


Nota à edição portuguesa

Seja bem‑vindo(a) ao mundo de Perdida!

Sou louca por histórias de amor desde que me conheço. Quanto mais 
complicada, melhor! Se houver algum impedimento aparentemente 
impossível de solucionar, como… digamos… duzentos anos entre duas  
pessoas que se amam, ah, para mim é o céu!

E a história da minha Sofia é exatamente assim. Uma rapariga nor‑
mal, um pouco trapalhona, louca por tecnologia e meio descrente no  
amor depois de ter o coração partido muitas vezes. Está segura de 
que nunca viverá um romance como os dos livros. Mas — porque há  
sempre um mas — ela não sabia da existência de Ian Clarke. E como 
sabê‑lo, se este cavalheiro — lindo, simpático, educado, lindo, aten‑
cioso, prestativo, lindo, encantador… eu já disse que ele é lindo? —  
vive numa pacata vila do século xix? E poderia ela deixá‑lo depois de ter 
encontrado o verdadeiro amor, mesmo que mergulhando num mundo 
de bailes, anáguas, carruagens e (argh!) crinolinas não seja o dela? 

Adorei escrever este livro! E mal posso acreditar que Perdida esteja 
agora nas suas mãos, querido(a) leitor(a), no belíssimo e amado 
Portugal! Por isso — e por tantos outros motivos —, eu estou imensa‑
mente feliz por partilhar este romance consigo. Espero que se encante 
pelo amor do Ian e da Sofia da mesma maneira que eu me encantei, 
enquanto escrevia. Boa leitura!

Mil beijos,
Carina Rissi



Para o Adri e para a Lalá

Não é o tempo nem a oportunidade que determinam a intimidade,  
é só a disposição. Sete anos seriam insuficientes para algumas pessoas  

se conhecerem, e sete dias são mais que suficientes para outras.

Jane Austen,  
Sensibilidade e Bom Senso
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E u sabia que devia ter voltado para a cama assim que saí de casa 
e tentei apanhar um táxi — era o dia da revisão do meu carro. 
Devia ter voltado para baixo dos lençóis mal aquele condutor 

idiota passou rente à berma e me ensopou, literalmente, as calças de 
ganga dos joelhos para baixo.

Devia ter voltado!
Mas, em vez disso, respirei fundo e insultei ‑o durante uns dois 

minutos com todos os palavrões que conhecia. Obviamente, ignorei 
os peões que me lançaram olhares reprovadores.

O cenário não melhorou quando cheguei — vinte minutos atra‑
sada — ao escritório e o imbecil, rechonchudo e desalmado do meu 
chefe me fuzilou com os olhos, dizendo depois, com desdém:

— Além de chegares atrasada, ainda apareces aqui com a roupa 
toda suja? Devias vestir ‑te melhor, Sofia. Com o ordenado que te pago…

Ah, sim. Grande ordenado!
Mal conseguia ter as contas em dia. Trabalhava naquela empresa 

desde o estágio curricular. Depois de me ter licenciado, acabei por 
passar para o quadro e, como não apareceu nada melhor, acomodei‑
‑me. Além disso, tinha um plano: o Carlos já estava à espera da 
reforma e eu tinha grandes hipóteses de o substituir. Claro que, antes 
disso, teria de passar pela provação de o aturar até que tal sucedesse.

— Eu sei, senhor Carlos — comecei. — Mas acontece que um con‑
dutor parvo passou…

— Ah! Chega de desculpas. Já me fartei delas. Pensas que acredito 
nas tuas histórias? Só não percebo porque é que ainda não te despedi! 
— Arqueou uma sobrancelha de modo desafiador.

Porque sou a pessoa mais competente que aqui está, meu porco 
arrogante!
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— Desculpe ‑me. Vou já para a minha mesa, para compensar o 
atraso, está bem? — E, sem esperar por outro dos seus ataques, mar‑
chei em direção à minha mesa, espiando ‑lhe a reação pelo canto do olho.

O Carlos ficou parado, a encarar ‑me por instantes, depois bufou 
e saiu a resmungar.

Tentei diminuir a pilha de papéis acumulada sobre a minha mesa 
o mais depressa que pude. Era uma pilha considerável, mas eu era 
eficiente e daria conta daquilo tudo em pouco tempo.

No entanto, já perto da hora do almoço, o meu computador blo‑
queou e depois apagou ‑se por completo. Tentei voltar a ligá ‑lo, mas 
nada aconteceu. Estava morto!

Bati ‑lhe algumas vezes — a tentar fazê ‑lo voltar à vida através  
da tortura —, mas nem uma luzinha se acendeu.

— Preciso desses papéis na minha mesa até às cinco! — gritou 
o Carlos, da porta. Deve ter testemunhado o meu confronto com  
a máquina.

— Eu sei! Mas não tenho culpa por o computador ter dado o berro. 
Assim, como é que faço estes contratos todos?

Ele sorriu ironicamente e apoiou uma mão na porta.
— Como fazíamos antes da invenção dessas máquinas complexas 

que nos dão constantes dores de cabeça.
Olhei para ele sem compreender. De que diabos estaria o homem 

a falar?
O Carlos reparou na minha expressão — cética, imaginei —  

e acrescentou:
— Sabes que houve um tempo em que os computadores não exis‑

tiam, não sabes? — disse, devagar, como se eu fosse débil mental.
Grrrr!
— Claro que sei!
Preciso deste emprego! De nada me vale atirar ‑me ao pescoço dele 

e estrangulá ‑lo!, repeti para mim mesma várias vezes. Contudo, não 
fiquei inteiramente convencida.

— Então, mãos à obra, Sofia. Tens até às cinco. A máquina de 
escrever está no armário do depósito de equipamento. Não bloqueia, 
não chateia, o cartucho não se acaba… Acho que vais gostar. É muito 
eficiente. Até tenho saudades do tempo em que o escritório era preen‑
chido pelo barulho das teclas. — Um sorriso cínico surgiu ‑lhe nos 
lábios. Um sorriso que dizia: Não vais conseguir!

Veremos, careca! 
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E fui buscar a tal máquina. Era pesada e desajeitada, difícil de trans‑
portar. Pu ‑la sobre a minha mesa e observei ‑a.

Hum… Já tinha ouvido falar dela.
Mas onde estaria o botão de ligar/desligar? Experimentei uma tecla 

qualquer. Tec. Tec, tec, tec, tec, tec, plim!
Plim? Se calhar, já dei cabo disto! Ai, meu Deus! Só me faltava esta!
A Joana, que ria alto, provavelmente inspirada pela minha cara de 

pânico, deixou a sua mesa — duas atrás da minha — e veio em meu 
socorro. Era a funcionária mais antiga da empresa e, com toda a cer‑
teza, já teria mexido naquela coisa pré ‑histórica.

— Sofia, para de olhar para a máquina com essa cara — disse, 
empurrando os óculos castanhos com o dedo indicador. — Isto não  
é um objeto alienígena.

— Não — concordei. — Se fosse, provavelmente saberia mexer nele. 
O problema é que… — Estava mesmo com medo daquela máquina baru‑
lhenta e cheia de tecs e de plins, mas tinha de acabar o meu trabalho. — 
Bem… Vi uma coisa destas, uma vez, no Museu da Tecnologia, mas…

— Não a sabes usar — concluiu, ainda a rir, com as bochechas 
vermelhas.

As minhas também deviam estar vermelhas, mas de vergonha. 
Não havia programa de computador que não soubesse usar, e apren‑
dia depressa mal surgia um novo. Mas aquela máquina ultrapassada…

— Nem a sei ligar! — sussurrei. Algumas pessoas observavam‑
‑nos com olhos curiosos.

