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Ao leitor, que é sempre alguém 

com quem se pode conversar

Não sei em que dia vais começar a ler este livro, mas, 
quando o traduzi do inglês, no verão de 2015, a Europa 
estava a braços com a maior vaga de refugiados desde 
o tempo da Segunda Guerra Mundial, quando o regime 
nazi arrancou milhões de pessoas das suas casas, judeus 
e não só. (É curiosa, esta expressão — a Europa estava  

a braços —, porque faz lembrar «abraços» e «abraçar», 
mas quer dizer uma coisa completamente diferente. 
Quer dizer «ter dificuldade em resolver um problema». 
Os refugiados são um problema, é o que toda a gente diz, 
e não há braços que cheguem para os acolher.) 

Refugiados: esta palavra tem sido muito falada na 
televisão, na rádio e na imprensa, agora que te escrevo; 
embora eles, os refugiados, sempre tenham existido no 
mundo. (Fome, doenças, guerras, racismo, perseguições 
políticas, alterações climáticas… Há muitas razões para 
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as pessoas abandonarem o lugar onde vivem, à pressa e 
contra a sua vontade. Nenhuma delas é boa.) Todos os 
dias, os refugiados chegam por terra e por mar, vindos de 
África e do Médio-Oriente, arriscando a vida para salvar 
a vida. (Também parece uma contradição, não é? Como  
o problema de estar a braços, mas sem vontade nenhuma 
de abraçar.) 

Ninguém sabe bem quantos refugiados há agora, por-
que os números mudam todos os dias. São centenas de 
milhares que, a uma escala global, se multiplicam rapida-
mente em milhões. Numa notícia do verão de 2015, li que 
«metade dos 60 milhões de deslocados e refugiados do 
mundo são crianças, a maioria com menos de onze anos» 
(Público, 20/6/2015). Os jornais continuam a dizer que 
muitas dessas crianças chegam sozinhas… De certeza 
que sabes o que é estar sozinho, às vezes, mas estar sem 
país, sem casa e sem família deve ser uma coisa mesmo 
terrível. 

Este livro conta a história de Anna, uma menina de 
nove anos, quase dez, que foi obrigada a deixar para trás 
a sua casa, a sua escola, os seus amigos, os seus brin-
quedos. Entre estes, havia um coelho cor-de-rosa que ti-
nha «uma maneira muito querida de cair sobre as quatro  
patas», segundo se conta. (Numa página mais à frente  
podes vê-lo desenhado pela própria escritora, Judith Kerr, 
já que ela é também ilustradora… Já viste que sorte?) 

Podemos pôr poucas coisas numa mala de viagem,  
e foi assim que o coelho cor-de-rosa se perdeu para sem-
pre, tal como se perdeu a vida feliz e tranquila de Anna 
em Berlim. Isto sucedeu pouco antes de Hitler chegar ao  



poder, mas foi mesmo a tempo. Anna e a família — os 
pais e um irmão mais velho — conseguiram salvar-se  
e tudo fizeram para se manterem unidos. Da Alemanha  
para a Suíça, da Suíça para a França, da França para  
a Inglaterra, Anna conta como passou por experiên-
cias e emoções muito fortes, que fizeram crescer nela a  
vontade de escrever ficção. (Sim, esta é uma história semi- 
autobiográfica…)

Neste livro há muita coragem, afecto e sentido de  
humor, como vais ver. A parte que achei mais interessan-
te foi quando a família está quase a separar-se, e Anna se 
zanga com os pais. Porque, se ficar sozinha, tem medo 
de se sentir mesmo como uma refugiada, diz ela. É como 
se, até ali, a família fosse ainda o seu país… Um país que 
nunca se pode abandonar. Fiquei a pensar nisto durante 
muito tempo. Quando estiveres sozinho a ler este livro 
tão bonito, tão sensível e tão humano, talvez te sintas tam-
bém assim, e então poderemos conversar sem que nin-
guém nos ouça. 

Carla Maia de Almeida, 
jornalista e escritora
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Capítulo 1
Anna regressava a casa depois das aulas. Ia com Elsbeth,  

uma menina da mesma turma. Naquele inverno, caí-
ra muita neve em Berlim. Neve que não derretia e que 
os varredores de rua tinham empurrado para a berma 
do passeio, e ali ficara durante semanas, acumulada em 
camadas cinzentas e tristes. Agora, em fevereiro, a neve 
transformara-se em lama e havia poças por todo o lado. 
Anna e Elsbeth saltavam por cima delas com as suas bo-
tas de atacadores.

Ambas usavam casacos grossos e gorros de lã para 
manter os ouvidos quentes, e Anna levava também 
um cachecol. Tinha nove anos, mas era pequena para a 
idade, e as pontas do cachecol chegavam-lhe quase até 
aos joelhos. Também o nariz e a boca estavam tapados,  
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de modo que só se viam os olhos verdes e uma madei- 
xa de cabelo escuro. Tinha tentado despachar-se porque 
era quase hora de almoço e ainda queria ir comprar lápis 
de cor à papelaria. Mas estava tão cansada que ficou con-
tente quando Elsbeth parou à frente de um grande cartaz 
vermelho.

— É mais outro retrato daquele homem — disse  
Elsbeth. — A minha irmã mais nova viu-o ontem e pen-
sou que era o Charlie Chaplin.

Anna reparou no olhar fixo e na expressão sombria do 
homem.

— Não se parece nada com o Charlie Chaplin — disse. —  
A não ser no bigode.

Soletraram o nome que aparecia por baixo da foto- 
grafia.

Adolf Hitler.
— Ele quer ganhar as eleições, para pôr os judeus na 

ordem — disse Elsbeth. — Achas que consegue pôr a  
Rachel Lowenstein na ordem?

— Ninguém consegue pôr a Rachel Lowenstein na 
ordem — respondeu Anna. — É a delegada de turma.  
Talvez ele me ponha a mim na ordem. Também sou  
judia.

— Não és nada!
— Sou! Ainda na semana passada o meu pai falava 

disso comigo e com o meu irmão. Disse-nos que éramos 
judeus e que nunca nos devíamos esquecer, acontecesse 
o que acontecesse.

— Mas tu não vais a uma igreja especial todos os sába-
dos, como a Rachel Lowenstein.
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— Nós não somos religiosos. Não vamos a nenhuma 
igreja.

— Quem me dera que o meu pai não fosse religioso 
— comentou Elsbeth. — Temos de ir à igreja todos os 
domingos. Até fico com o rabo dormente.

Olhou para Anna, cheia de curiosidade.
— Pensava que os judeus tinham os narizes compri-

dos e curvos. Mas o teu é bastante normal. O teu irmão 
tem o nariz curvo?

— Não — respondeu Anna. — A única pessoa lá em 
casa com o nariz curvo é a Bertha, a nossa empregada, 
mas isso porque o partiu ao cair do elétrico.

