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Souvenir (n) recordação; um item dado,  

guardado, etc., para recordar o passado.

[Do francês, inf: vir à memória;  

se souvenir vpr lembrar-se]

Lembro-me daquele dia, recortado de um pano de ouro,

Quando o mar suave como a seda se desenrolou no horizonte longínquo

E a brisa pintou a loura vegetação da praia,

Com cem pinceladas para a deixar a brilhar.

Passeámos à beira-mar, banhando os pés nas ondas

Tão puras quanto as promessas sussurradas sobre a areia.

Uma concha, reluzente no meio das faixas escuras das algas,

Continha o Sol, a Lua e as estrelas no seu interior.

Ainda a guardo no bolso do meu casaco, as suas curvas

Preservam aquele dia para todo o sempre.

Ella Dalrymple
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2014, Edimburgo

«Bem-vindos à Casa de Repouso de Drumbeig.» As palavras ins-

critas no letreiro parecem contradizer o facto de que estou 

aqui debaixo de uma carga de água, no lado errado da porta de vidro, 

ligeiramente inclinada para aproximar a orelha do intercomunicador 

na esperança de que alguém me tenha ouvido tocar à campainha e res-

ponda. Aproximo-me um pouco mais, tentando encostar-me comple-

tamente à parede e, assim, ficar por baixo do algeroz estreito, o que só 

me faz escorrer ainda mais água pelas costas abaixo. O vento arranca 

mancheias de folhas amareladas aos plátanos que rodeiam o edifício 

de pedra cinzenta e atira-as contra as janelas, onde se colam durante 

alguns instantes até serem levadas para a gravilha, por onde escorrem 

ao longo dos riachos criados pela água da chuva. Olho para o relógio, 

impaciente, já só a pensar em ir para casa — Será que o Dan está a 

dar conta do recado? Ter-se-á lembrado da medicação do Finn? —, depois 

toco novamente à campainha, desta vez com um toque mais longo e 

assertivo.

— Peço desculpa por tê-la feito esperar. Se não se importa, assine 

aqui, por favor. — A rececionista entrega-me uma prancheta e uma 

caneta. Tiro o casaco encharcado, para a manga não molhar a superfí-

cie envernizada da secretária. — Já alguma vez cá esteve?
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Abano a cabeça, assinando o meu nome e escrevendo a data. 

Na coluna intitulada «Vem visitar», escrevo o nome da minha avó, 

«Sra. E. Dalrymple».

Ela vira a folha para ler o que escrevi.

— Ah, veio cá ver a Ella? Que bom. Ela tem estado a adaptar-se 

bem, e o filho vem vê-la regularmente, mas vai fazer-lhe bem ter 

outra visita.

A culpa faz-me sentir ligeiramente indignada. Apetece-me dizer-lhe 

que não consegui vir antes: Sou professora com um horário completo, 

sabe, o meu filho tem problemas, não é fácil arranjar tempo... Mas deixo 

as desculpas por dizer e obrigo-me a sorrir educadamente outra vez, 

passando com os dedos pelas madeixas rebeldes do meu cabelo, que já 

estão a ficar onduladas naquela atmosfera do lar que mais parece uma 

estufa.

Foi o telefonema do meu tio Robbie que motivou esta visita. 

— Ela iria adorar ver-te, Kendra, se conseguires arranjar algum 

tempo. Quer pedir-te uma coisa. Mas tenho de te avisar de que ulti-

mamente ela não tem andado muito bem. Vais notá-la diferente desde 

a última vez que a viste em casa dela. Hoje em dia, a mente põe-se a 

vaguear com muito mais frequência. 

O meu tio falou num tom afável, embora eu tivesse notado uma 

ligeira insistência, o que aumentou o meu sentimento de culpa por 

não ter vindo visitá-la antes. Mas a minha mãe não é muito chegada à 

minha avó Ella, por causa de um conflito complicado que opôs mãe e 

filha e do qual ninguém fala, e por isso não tive muito contacto com 

ela ao longo da infância. Isso faz com que a visita seja ainda mais 

complicada. Acho que nem sequer vou dizer à minha mãe que estive 

hoje no lar. Ela podia sentir que era uma espécie de traição, embora eu 

não consiga perceber bem porquê. Sei que, se mencionasse a questão 

mesmo só de passagem, por muito casualmente que fosse, do outro 

lado da linha telefónica viria uma fungadela e uma mudança abrupta 

de assunto.
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— Segundo piso, siga sempre em frente. Ela está na última porta do 

lado esquerdo. — A rececionista transmite-me as instruções com um 

sorriso profissional.

Sente-se no ar um cheiro pungente e opressivo de couves a cozer 

que passa por baixo das portas da sala de refeições e se mistura de 

forma desconcertante com os outros odores a ambientador e desinfe-

tante. Os meus passos sobre a grossa alcatifa azul não emitem qualquer 

som. O elevador parece-me ainda mais claustrofóbico e, por isso, subo 

as escadas, lembrando-me subitamente de que me devo sentir grata 

por ainda conseguir usar as pernas. Quando chego ao segundo piso, 

estou a transpirar e sinto o couro cabeludo a arder devido ao calor ema-

nado pelo meu próprio corpo. Afasto da pele a gola alta da camisola de 

lã, na esperança de arrefecer um bocadinho, tentando respirar. Como 

estará a minha avó a adaptar-se a viver na atmosfera sufocante desta insti-

tuição, interrogo-me, por muito limpa e calorosa que possa ser? Os enfer-

meiros serão simpáticos? Tratarão bem dela? Será que sente falta da 

independência que lhe conferia a sua sólida casa em  Morningside, das 

suas divisões de dimensões generosas com um pé-direito muito alto, 

dos quartos preenchidos com os pertences de toda uma vida? Ou será 

que já nada disso lhe importa? Ter-se-á esquecido da casa, tal como 

se esquece de tanta coisa ultimamente? A mente dela parece estar a 

descartar memórias da mesma forma que ela descartou tantas das 

suas posses, reduzindo a vida ao mínimo indispensável. Diminuindo 

a dimensão não só dos seus aposentos, mas da sua vida, de todo o seu 

ser, à medida que os seus dias se vão aproximando do fim.

A última porta do lado esquerdo tem o número 12 pintado com estên-

cil e, por baixo, um cartão com o nome dentro de uma pequena moldura 

de metal: «Ella Dalrymple», escrito numa letra bonita e redondinha. 

Uma mão jovem e não a sua elegante caligrafia inclinada que ultima-

mente lhe sai ondulada e tremida nos cartões que envia no Natal.

Ouve-se o ruído de um televisor com o volume muito alto vindo 

do quarto mesmo em frente. Porém, quando me detenho à porta do 
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quarto da minha avó, só ouço silêncio do outro lado. Bato à porta suave-

mente. Talvez esteja a dormir. Podia deixar-lhe um bilhete e esgueirar -

-me daqui sem a incomodar, e assim chegava a casa a tempo de ver 

como está o Finn, começar a fazer o jantar, despachar-me a corrigir os 

trabalhos que trouxe comigo para ver em casa: 31 composições subordi-

nadas ao tema «De quem é a culpa da tragédia em Macbeth?». Suspeito 

que algumas dessas composições possam vir a ser belas tragédias.

A vontade de dar meia-volta e ir-me embora é muito forte. Afinal, 

agora já poderia afirmar com toda a honestidade que tentara visitá-la e 

poderia ficar de consciência tranquila. Porém, ao mesmo tempo, não 

consigo deixar de registar a minha própria relutância em ir para casa. 

