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Caro leitor,

Os prédios falam connosco. Têm um coração e uma história e segre-
dos sussurrados no ranger das tábuas do soalho. Há alguns que nos 
transmitem uma sensação inexplicável de familiaridade, assim que 
entramos pela porta.

Há tempos, andava à procura de um cenário para o meu novo 
romance, A Filha Desaparecida. Estava no Goodwood Hotel, em  Sussex, 
e encontrei por acaso um velho mapa a preto-e-branco de Chichester, 
com a imagem desbotada de um edifício e a legenda: «Asilo de Luná-
ticos do Condado». Tive um calafrio repentino.

Mal cheguei a casa, telefonei à minha sogra, que trabalhou 
em tempos como inspetora da polícia. Ela aceitou de bom grado 
ir comigo até Chichester, para dar uma espreitadela ao edifício 
do antigo Hospital Psiquiátrico de Graylingwell, agora convertido 
num condomínio de apartamentos de luxo. Quando estava na polí-
cia, nos anos 70, ela tinha levado algumas «almas perdidas» para 
serem internadas em Graylingwell, e conhecia relativamente bem 
o sítio.

Estava um belíssimo dia ensolarado de inverno enquanto pas-
seávamos pela propriedade, absorvendo a atmosfera e tirando foto-
grafias aos anexos decrépitos que não haviam sido recuperados. 
Lá dentro, apesar da aparência moderna dos apartamentos remo-
delados, ainda se conseguia sentir a história do lugar. Imaginei os 
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pacientes a percorrerem os corredores e a visitarem a capela — que 
se mantivera intacta.

Mesmo depois de absorver a atmosfera, todavia, ainda me faltava 
uma história. Quando nos afastávamos do imponente edifício vito-
riano, a minha sogra disse:

«Sabias que, até aos anos 50, se um homem rico se chateasse 
com a mulher, podia mandar trancá-la aqui para se poder casar com 
a amante?»

Por pouco não bati com o carro. Uma mulher de perfeita saúde 
podia ser internada para o resto da vida a mando do marido? Fui 
averiguar, e era mesmo verdade. A Lei dos Regimes Matrimoniais 
de 1937 alargou os motivos para o divórcio, que até então se fun-
davam apenas no adultério, para passar a incluir o abandono ilegí-
timo durante mais de dois anos, a crueldade, a insanidade incurável, 
o incesto ou a sodomia. Como era muito difícil conseguir o divórcio 
pela via normal, vários maridos recorriam a fotografias falsas de infi-
delidade das mulheres, chegando ao extremo de conseguirem que 
fossem declaradas loucas e internadas, para fugirem ao escândalo 
ou a quaisquer outras repercussões.

Fiquei chocada, horrorizada… mas também inspirada. Tinha 
a minha trama e o meu cenário. Agora só me faltavam as perso-
nagens, que foram ganhando vida por magia assim que comecei a 
debruçar-me sobre esta faceta inacreditável e silenciada da nossa his-
tória recente.

Espero que aprecie tanto a leitura de A Filha Desaparecida como 
eu gostei de escrever o livro.

Emily
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Ao meu marido Steven,
o meu amor, a minha vida, capaz das coisas mais altas.

Só percebi que estava perdida quando te encontrei.

———

Sempre foi assim: o amor só conhece a sua verdadeira  
vertigem ao chegar o instante da separação.

Kahlil Gibran
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PRÓLOGO

Sábado, 19 de novembro de 1960

— P or favor, senhor, deixe-me sair daqui. Não me estou a 
sentir bem.

Rebecca olhou por cima da mesa para o polícia de 
óculos metálicos, que não a deixara sair da sala de interrogatório 
desde que ali haviam chegado duas horas antes.

O inspetor Gibbs puxou uma grande baforada do seu Woodbine 
e soprou o fumo espesso e cinzento para o teto da sala abafada.

Rebecca baixou os olhos para as mãos: ainda tinha, nas costas do 
pulso direito, pequenos salpicos do sangue da mãe, que se pôs a ras-
par com as unhas. Ainda trazia vestida a camisa de noite branca com 
que dormia. A bainha estava suja de sangue. Só lhe apetecia despir-se, 
enfiar-se no banho, submergir por completo na água e nunca mais vir 
à tona.

— Estamos quase a terminar. Preciso apenas de esclarecer melhor 
alguns pormenores antes de mandar datilografar o seu depoimento. 
— O inspetor Gibbs debruçou-se para a frente, com os olhos negros 
concentrados nos dela, e esborrachou a beata do cigarro com o indica-
dor manchado de nicotina. — Vou buscar-lhe um copo de água.

Ao levantar-se, a cadeira arrastou no chão de ladrilhos, soltando 
um ruído estridente que a sobressaltou. Embrulhou-se melhor na 
manta de lã áspera que lhe tinham dado. Estava a tremer e com frio. 
Tanto frio.

O inspetor Gibbs deixou a porta bater com estrondo atrás dele. 
Rebecca sentiu os olhos arderem ao olhar para o relógio na parede: 
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quatro da madrugada. Nunca ficara acordada até tão tarde. De vez em 
quando, escondia-se com Harvey no abrigo antibomba, para fugir 
à ira do pai, mas o apetite deste pelo torpor induzido pelo uísque 
costumava dominar-lhe os ataques de fúria por volta da meia-noite.

Quando começavam os gritos, ela fazia sinal a Harvey da janela 
do quarto, com a lanterna que ele lhe havia arranjado. O rapaz atra-
vessava então o campo de milho a correr e abria o alçapão exterior 
do abrigo do chalé de Seaview. Ela já estaria ali à espera dele, depois 
de entrar através de uma portinhola que ficava no armário por baixo 
das escadas. O abrigo era uma pequena cave subterrânea, que o pai 
tinha tratado de encher com comida enlatada, livros e velas, não 
fosse o inimigo alemão regressar para lhe chacinar a família. A para-
noia incomensurável do pai, que tornava num inferno a vida dela e 
a da mãe, também lhe fornecia assim uma escapatória inadvertida.

Rebecca permaneceu sentada a observar a cadência do ponteiro 
dos segundos no relógio na parede, com a passagem do tempo a 
afastá-la cada vez mais e mais da última ocasião em que vira a mãe. 
A última em que jamais a veria. Ainda tinha a imagem dela gravada 
no espírito: a boca aberta à procura de ar, os lindos lábios pálidos, 
que tantas vezes a tinham beijado, a pele a perder a cor, e por fim 
o último fôlego, com a vida a abandoná-la.

O silêncio da sala de interrogatório repleta de fumo latejava-lhe 
nos ouvidos. Estava exausta, mas o cérebro não parava de repisar a 
cena que tinha ido encontrar depois de ouvir os gritos lancinantes da 
mãe, que a fizeram correr a toda a pressa do seu quarto para a sala 
de estar de Seaview: a mãe jazia no tapete bege que Rebecca tantas 
vezes a vira bater ao sol nos degraus do chalé.

Um tapete que estava agora tingido do sangue que lhe jorrara 
dos ouvidos e do nariz. Os olhos tão inchados dos pontapés que o 
pai de Rebecca lhe desferira com as pesadas botas pretas, que lhe 
impediram de ver a filha uma última vez à soleira da porta.

