Prólogo
Fevereiro de 1983

S

e, um ano antes, alguém lhe tivesse dito que naquele dia
iria estar no interior de uma loja vazia, com um bebé num
carrinho, a pensar seriamente em fazer uma oferta, nunca
teria acreditado.
O carrinho de bebé havia sido um golpe de sorte. Vira o anúncio a
uma venda de usados numa zona chique de North Oxford, e o caçador
de pechinchas que havia dentro dele não conseguira resistir. O casal
tinha duas crianças ainda pequenas, mas ia mudar-se para Paris.
O carrinho era de estilo antigo, do tipo do que a rainha (ou melhor,
a sua ama) teria empurrado. A senhora pedira apenas cinco libras
por ele. Julius tinha a certeza de que o carrinho devia valer bem
mais do que isso e que ela estava apenas a ser simpática. Todavia, se
os acontecimentos recentes lhe tinham ensinado alguma coisa, era
a aceitar a amabilidade alheia. E com alacridade, antes que as pessoas mudassem de ideia. Por isso, comprou-o, e esfregou-o afincadamente com um produto antibacteriano próprio para desinfetar
artigos de bebés, embora o carrinho já parecesse bastante limpo,
e adquiriu um colchão novo e cobertores. Não demorou a ter o ninho
perfeito para a sua preciosa carga, até que começasse a andar.
Com que idade é que os bebés começavam a andar? Não valia a
pena perguntar a Debra: a sua irrealista e sonhadora mãe, fechada
num apartamento em Westbourne Grove a tresandar a pachuli, e cuja
memória da infância do filho era bastante imprecisa. Segundo ela,
aos 2 anos de idade, Julius já sabia ler, uma fantasia na qual ele não
5
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acreditava. Embora até pudesse ser verdade, uma vez que não se recordava de uma altura em que não soubesse ler. Para ele, era como
respirar. Fosse como fosse, não podia, nem queria, confiar na sua
mãe para conselhos sobre puericultura. Pensava com frequência
que era um milagre o facto de ter sobrevivido à infância. Ela tinha
por hábito deixá-lo sozinho no berço, enquanto, à noite, ia ao bar da
esquina.
«O que poderia correr mal?», perguntava-lhe. «Só te deixava sozinho durante uma hora.»
Quiçá isso explicasse o seu aguçado instinto de proteção relativamente à filha. Era difícil virar-lhe as costas, nem que fosse por um
segundo.
Contemplou uma vez mais as paredes despidas. O odor a humidade era inegável, e a humidade seria uma catástrofe. A escadaria que
se elevava até ao mezanino estava apodrecida e de tal forma carunchosa que não o deixaram sequer subi-la. As duas janelas salientes,
uma de cada lado da porta, deixavam entrar uma luz cor de pérola
que realçava o dourado do soalho de carvalho e o trabalhado do
estuque do teto. O pó emprestava-lhe um ambiente transcendental:
uma loja fantasma, à espera, à espera de que acontecesse alguma
coisa, uma transformação, uma renovação, um renascimento.
— Foi, originalmente, uma farmácia — disse a agente imobiliária. — E depois uma loja de antiguidades. Bem, digo antiguidades,
mas nunca se viu tantas inutilidades juntas.
O mais sensato seria pedir conselho a um profissional. Uma vistoria à estrutura, um orçamento para uma impermeabilização... Contudo, Julius sentia-se como que atordoado e com palpitações. Era ali.
Sabia-o. Os dois andares de cima eram ideais para ele e a bebé viverem. Por cima da loja.
Da livraria.
A sua busca havia começado três semanas antes, quando decidira que precisava de tomar uma atitude, isso se pretendia ter qualquer coisa semelhante a uma vida normal com a sua filha. Avaliara
a sua experiência, o seu potencial, os seus ativos e a exequibilidade
6
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de ser pai solteiro, e chegara à conclusão de que dispunha apenas de
uma opção.
Dirigira-se à biblioteca, colocara um exemplar das Páginas
Amarelas sobre a mesa e, ao lado, um mapa pormenorizado do condado. Desenhou um círculo em volta de Oxford com um raio de
25 quilómetros, perguntando-se como seria viver em Christmas
Common ou em Ducklington, ou em Goosey. Depois procurou
todas as livrarias existentes e marcou com uma cruz as vilas em que
se situavam.
Olhou para as povoações restantes, aquelas onde não existia uma
única livraria. Eram uma meia dúzia. Elaborou uma lista e, nos dias
que se seguiram, visitou cada uma delas, viajando por uma complicada escala de autocarros. Tinha ficado tão desanimado depois de
ver as primeiras três aldeias, tão desoladoras e sem alma, que por
pouco não desistira daquela ideia. Contudo, havia qualquer coisa no
nome Peasebrook que lhe agradava, por isso decidiu ir até lá antes
de renunciar ao seu sonho.
Peasebrook ficava no centro da região das Cotswolds, no perímetro exterior do círculo que havia desenhado: o mais longe que estava
disposto a ir. Saiu do autocarro e contemplou a rua principal. Era
ampla e ladeada por árvores, os seus passeios flanqueados por edifícios dourados. Viu lojas de antiguidades, um talho tradicional com
um coelho e um faisão pendurados no exterior e gordas salsichas na
montra, uma estalagem do tempo das diligências e alguns simpáticos cafés e lojas que vendiam queijo. O Women’s Institute1 estava
a realizar uma venda junto ao edifício da Câmara Municipal: havia
mesas assentes em cavaletes exibindo bolos enormes que escorriam
compota, cestos repletos de vegetais e vasos com plantas herbáceas
ostentando florescências amarelas e roxas.