A Joana explodiu noutra gargalhada e quase toda a gente do escri‑
tório voltou a atenção para onde eu estava. Devo ter ficado roxa!

— É muito simples, Sofia. Pões o papel aqui. — Pegou numa folha 
de papel em branco, enfiou ‑a numa fenda e depois rodou um botão 
enorme num dos lados da coisa. Rec, rec, rec, rec. — Depois prende‑
‑la assim. — Fez subir uma pequena e fina haste metálica, encaixou  
a folha e depois soltou a haste, prendendo o papel. — E pronto!

— Ah! Parece fácil!
A Joana não pareceu dar muito crédito à minha convicção. Voltou 

para a sua mesa sacudindo levemente a cabeça e erguendo os óculos 
grandes, para poder enxugar as lágrimas dos olhos. Que bom! Pelo 
menos ela divertia ‑se!

Concentrei ‑me na máquina.
Experimentei digitar com certa cautela e percebi que não ficava 

nada no papel.
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— Tens de carregar com mais força! — gritou a Joana, ainda  
a olhar para mim. — Tem de fazer tec.

Tentei outra vez. Ah! Funcionou. As letras apareceram no papel. 
Digitei — quer dizer, datilografei — algumas linhas, de uma forma 
um bocadinho desajeitada, e parei. Observei o teclado atentamente. 
Não. Não estava lá.

— Joana, onde é que é o delete?
Ela ergueu as sobrancelhas e abriu ligeiramente a boca.
— O quê? — perguntou, como se lhe tivesse falado em japonês.
— Não há a tecla delete. Enganei ‑me num número e não consigo 

encontrar a tecla delete em lado nenhum.
Todo o escritório explodiu numa gargalhada estrondosa, e eu fiquei  

com vontade de abrir um buraco debaixo do monte da papelada  
à minha frente.

Ugh!!!
Passei a tarde toda a tentar organizar a pilha de contratos, depois de 

receber uma rápida aula sobre como usar aquela velharia. Mas o serviço 
não rendeu grande coisa, já que a máquina era muito lenta. Ou talvez 
fosse da minha falta de habilidade…

Como terão as pessoas conseguido viver sem computadores durante 
tanto tempo?, pensei. Levaria dias até que conseguisse pôr em ordem 
os meus e ‑mails, a minha conta no Facebook e, muito provavelmente, 
não conseguiria ler todos os posts no Twitter. Teria de o fazer assim 
que chegasse a casa. Ficar sem Internet seria como deixar de exis‑
tir, como deixar de fazer parte do mundo. Completa e virtualmente, 
isolada.

Saí do escritório um pouco depois das seis, com a cabeça a estou‑
rar de tantos tecs e plins e recs — mas não deixei de ligar ao técnico  
e de o fazer prometer que me entregaria o computador no dia 
seguinte. Logo de manhã!

Apanhei um táxi e, assim que entrei na avenida a abarrotar de car‑ 
ros, de autocarros e de peões que insistiam em atravessar fora da 
faixa, arrependi ‑me. Mas não havia qualquer perigo para os peões, 
pelo menos não àquela hora, com tudo absolutamente parado como 
estava. Chegaria a casa mais depressa se também tivesse ido a pé.

Mal entrei em casa, lembrei ‑me que tinha de encontrar uma boa  
empregada doméstica. Com urgência! Nada estava onde devia. Roupa 
à solta em cima da mobília, canecas e copos espalhados por todo  
o lado, pilhas e pilhas de papéis amontoados desordenadamente em 
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cima da mesa de jantar. O apartamento estava a ficar pequeno para 
tanta confusão.

Lancei as chaves e a mala para cima da mesa apinhada e fui tomar 
banho. Deixei que a água quente me escorresse pelo pescoço e pelas 
costas, à espera de relaxar. E até relaxei um pouco, verdade seja dita. 
Vesti o pijama e atirei ‑me para o sofá, à procura de algo que me dis‑
traísse enquanto o jantar aquecia no micro ‑ondas. Não encontrei 
nada na televisão, liguei o mp3 e abri o meu livro favorito. O meu 
livro livro, com capa e folhas de papel e tudo o resto. Não no tablet. 
Tinha vários livros eletrónicos, e até os tinha armazenados no tele‑
móvel, mas, a este em especial, simplesmente não o conseguia ler 
de outra forma que não fosse a tradicional. Tinha as minhas pági‑
nas preferidas marcadas por orelhas e estava todo esfrangalhado, de 
tantas vezes que o li. Não sabia explicar porque me agradava tanto 
aquela história, mas era incrível poder perder ‑me em séculos passa‑
dos, em costumes diferentes, em roupas lindas, em paisagens bucó‑
licas e tranquilas, no amor que era posto à prova pela ideia retrógrada 
de que pobres e ricos não se misturavam, no cavalheirismo, na deli‑
cadeza do primeiro amor… Glicose da boa!

Realmente, não sabia explicar o porquê — já que não era uma 
romântica incorrigível —, mas adorava ler aquele livro. E talvez  
me fosse difícil perder ‑me no século xix se o estivesse a ler num 
tablet.

Senti dores nos nós dos dedos quando acabei de jantar. Seria um 
alívio se nunca mais voltasse a precisar daquele trambolho centenário, 
pensei, enquanto punha pratos e talheres no lava ‑loiça.

O telemóvel tocou.
— Vais sair amanhã? — inquiriu a voz ainda antes de eu poder 

dizer estou.
— Olá para ti também, Nina. Como é que correu o…
— Vais, não é? — interrompeu ‑me, apressada. — Não me dás 

a volta outra vez, Sofia. Acabas sempre por arranjar uma desculpa 
para não saíres de casa. Amanhã, vais sair! — E a voz tornou ‑se mais 
ameaçadora. — Nem que tenha de te ir buscar à força! Ou posso 
pedir ao Rafa e aos amigos dele que passem por aí para…

— Calma, Nina. Está bem. Não precisas de ameaçar. — Nem 
queria imaginar o Rafa e os amigos trogloditas neste apartamento 
minúsculo. Tremi só de pensar nisso. — Estou mesmo a precisar de 
sair e de beber um copo. Esta semana foi infernal!
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Ela respirou fundo no outro lado da linha. Quase conseguia ver  
o beicinho que devia estar a fazer.

— Nem me contes! — Outro suspiro. — Por isso mesmo, preciso 
que saias connosco amanhã. Quero contar ‑te uma coisa.

Ai, meu Deus! Outra vez?
— Discutiste com o Rafa outra vez, Nina? — Honestamente, 

aquilo já passava dos limites.
— Não, não. Quer dizer, não muito. Mas não é sobre o Rafa. — 

Ouvi sons de uma buzina em fundo, seguidos de um grito abafado da 
Nina: Passa por cima, imbecil! — Não é só do Rafa que te quero falar. 
Olha, agora tenho de desligar. Vemo ‑nos amanhã no Oca, está bem?  
— Mais barulho de buzinas.

— Excelente. — O misterioso assunto da Nina despertou ‑me  
a curiosidade.

Geralmente, ela desatava a falar, mesmo quando lhe explicava  
que não podia conversar, porque tinha prazos a cumprir ou porque 
simplesmente estava em pleno duche. O que estaria aquela maluca  
a preparar desta vez?

* * *

Acordei à hora certa, para variar. Graças a Deus, era sexta ‑feira! 
Cheguei às oito em ponto ao escritório — sem manchas de lama, 
com a roupa perfeitamente limpa e engomada — e quase gritei de 
alegria quando vi a torre do meu computador no lugar de sempre. 
Corri até à minha mesa e abracei o monitor.

— Nunca mais me abandones! — murmurei, aliviada por já não 
precisar da máquina torturadora de dedos.