— Pronto, menina Waterhouse. — O inspetor Gibbs sobressal-
tou-a ao regressar à sala minúscula. — Vamos recapitular mais uma 
vez.
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Parecia-lhe que fora já noutra vida. Horas antes estava deitada no 
seu quarto, com o vento que soprava de Wittering Bay a uivar-lhe à 
janela. Apesar do cobertor extra que fora buscar ao armário, tinha 
as extremidades dormentes do frio.

Conseguia imaginar o pai a barafustar enquanto atiçava o fogo, 
resmungando com os seus botões por entre os arrancos de tosse 
do pó. A mãe estaria a olhar para ele, com o cabelo acastanhado 
muito liso amarrado num carrapito, as pernas cansadas esticadas 
na banqueta à frente dela, recatadamente à espera de que o humor 
dele pudesse ficar mais caloroso com as chamas. Depois de acen-
der a lareira, o pai devia ter tirado a chave da gaveta da secretária, 
dirigindo-se por fim ao armário trancado onde guardava a pistola 
Luger, como todas as segundas-feiras, para a desmontar meticulo-
samente e esfregá-la com óleo de linhaça, enquanto a mãe obser-
vava, ansiosa.

— Nem todos se podem dar ao luxo de ser tão ingénuos como 
tu, Harriet — costumava dizer. — Um homem precisa de ter meios 
para proteger a família.

Rebecca havia sentido a tensão atravessar o soalho até ao seu 
quarto. Estava um silêncio mortal, como sempre que o pai mer-
gulhava na sua melancolia. O dia fora exasperante, já que os pais 
tinham sido convocados pelo diretor da escola para conversar acerca 
dela. O pai não lhe dirigira a palavra depois disso, a não ser para lhe 
transmitir que iriam abandonar Seaview logo pela manhã e que ela 
nunca mais tornaria a ver Harvey Roberts.

A lembrança de Harvey puxou-a subitamente de regresso ao 
presente.

— Preciso de ver o Harvey, por favor — pediu.
— Tudo a seu tempo. O rapaz estava a armar confusão e tivemos 

de o pôr numa cela.
A náusea tinha voltado: a figura de Gibbs sufocava-a. Lembrava-

-lhe as ratazanas que rastejavam pelos currais das ovelhas na quinta 
de Seaview. Os dentes eram amarelados e pontiagudos; as pontas da 
grande bigodaça preta estremeciam quando falava, como vibrissas.
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Rebecca reteve as lágrimas que lhe queriam saltar dos olhos. Assim 
que a levaram para a sala de interrogatório, tinha ouvido  Harvey a gritar 
por ela no corredor. Escutara vários polícias a falarem uns com os outros 
e a mandarem-no ter calma, ameaçando que o trancavam durante a 
noite se fosse preciso. Tinha-o ouvido esmurrar a porta que os separava, 
e depois a voz dele a afastar-se enquanto o arrastavam para longe.

— Então e o pai do Harvey? Ainda só tenho 13 anos. Não deveria 
ter um adulto comigo? — perguntou Rebecca, com a voz trémula. 
O inspetor Gibbs fitou-a melhor.

— O Ted Roberts está embriagado. Não se deve lembrar do seu 
próprio nome, pelo que não lhe seria de grande utilidade, infeliz-
mente. Vamos telefonar aos serviços sociais assim que seja hora de 
expediente, e o tribunal emitirá depois uma declaração de tutela.

— O que significa isso? — indagou Rebecca, com o coração a 
transbordar de pânico.

Gibbs susteve-lhe o olhar.
— Significa que a menina irá ficar à guarda das autoridades 

locais, e que lhe irão atribuir uma assistente social que ficará res-
ponsável por si.

— Mas eu quero viver com o Ted e o Harvey. — Rebecca não 
conseguiu mais impedir as lágrimas de saltarem. — Deixe-me usar 
a casa de banho, por favor. Não me sinto nada bem.

— Olhe, quanto mais depressa esclarecermos bem o que se pas-
sou, mais depressa estaremos despachados.

— Mas eu já esclareci, já lhe contei tudo. Por favor, não me obri-
gue a repetir tudo outra vez.

Ela não se queria lembrar mais da voz exaltada do pai a sobrepor -
-se à tempestade que rugia em torno da casa. Dos brados que 
vinham do andar de baixo, atravessando o soalho, e das palavras da 
mãe, a tentar acalmá-lo. Imaginava ainda a mãe a tremer na cadeira, 
cheia de medo do que poderia vir. Alguma coisa na sala do rés do 
chão partira -se com estrondo. O coração de Rebecca saltara ainda 
mais aflitivamente enquanto o vento e a chuva vergastaram a janela. 
Tinha-se visto obrigada a tapar a cabeça com os cobertores.
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— Só mais uma vez. Ainda tenho de anotar tudo, para a secre-
tária poder bater o seu testemunho à máquina quando começar o 
turno dela, de manhã. — O inspetor suspirou entre uma baforada de 
fumo. — Conte-me novamente: o que fez a sua mãe esta noite para 
enfurecer assim tanto o seu pai?

Rebecca enxugou uma lágrima, exausta. Sentia a cabeça desfeita: 
era impossível explicar àquele polícia o que significava viver com um 
homem como o pai dela.

— Ela não fez nada. Nunca precisávamos de fazer nada. Ou era 
porque eu deixava um lápis fora do sítio, ou porque a minha mãe não 
tinha dobrado bem uma toalha. O meu pai sofre de neurose crónica 
de guerra. Foi tratado no Hospital Psiquiátrico de Greenways, mas 
nunca recuperou por completo. Tem um temperamento colérico e 
basta um pequeno ruído ou incómodo para desencadear uma crise.

— Mas hoje aconteceu de facto alguma coisa que o deixou zan-
gado. A menina disse-me que fez gazeta à escola. — O polícia olhou 
para ela, com a caneta em riste.

Rebecca fechou os olhos e recordou o dia anterior, quando era 
uma pessoa diferente, ainda uma rapariguinha com uma família, 
sentada no corredor à porta do gabinete do diretor da escola, concen-
trada na alcatifa cor de laranja felpuda enquanto as vozes ressoavam 
lá dentro.

— É aquele rapazola Roberts, é uma má influência — dissera o 
diretor um pouco mais alto. Rebecca tinha-o imaginado a andar de 
um lado para outro com as mãos atrás das costas, enquanto falava 
com os seus pais.

— Eles vivem na quinta vizinha de Seaview e o Ted Roberts 
foi patrão da minha mulher quando eu estava a ser tratado em 
Greenways. — A voz do pai era calma, como sempre que estavam 
fora do recato do lar. — A Rebecca e o Harvey são da mesma idade, 
e infelizmente eu não estava cá para pôr um travão à quantidade 
muito pouco saudável de tempo que passavam juntos.

— É muito avisado confiar nos seus instintos, Sr. Waterhouse. 
Embora eu sempre tivesse achado que a Rebecca teria expetativas 
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mais altas do que tornar-se mulher de um lavrador, temo que a rela-
ção dela com esse rapaz Roberts esteja a revelar-se nociva. As notas 
dela têm vindo a baixar.