1

 British Women’s Institute (Instituto das Mulheres Britânicas), por vezes referido apeO
nas como Women’s Institute, é um organismo comunitário para mulheres. Foi criado
em 1915 com dois objetivos: revitalizar as comunidades rurais e encorajar as mulheres a envolverem-se na produção de alimentos durante a 1.ª Guerra Mundial. É, atualmente, a maior organização voluntária de mulheres do Reino Unido. [N. da T.]
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Peasebrook zunia de vida, de uma forma calma, mas com intenção,
à semelhança das abelhas numa tarde de estio. As pessoas paravam
na rua e conversavam umas com as outras. Os cafés pareciam agradavelmente cheios. As caixas registadoras tilintavam porque toda a
gente comprava com gosto e entusiasmo. Havia um restaurante chique com um enorme loureiro à porta e uma impressionante ementa
composta por pratos nouvelle cuisine numa caixa de vidro. Viu até
um pequeno teatro que exibia a peça A Importância de Ser Earnest.
Era um excelente presságio. Julius adorava Oscar Wilde. Uma das
suas dissertações havia sido sobre ele: A Influência de Oscar Wilde
em W. B. Yeats.
Encarou a peça como um bom agouro, porém continuou as esquadrinhar as ruas, não se fosse dar o caso de não ter sido suficientemente exaustivo. Temia virar uma esquina e descobrir que aquilo que
procurava não se encontrava ali. Chegado a Peasebrook, deu-se conta
de que desejava que o lugarejo fosse a sua casa. A casa deles. Era um
mistério como não havia nenhuma livraria num lugar assim tão
aprazível.
Afinal, uma vila sem uma livraria era uma vila sem coração.
Uma livraria só podia tornar as coisas melhor para toda a gente
em Peasebrook. Julius olhou para cada pessoa que com ele se cruzava como um potencial cliente. Imaginou-os a todos, na sua loja,
pedindo-lhe conselhos sobre este ou aquele livro, ele a colocar o volume escolhido num saco, a começar a descobrir o que cada um gostava e não gostava, a reservar um determinado livro para um cliente
em particular; sabendo que ele iria adorar. Vendo-os passar os olhos
pelas lombadas, descobrindo novos autores; um novo mundo.
— O vendedor aceitaria uma oferta mais baixa? — perguntou
à agente imobiliária, que encolheu os ombros.
— Não custa tentar.
— O espaço precisa de muitas obras.
— Isso foi levado em consideração.
Julius avançou o seu preço.
— É a minha melhor oferta. Não posso dar nem mais uma libra.
8
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Quatro semanas mais tarde, quando assinou o contrato, Julius
nem podia acreditar. Ali estava ele, sozinho no mundo (além da sua
mãe, evidentemente, mas ela era tão útil quanto um bule de chocolate) com um bebé e uma livraria. E, quando essa mesma bebé
esticou a mão aberta, ele ofereceu-lhe o dedo para ela agarrar e pensou: que posição extraordinária para se estar. O destino era, de facto,
bastante peculiar.
E se, há quase dois anos, não tivesse olhado para cima naquele preciso instante? E se tivesse continuado de costas para a porta a arrumar a secção de viagens, deixando o seu colega a atender a cliente
com o cabelo ruivo…
Seis meses mais tarde, depois de semanas a espanejar pó e fuligem,
a serrar, a varrer e a pintar, após várias faturas um pouco dolorosas,
de alguns momentos de puro pânico e de várias entregas, a tabuleta
do lado de fora da loja foi pendurada, pintada em azul-marinho e
dourado e com a inscrição «Nightingale Books». Não sobrara espaço
para escrever «fornecedores de exemplares de leitura para pessoas
de bom gosto», mas era isso que ele era. Um livreiro.
E dos mais nobres.
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Trinta e dois anos mais tarde…

O

que fazer enquanto se espera que alguém morra?
Literalmente, permanecer à cabeceira dessa pessoa, sentado numa cadeira de plástico que não é confortável para
ninguém, à espera de que exale o último suspiro porque a esperança
acabou.
Nada parecia apropriado. Havia um quarto ao fundo do corredor
onde podia ver televisão, mas isso parecia-lhe insensível e, de qualquer maneira, Emilia não era grande amante de televisão.
Não fazia tricô, nem croché. E nem sequer gostava de sudoku.
Não queria ouvir música, com medo de o perturbar. Até os melhores auscultadores deixavam escapar algum ruído. Se já era irritante
num comboio, mais deveria ser no leito de morte. Também não queria agarrar-se à Internet no telemóvel. Isso parecia-lhe o último grito
em descortesia do século xxi. E não havia um único livro no planeta
que naquele momento lhe prendesse a atenção.
Assim, ficava sentada ao lado da cama e dormitava. E de vez em
quando acordava assustada, com medo de ter perdido o momento.
Nessa altura, segurava-lhe a mão durante alguns minutos. Aquela
mão com a pele seca e fria que jazia imóvel na sua. Às tantas, começava a tornar-se pesada, o que a entristecia, e voltava a pousá-la sobre
o lençol.