Elsbeth começava a ficar aborrecida.
— Bem, então, se és igual a toda a gente e não vais 

a uma igreja especial, como é que sabes que és judia? 
Como podes ter a certeza?

Fez-se um silêncio.
— Talvez porque… — respondeu Anna — a minha 

mãe e o meu pai são judeus, e porque os pais e as mães 
deles também deviam ser judeus. Nunca pensei muito  
sobre isso, até o papá falar connosco.

— Olha, eu acho que é uma parvoíce! — disse Elsbeth. 
— Essa história do Adolf Hitler e de as pessoas serem 
judias e isso tudo!

Depois começou a correr e Anna foi atrás dela.
Só pararam ao chegar à papelaria. Havia alguém a con-

versar com o homem ao balcão. O coração de Anna caiu- 
-lhe aos pés mal reconheceu a senhora Lambeck, que vi-
via ali perto. A senhora Lambeck estava com cara de caso 
e dizia:
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— Que tempos terríveis! Que tempos terríveis!
E, de cada vez que o dizia, abanava a cabeça e os brin-

cos balouçavam.
— Acredite em mim: 1931 foi mau, 1932 foi pior, mas 

1933 vai ser o pior ano de todos — disse o senhor da  
papelaria.

Depois viu Anna e Elsbeth e perguntou:
— Em que vos posso ajudar, meninas?
Anna ia pedir-lhe os lápis de cor quando a senhora 

Lambeck reparou nela.
— Mas é a Aninhas! — exclamou. — Como estás, 

Aninhas? E como está o teu caríssimo pai? Que homem 
espantoso! Leio tudo o que ele escreve! Tenho todos os 
livros e ouço-o na rádio. Mas esta semana não escreveu 
nada no jornal… Espero que esteja bem. Talvez tenha ido 
dar uma palestra a qualquer lado. Oh, como precisamos 
dele nestes tempos terríveis!

Anna esperou que a senhora Lambeck terminasse e só 
depois falou:

— Ele está com gripe.
Isto provocou uma nova explosão de emoções.  

Dir-se-ia que as pessoas mais próximas e mais queridas 
da senhora Lambeck estavam às portas da morte. Aba-
nava a cabeça e os brincos chocalhavam. Sugeriu remé-
dios. Recomendou médicos. Não parou de falar até que 
Anna lhe prometesse apresentar ao pai os seus dese-
jos de rápidas melhoras. À saída da papelaria, voltou-se  
e disse:

— Não digas que são os desejos da senhora Lambeck, 
Aninhas. Diz que são de uma admiradora!
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Anna comprou os lápis de cor o mais rapidamente pos-
sível. Depois, ela e Elsbeth ficaram imóveis face ao vento 
frio, à porta da papelaria. Tinham o hábito de se despedi-
rem ali, mas Elsbeth não se foi embora. Havia uma coisa 
que queria perguntar a Anna há já muito tempo e aquele 
parecia um bom momento.

— Anna, é bom ter um pai famoso?
— Não quando se conhece alguém como a senhora 

Lambeck — respondeu Anna, distraidamente, seguindo 
o caminho de casa. Elsbeth seguiu-a, também distraída.

— Sim, mas à parte a senhora Lambeck?
— Eu acho que é bom. Por um lado, porque o papá 

trabalha em casa e assim podemos vê-lo muitas vezes.  
E de vez em quando temos bilhetes de graça para o tea- 
tro. E uma vez fomos entrevistados por um jornal e per-
guntaram-nos de que livros gostávamos. O meu irmão 
disse que gostava do Zane Grey1 e no dia seguinte alguém 
lhe enviou uma coleção completa!

— Quem me dera que o meu pai fosse famoso — disse 
Elsbeth. — Mas não creio, porque trabalha nos Correios  
e isso não é uma coisa que torne as pessoas famosas.

— O teu pai pode não se tornar famoso, mas talvez tu 
possas. Um dos problemas de ter um pai famoso é que 
nós quase nunca nos tornamos famosos.

— Porque não?
— Não sei. Mas é raro ouvir falar de duas pessoas  

famosas na mesma família. Isso deixa-me um bocado 
triste, às vezes — suspirou Anna.

1 Autor norte-americano, na época muito popular pelos seus romances de 
aventuras, sobretudo westerns. [N. da T.]



14

Por esta altura já tinham chegado ao portão pintado 
de branco da casa de Anna. Elsbeth tentava pensar em  
algo que a pudesse tornar famosa, com todas as suas for-
ças, quando Heimpi, que já as avistara da janela, abriu  
a porta da frente.

— Valha-me Deus! — exclamou Elsbeth. — Vou che-
gar atrasada ao almoço!

E desatou a correr pela rua acima.
— Tu e a Elsbeth — resmungou Heimpi quando Anna 

entrava em casa — são mais palradoras do que as gralhas!

O verdadeiro nome de Heimpi era senhora Heimpel. 
Tinha tomado conta de Anna e do irmão, Max, desde que 
eram bebés. Agora que eram mais velhos, tratava da lida 
da casa, mas gostava de os manter debaixo de olho quan-
do voltavam da escola.

— Vamos lá tirar isto tudo — disse ela, desenrolando o 
cachecol. — Pareces uma encomenda com o fio desatado.

Enquanto Heimpi lhe desapertava a roupa, Anna con-
seguia ouvir o som do piano na sala de estar. Isso queria 
dizer que a mamã estava em casa.

— De certeza que não tens os pés molhados? — per-
guntou Heimpi. — Então despacha-te e vai lavar as mãos. 
O almoço está quase pronto.

Anna subiu as escadas alcatifadas. O sol brilhava através 
da janela e lá fora, no jardim, conseguia ver os últimos flocos  
de neve. Da cozinha chegava um cheiro a frango. Era bom 
voltar para casa depois das aulas.

Ao abrir a porta da casa de banho, houve um alvoroço lá 
dentro, e deparou com o seu irmão, Max, de rosto corado  
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sob o cabelo louro, a esconder qualquer coisa com as 
mãos atrás das costas.

— Que se passa aqui? — perguntou, antes mesmo de 
reparar em Gunther, o amigo dele, que parecia também 
embaraçado.

— Ah, és tu! — disse Max, e Gunther riu-se. — Pensá-
vamos que fosse um adulto.

— Que tens aí escondido?
— É um emblema. Hoje houve uma grande luta na 

escola: nazis contra sozis.
— O que são nazis e sozis?
— Pensava que com a tua idade já soubesses — disse 

Max, que só tinha 12 anos. — Os nazis são os que nas 
eleições vão votar pelo Hitler. Nós, os sozis, somos os que 
votamos contra.

— Mas nenhum de vocês pode votar — disse Anna.  
— São muito novos!

— Então votam os nossos pais! — retorquiu Max, im-
paciente. — É a mesma coisa.

— De qualquer modo, vamos vencê-los — afirmou  
Gunther. — Tinhas de ver aqueles nazis a fugirem! Eu e o 
Max  apanhámos um deles e arrancámos-lhe o emblema. Mas 
não sei o que é que a minha mãe vai dizer das minhas calças.