— As notas? — deixara escapar a mãe, ansiosa. — Mas os estu-
dos são tudo para a Rebecca! Ela sempre quis ser médica. — Calou-
-se, subitamente acanhada pela interrupção.

— Agora é um pouco tarde para esse espalhafato, Harriet. 
Eu bem te alertei em relação àquela gente.

— Enfim, a maior parte das raparigas põem de lado as ambições 
quando se apaixonam, como fui constatando com o correr dos anos 
— dissera o diretor prosaicamente.

— Apaixonam?! — A voz do pai dela soara inesperadamente 
alta. — Ela tem 13 anos, pelo amor de Deus!

— Posso perguntar se tem havido problemas em casa? — inda-
gara o diretor num tom cauteloso.

— Não, nada que me ocorra. E a ti, Harriet?
Rebecca sustivera a respiração. Sabiam ambas muito bem por-

que é que ela fizera gazeta naquele dia, porque estava tão deses-
perada por se encontrar com Harvey. O pai tencionava levá-la de 
Seaview, afastá-la de Harvey, as únicas coisas que ainda lhe traziam 
algum alento à vida.

As notas dela não se tinham ressentido por causa de Harvey, 
mas porque estava exausta de viver com medo. Porque os pesadelos 
dela terminavam apenas à noite, quando precisava de pisar o chão 
de mansinho. Porque tinha demasiado receio de entrar em qualquer 
quarto de sua casa, não fosse deparar-se com o pai. Porque se tor-
nara quase um alívio ver o pai a espancar a mãe, já que ao menos 
assim terminava a tensão de esperar que a primeira pancada che-
gasse. E de todas as vezes a mãe acabava por desculpá-lo, inventando 
justificações enquanto enxugava o sangue da boca para depois lavar 
a fronte sobre a pia de cerâmica da cozinha minúscula.

— Porque é que hoje sentiu necessidade de abandonar a escola 
sem autorização? — quis saber o inspetor Gibbs, puxando-a repenti-
namente de volta ao presente.
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— Fui despedir-me do Harvey — respondeu Rebecca baixinho. 
Tinha começado a tremer, o corpo inteiro a entrar em choque.

— Porque se ia mudar de casa? — Gibbs esperou que ela assen-
tisse antes de rabiscar no papel.

— Ele estava a fazer fardos de palha no Hospital Psiquiátrico 
de Greenways. Têm lá uma quinta onde os pacientes trabalham. 
O  Harvey e o pai dormem no pub ali perto durante a semana, por 
isso eu sabia que de outra forma não o conseguiria ver antes de nos 
irmos embora.

Rebecca fechou os olhos e respirou devagarinho, tentando aliviar 
a náusea.

— Estamos tomadas de amores pelo rapaz, não é?
— O Ted e o Harvey são como família para mim. Acolheram 

a minha mãe quando eu era bebé e o meu pai foi internado em 
Greenways. Teríamos dado por nós na rua sem eles.

O inspetor Gibbs acenou vagarosamente com a cabeça.
— E como é que conseguiu chegar a Greenways depois de se 

escapulir da escola?
— Apanhei o autocarro.
A barriga doía-lhe. O penso higiénico que trazia por dentro das 

calcinhas estava a irritar-lhe a pele e tinha a certeza de que precisava 
de o mudar, mas não trouxera nada consigo a não ser a camisa de 
dormir. Odiava aquilo que o próprio corpo lhe estava a fazer: o san-
gue empapado e a dor, não apenas no baixo ventre mas também 
nas costas e nas pernas. Odiava os pelos púbicos nas virilhas e as 
maminhas a crescerem, sempre doridas. Não queria que o corpo 
dela mudasse e não percebia que jeito teria aquilo. Ao contrário das 
outras raparigas da sua turma, que já davam gargalhadinhas com a 
perspetiva de se casarem e terem filhos, só de pensar nisso ficava 
horrorizada.

— Não te cases nunca, Rebecca; só nos deita a perder —, segredara -
-lhe a mãe uma noite enquanto descascavam batatas para o jantar. 
— Tenho andado a pôr dinheiro de parte numa conta, para ires para 
a faculdade de medicina. — Harriet tinha olhado de esguelha pela 
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porta da cozinha para Jacob, que estava a ler o jornal, antes de se virar 
de novo para a filha. — Mas não contes a ninguém. Promete-me só: 
aconteça o que acontecer, vais levar os teus estudos até ao fim.

Ficara assustada ao ver a mãe tirar uma caderneta dos correios 
do fundo de uma gaveta da cozinha para lha mostrar. Sentira as 
lágrimas assomarem, com a tensão que dominava a casa a todo o 
tempo a vergar-lhe momentaneamente o espírito e o corpo.

— Promete-me.
— Prometo.
Tudo começara no dia em que o pai voltara de Greenways. 

Rebecca tinha olhado para ele, os olhos pretos e taciturnos a fitarem-
-na, um sorriso forçado no rosto marcado pelas cicatrizes.

— Porquê, mamã? Porque é que ele grita contigo e te magoa? — 
O nó no estômago que aquele estranho lhe infligira já estava então 
a afetar a sua antiga confiança radiante. Agora, para onde quer que 
fosse, era seguida por uma nuvem negra. Temia mais que tudo ficar 
sozinha com o pai e escondia-se por trás das pernas da mãe sempre 
que ele saía do quarto, com os olhos embaciados e colérico.

— As coisas agora terão de ser diferentes aqui em casa, pequer-
rucha, porque o papá está um bocadinho triste e assustado por ter 
combatido na guerra. E temos de apoiar as pessoas que amamos, 
mesmo que elas não sejam tão afáveis e bondosas connosco como 
gostaríamos. Não te preocupes, ele há de melhorar.

Aos 5 anos, a vida tal como ela a conhecia chegara ao fim. O lar 
despreocupado e repleto de amor transformara-se do dia para a noite 
numa prisão. O som das gargalhadas, o cheiro da brisa marinha que 
entrava pelas janelas abertas, a areia espalhada no chão da cozinha, a 
música no rádio… Assim que ele entrara pela porta, a alegria da mãe 
despedira-se para sempre.

— E o que aconteceu quando chegou a Greenways? — perguntou 
o inspetor Gibbs, inclinando-se para a frente para pegar na caneca 
de café que já tinha esfriado.

Rebecca lembrou-se da tarde anterior. Sentira um arrepio na 
espinha com o frio gélido assim que saíra do autocarro, como que 
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a avisá-la que voltasse para trás. Não obstante, dirigira-se ao edifício 
gótico de três andares na orla de Chichester, com um formigueiro na 
barriga. Os portões altos de ferro forjado a alertarem para a realidade 
de que quem ali entrasse dificilmente voltaria a sair.

Quando os portões se fecharam ruidosamente atrás de Rebecca, 
um homem recém-barbeado viera ter com ela, impedindo-lhe a pas-
sagem, com os olhos virados para um ponto longínquo.