Então, dormitava de novo.
De quando em quando, as enfermeiras traziam-lhe chocolate quente, embora não devessem chamar-lhe assim, pois não estava sequer
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quente, e Emilia duvidava que algum grão de cacau tivesse sofrido
algum dano durante a confeção daquela bebida. Não passava de uma
água de um bege pálido e ligeiramente adocicada.
As luzes acesas durante a noite eram ténues e pareciam tingir
tudo com um tom amarelado. O aquecimento estava no máximo e
o pequeno quarto parecia desprovido de ar. Emilia pousou os olhos
na fina colcha, com o um padrão de flores cor de laranja e amarelas,
e no contorno do corpo do seu pai, por baixo, tão pequeno e imóvel.
Aqui e ali, alguns fios de cabelo branco sobre o crânio quase calvo.
O seu cabelo basto havia sido um dos seus traços distintivos. Passava
os dedos pela farta cabeleira enquanto pensava na sugestão de uma
editora, ou quando se encontrava diante de uma das vitrinas, tentando decidir o que lá expor, ou quando estava ao telefone com um
cliente. Fazia tanto parte dele quanto a écharpe de caxemira que
insistia em usar, com duas voltas em redor do pescoço, embora exibisse buracos feitos pelas traças. Emilia tratara dos irritantes insetos
assim que se dera conta da sua existência. Supunha que o grosso
casaco de veludo castanho que comprara no inverno anterior na loja
de caridade fosse o responsável por aquela invasão, e não podia deixar de se sentir culpada por terem logo decidido atacar a peça de
roupa que o seu pai mais apreciava.
Começara nessa altura a queixar-se de algum desconforto. Enfim,
não era bem verdade. Porque o seu pai não era pessoa de se queixar. Emilia expressara a sua preocupação, que ele rejeitara com o
seu estoicismo habitual. E ela não voltara a pensar mais no assunto
e metera-se num avião com destino a Hong Kong. Até ter recebido
o fatídico telefonema, na semana anterior.
«Creio que devia regressar a casa», aconselhara a enfermeira.
«O seu pai vai ficar furioso comigo por lhe ter ligado. Ele não quer
alarmá-la, mas…»
O «mas» dizia tudo. Emilia apanhou o primeiro avião. E, quando
chegou, Julius fez de conta que estava zangado, mas a forma como
lhe apertara a mão, com mais força do que nunca, fora o suficiente
para a fazer perceber que fizera bem em voltar.
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«Ele está em negação», disse a enfermeira. «É um lutador, disso
não há dúvida. Lamento. Estamos a fazer todos os possíveis para o
manter confortável.»
Emilia assentiu, compreendendo, por fim. Confortável. Não era
vivo, mas sim confortável.
Naquele momento, ele não parecia estar com dores ou sentir-se
desconfortável. Tinha comido um pouco de gelatina de lima no dia
anterior, aceitando de bom grado as trémulas colheradas. Emilia
imaginava que a textura devia amaciar-lhe os lábios ressequidos
e a língua seca. Quando ele esticava o pescoço e abria a boca, ela
sentia-se como se estivesse a alimentar um passarinho. Logo depois,
recostava-se, exausto pelo esforço. Não ingerira mais nada durante
dias, vivendo de um complexo cocktail de analgésicos e sedativos
que eram administrados de forma alternada a fim de lhe fornecer os
melhores cuidados paliativos. Emilia começara a odiar a palavra «paliativo». Era sinistra e, por vezes, suspeitava que ineficaz. De quando
em quando, o seu pai mostrava sinais de angústia; Emilia não sabia
se era causada pela dor física ou por saber o que se aproximava.
Ela tinha a certeza, porém, de que nessas alturas a medicação não
estava a fazer efeito. As enfermeiras apressavam-se a ajustar a dosagem, mas o efeito não era imediato e isso deixava-a aflita. Era um
ciclo interminável.
Embora isso não fosse verdade, porque iria acabar por terminar.
Tinham ultrapassado a última barreira e era inútil esperar por uma
recuperação. Até o mais fervoroso crente em milagres percebia isso.
Por isso, não havia mais nada que pudessem fazer que não fosse
rezar por um fim célere e misericordioso.
A enfermeira levantou a roupa da cama e examinou os pés de
Julius, antes de os massajar suavemente. O olhar que a mulher lançou a Emilia dava a entender que já não faltaria muito tempo. A pele
dele era de um cinzento-pálido, semelhante ao de uma estátua de
mármore.
A enfermeira ajeitou os lençóis e apertou o ombro de Emilia. Depois
saiu, pois não havia nada para dizer. Era uma questão de esperar.
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Tinham todos feito o que podia ser feito. Ao menos ele não parecia
sofrer. Uma profunda calma abateu-se sobre o quarto; a morte iminente era tratada com uma reverência silenciosa. Mas quem poderia
adivinhar aquilo que os moribundos realmente desejavam? Quiçá
tivesse preferido escutar o seu adorado Elgar em altos brados? Ou a
meteorologia marítima? As enfermeiras a contarem umas às outras
com quem tinham saído na noite anterior ou o que planeavam fazer
para o jantar? Talvez os assuntos mais triviais fossem uma agradável
distração da morte iminente?