Olhou, preocupado, para um grande rasgão nas calças 
já muito usadas. O pai de Gunther estava desempregado 
e não havia dinheiro para roupas novas.

— Não te preocupes, a Heimpi cose isso — disse Anna.  
— Posso ver o emblema?

Era uma pequena peça de esmalte com uma cruz  
negra e angulosa.



16

— Chama-se suástica — disse Gunther. — Todos os 
nazis a têm.

— Que vão fazer com ela?
Max e Gunther olharam um para o outro.
— Quere-la? — perguntou Max.
Gunther fez que não com a cabeça.
— Estou proibido de ter alguma coisa a ver com os na-

zis. A minha mãe tem medo de que me façam mal.
— Eles são cobardes a lutar — concordou Max.  

— Usam pedras e paus e tudo.
Revirou o emblema na mão, cada vez mais irritado.
— Bem, eu de certeza que não o quero.
— Deita-o na sanita! — disse Gunther.
E foi o que fizeram. A primeira vez que puxaram  

o autoclismo, não desapareceu logo, mas à segunda foi de 
vez. Exatamente ao mesmo tempo que ouviram chamar 
para o almoço.

Continuaram a escutar o piano enquanto iam des-
cendo as escadas, mas o som parou assim que Heimpi  
lhes serviu os pratos, e logo a seguir a mamã entrou na 
sala.

— Olá, meninos. Olá, Gunther — disse ela. — Como 
correu a escola?

Todos começaram a contar-lhe e rapidamente a sala se 
encheu de ruído e de risos. A mãe sabia os nomes de to-
dos os professores e lembrava-se sempre do que as crian-
ças diziam. Por isso, quando Max e Gunther falaram da 
zanga do professor de Geografia, ela exclamou:

— Não admira, depois da maneira como vocês se por-
taram na semana passada!
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E, quando Anna lhe contou que a sua redação tinha 
sido lida em voz alta na aula, ela comentou:

— Isso é excelente… É tão raro a senhora Schmidt ler 
alguma coisa na aula, não é?

Quando escutava alguém, a mamã olhava com a má-
xima atenção. Quando falava, punha nisso toda a sua 
energia. Parecia fazer tudo com o dobro da intensidade,  
em comparação com as outras pessoas. Até mesmo  
os olhos eram do azul mais intenso que Anna já tinha 
visto.

Preparavam-se para começar a sobremesa de strudel de 
maçã quando Bertha, a empregada, veio dizer que esta-
va alguém ao telefone e perguntou se devia incomodar o 
papá.

— Que hora para se telefonar! — exclamou a mamã, 
afastando a cadeira para trás com tanta determinação que 
Heimpi teve de segurá-la para não cair.

— Que nenhum de vocês se atreva a comer o meu stru-

del de maçã!
E saiu apressadamente.
Depois tudo pareceu muito silencioso, ainda que Anna 

pudesse ouvir os passos dela a correr para o telefone, pri-
meiro, e logo a seguir para o quarto do papá, ainda mais 
rápidos. No meio daquele silêncio, perguntou:

— Como está o papá?
— Está melhor — respondeu Heimpi. — A febre bai-

xou um pouco.
Anna comeu a sobremesa, deliciada. Max e Gunther 

serviram-se três vezes, mas a mamã não voltava. Era estra-
nho, porque ela gostava mesmo de strudel de maçã.
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Bertha veio levantar a mesa e Heimpi levou os rapazes 
consigo, para tratar das calças de Gunther.

— Não vale a pena remendá-las — disse. — Iam rasgar- 
-se outra vez mal tu respirasses. Mas tenho ali umas calças 
do Max que lhe estão curtas e a ti te vão servir na perfeição.

Anna ficou sozinha na sala de jantar, a pensar no que 
haveria de fazer. Deu uma pequena ajuda a Bertha, pas-
sando os pratos sujos para a cozinha através do postigo.  
A seguir, varreram as migalhas da mesa com uma escova 
e uma apanhadeira. Depois, enquanto dobravam a toalha, 
Anna lembrou-se do recado da senhora Lambeck. Espe-
rou até que Bertha tivesse a toalha bem segura nas mãos 
e correu para o quarto do papá. Ouviu-o falar lá dentro 
com a mamã.

— Papá — disse, mal abriu a porta —, encontrei a se-
nhora Lambeck…

— Agora não! Agora não! — interrompeu a mamã.  
— Estamos a conversar!

Ela estava sentada na beira da cama do papá, e ele 
reclinava-se nas almofadas com um ar bastante pálido.  
Ambos franziam as sobrancelhas.

— Mas, papá, ela pediu-me que te dissesse…
A mamã ficou mesmo zangada.
— Por amor de Deus, Anna — gritou ela —, não que-

remos saber disso agora! Vai-te embora!
— Volta daqui a um bocado — pediu o papá, com mais 

calma.
Anna fechou a porta. Tanto barulho por nada! Para 

começar, ela nem sequer queria assim tanto dar aquele 
recado pateta da senhora Lambeck. Sentiu-se magoada.
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Não havia ninguém no quarto das crianças. Ouviam- 
-se gritos lá fora, deviam ser Max e Gunther a brin-
car no jardim — mas não teve vontade de ir ter com 
eles. A mala da escola estava pendurada nas costas 
de uma cadeira. Desembrulhou os novos lápis de cor  
e retirou-os da caixa. Havia um cor-de-rosa e um laranja  
também bastante bonito, mas os melhores eram os 
azuis, em três tons diferentes, todos brilhantes. E havia 
também um púrpura. De repente, Anna teve uma ideia.

Nos últimos tempos, escrevera e ilustrara uma série 
de poemas que tinham sido muito elogiados em casa e 
na escola. Havia um sobre um incêndio, um sobre um 
terramoto e outro sobre um homem que tinha morri-
do numa agonia terrível por causa da maldição de um 
vagabundo. Porque não tentar fazer um naufrágio? 
Muitas palavras rimavam com «mar», como «salvar»  
e «ondular», e podia usar os três lápis de cor azul para  
o desenho. Foi buscar papel e começou.

Em breve estava tão absorta que nem deu pelo cre-
púsculo de inverno a alastrar rapidamente pelo quarto, 
e assustou-se quando Heimpi entrou e acendeu a luz.

— Fiz uns bolinhos — disse ela. — Queres ajudar-me 
a pôr o creme por cima?

— Posso ir só mostrar isto ao papá, num instante?  
— perguntou Anna, pintando o último bocadinho de mar 
azul. Heimpi concordou.

Dessa vez, bateu à porta e esperou até que o papá lhe 
dissesse para entrar. O quarto parecia estranho, porque só 
estava aceso o candeeiro da mesa de cabeceira, e o papá e 
a cama eram como uma ilha de luz no meio das sombras. 
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Anna conseguia distinguir vagamente a secretária com a 
máquina de escrever e uma pilha de papéis que alastrava  
pelo chão, como de costume. Ele escrevia frequente- 
mente pela noite fora e, para não incomodar a mamã,  
a cama ficava no escritório.