— Tens um caso com o computador, Sofia? Olha que é preciso 
usar proteção, miúda. Sabes como é… Podes apanhar algum vírus!  
— Era o Gustavo, o Engraçadinho, claro, a gargalhar até perder o fôlego.

— Duh! — foi tudo o que lhe disse.
O dia no escritório decorreu como sempre — nem um minuto para 

pensar em como arranjar uma empregada doméstica e como ganhar 
mais dinheiro para poder pagar ‑lhe. O meu ordenado era digno de 
pena e o trabalho parecia não ter fim. Teria de arranjar tempo para con‑
seguir fazer outra coisa qualquer… Só que não tinha tempo para arran‑ 
jar mais tempo!

Saí do escritório, fui buscar o carro ao parque de estaciona‑
mento e rumei diretamente ao bar. O Oca era a três quarteirões dali.  
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Demorei um bocado a encontrar um lugar, parecia que quase toda a gente 
tinha resolvido sair do trabalho e esticar as pernas num bar ali perto.

O telhado, como um grande arco escuro, as pequenas janelas na 
fachada e uma grande porta em forma de U faziam o bar parecer ‑se 
com uma oca indígena. Leo’s Bar era o nome oficial, mas toda a gente 
lhe chamava Oca. Era muito simples, mesmo por dentro — as mesas 
e as cadeiras eram de madeira rústica e sem verniz —, à exceção dos 
clientes, sempre descontraídos.

Contudo, eu não estava muito descontraída. Ainda estava vestida 
com as roupas de escritório: calças de ganga escuras e camisa branca 
de mangas curtas, o cabelo preso num rabo de cavalo. Nem muito 
profissional, nem muito descontraída, mas não podia voltar a falhar 
com a Nina e não teria tempo de ir até casa para me arranjar de uma 
forma mais casual.

E queria sair e divertir ‑me um bocado. Estava a ficar esgotada e as 
minhas férias estavam ainda muito, muito longe para que pudesse 
sequer começar a planeá ‑las.

— Eia! Vai cair um santo do altar, de certeza! Olhem só quem 
resolveu juntar ‑se aos vivos! — O Rafa (sempre tão agradável!) quase 
gritou quando me viu, fazendo com que muitos dos clientes do bar 
deixassem de fazer o que estavam a fazer só para olhar para mim.

— Eu estou viva, Rafa! — disse asperamente. — O que me falta 
é tempo para sair quando bem me apetece. Eu trabalho, sabias?  
Já deves ter ouvido falar disso. Algumas pessoas não nascem com  
a vida toda garantida e precisam de ganhar seu próprio dinheiro.

O Rafael sempre teve tudo do bom e do melhor, sem precisar de 
se esforçar para isso. A família tinha uma grande empresa de cosmé‑
ticos, e irritava ‑me um bocado — ainda que tal não fosse da minha 
conta — que nem se interessasse pelo negócio fundado havia tanto 
tempo pela tetravó. Em vez disso, decidira frequentar Educação Física 
e seguir seu próprio caminho. Era uma pena que também não se 
esforçasse na profissão que escolhera e que ficasse mais tempo em 
casa, agarrado aos videojogos, do que em qualquer outro lugar, a suar 
em bica para garantir uns trocos.

— Eh! Foi só uma brincadeira. Tem lá calma! Não precisas de me 
dar um sermão — protestou, levantando as duas mãos grandes com 
as palmas para frente, como que a render ‑se.

Eu precisava mesmo de beber qualquer coisa. Estava a ficar impli‑
cativa e mal ‑humorada.
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Volvida mais ou menos uma hora — e quatro imperiais, talvez? —,  
a Nina, ao ver que o Rafa tinha ido até à mesa de snooker (para um 
joguinho rápido, disse ele), aproveitou para começar a falar.

— Preciso da tua ajuda. Da tua opinião, na verdade — explicou, 
com os olhos verdes inquietos.

— Está bem. Desembucha. — Eu estava mais relaxada, com a cer‑
veja a começar a fazer efeito no meu organismo.

Olhou rapidamente para o Rafa e depois voltou ‑se para mim.
— Eu acho que… Acho que eu…
Os seus olhos estavam ansiosos, inseguros. Parecia assustada.
O ‑oh!
— Meu Deus, Nina! Estás grávida, não estás? — Congelei.  

A Nina a tratar de um bebé! Um bebé que chora e deixa rasto por 
vários orifícios diferentes. Constantemente! Se bem que, se ela era 
capaz de suportar o Rafa, com os seus quase dois metros de altura, 
a resmungar e a pedir coisas a toda a hora, seria capaz de criar  
um bebé de cinquenta centímetros e que, com certeza, protestaria 
muito menos.

— Não! — gritou horrorizada. — Sofia, estás doida? Não estou 
grávida. — O olhar dela deslizou na direção do Rafa, para se certificar 
de que não tinha ouvido nada, e aparentemente não tinha.

— É que tu… Eu pensei… que… que… Esquece o que pensei! 
Desculpa, Nina. Conta lá o que te está a deixar tão apreensiva.

A Nina baixou a cabeça por um instante, observando o copo quase 
vazio, e depois, com aquele sorriso que dizia «voltei ‑a ‑fazer ‑asneira» 
nos lábios, virou ‑se para mim.

— Acho que vou convidar o Rafa para morar comigo — soltou,  
a mexer ‑se na cadeira, a irradiar ansiedade e excitação.

— Ah! — Levei o meu copo à boca e sorvi um grande gole.  
— Hã… — O seu rosto delicado murchou um bocadinho.

— Sabia que não ias gostar — murmurou, baixando os olhos  
e sacudindo levemente a cabeça, abanando os caracóis.

Olhei para ela, para a minha amiga, a minha melhor amiga,  
que muitas vezes foi uma irmã mais velha. Sabia que a minha apro‑
vação era importante para ela. Tentei parecer menos tensa do que na 
verdade estava.

— Não é isso. É claro que é… fixe. Muito fixe. — Bebi outro gole 
de cerveja. — Só que… Estás segura, Nina? Estás segura de que ele é 
o homem certo para ti?
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— Estou! — disse, firme, com o semblante sério, mas os cantos 
dos lábios cheios teimavam em subir um pouco.

— Mas vocês passam o tempo inteiro a discutir! — Constatei  
o óbvio. — Como cão e gato! Já perdi a conta às vezes em que apare‑
ceste lá em casa a chorar por causa dele.

— Eu sei, Sofia. Mas estou apaixonada por ele! Não quero separar‑
‑me dele um único minuto! Ainda não reparaste?

Claro que reparei. Desde que conheceu o Rafa, a Nina ficou maluca 
por ele. Inicialmente, achei que tinha ganhado a lotaria ao agarrar  
um rapaz como aquele — grande, forte, loiro, com olhos brilhantes  
e um sorriso aberto —, mas, assim que assumiram uma relação 
mais séria e ele começou agir de forma infantil, e às vezes até rude,  
fui muito rápida a mudar de ideias.

— Eu sei o quanto gostas dele. Toda a gente sabe! Mas tens a cer‑
teza de que vai correr bem? — Tentei ser gentil na forma de falar. Não 
queria magoá ‑la dando ‑lhe a minha verdadeira opinião sobre o Rafa.

— Não. — A Nina sorriu. — Não tenho a certeza. Claro que não! 
Não se tem certeza de nada quando se está apaixonada, Sofia!

— Ah, isso é que tem! E é possível ter a certeza de que o teu cora‑
ção se vai estilhaçar num milhão de pedaços quando tudo acabar.

Bebi outro gole. O meu copo ficou vazio.
— Sofia! Isso não acontece sempre com toda a gente… — Ela repa‑

rou no meu olhar cético e continuou. — Não acontece! Há pessoas 
que passam a vida inteira juntas.