Emilia observava-o, perguntando-se como lhe poderia transmitir
o máximo de amor enquanto ele se afastava. Se pudesse tirar o coração do peito e dar-lho, tê-lo-ia feito de bom grado. Àquele homem maravilhoso que lhe havia dado vida, que havia sido a sua vida, e que
iria deixá-la sozinha no mundo.
Tinha-lhe sussurrado memórias, contado histórias. Recitado os
seus poemas preferidos.
Falara-lhe na livraria.
«Ocupar-me-ei da loja por ti», garantiu. «Certificar-me-ei de que
nunca fechará as suas portas. Não enquanto eu for viva. E nunca a
venderei ao Ian Mendip, faça ele a oferta que fizer, pois a loja é o que
mais importa. Nem todos os diamantes do mundo valem mais do
que a loja. Os livros são mais preciosos do que as joias.»
Acreditava verdadeiramente naquilo. O que poderia um diamante
dar-lhe? Um brilho momentâneo, nada mais. Um diamante cintilava
por alguns segundos, apenas isso; um livro podia cintilar para todo o
sempre. Duvidava que Ian Mendip tivesse alguma vez lido um livro
em toda a sua vida. Ficava tão irada só de pensar no stress que provocara ao seu pai numa altura em que ele estava tão vulnerável. Julius
tentara minimizar a situação, mas Emilia percebera que ele temia pelo
futuro da sua livraria e, por consequência, pelo da sua equipa e clientes.
Os empregados haviam-lhe confidenciado quão perturbado ele ficara
com a situação e, uma vez mais, ela amaldiçoara-se por ter estado
longe. Estava determinada em garantir-lhe que poderia partir em
paz, com a certeza de que a Nightingale Books ficaria em boas mãos.
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Remexeu-se na cadeira, tentando encontrar uma posição mais
confortável.
Acabou por se inclinar para a frente e aninhar a cabeça entre os
braços. Nunca antes se sentira tão cansada.
Eram 2h49 quando a enfermeira lhe tocou no ombro. Não era
preciso dizer mais nada, Emilia sabia o que isso significava. Não sabia
muito bem se estivera a dormir ou acordada. Mesmo naquele instante ignorava se estava a dormir ou se estava acordada, pois tudo à
sua volta parecia desenrolar-se em câmara lenta.
Depois de todas as formalidades tratadas, inclusivamente com o
agente funerário, ela saiu do hospital para o ar frio da noite. Teve a impressão de que todas as cores tinham desaparecido de súbito, até ver o
sinal de trânsito mudar de vermelho para amarelo e depois para verde.
Os sons também pareciam abafados, como se tivesse água nos ouvidos.
Iria o mundo ser um lugar diferente sem a presença de Julius?
Não sabia ainda. Inspirou o ar que ele já não respirava, e pensou nos
ombros largos do seu pai, sobre os quais tantas vezes se sentara
quando era pequena, batendo com os calcanhares no seu peito para
o fazer correr mais depressa, entrelaçando os dedos nos seus densos cabelos que se estendiam até ao colarinho, cabelo esse que, aos
30 anos, começara a ficar grisalho. Segurava o relógio de prata com
bracelete de pele de crocodilo que ele usara todos os dias da sua
vida. Emilia tirara-lho, já para o fim, para evitar que lhe magoasse
a pele frágil, colocando-o sobre a mesa de cabeceira não se fosse dar
o caso de ele querer saber as horas. Ao contrário do relógio pendurado por cima do balcão das enfermeiras, aquele oferecia um tempo
bem mais repleto de promessas. Contudo, a magia daquele objeto
não havia sido capaz de impedir o inevitável.
Emilia entrou no carro. No lugar do pendura havia um pacote de
rebuçados de menta que ela tinha planeado levar-lhe. Tirou o papel
a um e meteu-o na boca. Era a primeira coisa que comia desde o
pequeno-almoço do dia anterior. Chupou-o até lhe começar a arranhar o céu da boca, e a sensação de desconforto desviou-lhe os pensamentos por segundos.
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Já tinha comido metade do pacote quando virou, por fim, para a
artéria principal de Peasebrook, a boca tomada de assalto por uma
explosão de açúcar. A pequena vila estava envolta na luz cinzento-pérola que anunciava o nascer do dia, o que conferia um ambiente
lúgubre ao lugar. A pedra dourada necessitava do Sol para brilhar.
No lusco-fusco, Peasebrook tinha um ar desolador, porém, dali a
umas horas, cintilaria em todo o seu charme, encantando todos
aqueles que a visitavam. Era uma típica vila inglesa, deliciosamente
pitoresca, com as suas portas de carvalho, as suas janelas gradeadas,
os seus passeios calcetados, as suas caixas de correio vermelhas e a
fila de limeiras podadas. Não se viam ali monstruosidades contemporâneas, nada que ofendesse o olhar ou o charme do local.
A Nightingale Books situava-se ao lado da ponte de pedra que
atravessava o ribeiro que dava nome à vila2. Tratava-se de um edifício
de três andares e fachada dupla, com duas janelas salientes e uma
porta azul-escura. Emilia saiu do carro para a brisa matinal, o único
sinal de vida na vila ainda adormecida, e observou a casa que havia
sido o único lar que conhecera. Onde quer que estivesse no mundo,
ou o que quer que se encontrasse a fazer, o seu quarto por cima da
loja estava sempre ali; assim como a maioria das suas coisas. Trinta
e dois anos de desordem e tralhas.