O papá não parecia melhor. Estava sentado sem fazer 
nada, olhando em frente, com uma expressão rígida no 
rosto magro. Mas sorriu quando Anna entrou. 

Ela mostrou-lhe o poema, ele leu-o duas vezes e disse 
que era muito bom, e também elogiou a ilustração. En-
tão, Anna contou-lhe sobre a senhora Lambeck e ambos 
se riram. Já se parecia mais com ele próprio, por isso ela 
perguntou:

— Papá, gostas mesmo do poema?
Ele disse que sim.
— Não achas que devia ser mais alegre?
— Bom, um naufrágio não é uma coisa especialmente 

alegre — respondeu.
— A minha professora, a senhora Schmidt, acha que 

eu devia escrever sobre temas mais alegres. Como a pri-
mavera e as flores.

— E tu queres escrever sobre a primavera e as flores?
— Não — respondeu Anna, tristemente. — Neste  

momento só consigo pensar em desastres.
O papá fez um meio-sorriso e disse que talvez ela esti-

vesse em sintonia com os tempos.
— Então achas que — perguntou Anna, ansiosa-

mente — não há problema nenhum em escrever sobre  
desastres?

O papá ficou imediatamente sério.
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— Claro que não! Se queres escrever sobre desastres, 
é isso o que deves fazer. Não vale a pena escrever o que as 
outras pessoas querem. A única forma de escrever uma 
coisa que seja boa é tentando agradar a ti mesma.

Anna sentiu-se tão encorajada ao ouvir isto que estava 
quase a perguntar-lhe se achava que ela alguma vez viria a 
ser famosa, mas de repente o telefone junto à cama tocou 
e ambos se sobressaltaram.

Mal levantou o auscultador, a expressão rígida voltou 
ao rosto do papá, e era estranho, pensou Anna, como até 
a sua voz soava diferente. Ouviu-o dizer «sim… sim…»  
e qualquer coisa sobre Praga. Depois perdeu o interesse. 
Mas a conversa acabou rapidamente.

— Agora é melhor ires-te embora — disse o papá. 
Abriu os braços como se lhe fosse dar um grande abraço, 
mas depois deixou-os cair.

— É melhor não te pegar a minha gripe.
Anna ajudou Heimpi a pôr creme nos bolinhos.  

Depois, ela, Max e Gunther comeram-nos todos — ex-
ceto três, que Heimpi colocou num saco para a mãe de  
Gunther. Também tinha encontrado mais algumas rou-
pas antigas de Max, de modo que Gunther levava um 
grande embrulho ao sair.

Passaram o resto da tarde a brincar no quarto das 
crianças. Max e Anna tinham recebido uma caixa de jo-
gos no Natal e ainda estavam a desfrutar daquela mara-
vilha. Continha damas, xadrez, ludo, o cobras e escadas, 
dominós e seis baralhos diferentes de cartas. Quando se 
cansavam de um jogo, podiam sempre passar para outro. 
Heimpi veio fazer-lhes companhia, remendando meias,  
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e até se lhes juntou numa partida de ludo. A hora de dei-
tar chegou depressa demais.

Na manhã seguinte, antes de ir para a escola, Anna cor-
reu até ao quarto do papá. A secretária estava arrumada.  
A cama estava feita.

O papá tinha partido.
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Capítulo 2
O primeiro pensamento de Anna foi tão terrível que ela 

nem conseguiu respirar. O papá tinha piorado durante a noite. 
Tinha sido levado para o hospital. Talvez ele… Saiu disparada 
do quarto, sem ver mais nada, e caiu nos braços de Heimpi.

— Está tudo bem! — disse ela. — Está tudo bem! O teu 
pai foi fazer uma viagem.

— Uma viagem? — Anna não queria acreditar. — Mas 
ele está doente… Estava com febre…

— Mesmo assim, decidiu ir — disse Heimpi, com  
firmeza. — A vossa mãe ia explicar-vos tudo quando vol-
tassem da escola. Suponho que agora vão ter de saber e a 
senhora Schmidt vai ficar a ver navios…

— O que foi? Vamos faltar à escola? — Max surgiu no 
patamar das escadas, cheio de esperança.
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Foi então que a mamã saiu do quarto. Ainda estava de 
robe e parecia cansada.

— Não é preciso ficarem tão agitados — disse ela —, 
mas há algumas coisas que vos tenho de contar. Heimpi, 
preparas um café? E creio que as crianças podem comer 
um pouco mais do pequeno-almoço.

Quando se instalaram todos na cozinha de Heimpi, 
com café e pães de leite, Anna sentiu-se bem melhor. Foi 
até capaz de imaginar que iria perder a aula de Geografia, 
de que não gostava especialmente.

— É muito simples — disse a mamã. — O papá pensa 
que Hitler e os nazis podem ganhar as eleições. Se isso 
acontecer, e enquanto eles estiverem no poder, ele não 
quer viver na Alemanha, nem nenhum de nós vai querer.

— Porque somos judeus? — perguntou Anna.
— Não só porque somos judeus. O papá acha que nun-

ca mais alguém vai ser autorizado a dizer o que pensa,  
e ele não poderá escrever. Os nazis não gostam das  
pessoas que discordam deles.

A mamã bebeu um gole de café e pareceu mais  
animada.

— Claro que isso pode nunca acontecer. E, se aconte-
cesse, provavelmente não duraria muito tempo… Talvez 
uns seis meses ou algo assim. Mas, neste momento, não 
sabemos.

— Mas porque é que o papá partiu tão de repente?
— Porque ontem alguém telefonou e disse que lhe po-

diam tirar o passaporte. Por isso, preparei-lhe uma mala 
pequena e ele apanhou o comboio da noite para Praga.  
É a maneira mais rápida de sair da Alemanha.
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— Quem lhe poderia tirar o passaporte?
— A polícia. Há bastantes nazis na polícia.
— E quem telefonou a avisá-lo?
A mamã sorriu pela primeira vez.
— Foi outro polícia que o papá não conhece… mas que 

leu os livros dele e gostou.
Demorou algum tempo até que Anna e Max digeris-

sem aquilo tudo. Depois, ele perguntou:
— Mas o que vai acontecer agora?
— Bem — disse a mamã —, faltam só dez dias para  

as eleições. Ou os nazis perdem e, nesse caso, o papá vol-
ta… Ou eles ganham e então somos nós que vamos ter 
com ele.

— A Praga? — perguntou Max.
— Não, provavelmente à Suíça. Lá falam alemão… e o 

papá teria oportunidade de escrever. Poderíamos arrendar 
uma casinha na montanha e ficar por lá até que tudo se 
acalmasse.

