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É 
 assim que começa.

Acordas com a luz do sol a sussurrar por entre as árvores, mesmo  

 encostadas à janela. É uma luz ténue e fraca que ganha uma 

tonalidade cinzenta ao confundir-se com as sombras. A alvorada ainda está 

a despir a pele à noite. Mas já há suficiente claridade para te fazer voltar e 

olhar para a parede, por cima do colchão que range. Nesse movimento há 

um instante de desorientação, uma fração de segundo durante a qual não 

sabes onde estás. Aparece por vezes depois de um sono pesado e sem sonhos. 

Uma amnésia temporária. Vês os grãos finos da parede de tábuas de pinho, 

cheiras os vestígios do fumo da fogueira que te ficaram no cabelo e sabes 

perfeitamente onde te encontras.

No Campo dos Rouxinóis.

Fechas os olhos e tentas voltar a dormir, dando tudo por tudo para ignorar 

os ruídos da natureza que alastram lá fora. É um som áspero e dissonante 

— são as criaturas da noite que enfrentam as do dia. Ouves os sons ritmados 

dos insetos, o chilreio dos pássaros, um mergulhão solitário a lançar aquele 

chamamento fantasmagórico que desliza pela superfície do lago.

A barulheira do exterior mascara temporariamente o silêncio interior. 

Mas depois há o rá-tá-tá-tá de um pica-pau que desaparece no eco e, nessa 

breve calma, apercebes-te de como tudo está silencioso. E de como o único 

som de que estás ciente é o da tua respiração, pesada de sono, que faz  

levantar e baixar o teu peito.

Os teus olhos abrem-se num repente, outra vez, e esforças-te por ouvir 

qualquer outra coisa — seja lá o que for — no interior da cabana.

Mas nada.
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O pica-pau ataca outra vez e o impacto dos seus batimentos rápidos 

faz com que te voltes, afastando-te da parede, ficando voltada para o resto 

da cabana. É um espaço pequeno. Só há lugar para dois conjuntos de beli-

ches, com uma mesa de cabeceira que tem uma lanterna e quatro baús de 

nogueira perto da porta, para arrumações. É suficientemente pequeno para 

conseguires ver quando está vazio, que é o caso.

Olhas, em sobressalto, para o beliche do outro lado. A cama de cima 

está perfeitamente feita, com os lençóis bem esticados. A de baixo é o con-

trário: um emaranhado de cobertores, com qualquer coisa a fazer volume 

debaixo deles.

Olhas para o teu relógio nesta meia claridade. Passam poucos minutos 

das 5h00. Falta quase uma hora para o despertar. A revelação traz consigo 

uma vaga interior de pânico que lateja debaixo da pele, irritante, causando 

comichões.

Passam-te pela cabeça episódios de emergências. Uma doença súbita. 

Um telefonema desvairado de casa. Até tentas convencer-te de que é possível 

as raparigas terem tido de sair tão rapidamente que nem se deram ao traba-

lho de te acordar. Ou talvez tivessem tentado acordar-te sem o conseguirem. 

Ou talvez te tivessem acordado e tu já nem te lembres.

Ajoelhas-te diante dos baús junto à porta, cada um deles com os nomes 

gravados das campistas que por aqui passaram e abres cada um deles, sem 

tocares no teu. Em todos, no interior forrado a cetim, vês roupas e revistas 

e pequenos utensílios para uso no campo, que os enchem até cima. Em dois 

há telemóveis, desligados, sem uso há vários dias.

Só uma é que levou o telemóvel.

E tu não fazes ideia do que isto tudo pode significar.

O primeiro — e único — sítio em que, com alguma lógica, podes pen-

sar que elas estão é a casa de banho, um retângulo de paredes de madeira  

de cedro para lá das cabanas e mesmo à beira da floresta. Já aconteceu antes.  

Já fizeste esses caminhos. Todas juntas, a caminharem apressadamente pelo 

carreiro, à luz de uma única lanterna partilhada.

Mas a cama tão bem feita sugere uma ausência planeada. E já com 

algum tempo. Ou, o que é pior, que ninguém dormiu nela durante a noite.
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Mesmo assim, abres a porta e dás um passo nervoso para o exterior. 

A manhã está cinzenta e muito fria e tu até te abraças, à procura de calor, 

enquanto te diriges às instalações sanitárias. Lá dentro, espreitas para todas 

as cabinas e para os chuveiros. Está tudo vazio. As paredes dos chuveiros 

estão secas. E os lavatórios também.

De regresso ao exterior, deténs-te a meio caminho entre as casas de banho e as 

cabanas, de cabeça inclinada para o lado, esforçando-te por ouvir qualquer sinal 

de que as raparigas estejam escondidas no meio dos zumbidos, dos chilreios e da 

água que lambe suavemente as margens do lago, a cerca de cinquenta metros.

Mas nada ouves.

O campo está todo completamente silencioso.

Cai-te sobre os ombros uma sensação de isolamento e, por instantes, 

ainda ficas a pensar se toda a gente se foi embora, deixando-te a ti para trás. 

