PRÓLOGO

Alcanço a maçaneta com os dedos trémulos, desejando não ter
aceitado, desejando ter-me recusado a jogar o jogo planeado para
esta noite. Talvez não seja tão corajosa quanto julgava. Seguro
o envelope preto na outra mão, bem junto ao corpo, como se, de
alguma maneira, as palavras no cartão lá dentro pudessem queimar
o papel pergaminho acetinado para se revelarem a todos.
Ao sair para o corredor, abrem-se outras portas, e eu tento não
me sobressaltar quando vejo a Isabel no seu vestido justo prateado
e a Chandra na sua comprida saia de seda azul-turquesa. Sinto-me
tonta com as memórias. Presumo, no entanto, que seja esse o objetivo do jogo.
Ninguém fala, e, sem um único sorriso, descemos a elegante escadaria. Olho para o Matt, o meu marido, e não sei se ainda o reconheço,
após os nossos três anos de casamento. Tem o rosto tenso, a boca
numa linha reta. O seu envelope preto espreita do bolso do casaco.
Ao ver-me a olhar, leva a mão ao bolso, para o esconder melhor.
Quão diferente é esta noite daquela há um ano, em que saímos
dos nossos quartos, entusiasmados com o serão que tínhamos pela
frente e com o casamento no dia seguinte.
Tentei perguntar ao Matt de que é que ele achava que se tratava
o jogo desta noite, mas ele recusou-se a falar sobre isso. É, aparentemente, o que o Lucas quer — e, quando o Lucas quer alguma coisa,
consegue. Pelo menos no que respeita ao meu marido. Não que eu
ainda saiba o que vai na cabeça do Matt.
Presumo que a maioria dos casais infelizes sejam incapazes de
identificar o momento em que a relação se começa a desintegrar;
quando a proximidade se transforma em distância e a risota se torna
desprezo mal disfarçado. Eu, contudo, consigo apontar com precisão
o momento em que o meu casamento se começou a desmoronar.
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A nossa vida em conjunto parecia fácil até essa altura, como se
nadássemos lado a lado num rio tranquilo. Porém, depois, a superfície da água mudou. Alcançámos os rápidos e fomos separados.
Agora vislumbramo-nos ao longe, mas parecemos relutantes ou
incapazes de nos deslocarmos para águas mansas.
Já lá vai praticamente um ano desde que começámos a seguir
direções opostas, e agora parece que não há nada a que nos possamos agarrar, nenhum salvamento à vista. No entanto, nunca conversámos sobre isso, porque reconhecê-lo obrigar-nos-ia a abordar
o evento que nos destroçou. E iríamos ter de falar da Alex.
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CAPÍTULO 1
Um ano antes
Encosto o carro na berma da estrada, as rodas nas ervas, e viro-me para o Matt.
— Pronto, podes parar de te contorcer. Deixo-te conduzir o resto
do caminho.
Ele lança-me um olhar de surpresa fingida.
— Contorcer?!
Eu rio-me, enquanto abro a porta do carro e saio. O Matt odeia
a minha condução. Segundo ele, conduzo demasiado depressa e
travo demasiado a fundo. Provavelmente, tem razão. Para mim
conduzir é uma das necessidades da vida, como lavar a louça ou
comprar pasta de dentes, mas o caminho até à Cornualha é longo,
e o Matt já estava há duas horas e meia ao volante quando eu tomei
as rédeas.
Pego numa garrafa de água e num envelope branco, do banco
de trás, enquanto o Matt contorna o carro pela frente para se juntar
a mim. Debruçamo-nos ambos sobre um portão de metal para contemplar a paisagem, ouvindo as vacas a mastigar ruidosamente a
erva, passando a água entre nós.
— Entusiasmado? — pergunto-lhe.
— Sim, acho que sim — Eis uma resposta típica do Matt: cautelosa, ponderada.
Tiro um grosso cartão branco do envelope. O Matt dissera-me a
data e o local, mas eu ainda não me tinha dado ao trabalho de olhar
para o convite.
Nina Bélanger
e
Lucas Jarrett
desejam o prazer da companhia de
9
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Matt e Jemma Hudson
no seu casamento
Polskirrin, Cornualha
14 de julho de 2018
16 horas
— É também em Polskirrin que vamos ficar, não é? Ele alugou
uma casa de campo ou algo assim?
O Matt olha para a distância.
— Não. É a casa dele.
Tinha-me esquecido de que ele já me dissera que o Lucas vive
bem. Nunca conheci os amigos do meu marido, e ele não os vê há
séculos, ainda que tenha contacto regular com o Lucas. Não os convidámos para o nosso casamento, há dois anos. Quisemos algo recatado porque a minha mãe estava doente, e, desde então, a vida tem
sido agitadíssima, com empregos exigentes e uma casa nova.
— Sabes onde é que o Lucas conheceu a Nina?
— Em Paris, acho eu. Ele estava lá a tratar de uns assuntos da
fundação.
— Da fundação?
— Sim, a Fundação Jarrett.
Viro-me para o Matt.
— Estás a brincar, não estás? Não me digas que ele é da família
do Blair Jarrett…
O Matt sorri de orelha a orelha.
— É. Na verdade, é filho dele.
— Meu Deus! Porque é que não me contaste? Porra, Matt, ele
deve ser podre de rico!
— Não é propriamente que não te tenha contado; só nunca veio
à baila. Tu sabias que eu tinha um amigo chamado Lucas e que passava muito tempo em casa dele, na adolescência. Não achei necessário dar-te pormenores do seu saldo bancário ou da sua árvore
genealógica.
Típico do Matt. Ele não acharia nem relevante nem interessante
que o Lucas fosse filho de um homem que fizera fortuna a escrever
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um algoritmo de um motor de busca qualquer e viera a formar uma
instituição de caridade com as receitas.
— Lembra-me lá, como é que o conheceste?
O Matt vira-se para mim.
— Eu contei-te quando recebemos o convite. O pai dele jogava
golfe com o meu.
— Matt! Isso não é explicação nenhuma. De certeza que o teu pai
tinha imensos amigos com filhos. Sê mais específico, sim?
Ele inclina-se para mim e beija-me com tal ternura que me arrepia os lábios. Porém, eu não me distraio facilmente. O Matt é sempre
parco em palavras, mas desta vez não vou desistir e fulmino-o com o
olhar, fazendo-o rir por entre dentes.