— Em que dia é que nasceste? — perguntara-lhe, balançando o 
corpo de uma perna para outra.

— Vá lá, não te acanhes. Diz ao George a tua data de nascimento 
e ele revelar-te-á que dia da semana é que era. — Ela enchera-se 
de alívio ao virar-se e deparar-se com Harvey a sorrir-lhe, com um 
macacão sujo de lama e o cabelo loiro a esvoaçar em frente dos olhos 
azuis.

— Está bem… Nasci a 8 de janeiro de 1947.
Para sua estupefação, George bradara imediatamente, sem 

hesitar:
— Quarta-feira! — Olhara para ela antes de acrescentar: — És a 

menina do quadro.
— É incrível! Como é que ele faz isto? — perguntara Rebecca, 

acrescentando depois, com o sobrolho franzido: — De que quadro 
está ele a falar?

Harvey encolhera os ombros.
— O George tem uma mente brilhante, mas teve de ser insti-

tucionalizado. Nunca conseguiria sobreviver fora dos muros do 
hospital.

— Não imaginei que fosse assim: pensei que estivesse toda a 
gente trancada. — Ela tinha tentado não olhar pasmada para todo 
o lado, mas a curiosidade levara a melhor. O frio penetrante estava 
a fazê-la tremer.

— Bem, há uns quantos que andam por aí à solta, porque os 
médicos acham que a atividade física os pode manter ocupados, 
mas aqueles que têm surtos psicóticos e que podem ser um perigo 
para eles mesmos e para os outros estão de facto trancados ali na 
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ala B — explicara Harvey, apontando para as dezenas de janelas em 
arco que os observavam da fachada do edifício principal. — Mas o 
que estás aqui a fazer? Não devias estar na escola?

Harvey levara-a por uma porta, para fugir ao frio agreste, e Rebecca 
dera por si com o amigo na ponta de um corredor aparentemente 
interminável, saído de um pesadelo. Sentia-se a tensão no ar, e ela 
conseguia ouvir o que parecia uma mulher a gritar pela própria vida.

— Encontrei o Harvey e disse-lhe que nos íamos mudar — res-
pondeu Rebecca, baixinho, ao inspetor Gibbs.

— E o que disse ele? — O polícia levantou os olhos das suas 
notas e fitou-a, especado.

Rebecca deteve-se antes de responder.
— Disse que viria hoje à noite ter comigo a Seaview para fugir-

mos juntos.
Ainda o conseguia ver, a observá-la com aqueles olhos azul-claros.
— Mas a tua casa é na quinta de Seaview. O teu pai ficaria per-

dido sem ti — dissera-lhe Rebecca.
— Ele há de aguentar-se. Sabe perfeitamente o quanto… eu gosto 

de ti. — Harvey batera com os pés para limpar a terra.
— E para onde iríamos? Então e a escola? Se eu for contigo, 

nunca terminarei os meus estudos, e acabarei igualzinha à mamã.
Tinham-lhe ardido os olhos com as lágrimas, de pânico.
— E como foi que a menina respondeu a essa proposta? — 

Gibbs debruçou-se para a frente, olhando-a fixamente, com o cigarro 
a queimar o pouco oxigénio que restava na sala.

— Disse que não podia abandonar a minha mãe — retorquiu 
Rebecca, ao mesmo tempo que lhe rolava outra lágrima. Tinha 
receio de chorar; de nunca mais conseguir parar, se começasse.

— Quer dizer que se veio embora? — perguntou o inspetor Gibbs.
Rebecca assentiu.
— Mas, quando chegámos hoje a sua casa, a menina disse que 

tinha ouvido alguém à porta, antes de descer as escadas e encontrar 
os seus pais. E que foi essa pessoa quem desencadeou a discussão 
que conduziu à morte deles. Acha que se tratava do Harvey?
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— Não. — Ainda conseguia ouvir as janelas do quarto a abana-
rem com o vendaval implacável, como se fossem desfazer-se, e o 
trac-trac-trac da aldraba da porta, a chocalhar com a ventania.

— Como é que pode ter a certeza?
— Porque quando desci as escadas não havia ninguém em casa. 

Devo ter imaginado. Ele e a mãe passavam a vida a discutir. Estava 
um temporal imenso, a sacudir as janelas, devo ter ouvido mal.

— Mas contou-me há pouco que ouviu o seu pai a falar com 
alguém, e que depois houve uma grande discussão. Não faria sen-
tido que esse alguém fosse o Harvey, se ele tivesse dito que a tinha 
ido buscar?

Gibbs debruçou-se mais para a frente e Rebecca ficou muito 
tensa, com os espasmos na barriga a voltarem a doer-lhe.

— Não. — Ela abanou a cabeça. Precisava tanto de sair daquela 
sala. Não conseguia respirar. Ainda sentia o cheiro da pólvora quei-
mada da pistola Luger após o disparo.

— Porquê?
— Porque o Harvey nunca teria deixado a minha mãe a morrer 

ali deitada no chão. Ele adorava-a.
— Não se pode ter dado o caso de ele ter abatido o seu pai para 

tentar salvar a sua mãe?
— Não.
— Como é que sabe?
— Porque sei. Ele não seria capaz de uma coisa dessas. Por favor, 

senhor, acho que estou mesmo prestes a vomitar.
— Enfim, felizmente, para ele, o pai é um alcoólico, havendo 

testemunhas que dizem tê-los visto, aos dois, hoje à noite no King’s 
Head.

— Então porque me está a perguntar tudo isso? Porque não me 
deixa em paz? Por favor, não me sinto nada bem.

Rebecca sentiu o vómito a subir-lhe do estômago.
— Porque não tenho bem a certeza de que a menina esteja a ser 

sincera comigo. Acho que me está a esconder qualquer coisa. E que 
tem uma boa ideia de quem poderia estar à porta.
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As lágrimas brotaram-lhe finalmente. Sentiu um ataque de 
pânico com a perspetiva de se afogar no vómito que lhe começara já 
a queimar o fundo da garganta.

— Por favor, senhor. Não estava lá ninguém quando eu desci as 
escadas. Não havia mais ninguém em casa.

— E o seu pai tinha uma pistola?
Rebecca assentiu, tapando a boca com a mão ao mesmo tempo 

que os ruídos da noite voltavam a assombrá-la.
Ela pusera a cabeça debaixo dos cobertores, com o recrudescer 

do temporal, que parecia ecoar o que se passava no andar de baixo. 
Os berros, o barulho de vidro a partir-se, a fúria do pai que ribom-
bava nas veias dela, como se fosse sua. Tinha permanecido deitada 
na cama, paralisada pela indecisão, até que os gritos da mãe subiram 
pelo soalho, obrigando-a a agir, a ir em seu auxílio.

— Mãe! — gritara, abrindo a porta do quarto para se lançar esca-
das abaixo, ao encontro da cena horrível que se desenrolara na sala 
do rés do chão.

A boca encheu-se-lhe de vómito, ali na sala de interrogatório. 
Tinha a boca tapada, mas começou a escorrer-lhe por entre os dedos, 
com o ácido a queimar-lhe a garganta. Engasgou-se e não se conse-
guiu controlar mais.