— A Heimpi também?
— A Heimpi também.
A ideia parecia excitante. Anna já estava a imaginar 

uma casa nas montanhas… cabras… ou seriam vacas? Foi 
então que a mamã falou:

— Há mais uma coisa. — A voz dela era muito sé-
ria. — Isto é o mais importante de tudo e precisamos  
da vossa ajuda. O papá não quer que se saiba que ele saiu da  
Alemanha. Por isso, vocês não podem contar a ninguém.

— Nem mesmo ao Gunther? — perguntou Max.
— Não. Nem ao Gunther, nem à Elsbeth, nem a nin-

guém.
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— Está bem — disse Max. — Mas não vai ser fácil.  
As pessoas estão sempre a perguntar por ele.

— Porque é que não podemos contar a ninguém?  
— perguntou Anna. — Porque é que o papá não quer que 
se saiba?

— Ouçam — afirmou a mamã —, eu expliquei-vos 
o melhor que podia, mas vocês ainda são pequenos…  
Não podem entender tudo. O papá acha que os nazis…  
podem causar-nos problemas se souberem que ele se  
foi embora. Por isso não quer que vocês falem sobre o 
assunto. Vão fazer o que ele pediu ou não?

Anna disse que sim, claro que faria isso.
Depois, Heimpi mandou-os para a escola. Anna estava 

preocupada com o que haveria de dizer se alguém lhe per-
guntasse por que estava atrasada, mas Max aconselhou:

— Diz só que a mamã acordou tarde. De qualquer ma-
neira, é verdade!

Mas ninguém se mostrou muito interessado. Fizeram 
salto em altura na aula de Ginástica e Anna saltou mais 
alto do que qualquer colega. Ficou tão contente que du-
rante o resto da manhã quase se esqueceu de que o papá 
estava em Praga.

À hora de regressar a casa, voltou a lembrar-se e de-
sejou que Elsbeth não lhe fizesse perguntas incómodas.  
A tia dela vinha buscá-la naquela tarde para lhe com-
prar um ioiô. Que tipo de ioiô achava Anna que ela devia  
escolher? E de que cor? Os de madeira funcionavam me-
lhor, mas Elsbeth tinha visto um, feito de metal, que a 
impressionara pelo tom cor de laranja brilhante, e esta-
va tentada. Anna só teve de responder «sim» e «não»,  
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e à hora de almoço, ao voltar para casa, apercebeu-se de 
que o dia tinha sido mais normal do que teria achado pos-
sível naquela manhã.

Nem Anna nem Max tinham trabalhos de casa e estava 
demasiado frio para saírem. Durante a tarde, sentaram-se 
junto ao aquecedor do quarto das crianças, a olhar pela ja-
nela. O vento fazia bater os estores e empurrava grandes 
massas de nuvens no céu.

— Se calhar vai cair mais neve — disse Max.
— Max — perguntou Anna —, gostavas que fôssemos 

para a Suíça?
— Não sei — respondeu Max.
Havia tantas coisas de que teria saudades. Gunther…  

o grupo com que jogava futebol… a escola…
— Talvez fôssemos para uma escola na Suíça — disse ele.
— Oh, claro — declarou Anna. — Acho que ia ser bem 

divertido.
Ela quase tinha vergonha de o admitir, mas quanto 

mais pensava no assunto, mais desejava ir. Viver num 
país estrangeiro onde tudo fosse diferente. Viver numa 
casa diferente, ir para uma escola diferente, com miúdos 
diferentes. Sentiu uma enorme urgência de experimentar 
tudo isso e, embora sabendo que era egoísta, um sorriso 
apareceu-lhe no rosto.

— Seria apenas por seis meses — explicou, em jeito de 
desculpa. — E estaríamos todos juntos.

Os dias seguintes foram bastante normais. A mamã 
recebeu uma carta do papá. Estava confortavelmente ins-
talado num hotel de Praga e sentia-se muito melhor. Isto 
animou toda a gente.
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Algumas pessoas perguntavam por ele, mas ficavam 
sossegadas quando as crianças respondiam que estava 
com gripe. Havia tanta gripe que ninguém se admirava. 
O tempo mantinha-se muito frio e as poças de água que 
tinham descongelado voltaram a congelar, mas continua-
va a não cair neve.

Finalmente, na tarde do domingo antes das eleições,  
o céu ficou escuríssimo e, depois, clareou repentinamente  
para libertar uma massa de um branco rodopiante, flu-
tuando à deriva. Anna e Max brincavam com os filhos dos 
Kentners, que moravam do outro lado da rua. Pararam 
para ver cair a neve.

— Se tivesse caído um pouco mais cedo… — disse 
Max. — Quando ficar boa para andar de trenó, já vai estar 
demasiado escuro.

Exatamente às 17h00, quando Anna e Max voltavam 
para casa, a neve parou de cair. Peter e Marianne Kentner 
foram com eles até à porta. Ao longo da rua, a neve esten-
dia-se, espessa, seca e estaladiça, e a lua brilhava sobre 
ela.

— Porque é que não vamos andar de trenó à luz do 
luar?

— Acham que nos deixavam?
— Já o fizemos antes — disse Peter, que tinha 14 anos. 

— Vai perguntar à tua mãe.
A mamã disse que podiam ir, desde que permaneces-

sem juntos e voltassem para a casa às 19h00. Vestiram 
roupas mais quentes e saíram.

Bastava um quarto de hora a pé para chegar ao  
Grunewald, onde havia uma rampa arborizada que dava 
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uma pista perfeita até um lago gelado. Já tinham andado 
de trenó muitas vezes, mas sempre durante o dia e no 
meio da algazarra de outras crianças. Agora, tudo o que 
conseguiam ouvir era o sussurrar do vento nas árvores,  
o estalar da neve recente debaixo dos pés e o deslizar suave  
dos trenós atrás deles. O céu estava escuro, mas o piso ti-
nha o brilho azul da luz do luar, e as sombras das árvores 
riscavam-no como faixas negras.

No cimo da rampa, pararam e olharam para baixo. 
Ainda ninguém tinha estado ali. A pista de neve cintilava 
à frente deles, perfeita e intocada, mesmo até à margem 
do lago.

— Quem vai descer primeiro? — perguntou Max.
Anna não queria, mas deu por si aos pulos, a pedir:
— Por favor, por favor…!
— Está bem, primeiro os mais novos — decidiu Peter.
Como Marianne tinha dez anos, isso queria dizer que 

ela era a primeira.
Sentou-se no seu trenó, segurou-se à corda de mano-

brar, respirou fundo e avançou. O trenó começou a desli-
zar pela encosta abaixo, suavemente.

— Vá lá! — gritaram os rapazes. — Mais depressa!
Mas ela não quis. Manteve os pés no sítio e ganhou 

velocidade lentamente. Flocos de neve espalhavam-se em 
redor, levantados pelo trenó. As árvores ficavam para trás, 
primeiro devagar, depois cada vez mais depressa. O luar 
dançava à volta dela. Por fim, parecia que voava através de 
um caudal de prata. Até que o trenó atingiu a elevação ao 
fundo da rampa, ultrapassou-a e aterrou numa mancha 
de luar no lago gelado. Era lindo.
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Os outros vieram no seu encalço, descendo numa gri-
taria.