Ultimamente, parece que me sinto sempre assim, sabendo que, mal 

entre por aquela porta, terei receio de olhar o Dan nos olhos e ver mais 

um vislumbre da sensação de derrota que neles cintila agora, ensom-

brada pela culpa que não consegue esconder por me ver a chegar, can-

sada, depois de mais um dia de trabalho. Tentaremos os dois fingir 

que está tudo bem. Ele irá exibir uma expressão corajosa e tentará ter 

pensamentos positivos em relação à última candidatura de emprego 

que acabou de enviar, e eu farei um esforço por falar de forma alegre 

e descontraída sobre o meu dia, desencantarei um sorriso e uma his-

tória engraçada acerca de alguma coisa que um dos miúdos disse na 

escola. Mas ambos saberemos. Apesar de nos tentarmos proteger um 

ao outro, estamos preocupadíssimos com as dificuldades financeiras 

que enfrentamos atualmente e ainda mais preocupados com o futuro. 

O que estará reservado para o nosso filho tão bonito, mas tão inal-

cançável? O Finn foi um bebé difícil desde os primeiros tempos, e os 

médicos atribuíam a sua apatia, que alternava com terríveis ataques 

de fúria assustadores, às cólicas, aos dentes ou a algum «vírus» vago 

e indefinido. E depois, quando fez 2 anos, eles perceberam que, de 

facto, tinha «atrasos significativos no desenvolvimento» e começaram 

a referenciar-nos para especialistas que acabaram por diagnosticar-lhe 

autismo. Todos os dias, desde então, têm sido uma luta constante: ora 
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estamos a tentar ajudar o Finn a ultrapassar a sua fúria e o seu terror, 

ora temos de nos debater com os organismos públicos para tentarmos 

arranjar-lhe mais ajuda. E embora tanto eu como o Dan tentemos dis-

farçar durante o dia, aquele abismo terrível lá estará novamente hoje à 

noite, quando estivermos deitados na cama, a quilómetros de distân-

cia um do outro. Parece que cada um de nós se está a afogar no seu 

próprio mar de preocupações, incapaz de estender a mão para puxar 

o outro para uma zona segura. Cada vez nos afastamos mais um do 

outro, incapazes de encontrar mais forças, de lutar contra as correntes 

submarinas que nos arrastam a ambos para o fundo.

Do quarto em frente, sai uma enfermeira trazendo nas mãos algo 

coberto com uma toalha. Esboça um sorriso rápido e profissional, e eu 

volto-me para a porta da Ella e bato novamente, desta feita com mais 

firmeza. A voz amável da minha avó, tão rachada e gasta pela idade 

como os discos de 78 rotações que ela antes punha a tocar no gira - 

-discos, convida-me a entrar:

— Entre.

— Sou eu, avó, a Kendra. Passei só para ver como está.

A minha voz soa-me falsa aos meus ouvidos, refletindo a alegria 

excessiva de uma consciência pesada.

Não sei se ela me vai reconhecer. Houve aquela vez em que fui 

vê-la a casa e ela me chamou Rhona, quando o seu rosto cheio de 

rugas se abriu num sorriso radioso de satisfação e alívio, na ideia 

de que a filha finalmente a viera visitar. «Não sou a Rhona, sou a 

 Kendra. A filha da Rhona, lembra-se? A minha mãe vem cá vê-la 

um dia destes, de certeza.» E é bom que venha mesmo, antes que seja 

demasiado tarde, pensei, mas não acrescentei. Há anos que não vem 

a  Edimburgo, recusando-se a ver a mãe, e tem deixado tudo a cargo 

do meu tio Robbie, incluindo fazer a mudança para o lar e esvaziar a 

casa para a pôr à venda.

No entanto, vejo que hoje está num dia bom. Os olhos da minha avó 

estão mais luminosos; a mente dela, mais arguta.
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— Kendra, minha querida, que bom. Entra e puxa aí essa cadeira. 

Mas estás toda encharcada! Olha, pendura o casaco perto do radiador 

para secar um bocadinho. Está um dia péssimo lá fora.

Abraço-a, percebendo que ela está muito frágil ao sentir a pele fina 

do rosto dela a tocar no meu.

Arrasto uma cadeira para junto da sua e olho em redor. O Robbie e 

a mulher, a Jenny, fizeram aqui um bom trabalho, organizando os pou-

cos pertences que podiam trazer de casa dela para que aquele quarto, 

com as suas paredes insípidas, pintadas num tom creme, e a sua alca-

tifa bege, se transformasse num local um pouco mais confortável, mais 

pessoal.

Os quadros que a Ella tinha em casa foram pendurados na parede, 

encontrando-se o meu preferido — uma praia com um barco à vela — 

na parede do fundo, onde ela o consegue ver da cama. Puseram dois 

tapetes velhos no chão, cujas cores ainda estão brilhantes, apesar de 

já se notarem um pouco coçados aqui e ali com a passagem de milha-

res de passos ao longo dos anos. Os livros e ornamentos dela estão 

dispostos nas prateleiras que o Robbie fez à medida para duas pare-

des do quarto e por baixo da janela, de onde se vê por cima das copas 

das árvores até ao castelo de Edimburgo, que flutua à distância, ilumi-

nado, como se estivesse a velejar num mar assolado pela tempestade 

de ramos que está em primeiro plano.

Em cima de um pequeno armário junto à cama encontra-se uma 

taça azul-escura, atravessada por um veio de ouro puro que se espalha 

como um relâmpago; no interior da taça, há uma mancheia de con-

chas. De alguma forma, aquelas conchas são estranhamente comoven-

tes. Não têm nada de especial; são os frutos modestos de um dia de 

trabalho à procura de algo valioso para apanhar na praia. No entanto, 

para ela as ter guardado assim, devem ser mais do que aparentam: tal-

vez acarinhadas recordações de umas férias longínquas ou lembranças 

de dias passados em praias remotas cheias de sol, vento e mar. Engulo 

a emoção que subitamente me deixa com um nó na garganta.
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— Como está a ser a sua adaptação aqui ao lar, avó?

Eu sei que a mudança foi difícil para ela, sei que a vê como uma 

admissão de derrota, um final, e vislumbro a expressão de tristeza que 

cintila nos seus olhos quando ouve a minha pergunta. Porém, rapida-

mente se recompõe e, quando responde, já o habitual sorriso calmo lhe 

ilumina o rosto.

— Oh, muito boa, na verdade. Este sítio nem seria mau de todo, se 

não estivesse tão cheio de velhos.

Assinto, sorrindo abertamente.

— Estou a ver. E com os seus 94 anos, a avó está a excluir-se dessa 

descrição, não é?

— Mas é claro que sim. — Ela ergue o sobrolho, exibindo uma ino-

cência fingida. — Apesar das aparências, eu só tenho 17 anos, sabes? 

Eu cá tenho uma teoria; quando uma pessoa já viveu tanto quanto eu 

vivi, a nossa memória escolhe a idade que quer ter; e hoje a minha 

mente levou-me de volta ao meu décimo oitavo ano.

Olho para ela de lado, com receio de que esteja a ter outro daqueles 

deslizes em que o cérebro perde a ligação às recordações mais recentes 

e a transporta de regresso ao passado, roubando-a de nós, aos poucos, 

com este truque cruel de uma mente envelhecida.

Contudo, os olhos dela estão perfeitamente focados e observam 

atentamente o meu rosto. Deve ter-se apercebido do involuntário lam-

pejo de preocupação na minha expressão porque me pega na mão e 

segura-a entre as suas.