— A ‑hã!
— Pois há! Além do mais, nós estamos sempre juntos, menos 

quando estou a trabalhar. Metade das minhas coisas está na casa dele. 
Tudo seria mais fácil se vivêssemos debaixo do mesmo teto, e, já que 
meu apartamento é maior…

— E a outra metade das tuas coisas está na minha casa, acho eu… 
— Hum. Esqueci ‑me de devolver a blusa verde que ela me emprestou 
para ir àquela conferência. E a saia. E os sapatos.

Era uma sorte a Nina ter quase o meu tamanho, sendo apenas 
alguns centímetros mais baixa — porém, era mais curvilínea do que 
eu, era do tipo boazona. Isto para não falar da sua pele cor de leite 
com chocolate, linda e lisa, a contrastar com os olhos esmeralda, que 
a faziam parecer ‑se com uma deusa africana, enquanto eu tinha olhos 
castanhos e banais, pele muito branca e sem graça, sem nenhum atra‑
tivo exuberante, e cabelos ondulados e indomáveis.
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— Eu sabia que aquela blusa não me tinha fugido da gaveta.  
— A Nina era um amor. Era o meu pronto ‑socorro nas mais diver‑
sas emergências. As de moda incluídas. — Mas o que é que achas?

— O quê? Sobre a roupa que foge de casa? Acho que faz todo  
o sentido. Sou dona de várias peças desaparecidas.

Ela bufou, estreitando os olhos.
— Encontrá ‑las ‑ias se as dobrasses e guardasses, em vez de ati‑

rares tudo ao ar, de qualquer maneira. — Fiz uma careta. Ela con‑ 
tinuou: — Mas não foi isso que te perguntei.

Eu sabia. Sabia que me estava a perguntar sobre o facto de os 
dois poderem morar juntos. Não queria magoá ‑la e dizer ‑lhe que real‑
mente achava uma péssima ideia, que, mal aparece a rotina, toda essa 
baboseira do amor se acaba, que isso só servia para vender revistas  
e livros e que, na vida real, acabas sozinha com um buraco no sítio 
em que era suposto estar o teu coração.

— Acho… — comecei, cautelosa. — Acho que se isso te faz feliz… 
Se isso te fizer feliz, eu também fico.

Saltou da cadeira e abraçou ‑me com força.
— Obrigada, Sofia! Sabes como é importante para mim que apro‑

ves a ideia. És a única pessoa que não detesta o Rafael.
A Nina discutiu com os pais mal se envolveu com Rafa. Obvia‑ 

mente, eles também não tiveram uma boa impressão dele, e ela recusou ‑ 
‑se a acabar com o namoro. Rompeu relações com os pais na mesma 
altura em que perdi os meus num acidente de carro. Foi um período 
muito… mau. Apoiámo ‑nos uma à outra e seguimos em frente. Para 
ser justa, o Rafa também me ajudou naquela fase. Nem sei o que teria 
acontecido se não tivesse aqueles dois ao meu lado…

— Deixa ‑te disso! — disse eu, a tentar aligeirar o clima, que de 
súbito ficou mais pesado. — Vamos celebrar! Não é todos os dias que 
uma amiga passa para o lado das seriamente comprometidas.

Ela soltou ‑me e revirou os olhos.
— Ai, Sofia! Às vezes falas como se o casamento fosse uma sen‑

tença de morte.
E não era?
Viver em função de uma única pessoa, como se sua vida só fizesse 

sentido junto dessa pessoa? Acordar e olhar para a mesma pessoa 
todos os santos dias! Sexo com apenas uma pessoa para o resto da 
vida! Ter de tratar da casa, do marido, dos filhos, do cão, além de tra‑
balhar… Não seria um tipo de sentença de escravidão, pelo menos?
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Eu não entendia o que levaria uma pessoa lúcida a casar ‑se. Se bem  
que a maioria não parecia gozar de plena sanidade quando estava 
apaixonada.

— Não é! — replicou, provavelmente vendo a descrença estam‑
pada na minha cara. — Tenho esperanças de que venhas a encontrar 
o homem certo um dia destes, sabias? Já está na hora de viveres uma 
história de amor verdadeira e de esqueceres as dos livros. Acho que 
vai ser divertido ver como te vais safar quando te apaixonares pela 
primeira vez.

— Já me apaixonei uma vez! E não há nenhum mal em gostar  
de ler histórias de amor. Pelo menos nos livros, têm finais felizes! 
Não magoam ninguém.

Não gostei do rumo que a conversa começava a tomar.
— Ah, isso é que não! Tu não te apaixonaste!
— Claro que me apaixonei! E tu sabes disso.
Estávamos na faculdade. Já éramos amigas nessa altura. A Nina 

apoiou ‑me quando me envolvi com o Bruno. Um desses idiotas por 
quem, sabe ‑se ‑lá ‑porquê, acabei por me apaixonar.

— Tu não te apaixonaste pelo Bruno. Gostavas dele, sentias uma atra‑
ção por ele. Mas não amor. — Pegou num amendoim e mastigou ‑o. —  
Se o amasses de verdade, não terias ficado tão calma quando o apa‑
nhámos aos beijos com a Denise. — Recostou ‑se na cadeira, com o 
rosto triunfante.

— Só porque não andei décadas a chorar pelos cantos não sig‑
nifica que não estivesse apaixonada. Fiquei arrasada, sim, senhora!  
O que é que querias que fizesse? Que me atirasse da ponte? Se ele quis 
outra, paciência. A fila anda! — Levei o copo à boca, mas estava vazio.

Caraças!
— Exatamente! Se estivesses mesmo apaixonada, a fila demora‑

ria um bocadinho mais a começar a andar. E tu ficaste arrasada por‑
que foste trocada por outra, não por o teres perdido. Desiste, Sofia. 
Não me vais conseguir convencer. Quando te apaixonares verdadei‑ 
ramente, vais dar ‑me razão.

Não fazia sentido começar uma discussão com a Nina, ela não 
cederia. Nem eu.

Suspirei, derrotada.
— Tenho de ir à casa de banho. — Precisava de sair. E eu queria  

que o assunto morresse. — Pede mais uma rodada para come‑ 
morarmos.
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Eu não estava bêbada — não muito. Dei alguns tropeções pelo 
caminho, mas isso até era bastante habitual em mim. Andava só um 
bocadinho mais devagar do que o normal, tipo em câmara lenta.

Entrei na casa de banho superlotada e esperei pela minha vez. 
Praticamente, atirei ‑me para dentro da cabina quando a porta se 
abriu. Desabotoei as calças num ritmo frenético, equilibrei ‑me meio 
de pé, meio agachada — não havia condições técnicas para me sentar 
ali —, e… Ah! O alívio!

Foi então que ouvi um ploct.
Olhei para baixo ainda a tempo de ver o telemóvel — com todos 

os meus contactos, a minha agenda, as minhas músicas — cair do 
bolso das calças, boiar durante dois segundos e depois mergulhar  
na sanita.



21

2

A cordei com a luz do sol a bater ‑me no rosto. Levei alguns 
segundos a perceber onde estava.

Ai, a minha cabeça! Quantas imperiais terei bebido ontem?
Olhei em volta com os olhos semicerrados, a luz fazia a minha 

cabeça latejar ainda mais. Ah! O meu sofá. A minha sala. A minha casa.
Deixei ‑me ficar deitada mais um bocadinho, a tentar, sem qual‑

quer sucesso, fazer desaparecer aquela sensação horrível no estômago. 
Ainda tinha vestida a roupa que usara à noite — sem os sapatos. Sentei‑
‑me devagar, pressentindo que o cérebro podia explodir em milhares  
de estilhaços. Fui até à cozinha e bebi dois grandes copos de água,  
e tomei um analgésico — talvez me limpasse o organismo e dimi‑
nuísse o barulho na cabeça.