Lançaram-se de cabeça e de barriga para baixo,  
de modo que a neve lhes salpicasse os rostos. Lançaram- 
-se de costas e com os pés para a frente, e as copas dos 
abetos passavam a correr sobre as suas cabeças. Lança-
ram-se todos juntos e apinhados no mesmo trenó, a uma 
tal velocidade que quase aterraram no meio do lago.  
Depois de cada descida, voltavam ao cimo da rampa, 
ofegantes, puxando os trenós atrás de si. Apesar do frio, 
transpiravam dentro das camisolas de lã.

Então começou outra vez a nevar. Primeiro mal deram 
por isso, mas depois o vento levantou-se e sentiram a 
neve a bater-lhes nos rostos. Max parou a meio da rampa 
e perguntou:

— Que horas são? Já devíamos ter voltado?
Ninguém usava relógio e, de repente, aperceberam-se 

de que não faziam ideia do tempo que tinham passado 
ali. Talvez fosse já tarde e os pais os esperassem em casa.

— Vamos — disse Peter. — É melhor despacharmo- 
-nos.

Tirou as luvas e bateu-as uma na outra para sacudir a 
neve. As mãos dele estavam vermelhas de frio. As de Anna 
também, e apercebeu-se de que tinha os pés gelados.

O regresso a casa fez-se debaixo de um frio cortante. 
O vento atravessava-lhes a roupa húmida e, com a lua 
escondida atrás das nuvens, o caminho era escuro. Anna 
ficou contente quando as árvores deram lugar a uma rua. 
Em breve surgiam candeeiros, casas com as luzes acesas, 
lojas. Estavam perto de casa.
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Um relógio iluminado mostrou-lhes as horas. Afinal, 
ainda nem eram 19h00. Respiraram de alívio e cami-
nharam mais devagar. Max e Peter começaram a falar de 
futebol. Marianne atou dois trenós e correu desenfrea-
damente pela rua deserta, deixando uma rede de trilhos 
cruzados marcada na neve. Anna ficou para trás, porque 
os pés gelados lhe doíam.

Via os rapazes a conversarem enquanto esperavam por 
ela, à porta de casa, e estava prestes a alcançá-los quando  
ouviu um portão a ranger. Por instantes, ficou muito 
assustada, mas depois percebeu que era só a senhora  
Lambeck. Trazia uma espécie de capa de peles e uma carta  
na mão.

— Aninhas! — gritou ela. — É extraordinário encon-
trar-te aqui nesta escuridão! Ia pôr uma carta no correio 
e não imaginava cruzar-me com uma alma que fosse.  
E como vai o teu caríssimo papá?

— Está com gripe — disse Anna, automaticamente.
A senhora Lambeck parou.
— Ainda com gripe, Aninhas? Disseste-me que ele es-

tava com gripe há uma semana.
— Sim — confirmou Anna.
— Oh, coitado! — A senhora Lambeck pôs a mão no 

ombro de Anna. — Estão a fazer tudo o que é possível?  
O médico tem ido vê-lo?

— Sim — disse Anna.
— E o que é que o médico diz?
— Diz que… Não sei.
A senhora Lambeck inclinou-se sobre Anna e perscru-

tou-lhe o rosto, com um ar confidencial.
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— Diz-me, Aninhas — segredou —, a temperatura do 
teu papá está muito alta?

— Não sei! — gritou Anna, e a voz saiu-lhe numa es-
pécie de guincho. — Desculpe, mas agora tenho de ir 
para casa!

E correu o mais depressa que podia na direção de Max 
e da porta aberta.

— O que foi? — disse Heimpi, à entrada. — Alguém 
te disparou de um canhão?

Anna conseguia ver a mamã pela porta entreaberta da 
sala de estar.

— Mamã! — gritou ela. — Detesto mentir a toda  
a gente acerca do papá. É horrível. Porque tem de ser as-
sim? Quem me dera não ter de mentir!

Depois viu que a mamã não estava sozinha. O tio Julius 
(que, na verdade, não era tio, mas um velho amigo do papá) 
estava sentado numa poltrona do outro lado da sala. Era 
um homem magro e gentil, e todos gostavam muito dele. 

— Acalma-te — disse a mamã, bastante fria. — Todos 
nós detestamos mentir acerca do papá, mas neste mo-
mento é necessário. Não to pediria se não fosse!

— Ela foi surpreendida pela senhora Lambeck — ex-
plicou Max, que tinha vindo atrás de Anna. — Conheces 
a senhora Lambeck? É insuportável. Não se consegue res-
ponder às perguntas dela, mesmo quando se pode dizer 
a verdade!

— Pobre Anna — disse o tio Julius. — O teu pai pediu- 
-me para vos dizer que sente muito a vossa falta e manda- 
-vos beijos.
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— Esteve com ele? — perguntou Anna.
— O tio Julius acaba de voltar de Praga — afirmou  

a mamã. — O papá está bem e quer que no domingo nos 
encontremos com ele em Zurique, na Suíça.

— Domingo? — disse Max. — Mas isso é já daqui a 
uma semana. É o dia das eleições. Pensava que íamos es-
perar para ver quem ganhava!

— O teu pai decidiu que era melhor não esperar. —  
E o tio Julius sorriu para a mamã. — Eu acho que ele está 
a levar isto muito a sério.

— Porquê? — perguntou Max. — Porque é que ele 
está preocupado?

A mamã suspirou.
— Desde que o papá soube da possibilidade de lhe ti-

rarem o passaporte, ficou com receio de que também pu-
dessem tirar-nos os nossos. E depois não poderíamos sair 
da Alemanha.

— Mas porque haveriam de fazer isso? — perguntou 
Max. — Se os nazis não gostam de nós, de certeza que vão 
ficar contentes por nos irmos embora.

— Exatamente — disse o tio Julius, sorrindo novamen-
te para a mamã. — O seu marido é um homem fantástico, 
com uma imaginação fantástica, mas, com franqueza, acho 
que agora perdeu a cabeça. Não faz mal. Vocês vão ter umas 
férias maravilhosas na Suíça e quando voltarem a Berlim, 
daqui a umas semanas, vamos todos ao Jardim Zoológico.

O tio Julius era biólogo e ia ao Jardim Zoológico mui-
tas vezes.

— Se eu puder ajudar nalguma coisa, diga-me. Claro 
que nos voltaremos a ver.
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Beijou a mão da mamã e saiu.
— Vamos mesmo partir no domingo? — perguntou 

Anna.
— Sábado — disse a mamã. — É uma viagem longa 

até à Suíça. Vamos ter de passar uma noite em Estugarda.
— Então esta é a nossa última semana na escola!  