O inspetor Gibbs levantou-se num pulo, mas era demasiado 
tarde: estava tudo espalhado por cima dos apontamentos dele, da 
mesa e do chão. Com os pedaços não digeridos da última refeição 
que comera com a mãe (o último jantar, durante o qual ninguém 
proferira palavra) a sujarem os sapatos pretos muito engraxados do 
inspetor, e o pouco oxigénio que ainda restava na sala a tornar-se 
pestilento, o interrogatório chegou assim a um final abrupto.
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CAPÍTULO  UM

HARVEY

9h00
Quarta-feira, 19 de novembro de 2014

H arvey Roberts aproximou-se da janela da cozinha da casa 
da quinta e olhou para lá do pátio forrado de gelo, na dire-
ção de South Downs. Só estava acordado há um par de 

horas, mas ainda mal conseguia andar, devido à fadiga acumulada 
por ter passado os dois dias anteriores a dar a mão à filha durante 
o trabalho de parto. Quando finalmente voltara para casa e se dei-
tara na cama, praticamente não tinha dormido, por continuar preo-
cupado com ela. Bebeu um gole de café e decidiu que tinha de estar 
preparado para mais um turno no Hospital de St. Dunstan.

Os últimos dois dias haviam sido esgotantes. A filha, Jessie, 
entrara em trabalho de parto três semanas antes da data prevista e, 
como Adam, o namorado, estava numa sessão fotográfica na  Nigéria, 
tinha sido o telefone de Harvey a tocar às 2 horas da madrugada de 
domingo. Ele vestira-se à pressa e fora de carro até Chichester: na 
rua ainda havia gente a voltar para casa depois da farra de sábado à 
noite. Quando Jessie lhe abriu a porta do velho T2 onde morava com 
o namorado, já tinha despido o pijama e estava pronta a sair.

— Acho que começou, pai — dissera ela. Parecia uma vez mais a 
criança que ele costumava consolar depois de um pesadelo, e já não 
a mulher de 39 anos em que se tinha tornado. O cabelo com madei-
xas pelos ombros, corte Chanel, que tinha sempre as pontas impe-
cavelmente escovadas, estava agora amarrado num rabo de cavalo; 
não tinha maquilhagem na pele de porcelana, para variar, e os olhos 
verdes tremelicavam por trás dos óculos de tartaruga.
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Tinham ficado os dois a olhar um para o outro em choque, frente 
à grande janela de guilhotina da sala de Jessie.

— Ainda nem sequer meti baixa no trabalho — acabara ela por 
dizer. — O berçário não está pronto, e não há comida em casa. — 
Os olhos encheram-se-lhe lentamente de lágrimas. — O Adam só 
tem o regresso marcado para daqui a uma semana. Ainda não con-
segui falar com ele. Acho que não sou capaz de fazer isto sem ele.

— Está tudo bem, querida — respondera-lhe o pai. — Eu  procuro-o. 
Ele há de meter-se cá num pulo. E pode ser sempre um falso alarme. 
— Dissera por instinto as palavras exatas que ela precisava de ouvir, 
mesmo que soubesse que provavelmente eram mentira. — Se calhar é 
melhor levar-te ao hospital, só para ficares mais descansada. Já fizeste 
a mala?

— Está tudo a correr mal, pai. Ainda nem sequer montámos a 
banheira do parto — queixara-se Jessie, olhando para a caixa fechada 
no hall. — Telefonei à parteira e ela disse que é demasiado cedo, que 
tenho de ir ao hospital. Tínhamos tudo planeado: queríamos ter o 
bebé em casa, em paz, sem médicos nem confusões.

Depois disso, ela caíra numa espiral de angústia da qual ainda 
não recuperara, pensou Harvey. Na altura, ele tinha-lhe posto o 
braço a ampará-la atrás das costas, dizendo que ia correr tudo bem, 
e que ela só precisava de se sentar na cama e apontar para as coisas, 
que ele trataria de as arrumar.

Mas tudo o que sugeria parecia estar errado: vestidos e casacos 
de malha em vez de pijamas e calças de fato de treino; o iPad ao 
invés do plano de parto que ela passara horas a escrever com Adam 
e que Harvey não conseguia encontrar. E depois a filha ficara com 
tantas dores que não era capaz de estar quieta. Pusera-se a andar de 
um lado para o outro até que finalmente juntaram tudo o que era 
preciso levar.

— Então e a escova de dentes?
— Isso, boa — conseguira ela dizer, antes de levar a mão à 

parede para soltar um gemido de dor. Harvey tinha corrido até à casa 
de banho para ir buscar a escova de dentes. O armário estava aberto 
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e os olhos dele detiveram-se sobre a caixa de Citalopram, o antide-
pressivo que Jessie começara a tomar depois da morte da madrasta, 
dois anos antes.

— Também vou pôr isto na mala, está bem? — dissera ele, ao 
sair da casa de banho.

Jessie abanara a cabeça.
— Deixei de os tomar. A minha parteira explicou que não podia 

dar de mamar com eles.
O coração de Harvey caíra-lhe aos pés. Tinham passado os dois 

por uma montanha-russa de dor, à qual Jessie só resistira graças a 
uma boa dose de psicoterapia e à tábua de salvação da sertralina.

— Muito bem — conseguira responder, com a noção de que era 
demasiado tarde para a contradizer. — A tua parteira não te falou na 
hipótese do biberão? Não te fez mal nenhum — acrescentara, ten-
tando esconder o rancor do passado com um sorriso.

— Não, pai — retorquira Jessie. — Eu quero dar de mamar. 
É melhor para o bebé. Já andava a pensar em deixar de os tomar: 
o Adam diz que já não preciso deles.

Harvey ficara de pé defronte da filha num mutismo estupefacto. 
Parecia-lhe que Adam não fazia ideia da depressão em que Jessie se 
deixara afundar depois da morte de Liz, a mulher que fora uma mãe 
para ela desde bebé: incentivá-la assim a deixar os medicamentos 
quando estava prestes a dar à luz e ele se ausentava em trabalho era 
a melhor demonstração disso.

Quando, porém, ia dizer qualquer coisa, implorando-lhe que 
reconsiderasse, sentira a mão de Liz no seu braço, a retê-lo, a impedi -
-lo de o fazer. De maneira que não dissera nada. Na ausência da mão 
da mulher para o guiar, sentia-se paralisado.

Na verdade, desde o instante em que Jessie lhe abrira a porta que 
ele sentia a morte da mulher a tornar a assombrá-lo. Era como se lhe 
estivessem a contar a notícia outra vez. E ele sabia que Jessie tam-
bém o tinha sentido: a ira com a perda comum pairava no ar entre os 
dois; a irritação por terem de se aguentar sem ela; por, como sempre, 
ele não estar à altura do seu papel.
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Quando saíram do apartamento, em silêncio, ocorrera-lhe que 
Jessie teria contado à madrasta que estava a pensar em deixar de 
tomar o Citalopram. Tê-lo-ia comentado de passagem durante o 
chá ou nos seus passeios de domingo à tarde a pé, e Liz arranjaria 
maneira de a dissuadir. A sertralina fizera com que Jessie se tivesse 
esquecido do estado em que ficara — dos ataques de ansiedade, do 
síndrome obsessivo-compulsivo; crises que haviam atingido o auge 
antes de Adam aparecer, um ano após a morte de Liz. Agora, a deci-
são potencialmente catastrófica já estava tomada, e era demasiado 
tarde para Harvey fazer fosse o que fosse.