Deixei que a água quente do meu superchuveiro me caísse na 
cara enquanto a memória da noite anterior me enchia a mente late‑
jante. Se bem me parecia, as celebrações — o Rafa não fazia, ainda, 
ideia do que as motivara, mas comemorou com bastante entusiasmo 
mesmo assim — tinham saído dos carris. Era óbvio que eu exagerara 
um bocado. Um bocadinho de mais! Mas não é todos os dias que  
a nossa melhor amiga resolve ser a namorada ‑e ‑mulher de alguém, 
e, infelizmente, na mesma noite em que o nosso telemóvel se afoga 
numa sanita imunda.

Tinha de comprar outro. Urgentemente! O que pode uma miúda 
fazer sem o telemóvel?

Desliguei o chuveiro e fui ‑me vestir. Olhei de relance pela janela 
do quarto e aquela manhã de fevereiro parecia agradavelmente 
quente. Vesti roupas leves — uma camisola branca, saia de ganga  
e ténis de lona; não ia usar saltos numa manhã de sábado nem que  
a vaca tossisse!
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Olhei ‑me uma última vez ao espelho, que agora mostrava uma 
imagem bem melhor do que aquela de quando acordei — o meu 
rosto pálido já não tinha o tom esverdeado —, e passei as mãos pelo 
cabelo, para ajeitar os caracóis. Não havia muito que pudesse fazer  
a esse respeito. O meu cabelo tinha vida própria, e não importava  
o que fizesse com ele. Tinha desistido dessa batalha há muito tempo.

Peguei na mala e bebi mais água antes de sair de casa, ainda 
não era seguro comer. Esperava encontrar um novo telemóvel rapi‑
damente. Ia ter um trabalhão a reescrever todos os meus dados e a 
repor todos os arquivos, já que não consegui enfiar a mão na sanita 
e resgatar ao menos o cartão de memória do meu falecido aparelho.

Constatei, mal saí do prédio, que o dia estava bastante agradável. 
Estava um calor confortável, e uma brisa suave trazia o perfume das 
flores da pequena praça fronteira ao meu prédio. Um leve aroma de 
comida despertou no meu estômago uma pequena agitação, mas a sen‑ 
sação de náusea estava a ficar mais suportável.

Atravessei a praceta e notei com estranheza que havia pouca gente 
por ali. Normalmente, estava cheia de ciclistas e de pessoas a fazer exer‑
cício, de famílias com os filhos a correr pela relva e até de cães que con‑
duziam os donos nos seus passeios matinais. Naquela manhã, porém, 
estava quase deserta. Talvez porque seja quase a hora do almoço, pensei.

Entrei na primeira loja que encontrei e fui direitinha ao balcão 
dos telemóveis. Estranhei ao ver que a loja também estava vazia,  
à exceção da vendedora. Seria feriado, ou coisa assim, e eu não sabia?

Esqueci ‑me do assunto mal olhei para a vitrina do balcão. Ah, tan‑
tos modelos, com tantas funções e ferramentas, tantas possibilidades 
ao meu alcance! — desde que fizesse a compra a crédito, obviamente. 
Sentia ‑me como uma criança numa loja de brinquedos.

A vendedora aproximou ‑se com um sorriso no rosto delicado.
— Procura algum modelo em especial, minha querida? — per‑

guntou, com a voz suave.
— Hum… Não. Nenhum modelo em particular, para ser honesta. 

Preciso de um telemóvel que faça tudo.
Ela arqueou as sobrancelhas escuras.
— Tudo?
— Sim! Tudo. Mp3, wi ‑fi, 3G, fotos e filmes, agenda, alguns 

jogos, um bom programa de e ‑mail, essas coisas. — Fui abanando os 
ombros, a tentar não demonstrar o quão desesperada me sentia por 
não ter um daqueles pequenos monstros nas mãos.
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— Precisa de um aparelho com todas essas funções? — indagou 
de forma curiosa.

— Precisar, precisar, não preciso. Mas se já houver um aparelho 
que tenha tudo, porque não comprá ‑lo e aproveitar aquilo que me 
pode oferecer? — Ainda estava a olhar para o balcão cheio de possi‑
bilidades brilhantes.

Ela suspirou. Pareceu ‑me uma desaprovação. Olhei para ela e o 
seu rosto pequeno parecia reprovar ‑me seriamente.

— Dá para perceber que gosta muito de novas tecnologias. —  
E lançou ‑me um olhar a cair para o tristonho.

— Claro. E haverá quem não goste? Estas coisinhas salvam ‑me  
a vida quase todos os dias! — Quantos problemas, contratos, resci‑
sões resolvi no último mês só com a ajuda do telemóvel?

— OK — disse devagar. — Talvez salvem realmente algu‑
mas vidas em certas situações, mas acho um bocadinho exagerado  
dizer…

— Em todas as situações — corrigi. Tudo dependia do telemó‑
vel. O trabalho, os amigos, toda a minha vida gravada na agenda. — 
Não saberia viver sem o meu telemóvel ou sem o meu computador. 
— Pensei por um momento e acrescentei: — E sem o micro ‑ondas!

Ri e esperei que ela fizesse o mesmo, mas a vendedora, de cabe‑
los e olhos cinzentos e bonitas feições, apesar da idade — uns cin‑
quenta, talvez —, não achou piada à minha brincadeira. O rosto 
dela, de repente, ficou pesaroso e eu comecei a sentir alguma tensão.

— Tem o que eu quero? — perguntei, levemente apreensiva.
— Talvez tenha exatamente aquilo de que precisa — disse, mais 

para si mesma. Ou pelo menos foi o que me pareceu.
Abriu uma gaveta do balcão e retirou uma caixa pequenina. 

Prendeu ‑me a atenção nesse mesmo instante.
— Este modelo não está em exposição. Esta é a última unidade  

— disse, aproximando ‑se de mim.
A última?
— É um aparelho muito especial — continuou. Não tirei os olhos 

da caixa. — Mesmo muito especial! Só foram fabricadas algumas  
unidades. É muito raro!

Ah, caraças! Raro significa caro.
— E este está em promoção. O preço é muito bom! Quase me 

sinto mal ao vendê ‑lo por um valor tão baixo.
Humm!
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— E pode pagar a prestações, claro. Além disso, possui tudo o que 
deseja ou precisa. — Enfatizou a palavra com um sorriso esquisito. — 
É fantástico. Aposto que lhe vai mudar a vida, minha querida.

Observei a caixa que ela ainda tinha nas mãos. As palavras 
«Everything You Need in Just One Click» conquistaram ‑me.

— Acho que o vou levar.
— Tem a certeza?
Encarei ‑a por um instante. Aquela mulher começava a irritar ‑me. 

Afinal, queria ou não vender ‑me o telefone?
— Tenho — confirmei, a olhar para os seus olhos cinzentos.
Uma expressão estranha cruzou ‑lhe o rosto. Pena, tristeza e mais 

qualquer coisa. Será que tinha reservado o telemóvel em nome de 
outra pessoa — uma amiga — e agora tinha de me vender a última 
unidade? Ou pretenderia comprá ‑lo para si mesma? Mas, se assim 
fosse, porque me terá mostrado o aparelho?