— exclamou Max.
Parecia inacreditável.
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Capítulo 3
A partir de então aconteceu tudo muito depressa, 

como um filme em ritmo acelerado. Heimpi passava os 
dias a separar e a empacotar coisas. A mamã estava quase 
sempre fora ou ao telefone, tratando do arrendamento da 
casa ou do armazenamento das mobílias. De dia para dia, 
quando as crianças regressavam da escola, a casa parecia 
cada vez mais despida.

Uma vez, o tio Julius apareceu enquanto eles ajuda-
vam a mamã a empacotar uns livros. Olhou para as estan-
tes vazias e sorriu.

— Já sabem que vão ter de pô-los outra vez no lugar!
Nessa noite, as crianças acordaram com o barulho dos 

carros de bombeiros. Não apenas um ou dois, mas uma 
dúzia deles, subindo e apitando pela estrada principal até 
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ao fim da rua onde viviam. Quando olharam pela jane- 
la, o céu sobre o centro de Berlim tinha um brilho ala-
ranjado. No dia seguinte, toda a gente falava do incêndio 
que destruíra o Reichstag, onde se reunia o parlamento 
alemão. Os nazis diziam que o fogo tinha sido ateado pe-
los revolucionários e que só eles, nazis, podiam pôr fim 
a esse estado de coisas. Para isso, toda a gente devia dar- 
-lhes o seu voto nas eleições. Mas a mamã ouviu dizer que 
tinham sido os próprios nazis a começar o incêndio.

Quando o tio Julius apareceu nessa tarde, pela pri-
meira vez não mencionou o regresso da mamã a Berlim  
dentro de algumas semanas.

Os últimos dias de Anna e de Max na escola foram 
muito estranhos. Como continuavam proibidos de di-
zer que se iam embora, eles próprios se esqueciam  
do assunto durante as aulas. Anna ficou encantada  
quando lhe deram um papel na peça da escola e só depois 
se lembrou de que nunca iria entrar nela. Max aceitou  
o convite para uma festa de aniversário à qual seria impos-
sível comparecer.

Depois voltavam para casa, aos quartos cada vez mais 
vazios, aos caixotes de madeira e às malas de viagem,  
à interminável separação dos bens. Decidir que brinque-
dos levar era a parte mais difícil. Certamente que gosta-
riam de levar a caixa de jogos, mas era demasiado grande. 
Por fim, já só havia espaço para alguns livros e um dos pe-
luches de Anna. Deveria escolher o Coelho Cor-de-Rosa,  
que era a sua companhia desde que se lembrava, ou o 
novo cão de lã? Era uma pena deixar o cão quando ainda 
mal tivera tempo de brincar com ele, de modo que Heimpi  
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o pôs na mala. Max levou a sua bola de futebol. A mamã 
disse que podiam sempre pedir que lhes enviassem mais 
coisas para a Suíça, caso ficassem por lá muito tempo.

Quando a escola acabou na sexta-feira, Anna foi ter 
com a professora e disse, calmamente:

— Amanhã não venho às aulas. Vamos para a Suíça.
A senhora Schmidt não pareceu surpreendida, ao con-

trário do que Anna imaginara, limitando-se a acenar com 
a cabeça e a comentar:

— Sim… sim… desejo-vos muita sorte.
Elsbeth tão pouco pareceu interessada. Apenas disse 

que também gostaria de ir para a Suíça mas que isso não 
deveria acontecer porque o pai trabalhava nos Correios.

A despedida mais difícil foi a de Gunther. Max levou-o 
a casa para almoçar, depois de voltarem juntos da escola 
pela última vez. Só havia sanduíches, porque Heimpi não 
tinha tido tempo para cozinhar. Depois jogaram às escon-
didas entre os caixotes, mas sem grande vontade. Não 
foi divertido, porque Max e Gunther estavam demasiado  
melancólicos e Anna teve de se dominar para conter o 
entusiasmo. Gostava de Gunther e tinha pena de o deixar, 
mas a única coisa em que conseguia pensar era: Por esta 

hora, amanhã, estarei no comboio… Por esta hora, no domin-

go, estarei na Suíça… Por esta hora, na segunda-feira…

Finalmente, Gunther foi para casa. Heimpi tinha  
separado muita roupa para a mãe dele, enquanto empa-
cotavam, e Max acompanhou-o para o ajudar. Quando 
voltou, estava mais animado. Dizer adeus a Gunther era 
o que ele mais receava. Pelo menos essa parte já tinha 
passado.
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Na manhã seguinte, Anna e Max estavam prontos 
muito antes da hora de partir. Heimpi verificou se tinham 
as unhas limpas, lenços de assoar para ambos (dois para 
Anna, por estar um pouco constipada) e as meias bem 
esticadas.

— Sabe Deus em que estado vocês vão ficar quando 
estiverem por vossa conta — resmungava ela.

— Mas daqui a 15 dias já estás connosco — disse Anna.
— Em 15 dias pode juntar-se muita sujidade no pesco-

ço — respondeu Heimpi, com um ar grave.
Depois não houve mais nada para fazer senão esperar 

pelo táxi.
— Vamos dar uma volta pela casa uma última vez — 

sugeriu Max.
Começaram no andar de cima e foram descendo. Já 

quase nada se parecia com o que tinha sido antes. To-
das as coisas mais pequenas tinham sido empacotadas.  
Alguns dos tapetes tinham sido enrolados e havia jornais 
e caixotes por todo o lado. Saudavam efusivamente os 
quartos à medida que iam andando:

— Adeus, quarto do papá!
— Adeus, patamar!
— Adeus, escadas!
— Não fiquem muito agitados — pediu a mamã,  

ao passar por eles.
— Adeus, entrada!
— Adeus, sala de estar!
Estavam a chegar ao fim muito depressa, por isso Max 

continuou:
— Adeus, piano… Adeus, sofá!
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E Anna seguiu a deixa:
— Adeus, cortinas… Adeus, mesa de jantar… Adeus, 

postigo!
E, mal ela acabava de dizer isto, abriram-se duas por-

tinholas e a cabeça de Heimpi espreitou da cozinha. De 
repente, o estômago de Anna deu um nó. Heimpi costu-
mava fazer aquela brincadeira quando ela era pequena. 
Brincavam a um jogo chamado Espreitar pelo Postigo, 
que ela adorava. Como podia ir-se embora assim, de re-
pente? Sem querer, os olhos encheram-se de lágrimas e 
saiu-lhe uma coisa pateta:

— Oh, Heimpi, não te quero deixar, nem a ti nem ao 
postigo!

— Bem, não posso metê-lo na minha mala — disse 
Heimpi, entrando na sala de jantar.

— Tens a certeza de que vens para a Suíça?
— Que hei de eu fazer? A tua mãe deu-me o bilhete e 

tenho-o na minha bolsa.
— Heimpi — disse Max —, se por acaso visses que 

tinhas espaço na tua mala, e só mesmo nesse caso, achas 
que podias levar a caixa de jogos?