— Pronto, ganhaste. Os nossos pais decidiram, tínhamos para
aí 14 anos, que devíamos aprender a jogar golfe. O meu pai queria
que eu me dedicasse a pelo menos um desporto, e eu havia sido
uma absoluta desilusão em todos os outros, pelo que o golfe era uma
espécie de último recurso. Eu, o Lucas e os nossos pais passámos
cerca de três fins de semana juntos. Evidentemente, eu não tinha
jeito, não ajudando o facto de ser baixo para a minha idade, ao passo
que o Lucas já era um gigante de um metro e oitenta. Devíamos
parecer ridículos. O Lucas percebia quão infeliz aquilo me deixava
e sugeriu ao pai que, em vez de jogarmos golfe, nos deixassem ficar
em casa dele. Tinham piscina, e, quando estava mau tempo, jogávamos snooker.
— Foi muito atencioso para um adolescente — comento, pousando a cabeça no seu ombro. Sei que o Matt não teve uma infância
muito agradável, não conseguindo estar à altura das expetativas desportivas do pai, sem saber se alguma vez iria passar do seu metro
e meio, o que, evidentemente, acabou por acontecer.
— É típico do Lucas. Ele sempre foi sensível aos sentimentos dos
outros. Assim, passámos aquela primeira primavera juntos. Depois
juntaram-se o Nick e, mais tarde, o Andrew. Certamente também
irão ao casamento.
O tom de voz do Matt alterara-se.
— Não pareces muito contente com o facto de dois se terem tornado quatro.
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Ele suspira.
— Não é isso. Eu gosto deles. São divertidos, e tenho a certeza de
que também vais gostar deles. Para ser franco, digamos que passei
um mau bocado para tentar estar à altura deles. Eram ambos quase
tão altos quanto o Lucas, e acho que, por vezes, me senti o patinho
feio.
Envolvo-lhe o pescoço com o braço e puxo-o para mim.
— Mas isso acabou, Sr. Estimado Cirurgião Plástico.
Inclino-me ligeiramente para trás e fito-o, as suas feições quase
perfeitas. Parece que modelou o rosto com o seu próprio bisturi:
nariz direito, lábios uniformes e olhos absolutamente simétricos.
Por vezes, interrogo-me por que motivo me terá escolhido, com o
meu lábio superior quase exageradamente grosso e sobrancelhas
altas, que me conferem um ar eternamente alarmado. Ainda assim,
ele jura que não mudaria nada em mim.
— Porque é que deixaste de te encontrar com eles?
— Sabes como é, andamos todos ocupados, e não vivemos perto
uns dos outros. Eu ligo ao Lucas, e trocamos e-mails, e encontramo-nos quando ele vem a Londres, mas, na maior parte do tempo, ele
ou está aqui ou num sítio qualquer a tratar de assuntos da fundação.
Assumiu o controlo desde que o pai morreu. O Andrew anda a velejar pelo mundo sempre que pode, e o Nick, apesar de ser banqueiro
em Londres, vive em St. Albans. — Aperta-me levemente os braços.
— Vá, vamos para o carro. Só nos falta cerca de meia hora, e aqui está
um calor abrasador.
Tem razão. Está um tempo surpreendente para Inglaterra. Mais
parece o sul de Itália.
Entramos no carro, e o Matt instala-se ao volante, a sua posição
predileta. Sinto-me ligeiramente inquieta em relação ao meu vestido para a cerimónia, se será suficientemente adequado, mas não o
menciono. Não fazia ideia do nível de requinte da nossa companhia.
— Conta-me mais, Matt. O que é que preciso de saber sobre
esses tipos antes de lá chegarmos? Como é que o Lucas os conheceu?
Ele abana a cabeça, num desespero fingido.
— Em breve, tu própria poderás perguntar-lhes isso, Jem. Só te
digo que o dinheiro não torna ninguém especial; portanto, não deixes
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que seja esse aspeto a definir a perceção que tens deles. É o seu atributo menos importante.
Assinto lentamente com a cabeça. Sei que o Matt tem razão.
No entanto, diga ele o que disser, o leve sentimento de entusiasmo
que crescia em mim à medida que nos aproximávamos do destino
está agora alojado na minha garganta.
Os últimos dez minutos de viagem passam em silêncio, com o
Matt a inclinar-se exageradamente para a frente, como uma criança
que vê o mar pela primeira vez. Ou talvez se deva ao facto de as vias
serem estreitas, com sebes altas de ambos os lados, e ele não faça
ideia do que há depois das curvas. Ocasionalmente, vira a cabeça
para mim e esboça-me um sorriso para me tranquilizar, como se me
lesse os pensamentos.
Quase consegui convencer-me de que estou a ser parva, e que
não importa se tenho a roupa certa ou não — pois, na verdade, o
evento não se foca em mim —, quando fazemos uma curva.
— Céus! — exclamo, num sussurro.
A estrada atinge um ponto mais elevado e prepara-se para descer
a pique, rumo à costa, oferecendo-nos uma vista panorâmica sobre
o mar. No topo de um promontório, por cima das estrondosas ondas,
encontra-se o nosso destino. Polskirrin. A casa do Lucas Jarrett.
Até o Matt está sem palavras. Avança, embora muito lentamente,
e aclara a voz.
— Até é bonita, não é?
Rio-me da sua tentativa de mostrar desinteresse. Polskirrin é
lindíssima. Presumo que se possa designar por mansão. É feita de
pedra lisa e terá cerca de dois séculos.
Um longo caminho arenoso atravessa os amplos relvados, transpondo o portão duplo de ferro forjado para um jardim cuidado,
mesmo à frente do edifício. Uma fonte exibe-se num pequeno e
oblongo lago orlado de tijolo, certamente cheio de peixinhos dourados, e, para lá da casa, entre o jardim e o mar, estende-se um bosque. Aposto que há um caminho para a costa, através do bosque,
e mal posso esperar por sentir a água fresca do mar a bater-me nos
tornozelos.
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Ao longe, embora ainda a uma distância de algumas centenas
de metros, conseguimos vislumbrar alguém à porta. Devem ter-nos
avistado.
— Bem, agora já não dá para voltar atrás, querida. — O Matt
vira-se para mim, a sorrir, de olhos brilhantes.
O portão abre-se, como que por magia, e seguimos até à entrada
do edifício, onde nos aguarda um homem de cabelo escuro. Olho
para o Matt, que sorri de orelha a orelha, e percebo que deve ser
o Lucas. Enverga uns calções azul-marinho e uma t-shirt branca,
esboçando-nos um sorriso de boas-vindas.