— Não te preocupes, Kendra, estou só a brincar contigo. Hoje estou 

mesmo cá.

Sinto as faces a arder e ponho a outra mão sobre as dela, virando -

-me para a fitar de frente. De repente, percebo que ela sabe, que tem 

noção das suas falhas de memória, da forma assustadora como tre-

meluz no escuro aquela vela que sempre ardera de forma tão cons-

tante até agora, o que me deixa novamente com um nó na garganta 

e me silencia.
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— Mas — continua ela —, eu sei que estou a perder o juízo. — 

Aperta-me a mão enquanto tento encontrar as palavras certas para pro-

testar, para dizer Não, isso não é verdade, a avó está ótima, como se essas 

mentiras fizessem que tudo ficasse bem para nós as duas. — Não, que-

rida, eu sei que estou. Não vale a pena fingirmos o contrário. E é por 

isso que queria pedir-te um favor. Tu tens jeito com as palavras, e agora 

que aqui estou — acena com a cabeça para o quarto à nossa volta, que 

é tudo o que lhe resta —, tenho muito tempo livre e uma cabeça cheia 

de memórias. Por isso, antes que as esqueça a todas e não reste mesmo 

mais nada, gostava que as escrevesses; que contasses a minha história. 

Conseguirias fazer isso por mim? Eu lembro-me de que costumavas 

dizer que querias ser escritora. Ora, aqui tens uma boa oportunidade 

para pores em prática esse teu talento.

— Bem, a avó sabe o que se costuma dizer: «Quem sabe fazer, faz; 

quem não sabe, ensina.» Mas é claro que sim, avó Ella. Teria todo 

o gosto em escrever as suas memórias. O meu único problema é o 

tempo. Só posso vir cá vê-la depois das aulas, embora talvez consiga 

vir com mais frequência durante as férias. Mas depois também tenho 

o Finn...

Perco o fio do meu raciocínio, sentindo-me outra vez culpada. 

É claro que eu podia tentar arranjar mais tempo, mas o Dan anda tão 

stressado ultimamente, encafuado em casa o dia todo com o nosso 

menino tão querido, mas tão exigente. Sei que ele acha tudo muito 

difícil, as constantes chamadas de atenção para a «diferença» do Finn, 

a agonia da preocupação com o que o futuro lhe reserva... Como irá o 

autismo dele desenvolver-se à medida que for crescendo? Quem olhará 

por ele quando nós partirmos? Depois, como forma de alívio ligeiro, 

o Dan passa todos os momentos livres que tem a tentar enviar mais 

candidaturas para empregos, com pouca esperança de vir a ter êxito. 

Nos últimos tempos, só temos tido notícias más: ex-colegas que agora 

também foram despedidos, além das cartas de rejeição, demasiado fre-

quentes, que têm arrastado o meu marido até ao fundo do poço.

Mar de memórias.indd   18Mar de memórias.indd   18 08/01/20   17:1808/01/20   17:18



Mar de MeMórias

19

A Ella assente com um gesto de cabeça, abandonando as minhas 

mãos para se virar e abrir uma gaveta da mesa de cabeceira atrás de si.

— Eu sei que andas muito atarefada, minha querida, e não quero 

pôr-te mais exigências em cima. Por isso, pedi ao Robbie para me tra-

zer isto. — Agita no ar um gravador portátil. — A minha proposta é a 

seguinte: vou ditar as minhas memórias para aqui e depois dou-te as 

cassetes para poderes transcrevê-las consoante o tempo que tiveres, 

no conforto da tua própria casa. Também podes levar estes álbuns que 

aqui tenho e que talvez te ajudem a imaginar tudo melhor, a dar vida 

às pessoas e aos locais.

Ao lado da cama, vejo uma caixa de sapatos atada com um cordel 

e uma caixa de cartão um pouco maior, contendo aquilo que parece 

ser uma pilha de álbuns de fotografias com papel cartonado. Pego no 

primeiro e abro-o ao acaso. Uma fotografia da minha mãe quando 

era pequena contempla-me com o seu ar sério sobre a página preta. 

Por baixo, escrita a tinta branca — a minha avó devia ter uma caneta 

especial para esse efeito — na sua caligrafia elegante, a legenda diz 

«Rhonda, 8 anos».

Ergo os olhos para fitar novamente os da Ella, interrogando-me, 

como faço muitas vezes, sobre o que terá acontecido efetivamente para 

criar aquele fosso entre a minha mãe e a minha avó. É algo que persiste 

como um campo de gelo, frio e intransponível, dilacerado pelas fissu-

ras incomensuráveis que a vida cravou entre elas.

A Ella torna a pousar a mão sobre a minha, apertando com mais 

força desta vez e dizendo, com uma nota de urgência na voz:

— Por favor, Kendra. O meu tempo está a esgotar-se. Antes que 

seja demasiado tarde, antes que me esqueça de tudo e deixe de haver 

alguém que a possa relatar. Contas a minha história, por favor?

Volto a olhar de relance para a fotografia na página, a fotografia de 

uma menina com uma elegante blusa branca e a gravata às riscas do 

uniforme escolar, com o cabelo louro e liso afastado do rosto por uma 

bandolete de plástico e com os seus olhos escuros e enigmáticos. Nesse 
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momento, percebo que a minha avó não está simplesmente a pedir-me 

um favor. Está também a oferecer-me alguma coisa. Talvez explicações. 

Seguramente revelações.

Contemplando a caixa com os álbuns, dou conta de que sei muito 

pouco sobre a vida da minha avó. Devido à desavença com a minha 

mãe, não via muito a avó quando era pequena e só quando vim para 

a Faculdade de Moray House formar-me como professora e depois 

conheci o Dan e me casei com ele é que comecei a ver a minha avó de 

Edimburgo com mais frequência. Envolvida na minha própria vida, 

com todas as suas distrações, nunca a encarara como mais do que uma 

parente idosa, que ficava em segundo plano a pesar-me na consciência 

de vez em quando, sempre que o Robbie e a Jenny estavam fora ou 

tinham algum compromisso.

Por isso, tenho de admitir que fico intrigada com a perspetiva de 

folhear os álbuns e analisar atentamente as fotografias do passado 

da minha mãe e do meu tio Robbie. Tenho a certeza de que também 

encontrarei fotografias do meu avô, uma figura que recordo vagamente 

da minha infância e que morreu quando eu tinha 7 anos.  Lembro-me 

da longa viagem rumo ao Norte, quando fomos de Londres para o fune-

ral; uma igreja escocesa cheia de correntes de ar; a minha mãe a solu-

çar, o meu pai incapaz de consolá-la; bolachas de manteiga e sumo de 

laranja a seguir em casa da avó Ella. Não passámos lá a noite, embora 

houvesse muitos quartos vagos. «Prefiro ficar em casa do  Robbie», 

ouvira eu a minha mãe dizer ao meu pai, com a voz subitamente dema-

siado alta e estridente...

— Muito bem, está combinado. — Sorrio para a minha avó e ela 

também sorri, aliviada.

— Tinha esperança de que aceitasses! Aqui estão as primeiras duas 

cassetes, e pedi ao Robbie que me comprasse mais outro destes equi-

pamentos para poderes pô-las a tocar em tua casa. — Pousa um enve-

lope grumoso em cima dos álbuns que estão dentro da caixa. — E olha, 

Kendra, conta as coisas à tua maneira. Pega nas minhas palavras e nas 
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fotografias e escreve a história como deve ser. Usa esse teu talento. Para 

que as outras pessoas possam lê-la e compreender.