— Au! — gritara Jessie quando passaram pelo sinal a dizer «fora 
de serviço» junto ao elevador e começaram a descer as escadas. Ela 
parava subitamente a cada onda de dor, agarrada ao corrimão de 
madeira dos três andares que os separavam do carro de Harvey.

Enquanto Harvey olhava impotente para a filha, lembrara-se da 
noite em que havia tentado abordar o assunto de que ela e Adam 
deveriam mudar-se para uma casa mais prática. Eles tinham-no con-
vidado para jantar no apartamento imaculado de Adam, para onde 
Jessie se mudara ao saber que estava grávida, nem seis meses depois 
de o conhecer. Depois de os dois lhe dizerem que a ecografia mos-
trava que era uma menina, e de uma boa dose de abraços e gritos de 
celebração, ele atrevera-se a sugerir que — se eles quisessem pro-
curar uma casa, para Jessie não ter de lutar nas escadas com um 
carrinho de bebé, ou aturar o barulho da vida noturna do centro de 
Chichester — talvez pudesse fazer uma segunda hipoteca e ajudá-
-los com o dinheiro de entrada.

Jessie e Adam tinham trocado um olhar, e de ali a segundos 
Adam recusara a oferta. Eles adoravam o apartamento, explicou-lhe, 
enquanto Jessie se aninhava mais junto a ele no sofá creme com as 
almofadas a condizer perfeitamente dispostas. Não queriam ser um 
daqueles casais que se mudavam para fora do sítio que adoravam e se 
tornavam infelicíssimos com isso. O bebé podia encaixar-se na vida 
deles, acrescentara ainda Adam. Jessie estava a pensar em voltar ao 
trabalho dentro de pouco tempo; tudo podia ficar na mesma. Jessie 
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olhara para Adam com um sorriso, o mesmo que fazia em criança 
quando Harvey lhe perguntava como tinha sido o dia na escola e ela 
tentava esconder que o rufia da turma a tinha chateado outra vez.

Harvey olhara em volta do apartamento elegante, com todas as 
paredes e superfícies brancas, nem um objeto fora do lugar. Havia 
fotografias do trabalho de Adam emolduradas, ampliadas e pendura-
das em todas as paredes. Estava tudo arranjado e planeado tão deta-
lhadamente como as vidas deles. Harvey mal podia imaginá-los a 
enfrentar o que os esperava: as fraldas, a comida de bebé, o caos, 
a privação de sono. O trabalho de Adam obrigava-o a passar gran-
des temporadas fora, mas quando voltava eles gostavam de se tratar 
bem: iam comer a restaurantes, vagueavam pelas lojas, sentavam-se 
na praia. Depois, quando começavam a implicar um com o outro e a 
vida se tornava demasiado terra a terra, chegava a altura de ele partir 
novamente para países longínquos. E Jessie atirava-se de volta ao 
trabalho, que implicava — se tivesse um evento ou um jantar com 
clientes — jornadas de 12 ou 14 horas. Parecia-lhe que a filha era 
incapaz de descansar, a correr à pressa de manhã com o grande bar-
rigão para apanhar o comboio até Victoria para voltar depois esbafo-
rida ao fim do dia. Não tinham feito o mínimo esforço para parar um 
instante, ou sequer abrandar, e assimilar a transformação radical da 
vida que estava prestes a acontecer-lhes.

Harvey bem queria ficar feliz pelos dois, mas tinha-se abatido 
sobre ele uma depressão desde que Jessie e Adam lhe haviam con-
tado do bebé. Era mais do que a tristeza profunda por Liz não estar 
ali para partilhar aquilo: uma sensação de mau agouro que parecia 
crescer dentro dele ao mesmo tempo que a barriga de Jessie.

Havia algo a incomodá-lo, e suspeitava que fosse o facto de aquela 
também ser a neta de Rebecca, sem que ninguém, no entanto, se 
atrevesse a mencionar o elefante na sala.

Adam nem sequer conhecia a mãe biológica de Jessie, e embora 
Harvey tivesse tentado persuadi-la várias vezes a apresentar Adam a 
Rebecca, Jessie mostrara-se relutante. Até cinco dias antes, Rebecca 
nem sequer sabia do bebé, mas na última sexta-feira Jessie tinha 
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anunciado, para grande choque de Harvey, que ela a fora visitar. 
O encontro havia sido um desastre e só tivera o efeito de agravar a 
preocupação de Harvey com a ansiedade crescente de Jessie.

— Não a quero na nossa vida, pai, é muito difícil. Não quero que 
ela esteja lá quando a bebé nascer. — Os olhos de Jessie tinham-
-se enchido de lágrimas, e Harvey sentira as entranhas revirarem-se 
de aflição.

Interrompendo as recordações, Harvey pousou o café e tornou 
a calçar as botas imundas. Depois de se arrastar para fora do duche, 
tinha ido dar uma corrida com os cães sob o frio matinal de  Wittering 
Bay, com as suas ondas encapeladas. Era a praia da sua infância, mas 
agora só suportava ir até lá no inverno, por causa dos engarrafamen-
tos constantes que a enxameavam durante os meses de verão. Já se 
irritava o bastante com os dois autocarros por dia que bloqueavam 
a estrada estreitinha em novembro, e com a falta de sono quase não 
conseguira engolir a fúria por ter de recuar para deixar passar um 
autocarro que lhe aparecera à frente nessa manhã.

A placa a dizer VENDE-SE junto ao chalé de Seaview tinha-lhe 
chamado a atenção ao chegar ao início do trilho que levava à porta 
de sua casa. Tanto quanto sabia, continuava nas mãos da família que 
lhe havia comprado a quinta de Seaview quase 40 anos antes.

Com o tempo, as pessoas tinham-se esquecido do que ali acon-
tecera, mas ninguém falava noutra coisa na aldeia nas semanas e 
meses a seguir ao sucedido.

— Que coisa pavorosa — diziam, sussurrando com um brilho 
cúmplice nos olhos. — Sabe que o médico-legista diz que ele sofria 
de neurose de guerra? A filhinha, a Rebecca, estava em casa na 
altura. Foi ela que os encontrou. Um horror.

E, no entanto, o trauma daquela noite perdurara até hoje, tanto 
no espírito dele como no de Rebecca, tendo a sua manifestação 
mais visível na relação destroçada entre Rebecca e Jessie, a filha que 
ambos partilhavam.

Enquanto dava de comer aos cães, reparou no seu estado deplo-
rável refletido no espelho da porta dos fundos: com o grisalho cabelo 
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desgrenhado, os papos debaixo dos olhos e a pele macilenta, fazia 
jus aos seus 68 anos maltratados. Mas depois o sol penetrou através 
das nuvens e incidiu-lhe sobre a cara enquanto atravessava o pátio, 
e o calor na pele foi tão relaxante que por instantes lhe irrompeu um 
sorriso nos cantos dos lábios.