O Matt sai de imediato do carro, dirigindo-se ao Lucas, e só então
dou conta de quão alto ele é. O meu marido mede cerca de um metro
e setenta e cinco, mas o amigo é bem mais alto. O Matt pousa-lhe
uma mão sobre o ombro, esticando a outra para um entusiástico
cumprimento. Não consigo ouvir o que dizem, mas dou-lhes um
momento, antes de pegar no meu chapéu de abas largas, pousado no
banco de trás, e ir ter com eles.
— Lucas, esta é a Jemma. Bem, na verdade, chama-se Jemima,
mas tratamo-la por Jemma. É a minha mulher, mas isso já sabias. —
O Matt fala depressa, dizendo demasiado, estendendo o braço como
que para me puxar para o círculo.
— Bem-vinda, Jemma. É um prazer conhecer-te.
O Lucas curva-se para me dar os obrigatórios dois beijos na cara
e depois endireita-se de novo, sorrindo. Só então reparo nos seus
olhos. Têm uma tonalidade ambarina, quase como um leão. P
 arecem
calorosos e simpáticos, mas não consigo deixar de pensar se, como
os de um leão, brilharão ardentemente, vendo tudo no escuro.
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Nina Bélanger secou as mãos à pressa ao pano da louça, observando
um homem e uma mulher a saírem de um carro e a dirigirem-se
a Lucas. Podia sair para os cumprimentar, mas sentia-se estranhamente nervosa. Eles talvez se questionassem por que motivo Lucas
se iria casar com aquela pequena mulher de uma aldeia do centro
de França quando poderia escolher de entre as incontáveis mulheres glamorosas que competiam pela sua atenção em eventos de caridade. Por vezes, ela própria se interrogava.
Lembrava-se perfeitamente do dia em que se conheceram.
Lucas fora convidado para uma conferência em Paris, como orador
principal, e ela fora contratada pelos organizadores para garantir
que os apresentadores seriam bem tratados. Apareceram centenas de pessoas para o ouvir, mas correra tudo mal: a iluminação
falhara, o microfone não funcionava… Um autêntico desastre.
Nina entrara em pânico. A parte elétrica não era da sua responsabilidade, mas o orador principal, Lucas Jarrett, sim, e sentira que
lhe tinha falhado.
Lucas conduzira a apresentação com aprumo, movendo-se para
a frente do palco e elevando a voz para que o público o ouvisse bem.
No final, saíra, ao som de retumbantes aplausos, deparando-se com
Nina, furiosa, a praguejar para os técnicos. Quando ela se apercebera
da presença de Lucas, sentira as faces a arder. Pedira-lhe desculpa,
mas ele rira-se.
— Não tem qualquer importância. Estas coisas acontecem —
dissera ele. — Mas, se me quer compensar, porque não vem jantar
comigo esta noite?
Como poderia ela recusar? Nina nem se atrevera a ter esperança
de que Lucas quisesse voltar a vê-la depois de partir de Paris, mas ele
prometera voltar, e cumprira. Agora iam-se casar.
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Observou os recém-chegados a caminhar para a porta, e percebeu que deviam ser Matt e Jemma. Pareciam felizes, a sorrir amiúde
com cumplicidade, enquanto Lucas se ia dirigindo a um e depois ao
outro. Será que ela e Lucas iriam ser assim felizes? Apenas o tempo
o poderia dizer.
Quando concordara em mudar-se para ali, seis meses antes,
não fazia ideia de quantas vezes ficaria sozinha naquele casarão,
enquanto Lucas viajava pelo mundo à procura daqueles que mais
precisavam da ajuda financeira da Fundação Blair. Não tinha coragem de lhe dizer que, apesar da beleza da propriedade, não se sentia
bem em Polskirrin. Sabia o que iria parecer. Ele iria pensar que tinha
que ver com Alex.
Suspirou. Queria que a cerimónia do casamento fosse maravilhosa, e trabalhara incansavelmente em todos os pormenores.
No entanto, antes do grande dia, teria de entreter e alimentar seis
convidados, gente que não conhecia. Lucas queria que os seus velhos
amigos fossem os seus anfitriões no casamento, e perguntara-lhe se
daria muito trabalho se ali ficassem. Nina respondera que não havia
problema. Claro que não havia.
Não pela primeira vez, desejou que a sua família ali estivesse.
Mas eram tantos, e, com dois pares de avós cada vez mais velhos
que não queriam fazer a viagem, acabaram por se decidir por uma
segunda cerimónia em França, mais para o final do mês. A sua mãe
parecia determinada a superar o casamento inglês, e Nina sorria ao
imaginá-la de um lado para o outro, a dar ordens.
Afastou-se da janela, retomando a tarefa que tinha em mãos:
o almoço. Se havia algo que fazia com plena confiança era cozinhar.
A cozinha tornara-se o seu refúgio, o seu porto seguro, em caso de
necessidade.
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Agradeço com um sorriso ao rapaz que teve de interromper a
monda no jardim para trazer as nossas malas até ao quarto. Sento-me na beira da cama e olho em redor.
Que quarto encantador! A porta dupla, envidraçada, está ligeiramente entreaberta, e uma fina cortina branca balanceia-se na
brisa suave. Cheira-me a alperce, e reparo numa taça cheia deles
sobre uma cómoda antiga. Estão no ponto, com um ligeiro rubor
na casca. Sinto o colchão com as mãos e dou um saltinho para o
testar. Não tenho dúvidas de que dormiremos bem entre os frescos
lençóis.
Sorrio para o Matt, que já começou a desfazer as malas, arrumando cuidadosamente a roupa nas gavetas ou pendurando-a em
cabides, no armário. Ele é o organizador, e eu, a sonhadora. Devia
ajudá-lo, mas tomo um momento para assimilar melhor o ambiente.
Há algo de cativante nas casas antigas; não consigo deixar de pensar em quantas pessoas terão dormido dentro destas quatro paredes,
e em como seriam as suas vidas.
Dirijo-me à porta envidraçada e abro as cortinas, descobrindo
uma pequena varanda com a sua própria escadaria de pedra, que
desce para um amplo terraço de azulejos. Ouço vozes e risos lá em
baixo, enquanto os outros convidados se reúnem para um copo antes
do almoço. Apesar de o Lucas nos ter dito que o almoço poderia
esperar até estarmos prontos — ninguém se importa, desde que haja
vinho —, seria falta de educação demorarmo-nos muito mais.
Preciso de mudar de roupa, mas estou fascinada com a vista.
