


Para Tasha
Por estar sempre presente.
Que possas sempre estar.
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Prólogo

O funeral da minha mãe foi uma cerimónia simples, numa terça- 
-feira quente. A sua melhor amiga, a Sunshine, falou da ado-
lescência que tinham passado juntas como se fosse mais real 

para ela do que a sala abafada e cheia de flores onde estávamos sentados.  
Algumas das suas colegas da universidade vestiam de preto e pareciam 
tristes. O meu namorado, Craig, puxava o colarinho da camisa e segurava- 
-me desajeitadamente na mão. Só a minha melhor amiga, Stephanie, tinha 
alguma ideia do que devia dizer, de como podia consolar-me.

Depois, andei vários dias a vaguear como se fosse uma sonâmbula, mas, 
à noite, semiacordada era demasiado acordada para conseguir dormir. 
Sabia que devia tomar os comprimidos que o médico da minha mãe me 
tinha metido na mão pouco depois de a declarar morta, mas eu não queria 
perder o controlo dos meus pensamentos sobre ela. Queria recordá-la tal 
como tinha sido na minha adolescência, não naquilo em que se tinha trans-
formado quando estava estendida na cama, moribunda. E não confiava no 
meu cérebro adormecido, que seria capaz de me trair.

Uma semana depois estava rigidamente sentada em frente do advogado 
da minha empresa que tratava dos assuntos dela. 

— Sabe que os bens da sua mãe são poucos. Todas aquelas contas de 
medicamentos…

— Sim, eu sei. — A minha mãe queria morrer em casa. Por isso, ambas 
pagámos para que assim fosse.

Ele mirou-me por cima das lentes bifocais.
— Na verdade, há alguns meses a sua mãe liquidou a maioria dos seus 

ativos. Serviu-se das receitas para pagar o funeral dela e para comprar isto.
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Entregou-me um envelope. Lá dentro estava um bilhete em primeira 
classe de ida e volta, com o regresso em aberto, para a Tswanalândia, um 
país africano sobre o qual não sabia quase nada, e uma brochura grossa.

Folheei as páginas. Estava cheio de leões, zebras e elefantes. Santo Deus!
— Ela reservou a viagem em seu nome.
Recordei aqueles últimos dias à cabeceira da minha mãe. Como o quarto  

dela, outrora acolhedor e confortável, e a minha divisão preferida na casa 
da minha infância, se tornara antissético, medicinal. Como os únicos restos 
do seu passado eram as fotografias preferidas da minha mãe, espalhadas 
por entre frascos de comprimidos em cima da mesa de cabeceira. Ela tinha- 
-me dito que não cometesse os mesmos erros que ela. Que não adiasse as 
coisas que me apaixonavam, mesmo que parecessem fora do meu alcance. 

— Eu sempre quis ir a África, sabes — sussurrara a minha mãe, com a 
sua voz agora um eco áspero do tom melodioso que eu conhecia e adorava.

— Eu sei.
Era a única coisa que toda a gente sabia acerca dela. Fácil de satisfazer 

no Natal ou no aniversário — bastava dar-lhe qualquer coisa que pudesse 
ter vindo daquele continente misterioso e ei-la que ficava entusiasmada, de-
lirante. As nossas prateleiras estavam cheias desses presentes, quase todos 
comprados com a minha mesada ou pelo meu pai antes de nos deixar.

— Quero que vás em vez de mim — disse ela.
— Mãe…
— Por favor, Emma.
Eu queria perguntar-lhe porquê, mas a meiguice dos seus olhos cas-

tanhos implorava-me que não perguntasse, que aceitasse, simplesmente. 
Pousei a cabeça cansada no seu ombro frágil. Ela deu uma palmadinha 
suave na minha mão e senti-me envergonhada. Como poderia eu deixar 
de ser forte por ela naquele momento, talvez o seu último? Como podia 
eu precisar de consolo? Mas precisava. A minha mãe estava a morrer e eu 
precisava da minha mamã.

— Irei, sim, Mãe. Prometo.
— Obrigada.
Fechou os olhos, com um sorriso no rosto exausto.
Aguentou mais dois dias, mas nunca recuperou a consciência. A sua 

morte foi questão de um instante. Num momento estava imóvel e pálida, 
mas viva. No momento seguinte, tinha partido. Parecia que não tinha suce-
dido quase nada, mas, para mim, esse «quase nada» mudava tudo. 
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— Está a preparar-se para entrar para a sociedade este ano, não está? — 
perguntou o advogado de direito imobiliário, com as mãos cruzadas sobre a 
camisa branca engomada que continha o seu ventre. 

— Sim.
— Nesse caso, isto pode ser um problema.
— O que quer dizer?
— Tomei a liberdade de falar com o Comité Executivo e eles concorda-

ram em reembolsá-la da despesa da compra. 
Eu levantei a cabeça de repente.
— Os senhores o quê? Porquê?
— Calculamos que precise de algum tempo livre, mas… Aceite o meu 

conselho, minha querida, esta viagem não seria bem recebida.
Senti-me invadir pela ira e uma parte da névoa dissipou-se do meu cé-

rebro.
— Está a dizer que, se eu for, estou a pôr a minha carreira em risco?
— Não poria o assunto em termos assim tão agressivos. — Sorriu com 

condescendência. — Vocês, os litigantes, são todos iguais.
Pus-me de pé, furiosa, apertando a brochura.
— Com quem tenho de falar sobre isto?
— Penso que não será uma boa ideia.
— Aposto que não.
Saí do gabinete dele e subi a pé os dois lanços da escada interior para 

o andar da litigância. Matt Stuart, chefe do meu departamento, estava sen-
tado à sua grande secretária de carvalho, visível através da parede de vidro 
que o separa da classe trabalhadora. Estava ao telefone.

— Posso falar com ele? — perguntei à assistente dele, uma matrona de 
cerca de 55 anos.

— Qual é o nível de urgência? 
— Máximo.
— Vou ver o que posso fazer. 
Fui esperar no meu gabinete, mais pequeno e do outro lado do átrio.  

A minha secretária estava cheia de cartões de condolências e grandes bu-
quês de flores coloridas, cujo aroma era quase sufocante. Fiquei a olhar 
para a minha caixa de e-mail cheia de mensagens de pêsames até que Matt 
bateu à minha porta. Como sempre, as mangas da sua camisa de riscas 
finas estavam arregaçadas até aos cotovelos. Viam-se as marcas dos seus 
dedos no forte cabelo grisalho.
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A sua voz grave irradiava preocupação.
— Emma, lamento imenso a tua perda.
Tinha dito a mesma coisa no funeral. Era o que toda a gente me dizia 

desde a morte da minha mãe. Que mais havia a dizer?
— Obrigada. 
— A Nathalie disse que querias falar comigo?
Expliquei-lhe tudo. A oferta da minha mãe. O que eu queria fazer. O 

que o Senhor Advogado de Direito Imobiliário Condescendente tinha insi-
nuado. Falei com uma segurança que não sabia que tinha. Com uma deter-
minação que me surpreendeu. 

— Quero ir a África — disse-lhe. — Vai ajudar-me?
Três dias depois, que passei em grande ansiedade, o Comité Executivo 

cedeu. Podia ausentar-me durante um mês, mas com uma condição: não 
seria proposta para sócia naquele ano. O meu atípico desejo de fazer outra 
coisa que não fosse trabalhar 80 horas por semana tinha dado origem a 
«certas preocupações acerca do meu compromisso a longo prazo para com 
a sociedade». Quando regressasse, teria de esperar mais um ano antes de 
ser considerada.

Ao escutar Matt, senti-me demasiado aliviada para sentir a quantidade 
certa de fúria. Preocupava-me que, se respeitasse o último desejo da minha 
mãe, perderia tudo aquilo por que tinha trabalhado. Por isso, a opção que 
Matt me apresentou talvez fosse dura e absurda, mas aceitei-a bem. Mais 
um ano de semiescravatura em troca de um mês pela minha mãe. 

Parecia uma troca justa.
Poucos dias depois, a Sunshine levou-me ao aeroporto. Ela própria 

ia partir pouco depois, para regressar à sua vida distante na Costa Rica.  
O Craig e eu tínhamos feito as nossas despedidas na véspera, num am-
biente de grande tensão por eu não o deixar ir comigo, nem que fosse só 
por pouco tempo. Se a minha mãe não tivesse morrido há pouco, teríamos 
tido uma grande discussão, talvez fatal, mas tinha morrido, pelo que tentá-
mos ignorar o meu «não» tenso de resposta à sua oferta e a sua relutante 
aceitação da minha explicação de que precisava de algum tempo para estar 
só. Tentámos, mas o resultado não foi muito bom.