Aceno novamente com a cabeça, devagarinho, mais uma vez ciente 

da urgência que está subjacente às suas palavras.

Subitamente ciente também dos dois pares de olhos que estão pos-

tos em mim, a avaliar-me com expetativa: os olhos da Ella e, na foto-

grafia colada no álbum que tenho ao colo, também os olhos da minha 

mãe.
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1938, Île de Ré

Uma rapariga, em pé, no cais de desembarque, observava o ferry 

que a levaria até à ilha a sulcar as ondas firmemente, atraves-

sando o azul do mar em direção a ela.

Pousando a mala de viagem de couro creme, deixou cair o casaco 

dos ombros, libertando-se das amarras do seu corte elegante e permi-

tindo que o calor do sol francês lhe acariciasse a pele. Os braços esta-

vam muito brancos depois do longo inverno do Norte e, naquele ano, 

mal tinha havido uma primavera decente; sentia-se uma borboleta, 

a emergir de uma crisálida, qual lesma descobrindo de repente as suas 

asas e abrindo-as totalmente para absorver o calor, a luz e a cor.

Uma brisa — a respiração suave do largo oceano Atlântico que se 

estendia até ao outro lado do mundo para lá da ilha baixa — soprou-lhe 

o cabelo cor de mel onde ele caía sobre os ombros, refrescando-lhe o 

pescoço e as maçãs do rosto coradas.

A viagem desde Edimburgo fora longa, cheia de experiências novas 

e entusiasmantes. Ela estaria cansada se não se sentisse tão nervosa 

perante a perspetiva de conhecer os seus anfitriões, e o ferry que vinha 

na sua direção estava agora a aproximar cada vez mais essa barreira. 

Na carruagem-cama em que passara a noite a caminho de Londres, 

a sua mãe, que — apesar dos protestos de Ella por achar que com 
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17 anos conseguia perfeitamente cuidar de si sozinha — fora acom-

panhá-la até ao comboio que faria a ligação com o barco, dormia o 

sono dos justos no outro beliche. A sua respiração baixa e ritmada 

misturava-se com o estrépito das rodas nos carris e, ocasionalmente, 

o estrondo assustador de outro comboio que passava na escuridão.

Contudo, Ella, habituada ao silêncio do seu quarto nos subúrbios 

frondosos da zona sul de Edimburgo, mal conseguira pregar olho. 

Na verdade, não se importava muito com isso. Estava demasiado entu-

siasmada, com a cabeça preenchida pela viagem que a aguardava, 

o verão passado no estrangeiro, que se estendia à sua frente como uma 

promessa. Por isso, ficou deitada, balouçando na cama estreita com os 

lençóis de algodão hirtos devido à goma e um cobertor de lã cinzento 

com as letras lner bordadas a vermelho, enquanto praticava mental-

mente expressões em francês. Uma coisa era ter sido a melhor aluna 

da turma na escola, granjeando acenos de cabeça aprovadores por parte 

da mademoiselle Murray, mas Ella suspeitava que a pronúncia da sua 

professora era fortemente colorida por um sotaque de Morningside. 

A língua francesa parecera-lhe certamente bastante diferente nos dis-

cos que a mãe costumava pôr a tocar no gramofone, sorrindo sonha-

dora, enquanto ouvia Maurice Renaud a cantar, lembrando-se da altura 

em que o vira a atuar quando estivera em Paris, era ela ainda uma 

jovenzinha. 

— Sabes, Ella, é essencial passarmos algum tempo num país, se 

quisermos falar uma língua estrangeira — declarara ela. — Já para não 

falar em sermos capazes de compreender a cultura.

E por isso, no Natal anterior, a mãe dela escrevera à sua velha amiga 

Marianne Martet a perguntar se seria possível Ella fazer-lhe uma visita 

de uma ou duas semanas.

— Melhor ainda do que uma quinzena em Paris, ela está a convidar-

-te para ires lá passar o verão todo com eles na casa de férias que têm na 

Île de Ré! Seis semanas inteiras com os gémeos! Imagina só, vais ficar 

a falar francês como uma nativa.
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Ella ficara secretamente um pouco desapontada. Estava ansiosa pela 

promessa de sofisticação e elegância que Paris tinha para oferecer, tendo 

estudado com atenção a reportagem que o Picture Post publicara sobre 

a famosa Feira Mundial, de que a cidade fora anfitriã no ano anterior. 

Nunca sequer ouvira falar naquela ilha. Quando consultou o pesado 

Atlas Mundial, verificou que era uma das minúsculas faixas de terra que 

pareciam ter sido arrancadas à costa atlântica de França e caído no mar. 

No entanto, mesmo assim, uma aventura era uma aventura, principal-

mente para uma rapariga que até então nunca fora além de Fife.

Os planos haviam levado várias semanas: visitas à loja Jenners para 

comprar o guarda-roupa para as férias, que incluía três fatos de banho, 

um conjunto de roupa interior nova e provas para vários vestidos leves 

de algodão, mais bonitos do que qualquer outra peça que ela alguma 

vez tivera.

— Tens de te manter bem coberta por causa dessa tua pele tão clara 

— preocupara-se a mãe. — E não te esqueças de usar sempre o chapéu, 

senão vais ficar cheia de sardas e depois arrependes-te!

O pai oferecera-lhe a pequena mala de viagem na véspera da 

partida.

— Disseram-me que todas as jovens que vão de viagem para o 

estrangeiro precisam de uma coisa destas — dissera-lhe ele a sorrir. 

A chave, que ela trazia agora presa numa fita à volta do pescoço, abria 

as guarnições de latão, revelando um interior de tafetá vermelho -

-cereja profundo, que continha vários frascos e potes com tampa pra-

teada e um conjunto de escovas com um pequeno espelho oval, estando 

cada objeto preso no seu devido lugar com elegantes tiras de cabedal. 

Só havia espaço para os artigos da sua higiene pessoal e alguns itens 

soltos de que iria precisar para a viagem. Tudo o resto fora cuidadosa-

mente dobrado, embrulhado em papel de seda e arrumado na mala 

grande.

O ferry abrandou quando se aproximava do cais de desembarque 

e, de repente, viu-se uma grande azáfama no porto. Um marinheiro 
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levou-lhe a mala dela para o barco, olhando de relance com apreço por 

cima do ombro quando ela pegou na malinha mais pequena e o seguiu 

para bordo. Um homem com uma boina pousou uma gaiola com gali-

nhas a cacarejar à sombra da casa do leme e sorriu para Ella quando 

se sentou no banco duro de madeira que corria ao longo da berma do 

barco. E depois, com um grito e um aceno, as cordas foram desamarra-

das e o ferry começou a sua viagem de regresso à ilha, fazendo rapida-

mente inversão de marcha de modo a aproveitar a maré.

Ella postou-se junto à proa, vendo o seu destino ao longe, uma man-

cha pálida de terra baixinha entre as ondas. Numa tempestade, deve ser 

quase engolida, imaginou Ella. Não esquecendo as palavras da mãe, 

agarrou com uma mão firme o chapéu de palha que lhe protegia o 

rosto do sol, enquanto a brisa se sentia um pouco mais forte sobre a 

água e ameaçava arrancar-lho da cabeça e atirá-lo para longe sobre as 

ondas. Passou com a língua pelos lábios para os humedecer e sentiu 

o sabor a sal.