A casa foi construída numa colina sobre o mar, e a vista do oceano é
espetacular, a água azulíssima. Apesar do dia quente e tranquilo, as
ondas embatem na costa, e pergunto-me se terá havido uma tempestade no mar durante a noite.
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Momentos depois, ouço uns passos ligeiros atrás de mim. O Matt
envolve-me a cintura com os braços, encostando o nariz ao meu
pescoço, fazendo-me estremecer. Ao voltar-me para ele, contudo,
sinto o seu corpo tenso, e viro-me para trás, para seguir o seu olhar.
Ele observa alguém que atravessa o terraço — uma jovem mulher.
Ela está de cabeça baixa, as feições ocultas pelo cabelo preto, liso,
que pende como cortinas sobre o rosto. Enverga umas folgadas calças cinzentas de linho e uma túnica do mesmo tecido, ainda mais
folgada, mas percebe-se quão magra é, ao passar apressadamente.
Parece sentir que a observamos, pois ergue de repente a cabeça
para olhar na nossa direção, vacilando, tão brevemente que me questiono se não o terei imaginado.
— Quem é aquela? — pergunto ao Matt, ainda a acariciar-lhe o
braço, que me envolve com firmeza. Ele não responde. — Matt?
— É a irmã do Lucas. — A voz dele soa mais baixa, mais suave.
Viro a cabeça para ele.
— Não sabia que o Lucas tinha uma irmã. Ela parece… — Não sei
o que dizer. «Perturbada» é a palavra que me vem à mente, devido à
tensão do seu corpo magro e à maneira como se move, mas soa-me
exagerado. «Infeliz» talvez seja mais apropriado.
— Sim — assente o Matt, sem esperar que eu termine a frase.
— É.
— Fala-me dela.
Ele solta-me a cintura e afasta-se.
— Agora não, Jemma. Temos de nos preparar para o almoço —
diz, desaparecendo quarto adentro.
— Bem, pelo menos diz-me como se chama.
— Alex. Chama-se Alex.
Não sei por que razão o Matt ficou tão inquieto ao ver a irmã do
Lucas. Diz simplesmente que é uma longa história e que não há
tempo para isso.
— Mas esperavas que ela cá estivesse, não? — pergunto. — Afinal de contas, é o casamento do irmão.
— Pois, presumo que sim, mas pensava… aliás, esperava que ela
já estivesse melhor. Que já tivesse recuperado.
18

O Jogo do Crime.indd 18

13/05/20 09:17

O J o g o d o C rime

Quero perguntar-lhe do que é que ela precisava de recuperar,
mas ele está ansioso pelo almoço. Seja como for, certamente irei
conhecê-la em breve.
Sinto algo em relação a pessoas que parecem estar com problemas. Quando vejo uma alma perturbada, tendo a tentar ajudá-la.
Contudo, também sei quando não devo insistir com o meu marido.
Ele vira-se para mim com a sua melhor tentativa de um sorriso alegre.
— Vamos conhecer os outros. — Estende-me a mão, que eu
agarro, esperando que lhe regresse o entusiasmo que sentia antes.
Descemos a escadaria exterior e seguimos o som de risos, no
lado sul da casa, avistando uma grande mesa à sombra de uma pérgula coberta de rosas trepadeiras.
O Lucas vira-se para nós.
— Jemma, Matt, venham cumprimentar toda a gente.
Uma mulher sentada na outra ponta da mesa ergue a mão languidamente, em jeito de saudação. Quando se move para a luz,
cumprimentando-nos com um sorriso, vejo que tem cabelo cor de
mogno, bem ondulado e preso atrás da orelha. Enverga um vestido
curto de seda esmeralda, que contrasta deslumbrantemente com as
suas pernas compridas e bronzeadas. Obrigo-me a não baixar o olhar
para os calções que considerei apropriados para um almoço ao ar
livre, e curvo-me para lhe apertar a mão.
— Olá. Sou a Isabel — apresenta-se, virando-se de imediato para
o Matt. — E tu, Matt, como estás? Ainda a fazer do mundo um lugar
mais bonito?
O Matt cora. Não é evidente se ela se está a referir ao seu trabalho
ou às suas feições. Seja como for, parece um elogio, mas ele esboça-lhe um sorriso incerto. Não faço ideia de quem ela é. O Matt nunca
falou dela, embora seja óbvio que se conhecem.
Um homem de cabelo louro-escuro espetado, com uma berrante
camisa havaiana, dirige-se a nós. Descrevê-lo-ia como alto, se ele não
estivesse ao lado do Lucas.
— Matt! — exclama, dando-lhe uma palmadinha nas costas.
— Que bom ver-te! Céus, já lá vai tanto tempo! — Vira-se para mim,
inclinando-se para o ritual dos beijos, algo que eu considero sempre um pouco desconfortável, vindo eu de uma família que ama
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muito, mas que se beija pouco. — Jemma. Sou o Nick. É um prazer
conhecer-te. Como o Lucas me nomeou o barman principal, deixem-me servir-vos um copo.
— Chandra! — exclama o Lucas, de repente. — Desculpa, nem
percebi que estavas aí atrás. — Ergue o braço, indicando uma mulher
sentada na zona mais sombria.
Só a consigo ver bem quando ela se levanta da cadeira e se dirige
a nós, com a sua comprida saia bege colada às coxas, de mãos entrelaçadas à frente. Reparo que é de ascendência asiática, com gentis
olhos castanhos e uma boca generosa.
— Olá, Jemma, Matt. É um prazer conhecer-vos.
Permanece de mãos entrelaçadas, e parece-me pouco apropriado
estender-lhe a minha, pelo que lhe esboço simplesmente um largo
sorriso.
— Também é um prazer conhecer-te, Chandra.
Ela retribui o sorriso e regressa ao seu cantinho, à sombra. Pelos
vistos, o Matt também não a conhecia, e eu pergunto-me se não será
amiga da Nina.
— Sentem-se. — O Lucas aponta para duas cadeiras, e está prestes a instalar-se ao meu lado quando olha para a entrada do terraço.
— Ali vem ela!
Vejo uma mulher pequena, de cabelo escuro, curto, e uns enormes e profundos olhos castanhos a vir juntar-se a nós. A sua saia
branca de linho tem um lenço de cores garridas enfiado nas presilhas do cinto, e usa um chapéu de palha para proteger o rosto do sol
— tudo com tanto estilo que, de alguma maneira, nos faz parecer ou
malvestidos ou demasiado bem vestidos.