Fiquei com a Sunshine junto da entrada de segurança, que era até onde 
ela podia acompanhar-me. Abraçámo-nos, um abraço mais longo que o ha-
bitual, como se, quando nos separássemos, a ligação que nos unia ficasse 
irreparavelmente desfeita. Quando, por fim, nos separámos, a Sunshine 
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acariciou-me uma face com os seus dedos ásperos e virou-se para se ir 
embora. 

— Sunshine?
— Sim?
— Porque pensa que a minha Mãe queria que eu fizesse esta viagem?
Ela sorriu.
— Não sei dizer-te, Emmaline. Compete-te a ti descobrir. E vais desco-

brir.
A sua certeza era tão completa que quase me senti tranquilizada. Mas 

depois ela afastou-se e o peso da minha vida assentou nos meus ombros. 
Passei a Segurança arrastando os pés e esperei junto da minha porta. Ins-
talada no meu lugar em primeira classe, acabei por tomar os comprimidos 
que o médico me tinha dado no dia da morte da minha mãe. Dormi sem 
sonhos enquanto o oceano dançava lá em baixo. 

E, quando acordei, estava em África.
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Capítulo 1

África Minha
Seis meses depois…

Estou sentada em cima da minha mala à beira de uma estrada la-
macenta que atravessa a aldeia, à espera de sinais que indiquem a 
chegada de transporte — pássaros a levantar voo, uma vibração ao 

longo do solo e, desde o início das chuvas, o som da lama a deslizar por 
entre rodas desalinhadas. 

Aves rodopiam por cima da minha cabeça, os seus gritos são uma 
música de fundo constante. O ar é denso e húmido, uma coisa física 
que se tem tornado cada vez mais pesada à medida que os meses pas-
sam.

Recordo a primeira vez que vi este local: a fila irregular de barracas 
com os seus telhados de ferro ondulado; o círculo das reuniões feitos de 
grandes pedregulhos redondos; e a estrutura de uma escola meia feita, 
com a sua madeira de um amarelo-vivo, serrada há pouco. A estrutura 
desigual recordava-me as construções em que imaginava sempre que 
Laura Ingalls Wilder vivia quando, em criança, lia e relia incansavel-
mente os seus livros.

Os guias do safári deixaram-me aqui, doente, doente, doente, pro-
metendo regressar logo que pudessem com um médico, mas não era 
assim que as coisas tinham corrido. 

Pelo contrário, foram a Karen e o Peter — os trabalhadores de uma 
ONG que estavam a construir a escola neste sítio esquecido por Deus 
— que me trataram até eu recuperar a saúde, recorrendo à sua pequena 
reserva de medicamentos.
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Agora a Karen está à espera comigo. O Peter está na aldeia que temos 
atrás de nós. As suas marteladas cheias de confiança ressoam segundo 
o ritmo nascido da prática. Algumas crianças estão a observá-lo, acoco-
radas sobre os calcanhares, impacientes para que ele termine. Quando 
acabar, começarão as aulas e eles estão ansiosos por aprender. 

Ao fim de todos estes meses a trabalhar no edifício ao lado dele, não 
consigo imaginar não estar presente quando estiver acabado.

— Talvez seja melhor ficar mais alguns dias — digo. 
A Karen abana a cabeça, com a mesma expressão calma e segura no 

seu rosto moreno e nos seus olhos a condizer. 
— Precisamos de te pôr em casa, Emma. O Natal está a chegar.
Estremeço. Quase me tinha esquecido. Aqui é tão fácil perder a 

noção dos dias. O Natal sem a minha mãe. Parece ser uma ótima razão 
para permanecer exatamente onde estou. Mas já dei essa desculpa vezes 
demais. Está na altura de regressar à minha vida.

— Mas voltam em breve para casa, não voltam? — pergunto, porque 
a minha casa também é a casa da Karen e do Peter. Não sei porque 
viemos de tão longe para nos encontrarmos. Calculo que por vezes seja 
assim que a vida funciona.

— Poucas semanas depois do Natal, se tudo correr de acordo com 
os planos.

— Ainda bem.
Ouço à distância o ronco surdo de um motor e fico a saber que já não 

demora muito. Ponho-me de pé e viro-me para a Karen. Tem mais dez 
anos que eu e uns dez centímetros mais em altura; mais forte, mas de 
certo modo mais substancial. 

Ela mete a mão no bolso das calças de trabalho folgadas e puxa de 
um pequeno boião de vidro cheio de pó. Avermelhado como o solo. 
Como a lama que deslizava pelos pneus por efeito da vibração do motor 
que se aproximava.

— Pensei que talvez gostasses disto, para juntares à tua coleção.
Aceito o boião. Uma parte da poeira está agarrada à parte de fora e 

adere aos meus dedos.
— Obrigada.
Já se avista um Land Rover, que chegará dentro de apenas alguns 

segundos. Meto o boião no bolso e abraço a Karen. Os seus braços pa-
recem cordões de aço à minha volta. Tem o mesmo cheiro que o ar 
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húmido e que a erva alta e descolorada; o mesmo cheiro que também 
eu devo ter.

— Despedes-te do Peter por mim?
— Tu própria te despediste dele há dez minutos.
— Eu sei. Mas dizes-lhe?
Ela afasta-me de si.
— Digo, sim.
O Land Rover para com um estremeção, atirando lama na nossa di-

reção. Um grande bocado aterra na perna das minhas calças com um 
chape. Limpo-o ao mesmo tempo que um homem baixo e entroncado, 
com uma camisa manchada de suor, sai do jipe. 

— Está pronta para partir, menina?
— Sim — respondo. — Sim.

Durante a longa viagem de regresso à capital sinto-me quase feliz 
por causa da lama, que se agarra às janelas como uma película, obscu-
recendo o pior da paisagem. Mas, passado um bocado, é impossível não 
a limpar e contemplar a alteração da paisagem. A estranha amálgama 
de imagens. Uma sapatilha de corrida, demasiado branca, caída num 
ângulo estranho na beira da estrada. No terreno aparecem coisas que 
não deviam lá estar; árvores e pedaços de metal retorcido. O solo parece 
ter ondas e dobras, como uma miragem sobre uma autoestrada. E à 
medida que nos aproximamos do epicentro, sente-se um cheiro que 
devia ter sido muito pior antes da chegada da chuva. Que talvez nunca 
tenha sido lavado. 

O nível de devastação, mesmo depois de passados todos aqueles 
meses, é chocante e confrangedor. E, enquanto o Land Rover avança 
lentamente aos solavancos, o meu pensamento regressa aos longos dias 
passados a ouvir o único rádio da aldeia — o seu som por vezes tão fraco 
que mais parecia mensagens vindas da Lua — tentando imaginar o que 
estava a suceder. Mas, por muito que ouvisse, por muito que imaginasse, 
nada era suficiente para evocar a destruição para lá da minha janela.

Sinto-me impotente e agora quero muito, mas muito mesmo, ir para 
casa.
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O aeroporto está um caos. Embora algumas companhias aéreas te-
nham recomeçado a funcionar há uma semana, o pessoal que trabalha 
nos balcões do edifício parcialmente reconstruído não tem abasteci-
mento elétrico fiável e os telefones não funcionam. Quando descubro 
onde termina a fila, quase tenho vontade de chorar por causa do seu 
comprimento, mas não há nada a fazer. Avança à velocidade que pode 
— glacial — e chorar ou gritar não altera nada, apesar de observar várias 
pessoas que experimentam ambas as táticas durante as quatro horas 
seguintes. 

Quando lá chego, a mulher, magra e de pele escura, que me atende 
é muito mais educada do que eu teria sido. Recebe o meu bilhete com 
o regresso em aberto e o passaporte e arranja-me lugar num avião para 
Londres que parte dentro de duas horas. A segurança consiste apenas 
em dois homens impossivelmente altos que olham para os passageiros 
com expressão malévola quando passam por um detetor de metais que 
já viu melhores dias. A fila anda depressa e tenho tempo para encontrar 
alguma comida num pequeno quiosque que vende — imagine-se — 
cachorros quentes à maneira de Chicago! Devoro dois, com gratidão, 
e quando o meu avião está finalmente pronto para a partida, entro a 
arrastar os pés, com a sensação de que estou a fugir. 