— Não o poderá devolver nem trocar. Como já disse, este é o último.
— Tem algum defeito ou assim? Tem garantia? — perguntei, algo 

desconfiada.
— Tem garantia, sim. E não tem qualquer defeito. Não pode ser 

trocado por se tratar de uma peça única, pois não há outro como este.
— Mas funciona bem? — certifiquei ‑me.
— Perfeitamente. Tem tudo o que sempre quis na vida. Tenho cer‑

teza que ficará muito satisfeita. — E sorriu, alegre.
Que mulher sinistra!
— Então, fico com ele.
— Ótimo! Vou explicar ‑lhe como funciona. — Retirou o pequeno 

aparelho prateado da caixa.
— É tão lindo! — exclamei, incapaz de me conter.
— Sim, é, não é? — disse rapidamente, sem grande entusiasmo. 

— Olhe, só dois botões, de ligar e desligar. Já vem com a bateria  
carregada, tem cartão de memória e número. Não o vai poder trocar. 
Este aparelho só funciona com este mesmo chip.

— Ótimo. — O meu antigo número boiava num qualquer lugar 
do sistema de esgotos naquele exato momento. — É touch screen? — 
perguntei, excitada.

— Sim. E as funções estão no manual, mas é muito simples de usar.
O aparelho era lindo. Todo cromado, ecrã grande e escuro, só dois 

pequenos botões em baixo. Muito mais bonito e moderno do que  
o meu antigo.
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— Onde é que pago? — Queria sair rapidamente dali para me 
poder focar no aparelho.

— Aqui. Vai pagar com o cartão? — Humm… Ela ainda parecia 
relutante.

Aposto que queria ficar com ele!
Arranquei, em esforço, os olhos do meu futuro novo pequeno 

monstro para procurar o cartão de crédito na mala. Remexi tudo  
e não o encontrei. Olhei, nervosa, para a vendedora, pus a mala em 
cima do balcão e voltei a procurar.

Batom, blush, chaves, tampões, lima das unhas, preservativos  
— era uma mulher precavida. Nenhum cartão. Continuei a procurar,  
tinha de estar ali! A última vez que usei o meu Visa tinha sido no 
almoço do dia anterior, e tinha a certeza de que o guardara na mala.

Encontrei o meu romance estropiado, comprimidos para a dor 
de cabeça, o meu nécessaire de higiene, a caneta, um elástico para  
o cabelo, uma saqueta de ketchup — como é que isto veio aqui parar?

Ah! Encontrei ‑o!
— Aqui está! — disse, triunfante, entregando ‑lhe o cartão.
— Volto já, Sofia — disse, com um sorriso nos lábios.
Estava pronta a voltar a atenção para o aparelho quando algo me 

pareceu fora do sítio.
Espera aí!
— Como é que a senhora sabe o meu nome? — perguntei, com um  

pequeno sobressalto.
O sorriso desapareceu ‑lhe da cara.
— Está escrito no cartão, minha querida — replicou sem hesitar.
— Ah — respondi, um pouco desconfiada, porque me parecera 

que ela não tinha olhado uma única vez para o cartão.
Mal saiu, voltei imediatamente a distrair ‑me, a olhar para o 

telemóvel. Muito giro e moderno! Tinha a certeza de que ali cabe‑
riam mais de mil músicas. E isso, para mim, era muito importante.  
Eu era movida a música. Quase literalmente. Usava a música para 
quase tudo: para me acalmar, para relaxar, para ouvir só por ouvir, 
para tomar banho, para ler, para tudo. Às vezes, enquanto dormia, 
alguns sonhos até tinham banda sonora. A música era mesmo impor‑
tante para mim.

— É só assinar aqui — disse a vendedora, com aquela voz estra‑
nha e agradável.

Peguei no meu cartão, assinei a fatura e devolvi ‑lha.
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— É tudo, então? — quis saber, enquanto guardava o cartão na 
mala e ela punha a pequena caixa num saquinho.

— É tudo. Espero que lhe traga a felicidade que procura. —  
E entregou ‑me o saquinho.

Sorri para ela.
— Ah, há de trazer, sim!
— Tenho a certeza disso. — A voz dela saiu tão séria e grave que 

fiquei na dúvida sobre se a tinha mesmo ouvido.
— Diga?
— Boa sorte, Sofia. Espero voltar a vê ‑la em breve. — Voltou a 

sorrir e, quando o fez, o seu rosto pequeno tornou ‑se tão angelical,  
tão bonito, que só pude sorrir em resposta e dizer:

— Claro! Até logo. — E saí da loja, apressada.
Que mulher estranha, pensei outra vez. Mas tinha coisas mais impor‑ 

tantes com que ocupar os meus pensamentos do que com a vendedora 
enigmática que não conseguia decidir se queria ou não fazer um negó‑
cio. Coisas muito importantes. Coisas como ligar o meu telemóvel high‑
‑tech novinho em folha! Podia ter esperado até chegar a casa, como fazem 
as pessoas normais, mas estava ansiosa de mais para o ver em ação. 
Abri a embalagem, segurei no pequeno monstro e guardei a caixa den‑
tro da mala de couro castanha, para mais tarde poder dar uma vista de 
olhos ao manual. Atirei o saquinho de plástico para um caixote do lixo.

Deus abençoe o inventor das maximalas!
Segurei no pequeno aparelho prateado e premi a tecla ligar. Nada 

aconteceu. Virei o telefone em busca de um outro botão, mas não 
encontrei nada. Voltei a premer a tecla verde.

Nada! Que porcaria! Não me admira que tenha custado tão pouco. 
Não funciona! Talvez fosse esse o motivo de a vendedora agir de forma 
tão estranha e relutante. Ela sabia que estava avariado.

Cheguei à praça praticamente deserta e voltei a tentar. Nada!
Girei os calcanhares para voltar à loja e dizer umas coisinhas à 

vendedora esquisita, enquanto premia freneticamente o botão verde.
E então, de repente, o ecrã acendeu ‑se. Pouco a pouco foi ficando 

mais claro, até que se tornou insuportável e eu deixei de conseguir 
olhar para ele. Parecia que tudo ao meu redor estava envolto naquela 
luz absurdamente forte e branca. Cega pelo clarão, acabei por trope‑
çar numa coisa qualquer, e caí.

Aos poucos, muito devagar, a luz enfraqueceu e tentei ajustar o 
foco da minha visão, mas ainda não era capaz de ver nada. Só recuperei 
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após alguns minutos. Quando finalmente os meus olhos voltaram ao 
normal, pude ver a pedra em que o meu pé se enroscou, a relva sob  
o meu corpo e a luz do sol — natural e outra vez confortável.

O que foi aquilo?
O telemóvel devia ter dado o berro, ou coisa do género. Mas por‑

quê toda aquela luz? Parecia ter saído dele, mas não podia ser isso,  
ou podia? Nunca tinha ouvido falar de luzes ofuscantes nos novos  
aparelhos. Talvez tivesse entrado em curto ‑circuito.

Ainda no chão, olhei para o telemóvel, que voltara a apagar ‑se.  
Foi então que percebi que algo estava diferente. Muito, muito dife‑
rente! Olhei em volta com assombro. Os meus olhos procuravam  
por qualquer coisa familiar. Qualquer coisa que era suposto estar ali. 
Que era suposto estar ali e não estava!
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O nde estão os prédios? Onde está a rua? Onde está a praceta onde 
tropecei há meio minuto?, perguntei ‑me, desesperada.

Eu estava no chão de um vasto relvado — como um campo 
de futebol —, no qual havia apenas uma árvore de médio porte a alguns 
metros. Notei uma estreita estrada de terra batida onde era suposto que 
a rua estivesse.

Devo ter batido com a cabeça, e com muita força. Só podia ser 
isso. Olhei freneticamente em todas as direções, e não havia ali nada. 
Nada!

As pessoas, a cidade, tudo desaparecera.
Quantas cervejas bebi ontem à noite? Talvez ainda esteja bêbeda! É isso. 