— Nina, deixa-me apresentar-te a todos. — O Lucas coloca o
braço sobre os ombros dela, e ela pousa a cabeça sobre o peito dele,
sorrindo-lhe, antes de se afastar para cumprimentar os convidados
com dois beijos na cara.
— Sejam todos bem-vindos. Sei o quanto o Lucas ansiava por
vos ver, e espero que apreciem a vossa estadia. Desde já, peço desculpa se parecer um pouco distraída. — Solta uma leve risada.
— Como podem imaginar, vai estar tudo bastante agitado por aqui,
pelo menos até amanhã.
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— O que podemos fazer para ajudar? — pergunto.
Nina emite um som de desaprovação e abana a cabeça.
— Nada, nada mesmo. Contratámos mais pessoal; o Lucas insistiu. Aproveitem simplesmente. Já volto com o almoço. Gosto de
cozinhar.
Ela fala um inglês perfeito, e o sotaque francês apenas a torna
mais encantadora. O Lucas observa-a a ir-se embora e volta-se para
a mesa, com orgulho nos olhos.
— Onde raio está o Andrew?! — pergunta, virando-se para trás.
— A Nina vai trazer o almoço assim que cá estivermos todos. —
Olha em redor e encolhe os ombros. — Bem, já sabemos como ele
é. Vai acabar por aparecer. Vamos beber mais um copo enquanto
esperamos.
Tenho a sensação de que irão ser uns dias de excessos. O Nick
parece levar à letra a instrução de beber à fartazana, sempre pronto
para nos encher os copos. Senta-se ao meu lado e vira-se para mim.
— Jemma, é um prazer conhecer-te finalmente. O Lucas já me
contou tudo sobre ti.
— Ah, sim? — Não fazia ideia de que o Lucas soubesse alguma
coisa a meu respeito, à exceção do facto de ser mulher do Matt.
— Claro. Deduzo que o Matt te esteja sempre a elogiar. És terapeuta da fala, certo?
Conversamos durante alguns minutos acerca do meu trabalho.
Ele assente com a cabeça, enquanto lhe falo do meu fascínio por todas
as formas de comunicação humanas, sobretudo o discurso e o uso
da linguagem. Sei que tenho o hábito de ficar horas a tagarelar sobre
a minha profissão, que considero infinitamente fascinante, mas é
provável que o Nick a ache tão interessante quanto eu acho a banca.
— Como é que conheceste o Lucas? — pergunto-lhe, tentando
mudar de assunto.
— Andei com ele na escola. Éramos internos durante a semana:
o Lucas porque o pai tinha, por vezes, de se ausentar; eu porque
os meus pais não me suportavam. — Solto um pequeno arquejo
involuntário. Ele ri-se com bastante mais entusiasmo do que o seu
comentário exige. — Estou a brincar! O meu pai andou num colégio
interno e dizia que me incutiria disciplina e me ajudaria a reprimir
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a tendência à desobediência. Eu não queria nada ir, mas ele garantiu-me que eu iria adorar.
— E teve razão? — pergunto.
O Nick esboça-me um sorriso.
— É uma pergunta complexa, demasiado profunda para uma
conversa ao almoço, e, para ser franco, não tenho a certeza se sei a
resposta. Em todo o caso, conheci o Lucas, e, com a ajuda dele, deixei de chatear os meus pais aos fins de semana, bem como durante
a semana. Saíram todos a ganhar! — Fico com a sensação de que
os seus sorrisos e risadas escondem mais do que uma leve tristeza.
— Foi então que conheci o Matt. Passávamos muito tempo juntos,
em casa do Lucas, pelo menos nos quatro anos seguintes, sobretudo
durante as férias escolares. Fazíamos de tudo, embora eu espere que
o Matt não admita algumas das nossas façanhas mais sombrias.
Mexe repetidamente as sobrancelhas, e o momento de tensão
passa. Gosto de pensar que o Matt fez algumas malandrices na adolescência. Por vezes, ele leva a vida demasiado a sério.
Terminamos a segunda bebida e começamos uma terceira, mas
o Andrew ainda não apareceu. Só então dou conta de que ninguém
mencionou a Alex.
Estou prestes a perguntar por ela quando ouço o Lucas e o Nick
a darem vivas. Giro na minha cadeira e vejo um homem de calções
de banho cor de laranja e brancos a emergir de um caminho entre
as árvores, esfregando, com uma toalha, o cabelo, que lhe roça os
ombros. As gotas de água agarram-se aos pelos pretos sobre o seu
amplo peito e a sua barriga lisa, captando a luz do Sol, e ele parece
ligeiramente confuso com a atenção.
— O que foi? Oh, merda! Estou atrasado para o almoço, não
estou? Desculpem lá! — Encaminha-se até à sombra e puxa uma
cadeira, aparentemente esquecido de que tem os calções molhados.
Só então parece reparar em mim, e depois no Matt. — Olá! Deves
ser a mulher do Matt. Sou o Andrew. — Levanta-se e contorna a
mesa para me cumprimentar, tendo o cuidado de manter o corpo
molhado afastado do meu. — Matt, como tens passado? — Sorri e
volta a sentar-se, tirando uma garrafa de cerveja de uma grande taça
cheia de gelo.
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O Lucas levanta-se.
— Bem, vou buscar a Nina, que ainda deve estar a aperfeiçoar o
nosso almoço. Um dos prazeres de me casar com uma francesa e de
ter uma governanta italiana é que ambas são obcecadas com comida.
Continua a servir vinho, Nick. Não me demoro. — Desaparece ao
virar da esquina.
Desta vez, não me acanho.
— A Alex não se vai juntar a nós? — pergunto.
Instala-se um momento de silêncio, e eu sinto que disse algo
completamente inconveniente. Por fim, o Andrew vem em meu
auxílio.
— É provável que a conheças esta noite, Jemma. Acho que ela
gosta de ficar sozinha durante o dia.
Estou prestes a prosseguir quando sinto que o Matt está a olhar
para mim. Abana ligeiramente a cabeça, e eu não digo mais nada.
A Alex é, evidentemente, um assunto tabu.

23

O Jogo do Crime.indd 23

13/05/20 09:17

CAPÍTULO 4

O almoço é bastante barulhento, com o Nick a assumir o lugar
de destaque. Não domina a conversa por completo, mas, quando
outra pessoa fala, ele eleva-se ansiosamente, na beira da sua cadeira,
à espera da próxima oportunidade de contar uma das suas histórias.