O avião chocalha ao longo da pista toscamente remendada, que está 
cheia de brechas e tufos de erva, e levanta voo. A agitação por baixo de 
nós é momentaneamente pequena como uma aldeia de brinquedo e de-
pois fica invisível por baixo das nuvens. Apoio a cabeça no duro plástico 
moldado e adormeço em poucos minutos.

Em Heathrow, uma queda de granizo quase nos impede de aterrar. 
É meio-dia — de manhã cedo em casa — e não se avista sol em lado 
nenhum.

Percorro lentamente a estrutura compacta. O aeroporto exibe as 
marcas da estação. Luzes adicionais e árvores de Natal tentam dar ao 
local um ar festivo. Comparado com o sítio de onde vim, está tão limpo 
e é tão luminoso que dá a sensação de ter sido construído ontem, como 
se a última pincelada de tinta ainda estivesse a secar. O ar arrefecido e 
filtrado arranha-me o fundo da garganta e sinto-me coberta de pó e suja 
ao cruzar-me com os rostos limpíssimos à minha volta.
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Localizo o balcão da minha companhia de aviação e sirvo-me da 
minha viagem de regresso em aberto para reservar um voo para casa. 
Enquanto procuro a minha porta, tento encontrar um local de onde 
possa enviar uma mensagem à Stephanie e ao Craig, o que não tinha 
tido a possibilidade de fazer durante muito tempo. Demasiado tempo. 
Mas não quero pensar na razão por que permiti que tal acontecesse e, 
bem vistas as coisas, se a encontrasse, não teria as respostas. 

Passei por alguns quiosques com computadores públicos cheios de 
pessoas que pareciam ter-se instalado para passarem mais tempo do 
que eu tenho antes do meu voo. Mesmo assim, meto-me numa fila, 
até reparar que o seu utilizador enfia moedas que não conheço numa 
ranhura, para comprar mais dez minutos. Os únicos trocos que tenho 
mal chegariam para comprar uma coca-cola numa máquina automática 
de venda nos Estados Unidos.

Desisto e chego à minha porta com 35 minutos de antecedência. Sen-
to-me ao lado de um homem que deve ter cerca de 35 anos que escreve 
agressivamente no seu computador portátil. Um olhar de relance para 
o ecrã mostra um e-mail cheio de maiúsculas e pontos de exclamação. 
Sinto uma vaga solidariedade com s.cathay@mail.com.

Ele olha para mim com uma expressão hostil.
— Precisa de alguma coisa? 
— Oh, desculpe… é só que… importa-se de me emprestar o seu 

computador só por um minuto? Preciso urgentemente de enviar dois 
e-mails e os quiosques estão todos cheios e não tenho moedas e… — 
Faço uma pausa para recuperar o fôlego, à beira de um ataque de his-
teria, numa boa imitação daquelas pessoas do aeroporto que eu estava 
feliz por não voltar a ver.

Os olhos do homem zangado arregalaram-se de consternação, agora 
com uma expressão suavizada pelo meu tom de voz. 

— Calma, não se passe comigo, está bem? — Empurra o portátil 
para o meu colo. — Mande todos os e-mails que quiser, sim?

Agradeço-lhe e abro uma página nova no navegador Web, deixando 
o e-mail irado onde estava. Sinto os dedos desajeitados nas teclas e 
tenho de apagar as primeiras tentativas para entrar na informação da 
minha conta. Quanto finalmente consigo acertar na combinação de le-
tras e algarismos, sou informada em tipo irado, num vermelho inter-
mitente, que foi encerrada por envio de demasiado lixo postal. Praguejo 
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silenciosamente entredentes contra o spammer que se apoderou da 
minha conta.

— Algum problema? — pergunta o homem agora menos irado.
— A minha conta está bloqueada.
— Porque não abre outra?
De facto, porque não? Carrego nas teclas e poucos instantes depois 

emma.tupper23@mail.com está operacional. 
Carrego na tecla para escrever um mail e depois paro. Que raio vou 

dizer depois de passado tanto tempo? Como hei de sequer começar? 
Será que eles vão sequer querer receber notícias minhas?

Sinto que os minutos estão a passar. Afasto tais pensamentos e es-
crevo os endereços de e-mail da Stephanie e do Craig o mais depressa 
que sou capaz.

De: Emma Tupper
Para: Stephanie_granger@oal.com; craig.talbot@tpc.com
Re: Estou a chegar!

Olá, amigos.
Que e-mail mais estranho estou a escrever! Lamento tanto, 

mas tanto, não ter escrito até agora. Explicarei tudo quando 
chegar a casa, prometo. Agora estou em Londres. O meu voo 
parte daqui a pouco e deve chegar por volta das 4 da tarde. 
Estou no voo 3478 da BA. Estou ansiosa por voltar a ver-vos. 
Tive muitas saudades vossas.

Um abraço,
Em

Releio rapidamente. Tem de ficar assim. Clico em «enviar» e de-
volvo o computador ao meu vizinho, agradecendo-lhe ao mesmo tempo 
que se ouve um sinal sonoro. Uma voz delicada e seca anuncia que 
vai começar o pré-embarque. Quem tiver crianças pequenas ou preci-
sar de assistência deve dirigir-se à porta. O embarque geral terá início 
em breve. Ponho-me de pé e espreguiço-me, aproveitando esta última 
oportunidade para olhar em volta. Então, isto é Londres. Tudo o que 
alguma vez vi desta cidade foi o aeroporto. Um dia terei de resolver esta 
situação.
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A voz educada chama os passageiros da primeira classe. Sigo na fila 
rápida e desço o corredor. O avião é novinho em folha. Cada passageiro 
tem a sua própria cápsula, um espaço privado onde pode comer, dor-
mir e ver seis meses de filmes. Talvez seja a tecnologia espalhafatosa, 
o aquecimento ou as toalhas com aroma de limão que a assistente de 
bordo traz, mas no meu coração começa a nascer alguma esperança. 
Em breve estarei de regresso aonde devia estar e depois, como diz a 
canção, tudo estará bem.

Mas não está tudo bem, o que eu devia ter percebido quando não 
está ninguém no aeroporto à minha espera. Ou quando a caixa do mul-
tibanco cospe o meu cartão como se estivesse contaminado e o meu au-
tomóvel não está onde o deixei no parque de estacionamento de longo 
prazo. 

Devia ter percebido, mas estou demasiado distraída. Apesar de tudo 
o que sucedeu, sinto-me imensamente feliz. 

Estou de regresso a casa.
Por fim, o ar tem um cheiro que reconheço. Compreendo as pragas 

que me gritam quando atravesso a estrada sem olhar como deve ser. Até 
o frio agreste do inverno e a maçadora repetição das canções de Natal 
que se escapam dos altifalantes da rua me parecem perfeitos, como têm 
o dever de ser na semana antes do Natal.

Por isso, quando desisto de procurar o meu carro e me instalo no 
assento de trás de um táxi continuo a não fazer a mínima ideia. 

Na verdade, é só depois de entregar os meus últimos 40 dólares ao 
condutor mal-agradecido e tento meter a chave na fechadura do meu 
apartamento que começo a entrar em pânico. 

Porque a chave não encaixa. A fechadura não roda.
E começou a nevar.
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Capítulo 2

O Meu Antigo Apartamento

Perfeito, verdadeiramente perfeito.
Pouso a mala e subo a íngreme escada de ferro exterior até 

ao apartamento acima do meu. Há seis meses, era ocupado pela 
Tara, uma atriz sem trabalho que praticava ruidosamente os seus textos 
às três da manhã. Temos uma relação vagamente amistosa, mas ela tem 
a minha chave sobresselente que espero que funcione melhor que a 
versão enferrujada que tenho pendurada no porta-chaves.

O Sol já se pôs e a escuridão envolve-me, opressiva. A neve cai à 
minha volta em flocos grandes, iluminados pela luz da varanda. Toco 
à campainha. O ding-dong ecoa ruidosamente. Volto a carregar na cam-
painha de coração apertado, com a certeza de que ela não está em casa. 
Todo o dia tem sido isto. Tal como todo o ano, agora que penso nisso.

Aconchego a gabardina amarela por cima da roupa de verão e volto 
a descer os degraus escorregadios. As solas dos ténis não estão prepa-
radas para o inverno. Desequilibro-me no penúltimo degrau e aterro, 
batendo dolorosamente com o traseiro no chão. 