Por cima da sua cabeça, o céu era de um azul inebriante — muito 

diferente do cinzento de Edimburgo a que estava habituada — e olhou 

para cima a fim de seguir a trajetória de uma gaivota que voava lá no 

alto.

Inclinando a cabeça para seguir o arco do voo da gaivota, Ella olhou 

para trás e viu o continente a desaparecer firmemente atrás do rasto de 

espuma que o ferry ia deixando. Por alguns instantes, teve a sensação 

desconcertante de que passara para lá do fim da Terra, de que as esca-

las que fizera na sua viagem — Edimburgo, Londres, Paris — podiam 

ainda existir algures noutro universo, mas ela deixara esse mundo para 

trás.

O barco continuou a sulcar as ondas e a areia branca da Île de Ré 

foi-se aproximando, fazendo Ella pensar nos quadros de Turner que 

estudara nas aulas de História de Arte na escola. Sob a luz daquele 

final de tarde do início do verão, o mar reluzia com tons variáveis 

de lápis-lazúli e turquesa e a ilha parecia forjada de ouro branco sob  
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o telhado de densos ramos verdes de pinho. Inspirando fundo o ar sal-

gado, subitamente desejou que aquela travessia durasse para sempre, 

que pudesse viver a vida neste estado de suspensão, voando tão livre 

como os pássaros que planavam no estonteante céu azul por cima da 

sua cabeça.

Mas depois, demasiado cedo, o ferry aproximou-se do cais de desem-

barque de passageiros na extremidade de um porto onde o braço 

desengonçado e desastrado de uma grua balouçava a carga para dentro 

do porão de um navio maior, acompanhada pelos gritos dos homens 

e dos pássaros marinhos.

Os passageiros do ferry começaram a mexer-se, reunindo os sacos e 

os pacotes que traziam. O homem com a boina equilibrou a gaiola com 

as galinhas em cima de uma bicicleta e puxou-a pela curta prancha de 

embarque até chegar à segurança da terra seca.

Ella pegou nas suas caixas e pôs-se em marcha, um pouco desequi-

librada, para sair do barco. Marianne Martet escrevera a dizer que eles 

lá estariam para se encontrarem com ela, mas Ella não fazia ideia de 

qual seria o aspeto deles. A mãe descrevera a velha amiga como sendo 

uma pessoa muito bonita e vivaça, com olhos grandes e cabelo escuro 

encaracolado. E, nas suas cartas, Marianne dissera que os seus filhos 

gémeos — Caroline e Christophe — tinham agora 18 anos e estavam 

desejosos por vir a ter a companhia de outra amiga durante o verão, 

principalmente alguém tão próxima da idade deles.

Enquanto a multidão se dispersava e os carros que haviam saído 

do ferry começavam a descer a estrada empoeirada, Ella reparou numa 

carroça puxada por um burro estacionada no extremo oposto do cais. 

Em pé, em cima da carroça para conseguirem ver sobre as cabeças da 

multidão, e agitando os braços na direção dela, estavam dois jovens, 

uma rapariga com uma cascata de caracóis acobreados e um rapaz 

cuja franja pendia sobre os olhos escuros. A luz incidia nos ângulos do 

rosto dele, onde as maçãs do rosto proeminentes projetavam sombras 

que enfatizavam a beleza dos seus traços. Os dois jovens tinham uma 
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beleza totalmente desinibida e relaxada, o que a fez sentir de imediato 

uma enorme empatia por eles, dispersando qualquer apreensão prévia 

perante a ideia de passar o verão com desconhecidos. A rapariga trazia 

um top de manga curta e corsários que lhe deixavam as barrigas das 

pernas bronzeadas à mostra, e o rapaz envergava uma camisa larga 

de algodão que lhe caía solta sobre as calças, algo que um pescador 

poderia usar. Ella sentiu-se de imediato constrangida e excessivamente 

formal, de vestido comprido e blazer.

Christophe e Caroline saltaram da carroça e aproximaram-se para 

a cumprimentar. Ella estendeu uma mão para apertar a de Caroline 

e ficou corada e acanhada quando Caroline passou por baixo do cha-

péu dela naquele momento para lhe dar um beijo em cada face. Enru-

bescida, com o chapéu inclinado, virou-se para Christophe e fez uma 

pausa, sem saber agora qual seria a etiqueta correta. E o seu rosto assu-

miu um tom ainda mais avermelhado quando também ele lhe deu dois 

beijinhos. Para esconder o seu embaraço, Ella agarrou com força o topo 

do chapéu para o endireitar na cabeça, grata pela sua aba larga.

— Eleanor Lennox. Muito bem-vinda! — Os olhos de Christophe 

brilhavam de diversão quando se curvou para pegar na mala grande 

que ela trazia.

— Por favor, tratem-me por Ella, é assim que me costumam cha-

mar, a não ser que me tenha metido em sarilhos. — Sentiu-se aliviada 

por descobrir que conseguia compreender o francês dele e, embora 

de início falasse de forma hesitante, conseguiu encontrar as palavras 

necessárias para lhe responder.

— Não acredito que uma rapariga como tu possa meter-se em sari-

lhos — disse ele, rindo. — Pareces demasiado arrumadinha e bem 

comportadinha para isso! Oh là là, e esta mala está claramente cheia 

demais desses fatos. É demasiado pesada para a pobre Anaïs carregar. 

Vamos ter de ir a pé ao lado da carroça.

— Por favor, não lhe ligues, ele está só a brincar. — Caroline pegou 

na mão de Ella. — O teu vestido é lindo e esta mala de viagem também. 
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Tens de nos desculpar, nós somos sempre tão décontractés, tão descon-

traídos, quando estamos na ilha. É uma mudança de ares tão boa em 

relação à vida em Paris. Até nos esquecemos do aspeto das pessoas 

civilizadas!

— Ah, pois, mas o que é a civilização ao certo? — Christophe fez 

uma pausa, pousando a mala pesada no chão de terra batida por detrás 

da carroça puxada pela burra. — Cá para mim, a forma como estamos 

aqui na Île de Ré é como a vida deveria ser, e a postura e a pose de 

Paris é que são a farsa. Há muita gente em Paris que é o oposto de civi-

lizada. E quanto ao mundo mais vasto — continuou ele, empolgado 

pelo tema, de olhos subitamente brilhantes —, temos os fascistas em 

Espanha que matam os próprios irmãos e os Alemães que ignoraram 

todas as promessas feitas em Versalhes e se rearmaram para depois 

anexarem a Áustria. Estão decididos a expandir o seu império, sabe-se 

lá para quê, mas não hão de ter um objetivo inocente. Os refugiados 

já estão a inundar Paris, os nossos próprios familiares já se mudaram 

com medo de serem perseguidos. Toda a Europa está num turbilhão! 

Como é que tudo isso pode ser descrito como «civilizado»?

Debaixo da aba do chapéu, Ella observou o rosto atraente de 

 Christophe, que, enquanto ele ia falando, se tornara ainda mais agitado 

por um entusiasmo juvenil. Gesticulava com as mãos fortes e curtidas 

pelo sol, sublinhando a sua argumentação com um ímpeto súbito.

— Anda lá, Christophe — disse Caroline baixinho, pousando os 

dedos finos e igualmente bronzeados no braço dele. — Não é a melhor 

altura para uma diatribe política. A Eleanor deve estar muito cansada 

depois da longa viagem e a maman está à nossa espera em casa.