— Então e aquela vez em que construímos uma casa na árvore
e o Matt não conseguia subir para lá? — O Nick salta da cadeira e
ergue as mãos por cima da cabeça, esticando-se, a imitar o Matt
a segurar-se a um ramo.
Todos se riem, incluindo o Matt, mas percebo que não gosta
muito de ser recordado daquilo. A Isabel planta-lhe um beijo ruidoso na cara. Ainda não percebi onde é que ela se encaixa, pois tenho
a certeza de que o Matt me disse que não conhecia nenhuma das
namoradas dos amigos.
— Já que pareces decidido a fazer pouco de todos, Nick — diz o
Lucas, com um sorriso afável —, porque é que não nos falas daquela
vez em que convidaste a rapariga mais boa da escola para uma festa?
Só Deus sabe o que escreveste na mensagem que lhe enviaste, mas
adivinhem lá quem apareceu no lugar dela?
— O pai! — respondem a Isabel e o Andrew em uníssono,
batendo com as mãos na mesa, imitando um rufar de tambores.
O Nick dá um leve murro no braço do Andrew.
— Eu queria tê-la só para mim antes de tu ma roubares nas
minhas barbas. Só Deus sabe quantas mulheres eu e o Matt perdemos para ti, seu libertino!
— Tretas! Eu apenas sabia como tratar uma rapariga, e, naquela
noite, se o Lucas não tivesse intervindo, estarias morto — acrescenta
o Andrew, sorrindo de orelha a orelha.
Parece que o Lucas tem o hábito de vir em auxílio dos outros.
Estou a gostar de ouvir os gracejos, recostada na minha cadeira,
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perguntando-me se a vida poderá ser melhor do que isto: bom tempo,
o barulho distante do mar, risos partilhados num grupo de amigos e
comida deliciosa. A Nina anda atarefada em nosso redor, garantindo
que todos provemos um pouco de tudo e que não tenhamos o prato
vazio por mais de um minuto, até que o Lucas estende a mão e lhe
toca levemente no braço.
— Estão todos bem, querida. Relaxa.
Ela parece que vai protestar, mas respira fundo, sorri e recosta-se
na cadeira.
Ainda não fui capaz de discernir quem são os outros casais. Será
que o descontraído e bonacheirão do Andrew, ainda com os seus calções molhados, está aqui com a atraente e sofisticada Isabel? Ou será
que trouxe a serena e calada Chandra? A Isabel parece ter mais que
ver com o Nick — ambos gostam de chamar a atenção. Ela é muito
tátil, sobretudo com o Matt. De vez em quando, pousa-lhe possessivamente a mão no ombro. Na primeira vez, ele olhou para mim e
franziu o sobrolho, como que a dizer «O que é que eu posso fazer?».
Eu apenas lhe sorri para mostrar que me estava a divertir.
Acabamos todos por admitir que a comida nos derrotou e voltamos para os nossos quartos para recuperar do álcool, certamente
para recomeçar passadas algumas horas.
Eu e o Matt subimos descontraidamente de mãos dadas a escadaria exterior, rumo à nossa pequena varanda. Sei que vamos fazer
amor, e tenho sentido a excitação da antecipação ao longo da última
meia hora. Porém, primeiro tenho de livrar a minha mente de algumas perguntas.
— Quem é a Isabel, e como é que a conheces tão bem? Ela veio
com o Andrew?
— Eu sabia que ias fazer isso, Jemma. Não me podes perguntar
mais tarde? — replica o Matt, remexendo no botão dos meus calções.
Eu rio-me e pego-lhe nas mãos para o travar. Temporariamente.
— Não, porque eu não quero pensar em mais nada além de ti,
e ainda tenho outras duas perguntas. É só isso.
O Matt lança-me um olhar furioso.
— Pronto, está bem. A Chandra está com o Andrew. Só falta
uma pergunta.
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— Então o Nick está com a Isabel. — Dá para perceber. Apesar da
camisa vistosa e do gesticular excessivo, presumo que haja nele um
lado elegante e sofisticado. — Mas tu já a conhecias?
O Matt atira a cabeça para trás e ri-se.
— Conheço-a desde que conheço o Nick. Eles não são um casal:
são gémeos. A Isabel andava sempre connosco quando éramos mais
novos. Para ser franco, ela era muito chata, em grande parte porque
estava perdida de amores pelo Lucas.
— Pensei que ela gostasse mais de ti.
— Ah! Nem em sonhos! É puro teatro. Tens de estar mais atenta.
Ela olha para o Lucas sempre que me toca, como se quisesse fazer-lhe ciúmes.
— A sério?!
— Jemma, cala-te e vem cá.
Aproximo-me dele e começo a despir-lhe a t-shirt por cima da
cabeça.
— Última pergunta. Desculpa por ter metido a pata na poça
quando perguntei sobre a Alex… mas porque é que achas que ela não
se juntou a nós ao almoço? E porque é que ficaram todos calados?
O Matt baixa os braços e puxa a t-shirt para baixo.
— Jem, eu sei que tu gostas de salvar toda a gente e que não
suportas ver ninguém a sofrer, mas, por favor, não faças perguntas
sobre a Alex. Aconteceu uma coisa, era ela pouco mais do que uma
criança, algo terrível, mas ninguém sabe exatamente o quê, talvez
só o Lucas. Ela ficou profundamente traumatizada, e é por isso que
não falamos sobre o assunto. Eu nem sequer gosto de pensar nisso.
— O Matt afasta-se dois passos de mim. — Desculpa, querida, mas
estou cheio de calor. Vou tomar um banho rápido.
Não sei o que disse ou fiz, mas conheço aquela expressão na cara
do meu marido. Ele deu o assunto por encerrado. É algo de que não
irá falar.
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O nosso primeiro dia em Polskirrin foi passado numa confusão
de sol, sono, comida e demasiado álcool. Deitada na cama, tento
ganhar energia para tirar a maquilhagem e despir-me, rogando-me
pragas por não ter conseguido manter-me fiel à promessa de controlar o meu consumo de álcool. O Matt ainda ficou lá em baixo, a beber
e a conversar, pelo que não se sabe em que estado voltará para a
cama. Solto um suspiro e rebolo para enfrentar o ar fresco vindo da
porta aberta da varanda.