Usou a porta lateral para entrar e imobilizou-se por instantes no
chão de tijoleira. À sua frente ficava a porta que levava ao apartamento. Recordava-se de o pai lhe dar a mão quando era pequena para
a ajudar a descer as escadas. Demorava horas, mas ela mostrara ser
dona de uma determinação infalível, e ele de uma paciência inesgotável. Mais tarde, quando já andava na escola, descia as escadas a correr,
dois degraus de cada vez, com a mochila às costas e uma maçã na mão,
sempre atrasada. Anos depois, subira-as descalça, pé ante pé, ao chegar de uma festa. Não que Julius fosse rígido ou dado a fazer cenas:
mas era apenas o que se fazia quando se tinha 16 anos e já se tinha
bebido demasiada sidra e se entrava em casa às duas da manhã.
2

A palavra inglesa «brook» significa riacho em português. [N. da T.]
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A porta à esquerda levava ao balcão da livraria. Abriu-a e entrou
na loja. A luz da manhã penetrava timidamente através da janela.
Emilia estremeceu ao sentir o ar a agitar-se. Sentiu uma pontada de
expetativa, como sempre lhe acontecia quando entrava ali. Era como
se entrasse noutro lugar, num qualquer outro tempo. Podia estar
onde e em que época desejasse. Embora não fosse o que estivesse a
acontecer daquela vez. Teria dado tudo para voltar atrás no tempo,
para regressar aos dias despreocupados em que tudo estava bem.
Sentia como se os livros estivessem a pedir-lhe notícias. Ele já
morreu, queria dizer-lhes, mas não o fez, porque não confiava na
sua própria voz. E porque era uma idiotice. Os livros ensinavam-nos
tudo aquilo que precisávamos de saber, mas não se conversava com
eles.
Ali de pé, no meio da loja, começou, aos poucos, a sentir-se reconfortada, a sua alma bem mais tranquila. Julius continuava ali, por
entre as capas e as lombadas. Ele afirmava conhecer todos os livros
da sua loja. Podia não os ter lido de fio a pavio, mas compreendia
porque se encontravam ali, qual havia sido o objetivo do autor ao
escrevê-los e quem, por conseguinte, iria gostar de os ler, desde o
mais simples livro infantil até ao tomo mais influente e indecifrável.
Existira uma bonita carpete vermelha no chão, que o tempo e o
uso constante já haviam desbotado e gastado. As estantes de madeira forravam as paredes, estendendo-se até ao teto, com uma escada para se alcançar os volumes menos comuns nas prateleiras
cimeiras. A ficção encontrava-se logo à entrada da loja, os livros de
consulta atrás e sobre as mesas ao centro podiam ver-se os guias
de viagem, os livros de arte e de culinária. No mezanino havia uma
coleção de primeiras edições e de raridades em segunda mão, fechadas em vitrinas. E Julius reinara sobre tudo aquilo, a partir daquele
lugar, atrás do balcão de madeira. Nas suas costas amontoavam-se os
livros que as pessoas tinham encomendado, embrulhados em papel
pardo e atados com guita. Havia uma caixa registadora ornamentada
que tilintava sempre que se abria e que ele encontrara numa loja de
quinquilharia. Embora já não a utilizassem, era mantida como parte
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da decoração e, às vezes, servia para guardar doces que ele oferecia
às crianças que se haviam portado bem e tinham sido pacientes.
Havia sempre uma caneca meio cheia de café que ele deixava
esquecida sobre o balcão porque, entretanto, se pusera à conversa
com um cliente e depois com outro. As pessoas gostavam de entrar
e trocar dois dedos de conversa com Julius. Ele tinha sempre bons
conselhos para dar, nunca lhe faltava sabedoria e conhecimento e,
acima de tudo, amabilidade.
Por consequência, a loja transformara-se numa meca para todas
os estratos da sociedade de Peasebrook e arredores. Os habitantes da
vila orgulhavam-se da sua livraria. Era para eles um lugar de bem-estar e de familiaridade. E, com o passar do tempo, haviam aprendido a respeitar o seu proprietário. A adorá-lo, até. Ao longo de mais
de 30 anos, ele alimentara-lhes a alma e os corações, auxiliado, em
anos mais recentes, pelos seus assistentes: a afetuosa e esfuziante
Mel, que mantinha tudo organizado, e o esgalgado Dave, o Gótico,
que sabia quase tanto de livros quanto Julius, mas que raramente
abria a boca, embora assim que começasse a falar, fosse impossível
calá-lo.
O seu pai continuava ali, cogitou Emilia, por entre aqueles milhares de páginas. Por entre milhões e milhões de palavras. Todas aquelas palavras e o prazer que haviam transmitido às pessoas ao longo
dos anos: evasão, entretenimento, educação… Ele havia mudado
mentalidades. Havia mudado vidas. Cabia-lhe a ela continuar esse
trabalho para garantir que ele estaria sempre presente, jurou para
si própria.
Julius Nightingale viveria para sempre.

Emilia subiu as escadas que davam acesso ao apartamento por
cima da livraria. Sentia-se demasiado cansada até para fazer um chá.