Tinha uma neta. Era como se fosse um Adam de babygro, com 
a testa alta e os olhos negros, mas não deixava por isso de ser linda. 
E ele tinha lá estado a cada segundo ao lado da filha, dois dias e duas 
noites seguidos.

Jessie recusara a epidural durante demasiado tempo. Enquanto 
Harvey lhe esfregava as costas e lhe dava a mão a cada contração 
mais violenta, ela explicou que tinha prometido a Adam que faria 
um parto natural: queria que ele ficasse orgulhoso dela. O pai tinha 
tentado em desespero persuadi-la, mas ela nem queria ouvir falar 
do assunto. Depois, quando atingiu o limite da dor e já não con-
seguia aguentar, as enfermeiras disseram que era tarde demais. 
Quando chegou finalmente a hora de fazer força, ela não dormia 
nem comia há mais de 48 horas, pelo que já não era capaz de aju-
dar. O bebé ficara preso e Harvey observou horrorizado enquanto 
os médicos usavam o que lhe pareceu uma força demasiado bruta 
para finalmente puxarem a menina com ventosas e cortarem o cor-
dão umbilical.

Jessie dera-lhe o nome de Elizabeth Rose. Ele estava à espera — 
ou queria muito — que o nome do meio dela viesse a ser Elizabeth, 
mas haviam-se passado meses sem que Jessie fosse capaz de pro-
nunciar o nome da madrasta, o que era um reflexo brutal do que 
devia estar a borbulhar dentro dela sob a superfície.

Harvey destrancou o cadeado da porta da oficina e puxou-a com 
força, já que estava colada com o gelo. Queria manter-se ocupado 
antes de o deixarem regressar ao hospital, pelo que procurou as fer-
ramentas de que precisava sobre a mesa de trabalho cheia de teias 
de aranha para arranjar o portão do quintal que custava à filha abrir. 
A pequena janela deixou entrar um feixe de luz que incidiu sobre as 
luvas de jardinagem de Liz. Harvey pegou nelas lentamente, enfiou 
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os dedos no tecido elástico e acariciou a própria cara como ela costu-
mava fazer. Fechou os olhos.

Anima-te, velhote. Conseguia ouvir a voz dela com tanta nitidez 
como os cães a ladrar lá fora. Andas a portar-te lindamente, mas tens 
de te aguentar. A Jessie precisa de ti. A tua neta precisa de ti.

E precisava mesmo. Quando estavam os dois sentados juntos 
logo a seguir ao nascimento de Elizabeth, parecia que a parteira 
estava a sugar Jessie para um vórtice de stress, porque a bebé não 
estava a mamar como devia. Eram quatro da tarde, o crepúsculo já 
começara a cair e Jessie estava à beira da terceira noite seguida sem 
dormir, mas a mulher achou ainda assim que não fazia mal nenhum 
dizer-lhe que tinha «uns mamilos esquisitos».

— Tem de fazer um esforço para lhe dar de mamar, Jessica. — 
A  enfermeira com o cabelo preto curto e hálito a cebola tinha-se 
posto ao lado de Jessie com o bebé ao colo enquanto ainda a estavam 
a coser depois do parto.

Jessie virara-se para ele de olhos arregalados.
— Quando é que chega o Adam, pai? Está a ficar escuro, não te 

vão deixar ficar aqui comigo durante a noite: só os pais das crianças 
é que podem. Preciso que ele me ajude a tomar conta dela. Tenho 
medo de que alguém a leve durante a noite. — Jessie tinha o mesmo 
olhar alucinado de Rebecca, a mesma crença absurda de que alguém 
quereria fazer mal ao bebé.

— Ele conseguiu marcar um voo para amanhã de manhã, querida. 
Há de estar aqui ao fim da tarde — dissera delicadamente, omitindo o 
facto de que tinha acabado de telefonar ao editor de Adam pela quarta 
vez, a exigir que este lhe dissesse onde raio andava Adam. — Não te 
preocupes com esta noite, minha linda — acrescentara. — Não tarda 
vão mandar-te para casa, espero eu, mas hei de ficar contigo o tempo 
todo que deixarem enquanto o Adam não chega.

— Porque é que ela não gosta de mim? Porque é que não quer 
mamar? — lamentara-se Jessie, com um ar pálido de morte.

— Eu sei que é difícil, Jessie, mas tem de continuar a tentar. 
Precisamos que o bebé se alimente durante a primeira hora, para 
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não ter complicações. Talvez se a aproximar mais um pouco… Isso 
mesmo, apoie-lhe bem a cabeça, para ficarem as duas mais confor-
táveis. Está melhor assim? — aconselhara a parteira, enquanto a 
bebé gritava que nem uma perdida e as lágrimas rolavam pela face 
de Jessie.

— Não podemos dar-lhe um biberão, para a acalmar? — havia 
sugerido Harvey, tentando esconder a ira, mas a parteira insistiu, 
desferindo-lhe um olhar inflexível.

— O bebé precisa do colostro da mãe — resmungou quando 
Harvey a levou para o corredor. — Só precisamos de descobrir por-
que é que ela não está a fazer bem a pega.

— Acho que se está a esquecer das necessidades da Jessie. Sabia 
que ela sofre de depressão e que só largou o Citalopram por causa 
desta obsessão com a amamentação?

— Compreendo perfeitamente a sua preocupação, Sr. Roberts, 
mas estamos ao corrente da questão dos medicamentos da Jessica 
e vamos ficar atentos. Agora, há uma pequena janela de oportuni-
dade para o bebé tomar o colostro. Depois haverá imenso tempo 
para a Jessie descansar.

— Ela vai morrer, pai. — Jessie arregalara ainda mais os olhos 
quando ele voltou da rua, depois de sair para apanhar um pouco de 
ar fresco na tentativa de se acalmar. Parecia demasiado agitada e 
não tinha tocado no almoço. A filha estava a agir tal como Rebecca 
décadas antes: o mesmo pânico nos olhos, o mesmo desespero 
insone. Era como se Harvey estivesse a reviver uma vez mais o 
pesadelo.

— Não vai nada morrer, querida — dissera ele, tirando Elizabeth 
dos braços de Jessie, com o que a menina parara imediatamente 
de guinchar, agora que não estava a ser encostada à força ao peito 
da mãe. Havia um cartaz, a promover a amamentação, a vigiá-los: 
Perfeito, perfeito é mamar ao peito. Mostrava uma mãe a beijar o 
pezinho do bebé enquanto ele mamava feliz. O leite materno reduz 
o risco de otites. O leite materno reduz o risco de diarreia. O leite materno 
reduz o risco de pneumonia.
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Ele aproximara-se da janela com a netinha ao colo e pusera-se a 
observar Chichester lá fora enquanto um grupo de familiares ruido-
sos chegava carregado de balões para visitar a mãe da cama ao lado.