Jantámos no terraço, pois o tempo está ótimo. Fiquei aliviada
quando o Lucas disse que seria uma refeição informal e que nós próprios nos serviríamos. Optei por me sentar junto à Chandra. Reparei
ao almoço que a comida dela era diferente da nossa, e parece que
o kimchi é a base da sua alimentação. Não sei como resiste às gloriosas oferendas da cozinha da Nina, mas gosto do seu jeito tranquilo e da sua ponderação, e, tendo em conta que não bebe, achei
que seria uma boa influência. No entanto, o Andrew estava encarregue do rosé, e, sempre que eu virava a cabeça, via a garrafa a pairar,
enchendo o meu copo com o belo vinho rosado.
A nona cadeira continuava vazia, até que a Nina pediu à governanta, num italiano pouco fluente, acompanhado de muitos gestos,
que trouxesse a comida. No último momento, quando todos pegávamos nos talheres, a figura fantasmagórica de uma jovem mulher, cujo
rosto estava de novo praticamente escondido pelo cabelo, tomou o
lugar entre o Lucas e o Matt. Vi o meu marido a inclinar-se para ela e a
cobrir-lhe a mão com a sua. Julgo que o ouvi a dizer o meu nome, mas
não houve apresentações, pelo que esperei até cruzar o olhar com o
dela para a cumprimentar com um sorriso. A Alex retribuiu o sorriso.
Há um rosto adorável por detrás daquele cabelo todo, e a grossura dos
seus pulsos confirmou a minha suspeita de que ela é magríssima.
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Achei interessante que todos a tenham acolhido com naturalidade, sem fazer grande caso da sua chegada.
— Alex, passas-me a pimenta, por favor? — gritou o Nick, da
outra ponta da mesa.
— Queres mais salada, Alex? — perguntou a Nina.
Aparentemente, era absolutamente normal para todos, exceto
para mim, que ela aparecesse sem fazer qualquer comentário ou
apresentação e que se sentasse em silêncio à mesa, enquanto os
restantes convivas lhe falavam como se não esperassem nada dela.
Talvez não esperassem mesmo.
O Lucas era particularmente atencioso com a irmã, e viam-se-lhe
as sobrancelhas a juntarem-se ao fitá-la. O Matt assegurava que ela
comia um pouco de tudo, apesar da parca quantidade.
A atitude da Isabel para com os homens estava ainda mais competitiva do que ao almoço, mas, agora que sei que é a irmã gémea do
Nick e que privou muito com eles na juventude, talvez faça sentido.
Não há dúvida de que aprendeu a fazer pela vida. Contou algumas
histórias sobre cada um deles, à exceção do Lucas, talvez por ser o
anfitrião. Quando chegou à vez do Matt, virou-se para mim.
— O Matt tinha de dar sempre nas vistas, Jemma, e aposto que
isso não mudou, pois não? — Recusei-me a responder, esboçando
simplesmente um sorriso, o que não a impediu de continuar. — Não
é que ele soubesse o que fazer com as suas preciosas maquinetas:
tinha as melhores consolas de jogos, mas não sabia jogar, e o melhor
telemóvel. Na verdade, foi o primeiro Blackberry que vi na vida. Mas
ele sabia lá como é que funcionava! Deixava-o apenas num sítio qualquer para dar nas vistas, não era, Matt? — Soprou-lhe um beijo.
O Matt corou ligeiramente, embora parecesse estar a levar aquilo
com à-vontade.
— Eu lembro-me disso! — exclamou o Nick, sempre desejoso
de participar das conversas. — Foi uma prenda do teu pai, não foi?
Finalmente orgulhoso por teres entrado na universidade certa,
mesmo que nunca viesses a fazer parte de nenhuma das equipas
desportivas de Cambridge.
— Bem, pelo menos o pai dele estava orgulhoso de alguma
coisa, Nick, o que é mais do que podemos dizer do nosso querido
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pai, não é? — Havia uma certa amargura no tom da Isabel, e o Nick
lançou-lhe um olhar carrancudo.
— Ouçam — intervim, tentando aligeirar o ambiente —, o Matt
pode ser um zero à esquerda quando se trata de tecnologia… Não
olhes assim para mim, Matt, porque é verdade… Mas é brilhante
com o bisturi; por isso, julgo que pode ser perdoado, não acham?
— Absolutamente! E acho que, se quiséssemos, todos teríamos umas histórias a contar sobre ti, Isabel — replicou o Andrew,
calmamente.
Ela riu-se, e a tensão amainou.
— Então e tu, Andrew? Ainda és obcecado por barcos? À exceção
de raparigas, não falavas de outra coisa na adolescência — comentou
a Isabel.
— É verdade, e é bem provável que ainda assim seja. Faço tudo
para estar na água.
O Lucas, ao meu lado, inclinou-se para mim.
— O Andrew tinha mais namoradas do que nós todos juntos,
e nunca sabíamos com quem iria aparecer nas festas, ou se iria aparecer de todo. Era normal esquecer-se e zarpar para algum lado.
Se nessa altura ele tivesse a aparência que tem hoje, e a mesma
atitude descontraída, consigo perceber bem por que motivo atraía
as raparigas.
— Como é que o conheceste? — perguntei ao Lucas.
— Ah, isso é outra história. O meu pai inscreveu-me numa
escola de vela, nas férias. O Andrew andava lá a ajudar; já era um
marinheiro qualificado. Eu era alto e desengonçado, e ainda não
tinha aprendido a desviar-me da retranca. No meu primeiro passeio,
atingiu-me com força na cabeça, atirando-me para a água. O Andrew
pescou-me para dentro do barco.
Eu queria fazer mais perguntas, mas fomos interrompidos pela
Chandra, com uma das suas raras investidas na conversa.
— O Andrew mostrou-me a casa onde vocês foram criados, Lucas
— disse ela. De alguma maneira, fê-la parecer uma instituição, em
vez do casarão no meio do campo, em Hampshire, que eu vira num
documentário sobre o Blair Jarrett. — Porque é que decidiram vir
para aqui, para a Cornualha?
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Ficaram todos em silêncio. A Alex baixou a cabeça, e o Lucas
olhou-a com preocupação. Durante um momento de inquietação,
ninguém falou.
— Quando o meu pai morreu, pareceu fazer sentido mudar de
ares. — O Lucas virou-se novamente para mim, como que para continuar a conversa anterior.
— Se calhar a morte dele deixou lá um desequilíbrio espiritual.
Talvez tenhas sentido isso. — A Chandra não desistira.
O Lucas soltou uma risada desconfortável.
— Acho que não sou assim tão sensível, Chandra. Não tenho
a tua capacidade para apreciar nada de metafísico.