— Merda!
— Está bem? — pergunta um homem, de voz grave e preocupada.
Levanto os olhos para ele, tentando não gemer de dor. Veste um ca-

sacão preto e, a tapar o cabelo preto, um gorro de esqui cinzento. Cerca 
de 35 anos, talvez um pouco mais velho. Olhos bem separados, nariz 
regular. Uma sombra de barba cobre-lhe o queixo. Um desconhecido, 
mas de certo modo familiar. 
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Sorri com compreensão. Um clarão branco na escuridão.
— Deve ter doído. 
Tenho a sensação de que vai doer para sempre, mas tento ser valente. 
— Bastante. 
Estende-me a mão. 
— Precisa de uma ajuda?
Pouso a minha mão fria na dele, coberta pela luva, e ele ajuda-me a 

levantar. Tem cerca de 15 centímetros a mais que o meu metro e meio.
— Obrigada. 
— De nada.
Os seus olhos cinzento-esverdeados olham de relance para o cimo da 

escada por onde caí. 
— Estava à procura da Tara?
— Estava. Conhece-a?
— É uma velha amiga.
Incomoda-me um pensamento que não consigo localizar bem.
— Por acaso não sabe quando ela volta?
— Está a filmar um filme de pilotos no Oeste. Só regressa no Ano 

Novo.
— Raios partam!
Enfio as mãos geladas nos bolsos, na esperança de encontrar um 

telemóvel que sei que não está ali. O meu olhar cruza-se com o dele e 
alguma coisa encaixa no sítio.

— Já nos conhecemos?
Ele começa a abanar a cabeça, mas depois para.
— Hum. Talvez…
— A festa de anos de Tara — digo, fazendo a ligação. — Há dois anos?
Uma quente noite de verão. O apartamento da Tara estava cheio de 

caras novas e acompanhou-me e ao Craig, apresentando-nos pelo cami-
nho, sempre a acenar com um copo cheio de vinho tinto. 

— Estava lá, não estava? — pergunto.
— Sim, mas…
— Não se importa de me emprestar o seu telefone por um instante?
Ele hesita.
— Está bem. — Mete a mão no bolso das calças de ganga, de onde 

tira um iPhone. Liga-o. O ecrã não se ilumina. — Lamento, a bateria 
deve ter descarregado.
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— Que porcaria — digo, sentindo uma centelha de pânico.
A cara dele é uma mistura de piedade e relutância.
— Pode usar o meu telefone fixo, se quiser. 
Observo as suas feições. Os seus olhos parecem bondosos e tem a 

ponta do nariz vermelha de frio. Flocos finos como uma teia de aranha 
acumulam-se rapidamente no gorro dele. O meu instinto diz-me que é 
assim que algumas mulheres acabam nas notícias de abertura da CNN, 
mas qual é alternativa que tenho? Além disso, ele conhece a Tara. Até 
já nos conhecíamos.

— Isso seria ótimo. A propósito, chamo-me Emma.
— Dominic.
Dominic. Sim, é isso mesmo. E estava de pé ao lado de uma mu-

lher impressionante com um nome semelhante ao meu. Talvez Emmy. 
Ou Emily. Elegância discreta. Cabelo ruivo comprido. Um casal harmo-
nioso, em termos de aspeto. 

— Prazer em conhecê-lo. Outra vez. Vive perto daqui?
— Claro que sim.
Vira-se e dirige-se para a minha porta de entrada, mete uma chave 

na fechadura e abre-a. 
Inspiro fundo o ar frio e carregado de neve, com o sangue a latejar 

nos ouvidos.
Não, não, não. Isto não pode estar a acontecer.
Mas está.

Dir-se-ia anos depois, estou sentada, a tremer, na minha sala de estar, 
no sofá de cabedal castanho-chocolate que demorei meses a encontrar. 

— Está na cozinha — diz Dominic, despindo o casaco e pendurando- 
-o num dos ganchos de níquel escovado que instalei no vestíbulo. 

Tenho a sensação que ele está a um milhão de quilómetros de distân-
cia, falando comigo por uma ligação telefónica de má qualidade. 

— Eu sei — sussurro, articulando as palavras com dificuldade.
Dominic entra na sala. Veste umas calças de ganga escuras debo-

tadas e uma sweatshirt cinzenta de fecho-éclair. Ambas as peças caem 
soltas sobre o seu corpo alto e magro, como se tivesse perdido peso 
recentemente. O seu cabelo denso e cortado curto apresenta madeixas 
grisalhas.
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— O que disse?
A minha respiração é irregular. 
— Estava a dizer que sei onde está o telefone.
— Há qualquer coisa que não estou a perceber bem.
Amigo, nem fazes ideia!
— Este é o meu apartamento. 
— Desculpe?
— Este é o meu apartamento. Este é o meu sofá. E acaba de me dizer 

que posso usar o meu telefone.
A cara dele é invadida por uma expressão confusa. 
— De que raio está a falar?
— Acha que eu estou doida, é isso?
— Não sei o que pensar.
— Não estou doida. — A minha voz não soa convincente, nem  

sequer aos meus ouvidos. — Este é o meu apartamento.
— Porque teima em dizer isso?
A campainha da porta emite um som forte e ambos temos um  

sobressalto.
— Devem ser os homens das mudanças — diz Dominic.
— Os quê?
A campainha volta a tocar. Dominic dirige-se para a porta da entrada 

e abre-a, revelando um homem atarracado de fato-macaco que segura 
um pedaço enrolado de tecido azul-escuro. 

— Já podemos trabalhar, homem?
— Sim, entrem.
Dominic afasta-se da porta. O homem das mudanças coloca o tecido 

no chão e desenrola-o sobre o soalho de madeira que vai até ao meu 
quarto. 

Ponho-me de pé e quase não me seguro nas pernas. O sangue foge- 
-me da cabeça, como se tivesse tirado a tampa de um ralo. Apoio-me no 
braço escorregadio do sofá. 

— O que é que está a fazer?
Ele olha de relance para mim.
— Estou a mudar-me para aqui.
— Mas…
— Olhe, eu sei que está sempre a dizer que este é o seu apartamento, 

mas tenho um contrato de aluguer que diz outra coisa. Vou mostrar-lho.  
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Pega numa mochila que estava encostada à parede e corre o fecho. 
Lá de dentro tira um molho de papéis soltos e folheia-os. O homem 
atarracado regressa e sai pela porta. As suas botas deixam uma marca 
húmida no tecido. 

Dominic localiza um documento datilografado de tamanho A4.  
Estende-mo.

— Está a ver?
Leio-o duas vezes, embora o entenda perfeitamente logo à primeira. 

É um contrato de aluguer entre Dominic Mahoney e Pedro Alvarez, 
relativo ao apartamento 23A Chesterfield — este mesmo apartamento 
— datado da semana passada. 

— Tem de haver algum erro.
— Penso que não.
Tenho um redemoinho escuro à minha volta. É como se tivessem 

acabado de me acordar do meu casulo no universo Matrix, coberta de 
matéria viscosa primordial e lutando para respirar. Mas, se isto é algu- 
ma realidade alternativa, onde está o sábio mentor que vai explicar que 
raio se passa?

— A torneira da casa de banho emperra quando se abre a água 
quente. O radiador do quarto faz barulho todas as noites exatamente 
às 11h12. O… 

— O que é que está a fazer?
— Estou a demonstrar-lhe que este é o meu apartamento. 
— Acredito que costumava viver aqui, está bem, mas…
— Não, eu não costumava viver aqui. Eu vivo aqui, ponto final.
O homem das mudanças regressa com os braços cheios de caixas. 
— Onde quer que ponha isto?
— No quarto maior — diz Dominic, acenando para o fundo do ves-

tíbulo. Passa à minha frente e senta-se no sofá, apoiando as mãos nos 
joelhos. — Muito bem… Emma, disse que era este o seu nome?

— Sim.
— Vamos lá ver isto até ao fim.
Faz-me sinal para me sentar ao lado dele. Não quero, mas não sei 

se conseguirei segurar-me em cima das pernas durante muito mais 
tempo. Sento-me na ponta oposta do sofá que tão bem conheço. Uma 
fina camada de poeira cobre a mesa de café. O ar tem um leve cheiro a 
decadência.
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— Muito bem — diz ele. — Diz que este é o seu apartamento…
— É.
— Nesse caso porque é que Pedro mo alugaria?
— Estive fora durante algum tempo.
— Ele sabia que ia estar fora?
Recordo aqueles dias confusos antes de partir, cheios de empacota-

mento, injeções e os incómodos comprimidos contra a malária que me 
provocavam sonhos medonhos. 