— Está imenso barulho aqui dentro. Quero tanto ir para casa. — 
Jessie começara a chorar e Harvey tentara dar-lhe a mão, com o bebé 
aninhado numa posição periclitante na dobra do braço.

— Porque não tentas descansar? — sugerira ele o mais asserti-
vamente que fora capaz. — Deita-te e tenta fechar os olhos. Eu vou 
falar com eles a ver quando é que te poderão dar alta.

— Promete que não tiras os olhos de cima dela, para teres a cer-
teza de que não parou de respirar. Promete, pai. — Os nós dos dedos 
de Jessie ficaram esbranquiçados da força com que ela cravou as 
unhas no braço dele.

— Prometo, querida.
Enquanto Jessie tentava dormir, todavia, aparecera uma jovem 

assistente a informá-lo de que, como a bebé estava a ter dificuldades 
em mamar, tinham-lhe feito uma colheita de sangue que mostrava que 
Elizabeth tinha uma contagem de glóbulos brancos superior ao normal.

— O que significa isso? — indagara ele.
— Significa que a bebé tem sinais de uma infeção. Vamos pô-la 

a tomar um antibiótico de largo espectro enquanto fazemos uma 
cultura de sangue, o que demora 24 horas. Quando tivermos os 
resultados, saberemos qual o antibiótico mais adequado e se ainda 
precisará de o continuar a tomar.

— Mas ela vai ficar bem? — Harvey levantara-se aflito, ainda 
com a bebé Elizabeth nos braços.

A médica assentira.
— Desconfio que se trate de estreptococos do grupo B, que é 

uma infeção bastante comum. Nesse caso, precisará apenas de 
tomar o antibiótico durante sete dias.

— Mas elas precisam de ficar aqui? Quer dizer, a bebé não pode 
tomar o antibiótico em casa? A minha filha precisa imenso de paz 
e sossego, para conseguir descansar.

A médica abanara a cabeça.
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— Vamos ter de levá-la agora connosco para lhe pormos uma 
cânula na mãozinha, para ela tomar os antibióticos por via intra-
venosa. Infelizmente, ela precisará de ficar aqui até concluir o 
tratamento, porque se alguma coisa correr mal o seu estado pode 
agravar-se em pouquíssimo tempo.

Ele tentara impedi-los, fartara-se de explicar que tinha prome-
tido a Jessie que não tiraria os olhos de cima da criança nem por um 
segundo, mas eles insistiram. Assim, enquanto Jessie dormia final-
mente a sono solto, para se recompor, ele deitara relutantemente 
Elizabeth no berço e ficara a vê-los levarem-na. Ainda tivera a espe-
rança de que Jessie continuasse a dormir até que eles trouxessem a 
bebé de volta, mas havia tanto barulho na enfermaria que de ali a 
poucos minutos a filha tinha acordado. Ela olhara para Harvey e, ao 
ver que ele não tinha a bebé ao colo, virara-se para o espaço vazio ao 
lado da cama onde deveria estar o berço.

— Ela morreu, não foi? — tinha arquejado em pânico, sentando-
-se direita e tentando arrastar o corpo exangue para fora da cama.

— Não, querida, ela está ótima. Só precisaram de lhe dar um 
antibiótico. Por favor, Jessie, não vale a pena exaltares-te.

— Antibiótico? Para quê? Onde está ela? — Jessie tivera um ataque 
de histeria em poucos segundos, do qual não conseguiu sair enquanto 
ele não foi chamar alguém para a levarem de cadeira de rodas até junto 
de Elizabeth. Depois, tinham ficado ambos de pé a observar dois pedia-
tras que gastaram meia hora para encontrar uma veia nas mãozinhas 
minúsculas de Elizabeth, enquanto esta gritava a plenos pulmões.

Depois disso, Harvey achara que o espírito de Jessie estava a defi-
nhar cada vez mais. Não comia, não dormia e não deixava ninguém 
tocar na bebé.

— Eles estão a querer envenená-la, pai. Não lhe estão a dar 
nenhum remédio, e sim a fazer-lhe mal.

— Eles não fariam uma coisas dessas, querida.
— Quero levá-la para casa. Não posso continuar aqui. Não quero 

que eles lhe ponham aquilo dentro das veias pequeninas. Não sabe-
mos o que será. Por favor, pai, só quero tirá-la daqui.
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— Não te posso deixar fazer isso, minha linda, ainda não vos 
deram alta. Mas não te preocupes: eu fico aqui enquanto me dei-
xarem e o Adam há de chegar daqui a um dia e picos. Vais ver: não 
tarda poderás ir para casa.

— Por favor, pai. Eles estão a matá-la. Tens de me levar para casa 
antes que apareçam outra vez aí para a levarem com eles. Ela está a 
sofrer. Não consegues ver o que lhe estão a fazer? É a minha bebé. 
Porque é que não nos podes levar para casa, se é isso que eu quero? 
Odeio estar aqui.

— Querida, íamos meter-nos em toda a espécie de sarilhos se 
nos fôssemos embora assim sem mais nem menos. Temos de os 
deixar darem o antibiótico à Elizabeth, antes de vocês poderem sair. 
São só dois ou três dias.

E a conversa decorrera assim às voltas à medida que a noite caía, 
após o primeiro dia de vida da pequena Elizabeth. Ele tinha-se sentado 
ao lado da filha a tentar acalmá-la — até às oito da noite, quando lhe 
vieram dizer que o horário de visitas chegara ao fim. Vira-se forçado a 
abandoná-la, depois de obrigar as enfermeiras exaustas a garantirem-
-lhe distraidamente que iam ficar atentas a Jessie. Disseram -lhe que 
talvez fosse vagar um quarto privado, para ela se poder mudar para lá 
e descansar melhor, mas ele não fora capaz de evitar uma sensação 
de mau agouro a tomá-lo de assalto quando se afastou.

Agora, ao atravessar o pátio de volta a casa, da sua oficina, viu 
um carro da polícia a estacionar na rua.

Ficou colado ao chão, a desejar que o tempo parasse. Passaram-
-lhe pela cabeça uma centena de cenários do que poderia ter aconte-
cido a Jessie, com a certeza absoluta de que tinham vindo por causa 
dela. Um homem e uma mulher saíram do carro, passaram pelo 
portão partido e foram ter com ele.

— Harvey Roberts?
Harvey assentiu ao homem alto com o rosto afilado que tinha 

falado com ele.
— Sou o inspetor Paterson, e esta é a inspetora Galt, do Departa-

mento de Investigação Criminal da polícia de Brighton.
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— O que é que se passa? — Harvey sentiu a boca seca. As pala-
vras prenderam-se-lhe na garganta; mas também não queria que 
elas saíssem.

— Precisamos de falar consigo acerca da sua filha, Jessica 
Roberts.

— O que tem ela? O que aconteceu?
— Presumo portanto que ela não esteja aqui.
— É claro que não está aqui. Está no hospital.
— Lamento muito, mas a Jessica abandonou o hospital com a 

bebé pouco depois das oito da manhã. Calculo pela sua reação que 
não teve notícias dela?

Harvey ficou a olhar para o polícia, imóvel, incapaz de responder.
— Será que podemos entrar para conversar um pouco?
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