— Ei, malta — interveio o Nick, alegremente, uns bons segundos depois —, temos um casamento pela frente; por isso, concentremos as energias em coisas boas, sim? — Levantou-se. — Vamos lá
improvisar aqui um brinde, o primeiro de muitos. Um brinde à Nina
e ao Lucas!
Todos ergueram os copos, e a conversa prosseguiu como antes.
Porém, vi o Lucas a envolver delicadamente o pulso da Alex com
a mão.
A Chandra baixou a cabeça e continuou a comer. O Andrew
olhou-a com preocupação, mas ela não se mostrou chateada com a
leve reprimenda. Parecia que todos, à exceção de mim e da Chandra,
sabiam algo em relação àquela casa. E ninguém queria falar sobre
o assunto.
Não tive oportunidade de perguntar ao Matt por que motivo
aquele assunto era tão delicado, e não vou esperar por ele. Obrigo-me a sair da cama e dirijo-me à casa de banho. Só me apetece deitar
a cabeça numa almofada fresca e dormir.
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Polskirrin sempre me pareceu o meu porto seguro. Aqui não há
memórias — apenas aquelas trancadas na minha mente e que eu não
quero analisar, ou não consigo. É raro sair da propriedade, e nunca sozinha. Apenas com o Lucas, quando ele cá está. A Nina tenta levar-me nos
seus passeios, mas eu recuso sempre, educadamente. A única maneira de
conseguir viver em paz é rodeando-me de beleza, e basta um mero vislumbre da crua realidade da vida fora dos limites de Polskirrin para me fazer
cair num lugar sombrio. Tento ser útil, ajudar o Lucas com a fundação,
e sou boa nisso. Dá-me um propósito.
Hoje, porém, tem sido inquietante ver cá os amigos do meu irmão.
Observei-os do bosque, perguntando-me se os iria reconhecer. Julguei
que o tempo os teria mudado, mas são apenas versões adultas da sua
adolescência.
Eu tinha 9 anos quando o Lucas os tomou sob a sua alçada, e, nessa
altura, pareciam-me tão crescidos. No entanto, após tanto tempo a passar
fins de semana e férias escolares com eles, já lhes tinha tirado as medidas.
O Nick andava sempre desesperado por impressionar o Lucas, a tentar
ser o espirituoso; o Andrew era o mais contido, nunca se sentindo inteiramente em casa devido ao seu passado de pobreza; o Matt, intimidado
pelos outros, era reservado e inseguro, aquele que eu mais queria voltar
a ver. E a Isabel… Quanto menos se disser sobre ela, melhor.
Não esperava que vê-los, ouvir as suas vozes, tivesse tanto impacto em
mim, mas eles reabriram feridas tapadas com pensos durante anos. Foi-me dito várias vezes — por psiquiatras, psicólogos e outros especialistas
que o Lucas encontrava — que tenho de enfrentar o que me aconteceu;
tenho de lá voltar, na minha mente, e aceitá-lo. Só então poderei realmente recuperar.
Contudo, nunca fui capaz. Bloqueei a memória — todos os momentos angustiantes.
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Até agora.
Vê-los, ouvi-los, falar com eles ao jantar levou-me de volta a outro
tempo. De repente, fora do meu controlo, as imagens avivaram-se, a cores,
e doem demasiado, destroçam-me.
É como se eu pairasse sobre o mundo, a olhar para baixo. Consigo
ver-nos na casa do pai do Lucas, a brincar na piscina, a comer salsichas
de churrasco. Depois, estou na casa da piscina, a rir-me das suas palhaçadas, a esconder-me quando ameaçam atirar-me à água fria. A casa da
piscina sempre foi o meu esconderijo. Todos o sabiam.
Ao observar-me a mim própria a espreitar pela porta, fingindo que
eles não sabem onde estou, os contornos das imagens ficam escuros, como
se um denso nevoeiro avançasse por cada recanto. A luz do Sol desaparece, e já é noite. Não consigo respirar. Como é que vim aqui parar?
Depois a imagem altera-se. Estou em casa, mesmo antes do Natal —
sei-o porque vejo, ao fundo da rua, uma casa iluminada com imensas
luzes coloridas e um Pai Natal insuflável a dançar ao vento, no telhado.
Porém, não há luzes na nossa casa. O Pai Natal não nos virá fazer uma
visita.
A chuva gelada bate na minha janela, e eu rezo para que bata mais
fortemente, para que o barulho se sobreponha aos gritos e às obscenidades
que se ouvem lá em baixo. Sei que só lá está uma pessoa, pelo que a raiva é
dirigida ao mundo em geral e a todos os que nele habitam. Sobretudo eu.
Ouço um grito, uma ordem para eu descer as escadas, mas não arredo
pé, olhando pela janela do quarto para a noite escura e molhada, sofrendo
de tristeza e ansiando por ver o meu irmão. É então que decido que, esteja
o tempo como estiver, tenho de me ir embora. Não aguento ficar nem mais
um minuto.
É a pior decisão da minha vida.
Tento afastar as imagens da minha mente. Não quero ver o que acontece a seguir. Não estou pronta, pelo que, ao invés, olho para as estrelas.
A luz já desapareceu. Passou-se mais um dia. Apesar de tudo, consegui
superá-lo. No entanto, com as memórias, surgem perguntas — algumas
de há muitos anos, outras desta noite. Ainda assim, não tenho respostas.
Dispo-me, até ficar só com a roupa interior, e dirijo-me ao oceano
escuro, com o reflexo da Lua em quarto minguante a tremeluzir na superfície. Sinto a água fria nos pés, nos tornozelos, nas canelas, nos joelhos.
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O mar, anteriormente picado, já se acalmou, e agora sinto-o sedoso na
pele. Assim que alcança as minhas ancas, mergulho nas suas frias profundezas e nado em direção à entrada da baía, com braçadas fortes. Foram
tantas as vezes em que pensei que deveria continuar, até que Polskirrin se
tornasse nada mais do que um pontinho num promontório distante e eu
ficasse sem energia, sem fôlego, à espera de que a superfície se abrisse para
que eu me pudesse afundar sob as ondas, deixando-me cair, enquanto o
oceano me reclamava.
Porém, esta noite não. Deito-me de barriga para cima e flutuo,
sem peso, a olhar para o céu, esvaziando a mente, fitando uma única
estrela, sabendo que está a anos luz de distância, triliões de quilómetros,
e concentro-me na minha própria insignificância.
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