— Não, não lhe disse.
— Porquê?
— Porque a minha renda é paga automaticamente e só contava estar 

fora durante um mês.
Ele ergueu uma sobrancelha.
— Quanto tempo esteve ausente?
— Seis meses.
— Como é que isso aconteceu?
— Na verdade, não me apetece ser interrogada neste momento. 
— Estou só a tentar compreender o que está a passar-se.
Ponho-me de pé.
— Onde vai?
— Telefonar.
Sigo a passadeira azul até ao vestíbulo e de passagem olho de relance 

para o meu quarto. A minha cama e a mesa de cabeceira, de cor bege, 
estão exatamente onde as deixei, mas o quarto já não tem nada de pes-
soal. Desapareceram as fotografias da minha mãe, a coleção de boiões 
cheios de terra dos sítios onde estive, lixo espalhado pelas superfícies, 
só poeira. É como se eu tivesse sido apagada. Transformada em cinza.

Sinto-me agoniada, mas sigo para a cozinha onde está o telefone.  
E ali está ele, pousado na bancada, um elegante equipamento de ecrã 
tátil que toca como os da série 24. Sinto os dedos escorregadios nas 
teclas. Marco o número da casa do Craig. Ouço o sinal, mas, em vez 
de chamar, só ouço um da-da-da, ruidoso e brusco, seguido por uma 
voz mecânica que me informa de que o número já não está a funcio-
nar. Desligo e volto a marcar, com o mesmo resultado. Depois marco 
o número da Stephanie, mas ninguém atende; só chama interminavel-
mente. Quando por fim desisto de esperar que ela atenda, forço a minha 
mão trémula a marcar o número do escritório do Craig. É sábado, já 
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passa das seis horas, por isso não me admiro quando sou atendida pelo 
atendedor automático A sua voz que bem conheço diz-me que estará 
ausente do escritório durante uma semana e que devo ligar «zero» em 
caso de emergência. A minha mão paira sobre o botão — se isto não é 
uma emergência, não sei o que será — mas sei que tudo o que vou ouvir 
é o serviço noturno. Uma repetição interminável de correio de voz.

Atiro violentamente o auscultador para cima da bancada. O ruído 
põe-me os ouvidos a zunir e junta-se ao zumbido que já tinha na cabeça. 
As minhas células cerebrais parecem estar prestes a explodir. Não sei 
se consigo respirar.

— Ei, tenha cuidado — diz Dominic da porta. — Vai partir isso.
Largo o auscultador e passo a correr diante dele, dirigindo-me para 

a porta de entrada.
— Emma. Ei, Emma, espere…
Os apelos de Dominic seguem-me pelo vestíbulo, mas não me detêm. 

Preciso de sair, de me afastar daquele local onde tudo parece estar como 
há seis meses, só que é uma versão em sala de exposição da minha vida.

Abro bruscamente a porta de entrada. Quase choco com o homem 
das mudanças e a sua pilha de caixas, mas desvio-me no último mo-
mento e encontro-me na rua, na noite tempestuosa. Agora neva a sério, 
uma neve de nevasca que oculta os edifícios altos e reduz o mundo aos 
poucos metros à minha frente. O ar está denso com o cheiro de borra-
cha queimada vindo das rodas dos automóveis que patinam.

A deslizar e a escorregar, percorro os seis quarteirões até casa da  
Stephanie. Quando chego, meio congelada, totalmente desesperada, 
todas as luzes do seu apartamento no rés-do-chão estão apagadas.  
Espreito para o vestíbulo pela porta de entrada em vidro; há correio a 
espreitar da caixa metálica ao lado da porta. Apesar dos sinais de ausên-
cia, toco repetidamente à campainha, esperando, rezando para que, de 
alguma maneira, ela esteja em casa. Porque, se não estiver, não sei o 
que hei de fazer. Não faço ideia de onde está o Craig nem de como posso 
contactá-lo. E a Sunshine nem sequer vive no país.

Quando perco a sensibilidade no dedo indicador, sento-me na varan- 
da coberta de neve. Sinto uma dor intensa pela perna abaixo, a começar 
no sítio onde bati com ela no degrau da Tara, e grito. 

A porta atrás de mim abre-se com um rangido e um homem com ar 
nervoso, com cerca de 40 anos, põe a cabeça de fora. 
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— Era você que estava a tocar à campainha?
Sacudo a neve do colo e ponho-me de pé. 
— Sim, desculpe. Estava a tentar contactar com a Stephanie Granger. 

Vive no 1B. Conhece-a?
— Sim.
— Sabe onde ela está?
— Acho que está fora. Ouvi-a dizer ao supervisor. 
— Ela disse quando regressava?
— Não ouvi dizer nada.
Os seus olhos desviam-se furtivamente. Dou um passo atrás.
— Certo. Obrigada.
— Está bem.
Fecha a porta com um ruidoso clique da fechadura: mais uma coisa 

que hoje se virou contra mim. Afasto o cabelo da cara e avalio a situa-
ção: não tenho dinheiro, não consigo contactar os meus amigos e um 
estranho está a mudar-se para a minha casa.

Agora até um casulo na Matrix me parece muito bem.

Quando regresso ao meu apartamento, o homem das mudanças 
está a fechar a traseira da carrinha. Levanta a mão na minha direção 
numa saudação ao entrar para a cabina, depois põe o motor a trabalhar. 
Observo as luzes vermelhas que se afastam quando ele mergulha na 
tempestade. Quando já só vejo tudo branco, viro-me e caminho peno-
samente pelo passeio cheio de neve. Hesito diante da porta de entrada, 
sem saber ao certo se é ali que quero estar. Mas estou ensopada até aos 
ossos e a bater os dentes como um brinquedo de corda e a minha mala 
ainda está lá dentro. Portanto…

Toco à campainha. Pouco depois Dominic abre a porta. 
— Perguntava a mim mesmo quando voltaria — diz ele, com os 

olhos sombrios de preocupação. Se era por causa da sua própria segu-
rança ou da minha, não sei bem.

— Aqui estou.
— Quer entrar?
Anuo e entro na casa aquecida. Vejo que o vestíbulo está cheio de 

caixas coladas com fita gomada larga, transparente. Livros, diz a etiqueta 
numa delas. Cozinha, diz outra.
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Dominic atravessa o vestíbulo e regressa com uma toalha azul-clara 
na mão.

— Parece-me que isto lhe faz jeito.
— Obrigada. 
Limpo a humidade da cara e do pescoço. À medida que descongelo, 

recomeço a sentir as mãos, mas não tenho a certeza de que isso seja 
bom. Naquele momento, confortavelmente entorpecidas parecia ser 
uma opção melhor. 

— Porque não tira o casaco?
Dispo-o e penduro-o ao lado do dele.
— Fiz café. Quer?
— Está bem.
Sigo-o até à cozinha. O cheiro de um café torrado forte inunda o 

ar. As paredes mantêm o amarelo-vivo em que as pintei quando me 
mudei para aqui e as minhas floridas cortinas azuis estão penduradas 
na janela. 

Sento-me na velha mesa de agricultor em pinho que a Stephanie me 
deu quando fiz 30 anos, pousando as mãos na superfície macia.

Emma Tupper, esta é a tua vida. Feita em cacos.
Dominic serve o café numa caneca preta mate que é a primeira coisa 

que não reconheço. Envolvo as mãos à volta do seu calor acolhedor, ins-
pirando o seu aroma pungente. 

— Encontrei uma coisa que talvez lhe interesse — diz ele, sentando- 
-se à minha frente. 

Empurra um envelope para o meu lado da mesa. Pelo aspeto, trata-se 
de um extrato de cartão de crédito e está dirigido a mim.

Tenho uma estranha sensação de alívio cartesiano. Recebo correio, 
logo existo. 

— Então já acredita em mim?
— Sim, bem, quando encontrei isto, telefonei para Los Angeles e 

falei com a Tara.
— E ela confirmou que eu vivo aqui?
— Confirmou. Mas também disse que tinha desaparecido. 
— Eu não desapareci. Só estive longe durante mais tempo do que 

estava combinado. 
Ele morde o lábio inferior, tentando decidir qualquer coisa.
— Acho que este é o seu apartamento.
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— É o que eu tenho estado a dizer.
— Talvez eu devesse ter acreditado em si, mas…
Suavizo o tom da minha voz.
— Sei que tudo isto parece uma loucura. 
Ele esboça um sorriso.
— Tenho a certeza de que tudo acabará por fazer sentido. 
Bebo um gole de café. É forte, mas calculo que hoje nem um cappuc-

cino me abalaria. 
— Acho que amanhã vamos esclarecer este assunto com Pedro — 

digo.
— Claro. Posso chamar-lhe um táxi ou assim?
Oh, meu Deus! Ele está à espera de que eu me vá embora. Mas eu 

não posso. Não posso.
A minha cabeça anda à roda, tentando encontrar uma solução que 

não implique perguntar a um estranho se posso ficar no meu próprio 
apartamento, mas não me lembro de nada. 