Com um suspiro de resignação, Christophe baixou-se para pegar 

novamente na mala e, com algum esforço, colocou-a na parte de trás da 

pequena carroça de madeira, emitindo um ruído seco que fez com que 

a burra de pelo castanho-amarelado erguesse a cabeça, largando a relva 

que estava a arrancar da berma da estrada, e olhasse por cima do lombo 

para eles com os olhos escuros e uma expressão de espanto sonhador.
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— Anaïs, esta é a menina Eleanor Lennox e a sua mala gigante — 

anunciou Christophe com uma vénia elaborada, antes de acariciar as 

pequenas orelhas suaves da burra e o seu focinho, pegando delicada-

mente nos arreios para a poder levar a fazer um círculo largo, de modo 

a virar a carroça na direção de casa.

— Olá, Anaïs. És linda.

— Suba, menina Eleanor Lennox. A sua carruagem aguarda-a. — 

Os olhos de Christophe dançavam, desmentindo a formalidade do seu 

convite.

— Por favor, como eu disse, chamem-me Ella. E, na verdade, acho 

que prefiro ir a pé. Passei tanto tempo sentada dentro de comboios, 

que prefiro esticar as pernas. — No seu íntimo, Ella estava com receio 

de que talvez a sua mala fosse mesmo demasiado pesada, mas não ia 

permitir que este rapaz francês sorridente percebesse que as suas brin-

cadeiras tinham acertado no alvo.

Ele olhava-a agora com o que parecia ser um brilho de admiração 

pela forma como ela enfrentara os seus gracejos. Ella deu conta de 

que ele estava a admirar-lhe a curva graciosa da cintura e do braço 

enquanto ela segurava o chapéu firmemente na cabeça, desafiando o 

sopro traquina da aragem do mar que o queria agarrar, pelo que cravou 

nele o seu olhar cristalino e verde, mas não podia saber que os dedos de 

Christophe ansiavam por pegar num lápis e numa folha de papel para 

poderem captar aquelas curvas ondulantes e a forma como o vento 

soprava aquelas madeixas do cabelo dela. A expressão dele ficou subi-

tamente séria e ele assentiu.

— Muito bem. Seja, Ella. E a Anaïs agradece-te pela tua consideração. 

Quando saíram do porto, a estrada para onde viraram não passava 

de um caminho de terra batida, uma via empoeirada sulcada pelas 

rodas das carroças que passavam por cima do tapete de vegetação da 

praia que une as areias inconstantes por baixo. Os sapatos de couro de 

Ella beliscavam-lhe os pés e perderam o brilho por rasparem na areia 

enquanto caminhava. Olhou com inveja para as alpercatas macias que 
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Caroline e Christophe traziam nos pés, que deixavam leves impressões 

das suas solas de corda na poeira, ao lado das impressões mais profun-

das e invasivas dos saltos dela. Parecera-lhe tão importante, lá naquele 

outro mundo, escolher o guarda-roupa certo para esta viagem de verão, 

e Ella percebera que a mãe também sentira o mesmo, quando decla-

rara, empoleirada numa cadeira numa sapataria de Morningside, que 

o par com um pequeno salto — uma caraterística geralmente vista com 

maus olhos pela sua família presbiteriana — parecia suficientemente 

chic para França. No entanto, poucos minutos depois da sua chegada, 

Ella já se apercebera de que este guarda-roupa «certo» afinal era com-

pletamente errado para a Île de Ré.

Caminharam os três ao lado da carroça puxada pela burra, seguindo 

a estrada que continuava em linha reta atravessando a ilha, sem quais-

quer colinas ou vales, naquela lasca de terra baixa. À luz do final da 

tarde, agora suavizada pelo crepúsculo, os espigões da malva-rosa 

reluziam em contraste com o reboco branco das casas dos pescado-

res, agrupadas aqui e ali ao longo do caminho. As cores das flores — 

rosa -framboesa, amarelo-limão, ameixa-escuro e alperce-claro — pare-

ciam particularmente vívidas, como se houvesse uma claridade na luz  

deste local que não existia no continente. Ella puxou a aba do chapéu 

para baixo, de modo a quase cobrir-lhe os olhos, encandeada pelo 

sol que se punha à frente deles e que, mesmo ao final do dia, ainda 

banhava a ilha com muito mais calor do que ela alguma vez sentira 

mesmo no dia do verão mais clemente na Escócia. O seu corpo parecia 

expandir-se, como uma planta de viveiro a desabrochar numa estufa, 

em resposta a este súbito excesso de calor e luz. Mais uma vez, sen-

tiu a mesma sensação de constrangimento dentro do vestido de corte 

 elegante e do blazer, com os sapatos de couro rígidos, o chapéu e as 

luvas.

Alcançaram a cidadezinha de Sainte Marie de Ré, e Ella começou 

a interrogar-se se ainda faltaria muito para chegar. Uma bolha come-

çara a morder-lhe um calcanhar, e já se estava a arrepender de não 
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ter  aceitado a boleia na carroça. Por fim, por sua própria iniciativa, 

a pequena burra virou para uma estrada ainda mais estreita, quase 

escondida entre duas casas caiadas.

— O que são aquelas plantas? — perguntou Ella, apontando para 

a vegetação exuberante organizada em linhas perfeitamente retas de 

ambos os lados.

— São vinhas — respondeu Christophe. — Vês? Os cachos de uvas 

estão a começar a formar-se.

— Não sabia que as uvas se davam tão perto do mar.

Christophe anuiu.

— Algumas das melhores vinhas do mundo ficam perto da costa. 

A brisa do mar é igualmente boa para a saúde das uvas e das pessoas.

À frente deles, além dos tufos esparsos de sargaço que cobriam 

uma linha de dunas baixas, o oceano tornou-se subitamente visível 

outra vez, redobrando a luz à medida que os compridos raios do sol 

espalhavam diamantes ao longo de milhares de pequenas ondas. 

À direita, encontrava-se uma bonita casa de dois andares, um pouco 

maior do que a maioria das casas pelas quais passaram, rebocada 

com o mesmo branco ofuscante, mas com as portadas pintadas de 

um azul que fazia lembrar uma suave neblina marítima, emoldu-

rando altas janelas de guilhotina que pareciam envidraçadas com 

ouro à luz do sol poente.

Abrindo um portão no muro baixo que rodeava o jardim da casa, 

cheio de flores, Christophe fez Anaïs dar a volta à casa até à porta prin-

cipal que, tal como as janelas, estava aberta, permitindo que a brisa do 

oceano entrasse e soerguesse levemente as finas cortinas de musselina 

branca que Ella vislumbrou através de uma porta aberta no interior.

Christophe grunhiu com o esforço de tirar a mala da parte de trás 

da carroça.

— Deixa-a ficar aí, por enquanto. Já a levo para dentro depois de 

tratar da Anaïs. Vem cá, minha menina, vamos lá tirar-te esta parafer-

nália toda.
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Enquanto conduzia a burra novamente para a parte de trás da casa, 

uma senhora alta e sorridente surgiu na soleira da porta aberta. Tinha 

os mesmos olhos doces e os mesmos caracóis fartos de Caroline e 

estendeu ambas as mãos para receber as de Ella.

— Ella, bienvenue. És muito bem-vinda. Ter-te-ia reconhecido 

fosse onde fosse! És a cara chapada da tua mãe. Por favor, chama-me 

Marianne, não temos cá formalidades. Deves estar tão cansada depois 

de uma viagem tão longa, mas finalmente chegaste e não vais ter de 

viajar muito mais do que até à praia ou à cidade nas próximas seis 

semanas. A Caroline vai mostrar-te onde fica o teu quarto e podes 

refrescar-te um pouco antes do jantar. 