Precisava de se deitar e de se concentrar. Não sentia nada: nem choque nem aflição, apenas um peso enorme no coração. O pior tinha
acontecido, a pior coisa possível, mas o mundo parecia continuar a
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girar. O gradual iluminar do céu dizia-lhe isso mesmo. Escutou as
aves a chilrear e franziu o sobrolho àquele alegre anúncio do novo
dia. De certeza que o Sol não voltaria a nascer. O mundo iria ficar
às escuras para sempre.
As divisões da casa pareciam desprovidas de calor. A cozinha,
com a sua antiga mesa de pinho e os móveis velhos e desgastados,
estava fria e possuía um ambiente austero. A sala de estar parecia
amuada atrás das cortinas fechadas. Emilia não foi capaz de olhar
para o sofá, com medo de que ainda exibisse a marca do corpo de
Julius: não podia contabilizar as horas que haviam ambos passado
enrolados no sofá a beber chá, cacau ou vinho enquanto liam um
livro, e um disco de Brahms, de Billie Holiday ou de Joni Mitchell
rodopiava no prato do gira-discos. Julius nunca se deixara encantar
pelas novas tecnologias: adorava discos de vinil e nunca se desfizera
das colunas Grundig Audiorama. Todavia, há algum tempo que se
encontravam em silêncio.
Emilia avançou para o seu quarto, puxou a colcha para trás e deitou-se na cama de latão onde sempre havia dormido. Puxou uma almofada
da pilha de almofadas e abraçou-a, em busca de calor e de conforto.
Puxou os joelhos para o peito e esperou pelas lágrimas. Nada. Esperou
e esperou, contudo, os seus olhos continuavam secos. Autoproclamou-se um monstro, uma vez que não era capaz de chorar.
Acordou um pouco mais tarde com umas suaves pancadas na
porta e perguntou-se o que fazia na cama completamente vestida.
A tomada de consciência atingiu-a no peito como uma bala e desejou poder regressar ao estado de esquecimento em que estivera
mergulhada durante algumas horas. No entanto, tinha pessoas para
ver, coisas para fazer, decisões para tomar. E uma porta para abrir.
Correu em meias até ao rés do chão e abriu-a.
— Querida.
Era June. A corajosa e formidável June, possivelmente a melhor
cliente da Nightingale Books desde que, há três anos, após a reforma,
decidira ir viver para Peasebrook. Assumira o lugar de Julius quando
este dera entrada no hospital por aquela que parecia a última vez.
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June dirigira a sua própria empresa durante mais de 40 anos e não
se importara de pegar nas rédeas da livraria com a ajuda de Mel e
de Dave. Com a sua excelente estrutura óssea, o seu basto cabelo
escuro e o braço repleto de pulseiras prateadas, parecia uns bons dez
anos mais nova do que as três vintenas e meia que já tinha. Possuía
a energia de uma rapariga de 20 anos, o cérebro de um cientista
aeroespacial e o coração de um leão. Emilia acreditara na possibilidade de um romance entre June e Julius — June divorciara-se por
duas vezes —, porém, a amizade entre eles mantivera-se firme e
puramente platónica.
Emilia deu-se conta de que deveria ter telefonado a June assim que
o pai falecera. Todavia, não tivera forças, nem palavras, nem coragem. Também não as tinha naquele instante. June envolveu-a num
abraço tão macio e quente quanto a camisola de caxemira que vestia.
— Minha querida — lamentou, e só então Emilia percebeu que
conseguia chorar. — Não é preciso abrir a loja hoje — aconselhou
June a Emilia, mais tarde, depois de a jovem ter derramado todas
as lágrimas e concordado em tomar o pequeno-almoço. Contudo,
Emilia foi inflexível quanto à loja.
— Aparece muita gente à quinta-feira. É dia de mercado — contrapôs ela.
No final, foi a melhor coisa que poderia ter feito. Mel, normalmente faladora, ficou muda de choque. Dave, sempre monossilábico, falou durante cinco minutos sobre o modo como Julius lhe
ensinara tudo o que sabia. Mel sintonizou a Classic FM no rádio
da livraria para não terem de se sentir obrigados a preencher o
silêncio. Dave, que parecia ser detentor de muitos e misteriosos
talentos, sendo a caligrafia um deles, elaborou um letreiro para a
montra:

É com grande pesar que vos informamos que
Julius Nightingale, adorado pai, amigo e livreiro,
faleceu pacificamente após um breve período de doença.
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A loja abriu um pouco mais tarde, mas abriu. Uma torrente de
clientes foi entrando ao longo do dia para apresentar as suas condolências a Emilia. Alguns levavam postais de pêsames; outros ofereciam tabuleiros de assados e bolos; alguém deixara uma garrafa de
Chassagne Montrachet, o vinho preferido de Julius, sobre o balcão.
Emilia não precisava que ninguém lhe dissesse que o seu pai era
um homem magnífico, porém, quando o dia chegou ao fim, apercebeu-se de que toda a gente que o conhecia partilhava da mesma opinião.
Mel preparou inúmeras canecas de chá no escritório dos fundos e
carregou-as num tabuleiro até à loja.
— Vem jantar lá a casa — convidou June, quando, finalmente, viraram a placa para «FECHADO», muito depois do horário de fecho
da livraria.