— Tem o número da Tara? — acabo por perguntar. 
— Porquê?
— Preciso de lhe fazer uma pergunta. 
Ele acena na direção do iPhone, pousado na bancada a carregar. 
— O número dela é o último que marquei.
Dirijo-me para a bancada e pego no dispositivo escorregadio.
— Posso pedir que me permita alguma privacidade?
Ele resmunga entredentes qualquer coisa ininteligível, mas sai da 

cozinha. Carrego na tecla de remarcação com o indicador e em breve 
estou a falar com a Tara. Ela quer que lhe conte tudo da minha viagem e 
onde raio estive todo este tempo, mas eu vou direta ao assunto. 

— Este tipo, Dominic. Ele é bom tipo?
— O que queres dizer?
— Quer dizer: posso confiar nele?
— Que raio de pergunta é essa? Claro que podes. Em especial depois 

do que ele…
— Certo, obrigada. É tudo o que eu queria saber.
— Não há problema, mas, Emma…
Termino a chamada, basicamente desligando e deixando-a a falar 

sozinha, mas estou tão esgotada que não consigo reunir a energia sufi-
ciente para me importar. Pedirei desculpa mais tarde. 
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Encontro Dominic no vestíbulo, a dar volta às caixas. Observo-o  
durante um instante, olhando fixamente para a linha nítida do cabelo 
onde se encontra com o pescoço. 

— Dominic?
— Sim.
— Acha… que eu podia ficar aqui esta noite?
Ele vira-se lentamente para mim.
— Não tem outro sítio para onde possa ir?
— Não.
Fico com a impressão de que, no fundo, ele não acredita em mim e, 

à medida que o silêncio se vai instalando, vou adquirindo a certeza de 
que ele vai recusar, mas, pelo contrário, ele diz:

— Está bem. Pode ficar. Temporariamente. 
— Boa, obrigada.
— O que esperava que eu dissesse?
— Para quê tanta hostilidade?
— Desculpe. Tenho tido um mau dia.
E eu não?
— Tem razão. — Percorre-me uma vaga de cansaço e recomeço a 

bater os dentes. — Importa-se se eu tomar um banho?
— Claro que não, o que precisar.
Dirijo-me ao armário da roupa de casa encaixado na passagem diante 

da casa de banho. As prateleiras estão vazias como eu sabia que deviam 
estar.

Sinto alguma timidez, mas acabo por perguntar:
— Dominic, tem mais toalhas?
Com expressão resignada, ele remexe numa caixa pousada no chão 

junto do meu quarto e retira mais duas toalhas azul-claras e um sabonete. 
— Está bem para si?
— Obrigada. E… — Respiro fundo. —… tréguas?
Ele fica a pensar. 
— Sim, está bem.
— Não faz ideia de onde está o resto das minhas coisas, ou faz?
— Falta alguma coisa?
— As minhas fotografias, os meus livros, as minhas roupas de in-

verno… — As minhas recordações, a minha vida. — Nada disso parece 
estar aqui. 
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— Aluguei a casa mobilada, mas nunca vi nada disso.
Sentindo-me derrotada, aperto as toalhas contra o peito e dirijo-me 

para a casa de banho. A melhor coisa deste apartamento: tem o chão de 
mármore creme, ladrilhos sólidos brancos formando um padrão de tijo-
leira até meio das paredes e banheira e chuveiro separados. As paredes 
são de uma calmante cor azul-acinzentada. Se respirar suficientemente 
fundo, ainda consigo sentir o cheiro do meu champô preferido.

Fecho a porta à chave e dispo-me, deixando a roupa húmida espa-
lhada no chão. Inspeciono as costas no espelho de corpo inteiro. O sítio 
onde bati no degrau tem uma grande rodela vermelha. Vai ser uma 
contusão duradoura e dolorosa. Calculo que mais ou menos como os 
efeitos do dia de hoje. 

Ponho a correr um banho de água bem quente e entro na banheira, 
mergulhando até às orelhas. Fico assim até a água amornar, deixando 
o calor penetrar-me até aos ossos. Depois esfrego todas as partes do 
meu corpo com o sabonete até ter a sensação de que cheguei à última 
camada de pele.

Quando finalmente acho que já chega, despejo a banheira e embru-
lho-me numa das toalhas de Dominic. Enrolo o cabelo noutra, depois 
vou buscar a minha mala ao vestíbulo. Por uma questão de hábito, di-
rijo-me para o meu quarto. Sem as minhas coisas, o quarto dá-me a 
sensação de que foi mudado, tal como sucedeu com o meu quarto em 
casa da minha mãe depois de eu regressar a casa, vinda da universi-
dade. Corro o fecho da minha mala e analiso o conteúdo, na esperança 
de encontrar alguma coisa que sei que não está lá: roupa mais quente. 
Só tenho calções e camisolas sem mangas e as calças de linho que usava 
dentro de casa. Sinto frio só de olhar para elas.

Sento-me na beira da cama, mais uma vez arrasada. Pele nova não é 
amortecedor contra a realidade que enfrento. Devia ter deixado ficar a 
minha velha pele.

Ouço uma pancada suave na porta. 
— Emma, posso entrar?
Embrulho melhor a toalha à volta dos seios.
— Sim, entre.
Dominic abre a porta. 
— Estava a pensar… Esteve ausente desde o verão, não foi?
Aceno que sim.
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— Tem alguma coisa para vestir neste tempo?
— Não.
Ele dirige-se para as caixas alinhadas junto da parede e abre uma. 

Tira umas calças cinzentas de jogging e uma t-shirt preta.
— Vista isto.
— O quê? Não, não posso.
— Não seja ridícula.
Pousa a roupa em cima da cama.
— Obrigada.
— Há lençóis e cobertores naquela caixa grande ao canto.
— Importa-se se eu dormir aqui?
— Calculei que quisesse dormir aqui. Eu fico com o outro quarto.
— Ouça, falando de antes… 
— Havemos de resolver isso amanhã.
— Está bem. Então, boa noite.
Ele sorri-me levemente.
— Um dia completamente lixado, hein?
— É isso mesmo.
Ele sai e eu visto as roupas dele. São grandes demais, mas estão lim-

pas, são confortáveis e cheiram a amaciador de roupa. Faço a cama com 
os lençóis e os cobertores que encontro na caixa que Dominic indicou, 
depois dou volta à minha mala até a minha mão encontrar uma super-
fície dura. Retiro o boião que a Karen me deu e coloco-o na mesa de 
cabeceira; pelo menos, agora há aqui alguma coisa que é minha.

Absolutamente exausta, enfio-me no meio dos lençóis, sentindo-me 
pequena, sozinha e perdida.

Até na minha própria cama, estou perdida. 
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Capítulo 3

Desaparecida, Presumivelmente Morta

Quando cheguei à Tswanalândia — um pequeno país entalado 
entre o Zimbabué, a Zâmbia e o Botswana —, esgotada e eston- 
teada por causa dos comprimidos para dormir e do voo extre-

mamente longo, tive imediatamente a sensação de que toda a viagem 
tinha sido um enorme erro. Talvez fosse a paisagem desconhecida ou 
a maneira como o aeroporto estava cheio de gente. Mas enquanto re-
colhia a minha bagagem e procurava o cartaz da agência de viagens no 
meio de um mar de rostos desconhecidos, ocorreu-me que, na verdade, 
não tinha avaliado bem toda a situação. Para começar, nunca tinha via-
jado sozinha e durante muitos anos nunca tinha saído mais de uma 
semana. E, embora amasse muito, muito a minha mãe, África nunca 
estivera na lista de locais que queria visitar; era sempre o local onde ela 
queria ir, mas onde nunca foi. 

Mas com o que realmente não contava era a maneira como, na ver-
dade, estar ali me fazia assumir a sua morte de uma forma que não 
tinha sido possível nas semanas anteriores. Eu tinha ido ali para termi-
nar o meu luto por ela e, em vez disso, a ferida causada pela sua morte 
reabriu-se subitamente, parecendo que alguém enterrava um punhal 
nela. 