Com toda a certeza, bêbeda!
Não me conseguia mexer nem levantar e provar que estava tão 

embriagada que não conseguia, sequer, ficar de pé; a minha mente 
estava confusa a tal ponto que tinha feito tudo desaparecer. Fechei 
os olhos e apertei ‑os com força, rezando para que, quando os vol‑
tasse a abrir, tudo tivesse voltado ao normal. Foi então que ouvi 
um barulho. Abri os olhos e vi um homem em cima de um cavalo  
castanho ‑claro a vir na minha direção. Estreitei os olhos, para perceber  
o que via.

Era realmente um homem a cavalo!
Continuei a observar enquanto se aproximava e notei que o ani‑

mal diminuía o ritmo do trote. Diminuiu mais um bocado até que 
parou mesmo ao pé de onde eu estava.

Admirei o homem, completamente confusa. Usava roupa muito 
esquisita e antiga. Muito, muito antiga! Vestia um casaco escuro e 
comprido, um colete, gravata — ou talvez fosse um lenço branco 
amarrado ao pescoço — e botas pretas com cano até aos joelhos. 
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Rumaria, por certo, a um qualquer baile de máscaras. Ou a um casa‑
mento temático, talvez.

Fiquei a olhar para o rapaz enquanto descia do seu cavalo com 
uma expressão preocupada no rosto.

— Está bem, menina? — perguntou, agachando ‑se ao meu lado. 
Os seus olhos procuraram qualquer coisa ao redor. Tal como eu, 
também não encontrou nada, apenas a árvore, a pedra e eu, ainda 
caída no chão. Voltou a observar ‑me a cara, depois avaliou o resto de 
mim e as suas faces assumiram um tom avermelhado ao examinar 
as minhas pernas. Rapidamente, voltou a encarar ‑me com um sem‑
blante confuso.

— Está bem, menina? — repetiu.
— O… o quê? — balbuciei pateticamente. A minha cabeça rodo‑

piava, deixava ‑me tonta.
— A menina tem uma ferida na cabeça. Está a sangrar muito.  

— Moveu a mão em direção à minha testa, mas não me tocou.
Estava tão confusa que não notei, a princípio, no líquido quente  

e pulsante na minha têmpora.
— Ai! — gemi, ao tocar na minha testa. Doeu um bocadinho. 

Portanto, não estava a sonhar! Nem a ter pesadelos.
— O que aconteceu? Parece assustada e… a sua roupa… hã…
— Onde está a cidade? — inquiri, com a voz quase sem som.
— Foi de lá que a menina veio? — Franziu a testa.
— Como é que vim aqui parar? Como é que tudo desapareceu  

tão depressa? Onde estão as pessoas?… — perguntei, agarrando ‑o 
com as duas mãos pela gola do casaco.

Olhei mais uma vez em volta, à procura de uma maneira lógica 
de explicar o que estava a acontecer, mas ali nada havia, além de uma 
paisagem rural. Estava demasiado assustada para entender o que quer 
que fosse. O rapaz espantou ‑se com minha reação. Mas, sinceramente, 
o que mais poderia eu fazer, além de ter um ataque?

— Melhor será que a leve até à minha casa e que chame o médico. 
Chamarei depois uma carruagem para que a leve de regresso a casa. 
— Fitava ‑me de uma forma muito estranha. Era um olhar intenso. 
Fiquei zonza. Soltei ‑lhe o casaco imediatamente.

Um médico talvez fosse boa ideia. Talvez me receitasse uma coisa 
qualquer que me fizesse acordar ou sair da bebedeira mais depressa.

— Posso ajudá ‑la a levantar ‑se, menina? — E estendeu as mãos, 
para que eu as usasse como apoio.
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Apenas assenti. Tinha a certeza de que sozinha não conseguiria 
manter ‑me de pé. Os meus joelhos pareciam feitos de gelatina. Estiquei 
os braços para lhe agarrar as mãos, e o que ele me disse entrou final‑
mente no meu redemoinho de pensamentos.

— Carruagem?
— Talvez seja mais prudente permitir que o doutor Almeida  

a examine primeiro. Um ferimento na cabeça pode ser muito 
perigoso.

— Não é nada — afirmei. — Nem sei como aconteceu. O senhor 
também viu aquela luz? — perguntei, aflita, a querer dar um sentido 
àquilo tudo.

Ele pareceu confuso.
— Luz? Refere ‑se à luz do sol?
— Não! — sacudi a cabeça. — A luz branca insuportável que fez 

tudo desaparecer!
Abanou a cabeça lentamente.
Fui eu a única a vê ‑la?
— Vejo que está um pouco atordoada. Vamos até minha casa. 

Descanse um pouco e, depois de falar com o médico, prometo que farei 
o possível para a ajudar, está bem? — Com a sua voz grave e rouca,  
e os olhos intensos, não me deixou alternativa.

E nem eu tinha alternativa.
— Está — murmurei.
Ele tomou as minhas mãos e ajudou ‑me a levantar.
— Não é prudente que uma jovem como a menina fique sozinha 

num lugar como este, ainda mais com os trajes nestas condições.  
— Passou a mão pela minha cintura, para me dar apoio, e começou  
a conduzir ‑me até ao cavalo.

Senti algo de muito estranho quando me tocou. Tipo um déjà ‑vu, 
ou como se já nos conhecêssemos de um sítio qualquer. Perdi ligei‑
ramente o equilíbrio.

— Porque é que anda assim vestido? — quis eu saber, tocando ‑lhe 
no casaco. — Ia para alguma festa? — A confusão no seu rosto era 
parecida com a que devia estar no meu.

— Regresso de uma longa viagem — disse, por fim. A viajar  
a cavalo vestido daquela maneira? Seria louco?

— Não acha que seria melhor se usasse uma roupa mais confor‑
tável? E porque foi a cavalo?

A sua expressão intensificou ‑se.
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— Creio que estou vestido adequadamente, menina. E prefiro ir  
a cavalo. É muito mais rápido do que a carruagem. — Um pequeno 
sorriso surgiu ‑lhe nos lábios, e o meu estômago agitou ‑se. — Contudo,  
sei que é pouco prudente da minha parte. Muitas coisas mudaram 
nesta última década. Acredito que já não seja tão seguro, com tantos 
vândalos e golpistas por aí que se aproveitam dos viajantes solitários. 
— E lançou ‑me um olhar significativo.

— Ah! Eu não fui atacada por ninguém. Só não sei o que me acon‑
teceu. — Estaquei quando fiquei mais perto do cavalo, e o braço dele 
ainda me rodeava a cintura. — Num instante, estava na praça e, segun‑
dos depois, estava aqui neste… campo, e tudo… puf!, desapareceu.

— Tenho a certeza de que se recordará de tudo assim que a sua 
cabeça ficar melhor. Mas penso que foi atacada por ladrões sem 
escrúpulos. Será essa a única explicação para que tenham deixado 
uma dama nestas condições! — Desviou os olhos.

— E que condições são essas? — perguntei, confusa pelo tom 
reprovador da sua voz.

— As suas vestes, menina — murmurou. — Mal posso crer na 
audácia de tais bárbaros!

— O que é que tem a minha roupa? — Olhei para ela, para ver se 
ainda ali estava ou se, de repente, também tinha desaparecido como 
tudo o resto. Tinha um tufo de erva preso na saia e nos joelhos, mas, 
fora isso, estava tudo normal. Pelo menos com a roupa.

— As coisas mudaram muito depressa, como já lhe disse. Não 
acho prudente que outro alguém a veja praticamente sem… — pigar‑
reou e baixou tanto a voz que quase não pude ouvir — … roupa.

— Como é que é? Sem roupa? — De que raios estava aquele 
maluco a falar?

— Não se preocupe com isso. A Elisa arranjar ‑lhe ‑á algo que ves‑
tir. — Empurrou ‑me gentilmente para mais perto do cavalo.