Ella seguiu Caroline através de um corredor com o soalho de tábuas 

de carvalho branqueadas, esticando o pescoço para tentar ver os quartos 

pelos quais iam passando. Esta casa à beira-mar não poderia ser mais 

diferente da sua própria casa em Morningside com os seus pesados 

reposteiros de veludo e os acabamentos em mogno escuro. Os quartos 

que conseguiu ver estavam banhados de luz, com um pé-direito alto 

encimado por barrotes caiados, e o pouco mobiliário existente revelava 

uma simplicidade rústica — uma coleção díspar de objetos soltos, mas 

cujo efeito geral era uma harmonia elegante.

As jovens subiram a larga escadaria de madeira que rangia baixinho 

sob os pés de ambas, e depois Caroline abriu uma porta à esquerda 

do corredor do primeiro piso que tinha uma iluminação suave. Outro 

conjunto de cortinas brancas de musselina esvoaçou quando entraram 

no quarto, e Ella teve a súbita impressão de que se encontrava em pé no 

convés de um barco com as velas desfraldadas, enquanto o seu corpo 

cansado da viagem balançava ligeiramente, ainda desacostumada a vol-

tar à terra firme.

Um tapete de trapos desbotado suavizava as tábuas do soalho, acres-

centando um toque de cor ao quarto branco. Na mesa de cabeceira, 

um molho de madressilvas e rosas sopravam o seu aroma doce no 

ar do final da tarde. Ella tirou o chapéu e afundou-se, com gratidão, 
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na colcha de algodão que cobria a cama. Tirou os sapatos e remexeu os 

dedos dos pés, ainda envoltos pelas meias de seda branca, deleitando-

-se com a liberdade súbita. Na parede oposta do quarto, o espelho de 

uma cómoda de madeira refletia a última luz do dia, fazendo-a dançar 

entre as cortinas. Por cima da cama de ferro forjado, pendia uma agua-

rela com uma elegante moldura dourada, onde um barco à vela desli-

zava sobre um mar azul-marinho em direção à linha de dunas baixas.

— É lindo — salientou Ella. — Quase conseguimos sentir o vento 

e a luz do sol e cheirar o aroma do mar.

Caroline assentiu, sentando-se na cama ao seu lado. 

— É um dos do Christophe. Combina as duas coisas de que ele 

mais gosta: pintar e velejar. Atualmente, está a ficar bastante bom em 

ambas as atividades, mas não lhe contes que eu disse isto, senão fica 

logo todo convencido.

As duas jovens riram-se quando ouviram passos pesados nas esca-

das. Christophe escancarou a porta, arrastando a mala de Ella atrás 

de si.

— Não pode contar que tu disseste o quê? — perguntou com um 

sorriso rasgado. Sem esperar pela resposta, atirou-se para cima da 

cama, ao lado da irmã. — Ufa! Bem, eu e a Anaïs estamos altamente 

aliviados por não termos de olhar para essa mó gigantesca durante 

algumas semanas!

— A Ella estava a admirar a tua aguarela do Bijou — disse Caroline 

apontando para o quadro com a cabeça.

— Amanhã levamos-te a passear nele — sugeriu Christophe com 

um sorriso. — É lindíssimo.

Ella ficou impressionada com a forma como o rosto dele parecia 

mudar com cada frase, o modo como as emoções se refletiam nas suas 

feições. Os olhos escuros passavam do riso à melancolia e de volta ao 

riso no decurso de apenas algumas frases, como quando uma borrasca 

sopra no mar e as nuvens afugentam o sol, mas depois o céu fica limpo 

outra vez. Ela estava habituada a esconder os seus sentimentos, fosse 
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quando fosse, seguindo o exemplo dos pais em termos de demonstra-

ções de afeto evidentes, mesmo na privacidade do lar familiar. Mas os 

gémeos pareciam livres de tais restrições, e Ella sentiu o seu próprio 

coração a expandir-se um bocadinho, ansiando por experimentar uma 

amplitude de sensações muito maior do que até então tivera à dispo-

sição durante a sua infância segura — e, parecia-lhe agora, bastante 

aborrecida e monocromática — passada em Edimburgo. Mais uma 

vez, teve uma sensação de expansão, desta feita, mesmo abaixo da caixa 

torácica, e sentiu-se assolada por uma vontade repentina de desabotoar 

o casaco e alargar o vestido para arranjar espaço para aquilo que lhe 

estava a acontecer ao coração.

Um delicioso aroma a algo salgado que estava a ser cozinhado no 

fogão no piso inferior flutuou até ao quarto.

— Allons, Christophe. Temos de deixar a Ella sozinha uns momen-

tos para descansar e desfazer a mala antes que o jantar fique pronto. 

— Caroline sorriu para Ella. — Não precisas de trocar de roupa, a não 

ser que te apeteça fazer isso depois da viagem. Nós vamos ficar tal 

como estamos. Eu estava mesmo a falar a sério quando te disse que 

somos muito descontraídos por aqui. Se quiseres refrescar-te, a casa de 

banho é a porta logo à direita, do outro lado do patamar. Desce quando 

estiveres pronta. Nós vamos estar na cozinha ou sentados lá fora, no 

terraço atrás da casa. Quando entrares na cozinha, vês logo as portas.

Depois de pendurar rapidamente as roupas no armoire alto que se 

encontrava a um canto do quarto, e arrumar as suas roupas interio-

res cuidadosamente dobradas numa bonita cómoda pintada em tons 

creme e decorada com grinaldas de rosas cor-de-rosa, encostada à 

parede oposta, Ella foi procurar a casa de banho.

Escovou os nós que o vento fizera no seu cabelo louro-escuro até 

ele parecer uma cortina suave que lhe caía em ambos os lados do rosto 

oval e sério que a fitava do espelho baço pendurado sobre o lavató-

rio. Apesar de sua tentativa determinada de dar ouvidos aos avisos da 

mãe e manter o chapéu firmemente cravado na cabeça, o sol e o vento 
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 evidentemente haviam conseguido infiltrar-se por baixo da aba e colo-

rido as suas faces com um suave brilho dourado. Espreitando um 

pouco mais de perto à luz do final do dia que já quase desaparecera, 

para sua grande tristeza, contou pelo menos cinco sardas espalhadas 

pela cana do nariz. Abanou a cabeça perante o cenho franzido que apa-

recera no rosto refletido no espelho.

— Não vale a pena passares as próximas seis semanas preocupada 

com as sardas — disse com firmeza ao seu reflexo. Nós somos très 

décontractés aqui na Île de Ré. — Sorriu. — E o seu accent français já 

melhorou muito, mademoiselle Lennox.

Ella lavou as mãos com o pequeno sabonete cremoso que se encon-

trava ao lado do lavatório, secando-as depois na toalha de linho branco 

e reparando na suavidade com que ficaram. Em seguida, pendurando 

o blazer no armoire no seu quarto, pôs um casaco de algodão suave 

sobre os ombros, para o caso de o ar da noite arrefecer, e desceu as 

escadas a correr, atravessando a cozinha e saindo para o terraço.