Depois do que pareceu demasiado tempo, quando estava prestes a 
desistir e a apanhar o primeiro voo de regresso a casa, encontrei um 
grupo de pessoas à volta de um homem alto e magro de calças de ganga 
com uma t-shirt da banda Counting Crows. Tinha um autocolante 
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branco colado no peito, como aqueles que recebemos nas conferências. 
Chamo-me Banga, lia-se no autocolante, mas disse para lhe chamarem 
simplesmente Bob. Seria o nosso guia durante o mês seguinte, explicou 
ao grupo de expressão excitada à minha volta. Estava ansioso por nos 
mostrar o seu país.

Os meus companheiros de viagem só falavam na aventura de tudo 
aquilo. Mas eu?

Odiei imediatamente tudo aquilo.

De manhã, o sol penetra pelas cortinas de musselina creme que 
sempre tive a intenção de substituir por outras mais escuras e intro-
mete-se demasiado cedo no meu sono. Tenho a sensação de que é cedo, 
mas já não há nenhum relógio na mesa de cabeceira para confirmar. 
Um pequeno estrondo, uma praga dita entredentes e o vago aroma a 
café dizem-me que Dominic também já deve estar levantado.

Quero puxar a roupa da cama para cima da cabeça e dormir até não 
conseguir dormir mais, mas tenho de ir a alguns sítios e de matar algu-
mas pessoas, especificamente o Pedro, por isso levanto-me e vou buscar 
umas calças de ganga de Dominic e uma camisola de lã «à pescador» a 
uma caixa identificada como Roupa Velha. As calças e as mangas da ca-
misola são demasiado compridas para mim, mas enrolo-as e faço uma 
trança francesa no cabelo. Depois agarro no telemóvel que deixei em 
cima da mesa de cabeceira e volto a marcar os números da Stephanie e 
do Craig, com o mesmo resultado de ontem. Dou voltas à cabeça, mas 
não consigo lembrar-me dos números dos telemóveis deles. Porque es-
tavam no meu BlackBerry, claro, esse constante companheiro zumbidor 
que deixei ficar numa birra contra os poderes dominantes.

Depois de lavar a cara e de me servir da casa de banho, sigo o cheiro 
do café até à cozinha. Dominic está sentado à mesa, a ler o jornal e a  
beberricar de uma caneca. Tem o cabelo despenteado e veste uns cal-
ções de pijama às riscas e uma t-shirt branca.

— Bom dia.
Levanta a cabeça. Tem os olhos inflamados.
— Bom dia.
Sirvo-me de café e sento-me à frente dele, que desvia o olhar da 

minha cara para a minha camisola. 
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— Sabe que o que está nas caixas é meu, não sabe?
— Desculpe. Não pensei que se importasse.
— Acho que não me importo, mas, para a próxima, talvez possa 

pedir, não?
— Espero que não haja nenhuma próxima vez. 
Ele sacode as páginas que tem à frente.
— Ótimo.
Agarro na parte da frente do jornal. Há já algum tempo que não 

leio jornais, mas nada parece ter mudado. Os cabeçalhos são a mistura 
habitual de notícias locais sórdidas e iminente fim do mundo. Há um 
violador em série à solta. Um Manet foi roubado do Museu Concord. 
Talvez haja erupções solares massivas a avançarem para nós, mas, por 
outro lado, talvez não. A NASA está a «estudar» a situação. Voltarão ao 
assunto logo que haja mais informações.

Atiro-o para o lado e observo o homem sentado à minha frente.
— Dominic, quem é você?
A sua boca faz um trejeito.
— Oh, é verdade, nunca tivemos aquela conversa de quem-é-você- 

-e-o-que-faz-além-de-roubar-apartamentos-a-mulheres.
— Penso que talvez seja boa ideia, dada a nossa atual situação, não 

acha?
— É nisso que somos diferentes. Eu prefiro manter o anonimato.
— Está a troçar de mim?
— Talvez.
— Vai responder à minha pergunta?
Ele faz uma pausa e depois pousa lentamente o jornal. 
— Sou fotógrafo paisagista. Fui criado no catolicismo por pais irlan-

deses de quarta geração que bem gostariam que os seus antepassados 
nunca tivessem saído do Condado de Cork. É óbvio que me libertei das 
suas loucas ideias e aderi totalmente à Igreja da Cientologia. E você?

Os meus lábios tremem.
— Sou advogada. Criada numa qualquer orientação protestante, 

nunca percebi bem os pormenores. Até agora resisti ao recrutamento 
dos cientologistas ou de qualquer outro culto.

Sorrimos um para o outro e depois qualquer coisa relacionada com 
a normalidade da nossa conversa ligeira recorda-me que, neste mo-
mento, a minha vida é tudo menos normal e tento conter as lágrimas. 
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— O que é? — pergunta Dominic.
— É só que… esta conversa é demasiado informal para o dia de hoje.
— Lamento, Emma. Não pretendo encarar a sua situação com ligei-

reza.
— Tudo bem. 
Bebo um gole lento do meu café, tentando concentrar-me nas letras 

à minha frente, mas as palavras não querem ficar quietas.
— Quer falar sobre isso?
— Na verdade, não.
— Uma mulher que não quer falar sobre coisas. Interessante. 
Quase volto a rir, apesar de tudo. Tenho a sensação de estar de pé 

no meio de uma chuva de sol. Como podemos chorar e rir ao mesmo 
tempo?

— Portanto — digo —, a minha ideia era ir dar uns pontapés no 
traseiro de um senhorio malévolo. Quer ir comigo?

— Com todo o prazer.

Meia hora depois, abrimos a porta e descobrimos um mundo mu-
dado. O céu está perfeitamente límpido, de um azul cristalino como só 
se vê no inverno, e o sol brilha, incidindo sobre fofos montes de neve. 
O ar tem um aroma frio e arde nas minhas narinas. É belo, mas inti-
midante. 

Enterro o chapéu que Dominic me emprestou na cabeça até às ore-
lhas, corro até cima o fecho-éclair do blusão de esqui para tapar a cara 
e arrasto-me até à rua pela neve que me chega aos joelhos. O trânsito 
é pouco e a rua, quase toda limpa, parece mais segura que os passeios 
ainda cobertos de neve. 

Dominic usa o mesmo casaco e o mesmo chapéu da véspera e tem 
uma máquina fotográfica profissional pendurada ao pescoço. Ergue-a 
rapidamente e tira uma fotografia a um carro semienterrado estacio-
nado no outro lado da rua. Uma rajada de vento levanta um trilho de 
neve do tejadilho, como a pluma de neve no topo do Evereste. O seu 
obturador faz clique, clique, clique.

— Vem ou fica? — grito.
— Já vou, já vou. — Ele segue os meus passos até à rua. — Como 

pensava chegar ao escritório de Pedro?
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— Pensei que podíamos ir a pé.
— Vinte quarteirões?
— Não é muito longe.
— Se assim o diz.
Caminhamos lado a lado, junto dos altos taludes de neve que os lim-

pa-neves criaram. As botas de Dominic fazem ranger a neve ao andar; 
os meus sapatos de lona limitam-se a sugar o frio. Enquanto caminha-
mos, a minha mente começa a lançar pensamentos que eu preferia não 
ter. Como nada disto estaria a acontecer se a minha mãe ainda estivesse 
viva. Como se alguma vez voltar a encontrar o Craig e a Stephanie, tal-
vez eles não queiram voltar a falar comigo. E onde vou dormir esta noite?

— Porque é que mudou de casa tão perto do Natal? — pergunto a 
Dominic, para desviar os meus pensamentos.

— Que espécie de pergunta é essa?
— Só estou a tentar conversar.
Ele desvia o olhar.
— Aconteceu… uma coisa e tive de mudar de casa de repente.
— Desculpe ter perguntado.
— Esqueça. Chegámos, não é verdade?
Paramos diante de um grande prédio de arenito de três andares a 

partir do qual Pedro gere o seu império de imobiliário. Uma série de 
luzes multicoloridas acende e apaga à volta da porta. Um rapaz de cerca 
de 12 anos com uma parka de esqui desapertada limpa a neve com uma 
pá. Pergunto-lhe se o pai está em casa e ele faz-me um aceno indife-
rente. Subimos os degraus e toco à campainha. Estou prestes a tocar 
de novo quando Pedro abre a porta, em mangas de camisa e com umas 
calças pretas. O seu queixo proeminente exibe uma barba de dois dias.