Recuei e soltei ‑me do seu abraço.
— Sabe uma coisa? Eu estou ótima! — Não sabia que tipo de 

maluco tinha à minha frente, mas que não estava no seu juízo per‑ 
feito era um facto. — Vou tentar descobrir como aqui cheguei e depois 
volto para casa. Mas obrigadinha pela ajuda, jovem.

Girei para o outro lado, para me afastar o mais possível daquele  
lunático, mas parei, petrificada. Uma carruagem surgia na estrada. Uma  
carruagem verdadeira, de madeira, com dois cavalos à frente e um  
homenzinho sentado quase no teto e vestido com roupa engraçada.
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— Há para aí um desfile, ou coisa que o valha, por aqui? — ques‑
tionei, observando a carruagem que se aproximava.

— Desfile?
Virei ‑me para o observar. O seu rosto ansioso acompanhava o tra‑

jeto da carruagem.
— Sim, um desfile. Para onde é que aquela geringonça antiga vai?
— A carruagem? Não é antiga! É da família Albuquerque, que aca‑

bou de a adquirir. A antiga já lhes estava a causar muitos transtornos.
Limitei ‑me a olhar para ele, à espera de encontrar um sentido no 

que me dizia.
— Nova? — gozei. — Aquela carcaça? Deve ter pelo menos uns 

duzentos anos!
A testa dele enrugou ‑se e as sobrancelhas fizeram um arco.
— Garanto ‑lhe que é nova. Foi construída há apenas alguns meses.
— Ah, percebi! Ele é tipo um colecionador.
— Colecionador? Tipo? Menina, creio que está desorientada neste 

momento. Ficarei mais aliviado quando o doutor Almeida a examinar.  
Só então…

A carruagem parou na estrada e, através da pequena janela late‑
ral, apareceu uma cabeça com cartola — cartola!

— Está tudo bem, senhor Clarke? Algum problema? — pergun‑ 
tou o homem, de rosto gordinho e bigode enorme, a examinar ‑me  
dos pés à cabeça. Os olhos arregalaram ‑se e, quando olhou para as 
minhas pernas, ruborizou.

O rapaz, que estava ao meu lado, pôs ‑se à minha frente, impedindo‑
‑me de ver a imagem pitoresca.

— Esta jovem foi assaltada, senhor Albuquerque. Vou levá ‑la para 
a minha casa. A pobre tem um ferimento na cabeça — contou, ligei‑
ramente ríspido. Antes, ao falar comigo, parecia tão doce…

— Ah, estes tempos modernos estão a dar cabo do sossego das 
pessoas de bem! — O bigodudo sacudiu a cabeça, exasperado. Porque 
vestiria também ele aquela roupa estranha? — Precisa de ajuda?

— Se puder avisar o doutor Almeida de que vou precisar dos seus 
serviços imediatamente, ficar ‑lhe ‑ei muito grato.

— Então partirei prontamente! Avise ‑me se precisar de mais 
alguma ajuda. — O rapaz assentiu. E, com um aceno de cabeça do 
bigodudo para o homenzinho sentado do lado de fora, a carruagem 
partiu. Fiquei a olhar até que desaparecesse da vista.

— Podemos ir, menina?
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— O que é que se passa aqui? — exigi saber, desconfiada com  
a possibilidade de que mentisse sobre o desfile.

— Não estou seguro de a ter compreendido. — E o rosto pareceu‑
‑me sincero.

— Porque é que falas dessa maneira estranha, porque é que  
estás vestido com essa roupa e porque é que há carruagens a pas‑
sar na estrada?

— Menina… — disse, aflito. — Por favor, vamos até minha casa! 
Acho que pode ter tido uma lesão. A pancada que sofreu deve ter  
sido muito forte.

— Não vou nada para a tua casa! Estás doido? Eu sei lá o que pre‑
tendes fazer comigo? Podes muito bem ser um psicopata que me  
quer cortar aos pedaços e guardar ‑me no congelador, para me ires 
comendo aos poucos. Sabes em que ano estamos? — Desconfiava que 
fosse maluco, mas, para ser sincera, não parecia ser um psicopata. 
Nem pouco mais ou menos!

Havia qualquer coisa de diferente nele: o brilho nos olhos negros 
era ‑me familiar, os traços bonitos e bem delineados faziam ‑no parecer‑
‑se com um deus da Grécia Antiga. E o porte — era grande e forte, 
mas não inchado — transmitia ‑me segurança. Não podia ser um psi‑
copata… Mas, afinal, quantos psicopatas conhecia eu, para os poder 
comparar?

Nenhum. Pelo menos que soubesse.
— Estamos no ano de 1830 e garanto ‑lhe que sou um homem de 

bem. Não tenho outra intenção que não seja a de a ajudar! — respon‑
deu, ofendido, à minha pergunta retórica.

Terá mesmo dito 1830?
Explodi num ataque de riso histérico, não me pude controlar.  

O rapaz pareceu perturbado.
— Menina, vamos…
— Mil… mil… oitocentos e trinta! — Não conseguia conter ‑me. 

Respirei algumas vezes antes de poder falar. — Boa piada! Mesmo 
muito boa!

— Não lhe contei qualquer piada.
— Então julgas que tenho cara de parva! — Comecei a rir outra vez.
— É claro que não. Jamais ousaria ofendê ‑la, mas vejo que está 

muito transtornada — disse, muito sério. — Por isso, vou levá ‑la para 
minha casa. Vamos, monte, por favor! — E indicou a sela.

— Mil oitocentos e trinta! — gozei.
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— Não consigo entender o motivo que tanto a diverte! — resmun‑
gou baixinho.

— OK, maluco. Vamos até à tua casa. No século xix! — Aproximei‑
‑me do cavalo e parei. Nunca tinha montado. Parecia exageradamente 
alto. O rapaz percebeu o meu temor e, de modo gentil e um tanto 
hesitante, tocou ‑me na cintura e levou a minha mão ao seu ombro, 
para me dar apoio. Outra vez me perturbou aquela sensação estranha 
de que já o conhecia. Não tinha a mais pequena ideia do lugar onde 
estava, mas ele, aparentemente, tinha. Mesmo que fosse um maluco, 
ainda me podia emprestar o telefone, para chamar um táxi ou para 
ligar à Nina.

Subi com bastante dificuldade para o cavalo, e quase caí pelo outro 
lado por culpa de um impulso mal calculado. O rapaz foi rápido, 
esticou ‑se e agarrou ‑me pelo braço, impedindo ‑me de me estatelar 
no chão.

— Segure ‑se — avisou, enquanto subia, provocando um ligeiro 
deslizar da sela e fazendo ‑me oscilar.

Uma das suas mãos circundou a minha cintura assim que se aco‑
modou na sela. A proximidade incomodou ‑me.

— É mesmo preciso apertares ‑me tanto? — perguntei, aborrecida.
— Posso soltá ‑la, se estiver disposta a cair e a partir a cabeça outra vez.
Olhei para o chão. Era alto de mais. Segurei firmemente, com as 

duas mãos, no braço que me rodeava, apertando ‑o um pouco mais.
Ele riu baixinho.
— Não tentes nenhuma brincadeira — alertei. — Conheço alguns 

golpes de jiu ‑jítsu. Parto ‑te o nariz em dois tempos!
— Estou, de facto, muito preocupado com a sua cabeça, menina 

— murmurou, sério, sem vestígios de humor. — Não diz palavras 
coerentes. A menina tem de ser observada pelo doutor Almeida.

— Pois… — concordei, a pensar na carruagem e no sumiço repen‑
tino da cidade. — Acho que tens razão. Preciso muito. Mesmo muito!




