozinha? Se não fosse ela, teriam ido parar a um 
asilo. Imagino as privações que tiveram de suportar. Talvez não fosse 
assim tão surpreendente que a Annie se comportasse de forma estra-
nha e distante, depois de lhe destruírem a vida ainda tão jovem. E para 
quê, afinal? A Lydia acabara por morrer. Às vezes, perguntava-me como 
suportava estar perto de nós. Talvez não o suportasse mesmo.

A Annie fez uma vénia e encaminhou-se para a porta, mas antes 
que a pudesse fechar atrás de si, a minha mãe entrou no quarto, quan-
do ela estava a sair. Eu virei-lhe arrogantemente as costas.

— Estiveste a fumar aqui dentro?
— Eu não fumo, mãe.
— Não faças de mim parva, Stella!
Aproximou-se intempestivamente da minha mesa de cabeceira e 

abriu a pequena gaveta de cima com tamanha violência que o puxador 
de bronze trepidou. 

Começou a vasculhá-la.
— O que está a fazer?
— Onde estão os comprimidos que o Dr. Mayhew te deu?
— Para que os quer?
Ela estendeu-me a mão. 
— Dá-mos, Stella.
Sentindo a ira crescer dentro de mim, abri bruscamente uma gaveta 

do meu toucador, agarrei no pequeno frasco castanho e enfiei-lho na 
palma da mão.

— Aí os tem!
Ela segurou-o entre os dedos e ergueu-o ao nível dos olhos.
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— Intacto — comentou.
— Eu não quero os comprimidos dele, mãe. Não preciso deles.
— Estes comprimidos servem para te ajudar.
— Estes comprimidos servem para me sedar, mãe. Se estiver inca-

pacitada, não darei problemas.
— Estes comprimidos servem para te ajudar a enfrentar a situação.
— Recuso-me a tomá-los. Não quero ficar entorpecida. Quero sen-

tir. Preciso de sentir.
— Às vezes, sentimos demais.
— Sempre é melhor do que não sentir nada! Não podem fazer-me 

esquecer tudo e melhorar, com uma varinha de condão. A mãe ouviu o 
que o Mayhew disse. É possível que eu nunca recupere.

— Ah, sim? — disse a minha mãe, erguendo as mãos, indignada. 
— Agora resolveste escutar às portas, Stella? Chegaste a esse ponto?

— Sabendo que andam os dois a conspirar para me internar, sem 
dúvida que irei escutar às portas. Pelo menos, ficarei a saber o que an-
dam a congeminar.

— Oh, Stella. — Sentou-se aos pés da cama, de ombros descaídos, 
como que vencida. Bateu ao de leve no frasco e sacudiu os comprimi-
dos contra o vidro, como uma maraca. — Eu não quero que te «pren-
dam», Stella, mas também não te quero perder. Já sepultei a Lydia. 
Não vou aguentar renunciar a outra filha. — Franziu o rosto de dor. 
De repente, pareceu-me tão velha e cansada que me assustou. Era 
como tropeçar numa velha boneca, que sabíamos ter sido em tempos 
nova e bonita, e perceber que estava já lascada e esfarrapada de tanta 
brincadeira. A dor roubou-lhe a expressão do olhar ao encarar-me.

— Eu compreendo aquilo por que estás a passar. Sei que achas que 
não, mas eu conheço a perda, Stella, e sei a dor que ela nos traz.

É claro que conhecia a perda, isso era inegável, embora ressentisse 
o facto de ela achar que a perda da Lydia a afetara a ela mais do que a 
qualquer outra pessoa. Costumava dizer que perdera uma parte de si, 
em lágrimas. Do seu ponto de vista, eu e a Madeleine apenas perdêra-
mos uma companheira. Mas ela era muito mais do que isso para nós. 
A Lydia era a nossa sombra, o nosso apêndice, o nosso palhacinho em 
momentos de desânimo, o nosso bode expiatório voluntário quando 
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nos metíamos em sarilhos, pois sabia que conseguiria aplacar a fúria 
dos nossos pais com a sua doçura angelical. A Lydia era nossa irmã, 
um elemento precioso e insubstituível da nossa existência, se não uma 
parte física de ambas, e ainda hoje a trazíamos no coração.

Eu nunca perdoara inteiramente a minha mãe por se afastar de nós da 
forma como se afastou, abandonando-se à sua própria dor e ignorando 
praticamente a nossa. Mas a perda do Gerald talvez me ajudasse a com-
preender melhor o seu aparente egoísmo, pois também eu me conven-
ci de que ninguém estava a sofrer tanto como eu. A minha dor não era 
compassiva, era devoradora, e a sua intensidade parecia legitimar o 
amor que sempre sentira por ele. Ele era o meu futuro, e a sua morte 
despojara-me desse futuro. Teria de pensar que a minha mãe poderia 
ter sentido o mesmo com a morte da Lydia.