— O que querem? — pergunta sem qualquer sinal de reconheci-
mento.

— Quero saber por que raio fez o que fez — digo entredentes.
O seu corpo fica tenso.
— Qual é o problema, chica? O que fiz eu… — Cala-se ao ver Domi-

nic atrás de mim. Vejo nos seus olhos os sinais de que estabeleceu a 
ligação. — Madre de Dios.

— Esse é o eufemismo do ano, homem — diz Dominic.
— O meu problema, Pedro, é que alugou o meu apartamento a  

Dominic, aqui presente, e metade dos meus pertences desapareceram. 
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— Não pagou a renda.
— Claro que paguei. Tenho um programa de pagamento automático. 

Como sempre. 
Ele abana a cabeça.
— Os pagamentos pararam no outono. Tive um acórdão. 
— Que disparate! — respondo, mas quando as palavras me saem, 

recordo-me de que o meu cartão do multibanco não funcionou no ae-
roporto. 

— Não é disparate nenhum. Espère. Espere.
Vira-se e dirige-se para uma divisão no lado direito do vestíbulo. Lá 

dentro há papéis espalhados numa secretária e vários armários pretos 
de arquivo. Abre uma das gavetas e agarra numa pasta suspensa ama-
rela. Extrai um documento agrafado e vem ter comigo com ele na mão. 

Aceito-o com uma sensação de mau presságio. É um acórdão da Co-
missão de Arrendamentos que dá a Pedro o direito de despejar um loca-
tário faltoso (eu) e retirar todos os seus pertences da propriedade. Ana-
liso o documento. As palavras familiares — não pagamento da renda, 
aviso, serviço — dançam à minha frente, embatendo no meu cérebro. 
Embora estivesse à espera de alguma coisa deste género, a sensação foi 
pior ao ver o documento datilografado, selado, oficial. 

E depois uma frase gelou-me. É assim: Além do mais, a Locatária está 
desaparecida, presumivelmente morta.

Corro pela rua abaixo, tropeçando nas calças de Dominic, pesadas e 
húmidas por causa da neve. O ar queima-me os pulmões.

Desaparecida, presumivelmente morta. Como é isso possível? Porque 
pensaria alguém que eu estava morta? Eu telefonei… Eu falei… Eu…

— Emma, espere por mim — grita Dominic, atrás de mim.
As minhas pernas cedem. Caio de joelhos num monte de neve.  

O frio atravessa o tecido. 
— Sente-se bem? 
Não faço ideia de como responder àquela pergunta. Em vez de res-

ponder, enterro as mãos na neve, sentindo os cristais duros e agressivos 
contra a pele.

— Emma, está a assustar-me. — Toca-me no cotovelo. — Vamos, 
não pode ficar assim.
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— Deixe-me em paz.
— Não, não me parece.
Mete as mãos por baixo dos meus cotovelos e levanta-me até me pôr 

de pé. Vira-me para ele e agarra-me nas mãos, sacudindo a neve. Sinto 
um formigueiro, as mãos estão a arder, mas não me importo.

Estou morta. Estou morta.
— Emma, os seus lábios estão a ficar azuis. Tem de ir para dentro 

de casa.
Olho fixamente para ele. Não consigo pensar, não consigo falar, não 

consigo mexer-me. Estou morta. 
Um táxi arrasta-se pela rua abaixo e Dominic faz-lhe sinal. Instala- 

-me no assento de trás e dá o endereço ao condutor. Eu enrolo-me 
como se fosse uma bola, apoiando a cabeça no assento de cabedal gasto. 
Cheira a cera de automóveis. O céu que se avista pela janela parece im-
possivelmente distante. 

Ao chegarmos diante do apartamento, abro mecanicamente a porta 
do táxi e vou atrás de Dominic pelo caminho de acesso. Entramos, dispo 
o casaco, descalço os sapatos e deixo-me cair mecanicamente no sofá. 
Sento-me com as mãos entre os joelhos, enquanto Dominic acende o 
aquecedor a gás e traz os cobertores da minha cama. Aconchego-me 
debaixo deles, sentindo-me entorpecida. 

Dominic senta-se na mesa de café, virado para mim, à espera, preo-
cupado, com as palmas das mãos apoiadas nas coxas.

— Obrigada por me ter trazido para aqui — acabo por dizer.
— Claro. Sente-se melhor?
— Acho que sim.
— Quer explicar-me o que se passa?
— Aquele acórdão… dizia que eu estava… desaparecida… que talvez 

estivesse… morta.
— Jesus! Porque pensaria alguém tal coisa?
Puxo os joelhos para o peito.
— Quem me dera saber.
— Bem, porque esteve tanto tempo em… afinal onde esteve?
— África.
— O que esteve a fazer lá?
Abraço os joelhos ainda com mais força, obrigando-me a manter-me 

no presente.
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— A minha mãe morreu e deixou-me uma viagem.
— E o seu pai?
— Não tenho pai. Quero dizer, não o conheço. Foi-se embora quando 

eu tinha três anos.
— Lamento.
Abano a cabeça
— Não tem importância.
Dominic flete as mãos sobre os joelhos.
— Então foi para África, mas estava previsto ficar lá só um mês?
— Sim.
— O que sucedeu?
— Adoeci pouco depois de chegar, mas de qualquer forma… estava 

na Tswanalândia.
— Quer dizer que estava lá quando o terramoto…
— Sim.
Ele põe-se bruscamente de pé. 
— Onde vai?
— Espere um momento, tive uma ideia.
Sai da sala, regressando pouco depois com um fino portátil prateado.
— Estava a pensar. Como saberia Pedro que devia dizer ao tribunal 

que você tinha desaparecido?
— Bem visto!
Pego no portátil e abro um navegador da Web. Pesquiso o Google: 

Emma Tupper Advogada. Começo por encontrar uma ligação para a pá-
gina web do The Post. Clico nela e surge um artigo.

O título diz tudo: Estrela em Ascensão da TPC Desaparecida. Dou uma 
rápida vista de olhos ao artigo. Tinha estado na Tswanalândia num sa-
fári. Tinha adoecido e tinha ficado numa aldeia perto da reserva de caça 
para que os guias pudessem ir à procura de um médico. Tinha telefo-
nado para alguns amigos dizendo-lhes que estaria de regresso à capital 
no dia 20. O terramoto ocorreu no dia 21, 8.9 na escala de Richter, a 32 
quilómetros da capital. Uma grande parte desta tinha ficado totalmente 
arrasada, destruindo as infraestruturas do país e matando milhares de 
pessoas. Todos os cidadãos estrangeiros foram fortemente incentivados 
a registarem-se junto das respetivas embaixadas (construídas de acordo 
com os padrões da Primeira Guerra, figuravam entre os poucos edifí-
cios que tinham ficado de pé) e a apanharem os voos de salvamento, 
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enviados nas semanas seguintes, para regressarem a casa. Mas eu 
nunca apareci e ninguém conseguiu encontrar vestígios meus. As enti-
dades oficiais assumiram o pior e colocaram-me numa lista, uma lista 
das más notícias. A conclusão era triste, mas óbvia. «Sentiremos pro-
fundamente a sua falta. Tinha um futuro brilhante à sua espera», teria 
dito Matt.

— O que descobriu? — pergunta Dominic.
Levanto os olhos para ele e depois regresso ao ecrã do computador 

que diz que provavelmente estou morta. O que explicaria algumas coi-
sas. Como a sensação de morte que tenho no coração, por exemplo.

Dominic tira-me o computador e os seus olhos analisam o ecrã. Solta 
um assobio surdo.

— Foda-se!
— Acho que isso está muito longe de dizer tudo.
— Tem razão. Desculpe.
— Desculpo o quê? A culpa não é sua.
— Mesmo assim. 
Dominic pousa o computador e vai direito a uma caixa que está ao 

canto e de onde tira uma garrafa de uísque escocês e um copo, onde 
verte uma dose muito generosa. Entrega-me o copo.

— Tome, beba isto.
Olho fixamente para o copo. O líquido cor de âmbar cintila. 
— Isso não vai resolver nada.
— Nunca se sabe.
Despacho tudo em dois longos goles. Arde como fogo e sabe ao 

fundo de um pântano. Ergo os olhos para Dominic. Observa-me como 
se eu fosse feita de vidro e ele fosse um martelo de bola. Uma pancada 
seca e eu ficaria feita num milhão de pequenas peças.

Seria útil se tivesse qualquer coisa que travasse a pancada.
— Passe-me a garrafa.