Por detrás da casa, um jardim de proporções generosas estava 

cercado por muros altos caiados. A madressilva, de onde supunha 

que teriam sido apanhados os raminhos que tinha no quarto, subia 

pelo muro acima, passando para o outro lado e libertando o seu per-

fume no ar, que se misturava com o do jasmim, que, por sua vez, se 

estendia em gavinhas estreladas ao longo de uma pérgula de ferro 

forjado por cima do terraço. Através de um portão aberto no extremo 

oposto, Ella vislumbrou Anaïs a comer erva, muito satisfeita, debaixo 

das árvores no pequeno pomar. Marianne, Caroline e Christophe 

estavam sentados a uma larga mesa de madeira, posta com uma toa-

lha branca e talheres com cabos de marfim. Rosas de um cor-de-rosa 

escuro saíam desalinhadas de um jarro de barro pousado no centro 

da mesa, e um jarro de vidro cinzelado com água repousava ao lado 

de uma garrafa de vinho tinto. Ecoando no ar calmo do final da tarde, 

o sino do relógio da torre da igreja de Sainte Marie ouvia-se a bater 

as oito horas.
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Christophe estava apoiado no cotovelo, com o queixo pousado na 

mão em concha, desenhando algo num caderno de esboços que fechou 

apressadamente e empurrou para um lado, quando Ella se aproximou.

— Vem cá. — Marianne deu uma palmadinha à cadeira a seu lado. 

— Senta-te aqui, Ella, e conta-me todas as novidades da tua mãe. Já se 

passaram muitos, muitos anos desde que a vi pela última vez, mas ter-

-te aqui traz de volta memórias felizes da minha estadia em Edimbourg 

quando tinha mais ou menos a tua idade. Caroline, passa à Ella essa 

taça de azeitonas. Queres beber um copo de vinho connosco? Talvez 

misturado com um pouco de água, se não estiveres habituada a beber 

tanto antes da refeição como a acompanhar a comida, como nós cos-

tumamos fazer?

O vinho escuro adquirira uma tonalidade rubi cristalina dentro do 

pesado copo de cristal quando madame Martet o encheu com água 

do jarro e lho entregou. Ella bebeu um gole hesitante, tentando simul-

taneamente adotar um ar de indiferença sofisticada, como se, todas as 

noites, a carne de vaca cozida ou o borrego que costumavam ser o prato 

habitual ao jantar em casa dela fossem acompanhados por uma garrafa 

de Château Talbot, o nome gravado no rótulo da garrafa pousada na 

mesa à sua frente. Mesmo aguado, o vinho era inebriante e rico, e Ella 

sentiu os últimos nós de tensão, provocados pela longa viagem e a sua 

antecipação deste verão, dissolver-se e desvanecer-se com os resquícios 

da luz à medida que a noite se abatia sobre a ilha.

Sob o brilho da vela no interior da candeia que Marianne trouxera 

para a mesa, juntamente com uma travessa de blanquette de veau, 

Ella olhou sub-repticiamente para Christophe. As sombras brinca-

vam sobre as suas feições, e os olhos pareciam brilhar com uma luz 

interior própria. Ele olhou para cima e encontrou o olhar dela, e Ella 

sentiu o tremeluzir de uma ligação entre os dois. Para encobrir a sua 

confusão, voltou a atenção com gratidão para o prato de comida que 

tinha diante de si e para as perguntas de Caroline sobre a vida na 

Escócia.
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Por fim, a aragem fresca da noite fez Ella estremecer e bocejar. 

 Percebendo, Marianne disse, com um sorriso:

— Vai lá, é hora de dormir. Acho que estamos todos cansados   esta 

noite depois da excitação da chegada da Ella. Até vocês estão muito 

calados, meus gémeos faladores. Deixem ficar a louça, a Sandrine 

trata disso amanhã de manhã. Tenham uma boa noite de descanso, 

meus queridos. O barómetro diz que o tempo está bom, por isso, ama-

nhã podem ir dar um passeio no Bijou. Se quiserem, preparo-vos um 

piquenique para o almoço.

No andar de cima, Ella deitou-se entre os lençóis de algodão macios, 

ficando com os olhos arregalados na escuridão do quarto. Com a janela 

aberta, a aragem da noite entrava pelas portadas, fazendo as cortinas 

ondular com o seu sopro salgado. Através de uma fenda num local 

onde as portadas não fechavam bem, viu a lua cheia a subir no céu, lan-

çando um feixe de luz prateada no soalho e na colcha de algodão que 

cobria a cama. O vasto oceano, para lá das dunas, refletia os reluzentes 

raios da lua, criando um estranho crepúsculo, uma madrugada onírica 

à meia-noite, e o suave suspiro das ondas sussurrava promessas do 

verão que tinha pela frente.

Na verdade, não está assim tão escuro, foi o último pensamento de 

Ella antes de adormecer, enquanto a mente se afastava numa ilha agra-

dável ancorada num mar de luz.

Ella foi acordada pelo som de alguém — Christophe, supunha — 

a assobiar a Marseillaise enquanto descia as escadas e depois outro 

alguém a mandar calar o primeiro alguém — provavelmente Caroline 

ou Marianne.

Uma linha brilhante de luz solar, tão direita como uma régua, 

entrava inclinada através da fenda nas portadas. Ella saltou da cama e 

atravessou o tapete de trapos para puxar o pesado braço de metal que 

sustinha as portadas fechadas, abrindo-as de par em par. Uma brisa 
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morna envolveu-lhe os braços nus e fez o tecido fino da camisa de noite 

ondular à volta dos seus tornozelos. Agora sem entraves, os raios de sol 

inundaram o quarto com um calor repentino.

Vestiu uma saia e uma blusa, penteou-se e desceu as escadas quase 

a correr.

As portas da cozinha estavam novamente abertas como na noite 

anterior, e uma senhora robusta de cabelos grisalhos, envergando um 

avental branco sobre saias de algodão às riscas, entrou vinda do terraço, 

trazendo uma bandeja vazia numa mão, enquanto os seus tamancos de 

madeira estalavam nos mosaicos de terracota.

— Bonjour, mademoiselle. Enchantée. 

A senhora apertou a mão de Ella formalmente, com uma mão forte 

e endurecida pelo trabalho, mas o sorriso rasgado nunca lhe abando-

nou o rosto. Caroline, mesmo atrás dela, apresentou-a como sendo 

 Sandrine, e depois a senhora dirigiu-se ao lava-louça.

— Anda, Ella, o pequeno-almoço é no terraço — anunciou Caroline, 

pegando nos jarros de boca larga que se encontravam na mesa da cozi-

nha. Quando passaram para o espaço exterior, onde o jasmim oferecia 

sombra da luz do dia, Caroline anunciou:

— Voilà, Ella e café.

— Cá estás tu, minha querida. Dormiste bem? 

Marianne passou a Ella um cesto de pão, enquanto Caroline ia dis-

tribuindo o café bem escuro nas pequenas tigelas arredondadas de cada 

um, enchendo posteriormente a bebida de aroma rico com leite quente e 

cremoso. Mais habituada a uma tigela de papas de aveia e chá servidos em 

requintadas chávenas e pires, Ella fez uma pausa, sem saber bem como 

havia de proceder. Delicadamente, seguiu o exemplo de Marianne, que 

pegou na tigela com ambas as mãos e bebeu o seu líquido. O café estava 

delicioso e foi revigorante, tal como foi tomar o pequeno-almoço na rua 

com a inebriante brisa marítima. Christophe despedaçou o pão e foi mer-

gulhando os pedaços na sua tigela de café, mas Ella seguiu o exemplo de 

Caroline e espalhou manteiga branca e compota de cereja no pão.
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