— Não vou voltar a fazer nenhuma tolice — disse eu, por fim.
— Prometes?
Fiz um esforço para sorrir e sentei-me ao lado dela. Ficámos de 

ombros encostados uma à outra. Tirei-lhe o frasco de comprimidos da 
mão e atirei-o para a lareira, ouvindo-o bater nos ladrilhos. 

— Recuso-me a tomar os comprimidos, mas prometo-lhe que não 
farei mal a mim própria. Não lhe faria uma coisa dessas.

Ela acenou com a cabeça e fez um esforço para manter a dignidade 
de sempre, apesar da emoção intensa que sentia. Depois, pegou-me na 
mão.

— Ótimo — disse ela, apertando-a ligeiramente antes de a largar 
para se levantar. Bateu-me ao de leve no ombro e preparou-se para sair, 
mas deteve-se à entrada da porta.

— A tua tristeza vai abrandar, Stella. Vais aprender a viver com ela. 
Todos acabamos por aprender a seguir em frente.

Eu fiquei sentada, em silêncio, depois de ela sair. É claro que eu era 
a culpada da sua ansiedade, ao prestar-me tão prontamente a alimen-
tar os seus piores receios, o seu maior pesadelo. Tinha de assumir a 
minha culpa.

Ainda não estava em casa há uma semana quando a Annie Burrows 
me arrastou de dentro do lago. Conseguira escapar-me à apertada vi-
gilância da minha mãe, e sabia perfeitamente que uso daria a esses 



OS DESAPARECIDOS

28 29

preciosos minutos de distração. Saí de casa e dirigi-me diretamente 
para o lago, numa passada firme mas calma, percorrendo determina-
damente o cais de madeira. Lembro-me de ouvir o eco dos meus passos 
nas tábuas de madeira e o ruído da água a lamber o cais, por baixo. Ao 
chegar à beira do cais, parei por instantes, permitindo-me evocar breve-
mente a minha memória mais querida, e atirei-me ao lago. A tempera-
tura gelada das águas sombrias que me envolveram abalou-me. Ainda 
assim, deixei-me afundar, com as saias a ondular em torno da cintura e 
tiras de limos a roçarem-me pelas pernas, decidindo conscientemente 
não me debater nem bater os pés em direção à luz prateada e difusa à 
superfície, agora muitos metros acima de mim. Nesse instante, senti 
uma paz como já não sentia há semanas e descontraí-me no abraço 
líquido do lago, que já não me parecia gelado e assustador, mas sim 
morno e reconfortante. Não senti medo. Creio que me senti aliviada.

Imersa como estava na minha tumba aquática, não ouvi a Annie 
Burrows mergulhar no lago, ao meu lado. Só quando senti os seus de-
dos agarrarem-se insistentemente à minha roupa encharcada percebi 
que já não estava sozinha. Quando ela me virou, o seu rosto cintilante 
surgiu diante de mim como a lua no céu da meia-noite. Lutei com ela 
para me tentar desembaraçar das suas mãos firmes e ataquei-a com 
os pés, libertando grandes bolhas de ar pela boca, mas ela revelou-se 
surpreendentemente forte e obstinada. Pôs um braço à volta do meu 
peito, indiferente às minhas unhadas, e bateu os pés para cima com 
tamanha energia que ambas explodimos pela superfície espelhada do 
lago, tentando instintivamente respirar. Gritei furiosa enquanto ela me 
arrastava para a margem, com as botas a escorregarem no leito lodoso 
do lago. Ela puxou-me a custo para a margem do lago, com um gemido, 
e ficámos ambas deitadas de barriga para cima, exaustas e ofegantes, 
encharcadas até aos ossos, com madeixas de cabelo coladas ao rosto, de 
olhos pregados no céu cor de chumbo. Eu chorei de frustração.

Ela cuspiu água salobra e limpou a boca com as costas da mão, ain-
da ofegante. Algumas pessoas vieram ao nosso encontro, em alvoroço: 
a minha mãe, o meu pai, a Sra. Scrivens, o Brown e um jardineiro. A mi-
nha mãe estava num pranto. Ergueram-nos do chão. Alguém começou 
a arrancar-me a roupa molhada, colocando-me um casaco pelos ombros. 
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ANITA FRANK

No meio de toda aquela barafunda, a Annie avançou para mim, camba-
leante, e esticou o rosto encharcado na direção do meu, segundos antes 
de a levarem.

As palavras da jovem criada perderam-se na confusão de vozes, ao 
levarem-nos apressadamente para casa. Só mais tarde, quando me dei-
xaram finalmente sozinha e tive tempo para pensar no que acontecera 
nessa noite, consegui separá-las da cacofonia e senti um arrepio na 
espinha.

— Ele diz que ainda não chegou a sua hora.