— Não tenho muito apetite — redarguiu Emilia, que não era capaz de pensar sequer em comida.
June rejeitou a recusa. Agarrou em Emilia e levou-a até à sua casa
de campo nos arredores de Peasebrook. June era o tipo de pessoa
que tinha sempre um empadão feito, pronto a ser aquecido. Emilia
teve de admitir que se sentiu bem mais forte e reconfortada após
duas porções, e que o jantar lhe deu a força moral necessária para
abordar os assuntos que preferia evitar.
— Não consigo encarar um funeral grande — confessou, por
fim.
— Então não o faças — declarou June, servindo a ambas um pouco
de gelado de baunilha. — Trata de um funeral pequeno e privado,
e podemos fazer uma cerimónia de homenagem daqui a algumas
semanas. É muito mais simpático. E terás mais tempo para organizar tudo.
Uma lágrima aterrou no gelado de Emilia, que se apressou a limpar a seguinte.
— O que vamos nós fazer sem ele?
June passou-lhe um frasco com molho de caramelo salgado.
— Não faço ideia — retorquiu. — Certas pessoas deixam um
vazio maior do que outras… É o caso do teu pai.
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June convidou-a para ficar e passar a noite ali, acompanhada, mas
Emilia queria ir para casa. Era sempre melhor estar triste na própria
cama.
Acendeu a luz da sala de estar. Com as paredes de um vermelho-escuro e as compridas e pesadas cortinas, parecia haver ali mais livros
do que na loja. As estantes cobriam duas paredes e viam-se livros empilhados em todas as superfícies planas: nos parapeitos das janelas,
na pedra da lareira, na tampa do piano. Ao lado estava o precioso
violoncelo de Julius, apoiado no suporte. Emilia afagou a madeira
polida, apercebendo-se de que estava coberta de pó. Tocá-lo-ia no dia
seguinte. Não era, nem nunca seria, tão boa executante quanto o seu
pai, mas detestava pensar que o instrumento podia ficar para ali sem
ser tocado, e sabia que o pai também detestaria que isso acontecesse.
Emilia aproximou-se da estante que lhe pertencia, embora já há
muito tempo esta tivesse deixado de ter espaço para acomodar todos
os seus livros. Passou um dedo pelas lombadas. Procurava uma
leitura reconfortante; qualquer coisa que a transportasse de volta à
infância. Não a Laura Ingalls Wilder3 — naquele momento não iria
suportar ler sobre o enorme e gentil Pa. Não a Frances Hodgson
Burnett4 — todas as suas heroínas pareciam ser órfãs, situação que,
Emilia deu-se conta, também ela partilhava. Puxou o seu preferido,
com a capa vermelha de tecido e as letras douradas na lombada,
deformado pelos anos, as páginas amarelecidas. Mulherzinhas.
Acomodou-se na poltrona de orelhas diante da lareira, girando as
pernas para o lado e apoiando o rosto numa almofada de veludo.
Pouco tempo depois, encontrava-se à lareira em Boston, na companhia de Jo March, das suas irmãs e de Marmee, centenas de anos
antes e a milhares de quilómetros de distância…
3

 scritora norte-americana autora da série de livros que deu origem à série televisiva
E
Uma Casa na Pradaria, exibida na RTP, nos anos oitenta, e que conta a sua história e
a da sua família no Oeste americano. Charles Ingalls era o pai de Laura que os filhos
tratavam carinhosamente por Pa. [N. da T.]

4

 scritora inglesa que, após a morte do pai (em 1865), se mudou para os Estados Unidos.
E
É a autora de, entre outros, O Jardim Secreto, A Princesinha e O Pequeno Lorde. [N. da T.]
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No final da semana seguinte, Emilia sentia-se vazia por dentro e
exausta. Toda a gente havia sido amável e generosa, dizendo coisas
maravilhosas acerca de Julius, mas tudo aquilo era emocionalmente
esgotante.
O funeral tinha sido um acontecimento privado no crematório,
testemunhado apenas por Debra, que viera de comboio de Londres,
por Andrea, a melhor amiga de Emilia desde os tempos de escola,
e por June.
Antes de sair para a cerimónia, Emilia contemplara-se ao espelho. Envergava um casaco preto com corte militar e botas de montar
bem engraxadas, o cabelo ruivo caía-lhe em cascata pelos ombros.
Era dona de uns belos olhos grandes, definidos por sobrancelhas
e pestanas grossas. A sua compleição, sabia-o pela foto que mantinha sobre o piano, era herança da mãe; a elegante estrutura óssea e
os lábios generosos eram do pai. Com mãos trémulas, colocou os
brincos que ele lhe oferecera no Natal anterior e abriu a garrafa de
Chassagne Montrachet, bebendo apenas um copo, antes de pôr o
chapéu de pele de raposa que combinava com a cor do seu cabelo.
Interrogou-se por breves instantes se pareceria uma figurante de um
filme de época, mas decidiu que isso não era importante.
No dia seguinte, depois de terem colocado a mãe de Julius no
comboio que ia para a estação de Paddington — Debra não gostava
de ficar muito tempo longe de Londres —, Andrea arrastou-a até ao
Peasebrook Arms: uma tradicional pousada do tempo das diligências, com chão de laje, painéis de madeira e uma enorme sala de jantar que servia frango à Kiev, bife com molho chasseur e possuía um
antiquado carrinho de sobremesas. Havia qualquer coisa de reconfortante na forma como o lugar nunca tinha sido modernizado. Não
fazia de conta que era aquilo que não era. E toda a gente o considerava acolhedor e agradável, embora o café não prestasse.