— Se… se… se… — respondeu Heimpi. — Se a minha 
avó tivesse rodas, seria um autocarro e nós podíamos dar 
uma voltinha nela.

Ela tinha a mania de dizer aquilo.
A campainha da porta tocou, anunciando a chegada do táxi, 

e não houve tempo para mais nada. Anna abraçou Heimpi.
— Não te esqueças de que os homens vêm buscar o 

piano no domingo — disse a mamã, e depois também 
abraçou Heimpi.



40

Max não conseguia encontrar as luvas, porque as tinha 
no bolso o tempo todo. Bertha chorava, e o homem que 
tomava conta do jardim apareceu inesperadamente para 
lhes desejar uma boa viagem. 

Quando o táxi estava prestes a arrancar, surgiu uma 
figura a correr com qualquer coisa na mão. Era Gunther. 
Atirou a Max um embrulho pela janela do táxi e disse algo 
acerca da mãe dele, mas não o conseguiram perceber por-
que o motor já estava ligado. Anna ainda conseguia ver a 
casa e Heimpi e Gunther a dizerem adeus… Conseguia 
ver um bocado da casa… Ao cimo da rua, passaram pelos 
filhos dos Kentners, que iam a caminho da escola, mas 
eles falavam um com o outro e não olharam… Conseguia 
ver ainda um bocado da casa pelo meio das árvores…  
Depois, o táxi dobrou a esquina e tudo desapareceu.

Era estranho viajar de comboio com a mamã e sem 
Heimpi. Anna ia um pouco preocupada com a ideia de 
enjoar e vomitar. Costumava enjoar muitas vezes no com-
boio quando era pequena. Entretanto tinha melhorado, 
mas Heimpi trazia sempre um saco próprio, só para pre-
venir. Será que a mamã trazia um saco?

O comboio ia cheio, e Anna e Max ficaram contentes 
com os lugares à janela. Olharam para a paisagem cin-
zenta que passava a correr, até que começou a chover. 
Depois viram as gotas de chuva a baterem no vidro e a 
escorrerem lentamente, mas isso tornou-se aborrecido.  
E agora? Anna observou a mamã pelo canto do olho. 
Heimpi costumava trazer com ela algumas maçãs ou  
guloseimas.
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A mamã estava reclinada no assento. Tinha os cantos 
da boca descaídos e o olhar fixo na careca do homem sen-
tado à sua frente, mas não o via. Levava no colo o saco de 
mão que trouxera de uma viagem com o papá, com um 
camelo estampado. Segurava-o com muita força, prova-
velmente porque os bilhetes e os passaportes estavam lá 
dentro. Apertava-o tanto que um dos dedos estava cravado 
em cheio na cabeça do camelo.

— Mamã — disse Anna —, estás a esborrachar o  
camelo.

— O quê? — perguntou a mamã. Depois compreen-
deu o que Anna queria dizer e segurou o saco com me-
nos força. Para grande alívio de Anna, a cabeça do camelo 
voltou ao normal, parecendo tão pateta e ingénua como 
habitualmente.

— Estão aborrecidos? — perguntou a mamã. —  
Vamos atravessar a Alemanha, coisa que vocês nunca fi-
zeram. Espero que a chuva pare depressa, para poderem 
ver tudo.

Depois falou-lhes dos pomares no sul da Alemanha, 
quilómetros e quilómetros de pomares.

— Se fizéssemos esta viagem um pouco mais tarde — 
disse ela —, poderiam vê-los todos em flor.

— Talvez alguns já estejam em flor — continuou Anna.
Mas a mamã achava que era cedo demais, e o homem 

careca à sua frente concordou. Depois comentaram como 
aquilo era tão bonito e Anna desejou poder ver.

— Se ainda não estiverem em flor — perguntou ela —, 
podemos vê-los noutra altura?

A mamã não respondeu logo. Depois disse:
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— Espero que sim.
A chuva não parava e eles passaram bastante tempo a 

jogar às adivinhas, algo em que a mamã se revelou óti-
ma. Embora não conseguissem ver muito bem a paisa-
gem, podiam perceber os diferentes sotaques das pessoas 
de cada vez que o comboio parava. Alguns eram quase  
incompreensíveis, e Max deu por si a fazer perguntas des-
necessárias como «isto é Leipzig?» ou «que horas são?», só 
pela graça de ouvir as respostas com sotaques estranhos.

Almoçaram na carruagem-restaurante. Era muito 
grande, com uma ementa à escolha, e Anna pediu salsi-
chas com salada de batata, o seu prato preferido. Não se 
sentia nada enjoada.

De tarde, ela e Max atravessaram o comboio de uma 
ponta à outra e depois ficaram de pé no corredor. A chuva 
caía mais forte do que nunca e anoiteceu muito depres-
sa. Mesmo que os pomares estivessem em flor, não te-
riam tido oportunidade de os ver. Durante algum tempo,  
divertiram-se a observar a escuridão a fugir através dos 
reflexos no vidro. Depois, a cabeça de Anna começou a 
doer-lhe e o nariz a pingar, como se quisesse acompanhar 
a chuva lá fora. Voltou a aconchegar-se no assento e dese-
jou que chegassem a Estugarda.

— Porque é que não veem o livro do Gunther? — disse 
a mamã.

Havia dois presentes no embrulho de Gunther. Um 
era um quebra-cabeças para Max: uma caixinha transpa-
rente com a boca de um monstro desenhada no fundo. 
A ideia era fazer entrar três bolas minúsculas na boca do 
monstro. Era muito difícil conseguir fazê-lo no comboio.
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O outro presente era um livro para ambos. Chamava- 
-se Cresceram para Vencer e tinha uma dedicatória da mãe 
de Gunther: «Obrigada por todas as coisas maravilhosas. 
Algo para lerem na viagem.» Tratava-se de um livro sobre 
os primeiros anos de vida de algumas pessoas que, mais 
tarde, viriam a ser famosas. Anna, que tinha um interesse 
pessoal pelo tema, folheou-o de início cheia de expetativa. 
Mas o livro estava escrito de uma maneira tão aborrecida 
e num estilo tão exageradamente elogioso que ela depres-
sa se desmotivou.

Todas as pessoas famosas tinham passado por tem-
pos terríveis. Uma delas tinha um pai alcoólico. Outra 
era gaga. Outra teve de lavar centenas de garrafas. Todas 
haviam passado por aquilo a que se chama «uma infân-
cia difícil». Era óbvio que era preciso passar por uma  
infância difícil caso se pretendesse ser famoso.

Dormitando no seu canto e assoando o nariz com os 
dois lenços encharcados, Anna desejou que chegassem 
a Estugarda e que um dia, num futuro distante, pudesse 
tornar-se famosa. Mas, à medida que o comboio rugia no 
escuro, cruzando a Alemanha, ela ouvia continuamente: 
«Infância difícil… infância difícil… infância difícil…»