Emilia e Andrea enroscaram-se num sofá no bar e pediram chocolate quente.
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— Então — disse Andrea, sempre prática. — Qual é o teu plano?
— Tive de deixar o meu emprego — revelou Emilia. — Eles não
podiam ficar infinitamente à minha espera e eu não sei quando
vou sair daqui. — A jovem ensinava Inglês numa escola de línguas em Hong Kong. — Não posso andar para sempre a saltitar de
país em país.
— Não vejo porque não — argumentou Andrea.
Emilia abanou a cabeça.
— Está mais do que na hora de me organizar. Olha para nós. Eu
continuo a viver com uma mochila às costas e tu pareces um poço
de energia.
Andrea passara de assistente de um consultor financeiro, quando
deixara a escola, a montar o seu próprio negócio como contabilista.
Por aqueles dias, tratava da contabilidade de muitas das pequenas
empresas que haviam surgido em Peasebrook nos últimos anos.
Sabia o quanto a maioria das pessoas detestava organizar as suas
finanças e ela tornava esse trabalho o mais indolor possível. Tinha
um enorme sucesso.
— Esquece lá as comparações. O que vais fazer com a loja?
— Andrea não era pessoa de estar com rodeios.
Emilia encolheu os ombros.
— Não tenho escolha. Prometi ao meu pai que a mantinha aberta.
Ele dava uma volta no túmulo se soubesse que eu planeava fechá-la.
Andrea ficou em silêncio por instantes. Quando tomou a palavra,
fê-lo num tom suave e compreensivo.
— Emilia, as promessas feitas nos leitos de morte nem sempre
precisam de ser cumpridas. Principalmente se não forem práticas.
É claro que foste sincera na altura, mas a livraria era a vida do teu pai.
Não significa que tenha de ser a tua. Tenho a certeza de que ele iria
compreender.
— Não seria capaz de a vender. Sempre me imaginei a assumir
as rédeas da loja. O problema é que sempre pensei que isso só sucederia quando tivesse a idade do meu pai. Não agora. Acreditei que
tinha mais uns 20 anos pela frente, no mínimo. — Sentiu os olhos
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encherem-se de lágrimas. — Nem sequer sei se é exequível. Estive a
olhar para a contabilidade e é tudo um enorme borrão.
— Bem, sabes que podes contar com a minha ajuda.
— O meu pai costumava dizer «Não entendo nada de números».
E eu também não, para te ser franca. Parece tudo um pouco desorganizado. Creio que para o fim ele se terá desleixado um pouco. Tenho
duas caixas cheias de recibos e uma pilha horrível de envelopes por
abrir.
— Não é nada com que eu não tenha lidado já. — Andrea suspirou. — Quem me dera que as pessoas não entrassem em negação
no que toca ao dinheiro. Complica tudo e, no final, sai muito mais
dispendioso.
— Seria fantástico se pudesses dar uma vista de olhos. Mas nada
de preços camaradas. — Emilia apontou-lhe o dedo. — Pago-te como
qualquer cliente.
— Será um prazer ajudar-te. O teu pai sempre me tratou muito bem.
Emilia riu.
— Lembras-te de quando tentámos que ele namorasse com a tua
mãe?
Andrea soltou uma gargalhada.
— Teria sido um desastre. — A mãe de Andrea era um bocado
hippie, toda dada aos paus de incenso e às saias diáfanas. Andrea
rebelara-se contra a atitude Woodstock da progenitora e era a pessoa mais convencional, ambiciosa e cumpridora da lei que Emilia
alguma vez conhecera. Chegara ao ponto de mudar de nome quando criara a sua empresa, argumentando que ninguém levaria a sério
uma contabilista chamada Autumn. — Nenhum dos dois teria feito
nada.
Julius também era uma pessoa descontraída e pouco exigente.
A imagem dos respetivos progenitores juntos fez as raparigas rir
a bandeiras despregadas. Todavia, quando tinham 12 anos, a ideia
parecera-lhes brilhante.
Assim que as gargalhadas terminaram, Emilia suspirou.
— O meu pai nunca encontrou ninguém.
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— Oh, deixa-te disso. Todas as mulheres de Peasebrook estavam
apaixonadas pelo teu pai. Ele tinha-as a todas na palma da mão.
— Sim, eu sei. Nunca lhe faltou companhia feminina. Mas teria
sido bom se tivesse conhecido alguém especial.
— Ele era um homem feliz, Emilia. Isso era óbvio.
— Sempre me senti culpada, pensando que ele ficara solteiro por
minha causa.
— Não creio. O teu pai não era de se armar em mártir. Acho que
ele apreciava a sua própria companhia. Ou talvez tivesse alguém
especial e nós não soubéssemos.
Emilia assentiu.
— Espero que sim… A sério.
Nunca o saberia, cogitou. Durante toda a vida tinham sido apenas eles os dois, e agora o seu pai falecera, levando consigo todas as
histórias e os segredos.

26

A Livraria dos Destinos.indd 26

12/09/2017 11:22