Os teus pensamentos são invadidos pelos cenários mais horríveis. As caba-

nas a esvaziarem-se, numa pressa preocupada e frenética. E tu a dormires, 

sem dares por nada.

Voltas às cabanas, contornando-as sem ruído, a tentar ouvir sinais de 

vida. São 20, no total, dispostas numa malha clara que cobre uma zona de 

clareira da floresta. Caminhas por entre elas, perfeitamente ciente do ridí-

culo da tua situação. Vestida apenas com um top e boxers, com a caruma e 

a terra húmida do solo a colarem-se aos teus pés descalços.

Cada cabana tem o nome de uma árvore. A tua chama-se Cornizo. 

A do lado chama-se Ácer. Vês os nomes de cada uma, a pensar em qual 

delas poderão estar as raparigas. Imaginas que, de repente, foram todas dor-

mir juntas. Começas a espreitar pelas janelas, a abrir portas que não estão 

fechadas à chave, a olhar para os beliches onde dormem outras raparigas, 

à procura de campistas adicionais. Numa das cabanas — Abeto Azul —, 

assustas uma rapariga, que acorda de repente. Fica sentada na cama, na 

parte de baixo do beliche, com uma exclamação presa na garganta.

— Desculpa — sussurras-lhe, antes de fechares a porta. — Desculpa, 

desculpa.

Atravessas o campo, que normalmente fervilha de atividade do nascer 

do sol até ao crepúsculo. Contudo, nesta altura, o nascer do sol não é mais 
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do que uma promessa, do que uma ténue mancha cor-de-rosa que parece 

aumentar no horizonte. A única atividade é o teu andar apressado, a cami-

nho do refeitório de aspeto maciço. Mais ou menos dentro de uma hora já se 

sentirá, a sair do edifício, o cheiro do café e do bacon queimado. De momento, 

porém, não cheira a comida, não se ouve nada.

Tentas a porta. Está fechada à chave.

Quando encostas o rosto a uma das janelas, o que vês é uma sala de refei-

ções escurecida, com as cadeiras ainda empilhadas por cima das extensas 

filas de mesas.

E o mesmo se passa no edifício das artes e ofícios, ao lado.

Fechado à chave.

Escuro no interior.

Desta vez, ao espreitares pela janela, vês um semicírculo de cavaletes com 

as telas parcialmente pintadas da lição da véspera. Estiveram a trabalhar 

numa natureza morta. Um vaso com flores silvestres ao lado de uma tigela 

com laranjas. E agora não consegues afastar a ideia de que a lição já não 

ficará completa, de que as flores ficarão sempre por acabar de pintar e as 

tigelas sem a fruta.

Afastas-te do edifício, recuas, voltando-te lentamente, a pensar no que vais 

fazer a seguir. À direita está a estrada de cascalho que é a saída do campo, por 

entre as árvores, até à estrada principal. Segues na direção oposta, a caminho 

do centro do campo onde está assente um edifício grande como um mamute, 

construído em madeira, no fim de uma estrada que forma uma rotunda.

O Pavilhão.

O sítio onde menos esperas encontrar as raparigas.

É um edifício desajeitado e híbrido. É mais mansão do que cabana. 

É uma constante chamada de atenção a quem está no campo de que os 

seus alojamentos são mesmo as cabanas despojadas de tudo. Por agora, está 

silencioso. E escurecido. A luz do sol, nesta altura mais brilhante, que nasce 

atrás do edifício envolve em sombra toda a sua fachada e mal consegues dis-

tinguir as suas janelas biseladas, a base de pedra natural e a porta vermelha.

Há uma parte de ti que quer ir a correr até junto dessa porta e começar 

a bater até a Franny vir atender. Ela tem de saber que há três raparigas 
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desaparecidas. É a diretora do campo, afinal. As raparigas estão à sua 

responsabilidade.

Mas resistes, porque há uma possibilidade de estares enganada. De não 

teres procurado ainda num qualquer sítio importante onde as raparigas se 

pudessem ter escondido como se andassem a brincar às escondidas. E depois 

também há o facto de estares relutante em dizeres à Franny o que quer que 

seja até ter mesmo de ser.

Já a dececionaste uma vez. Não queres que volte a acontecer.

Vais regressar ao Cornizo deserto, quando qualquer coisa atrás do 

Pavilhão te prende o olhar. Uma pequena faixa de luz cor de laranja depois 

do relvado das traseiras, que é em plano inclinado.

É o reflexo do céu no lago Meia-Noite.

Estejam aí, por favor, pensas. E que estejam bem. Deixem-me encon-
trar-vos, por favor.

Mas as raparigas não estão lá, claro. Não há nenhum motivo racional 

para que estivessem. É como um pesadelo. Um dos pesadelos que mais receias 

quando à noite fechas os olhos. Só que este pesadelo tornou-se realidade.

Talvez seja por isso que não paras de andar até chegares à beira do 

lago. E depois continuas, pelo próprio lago dentro, pelas pedras escorrega-

dias debaixo dos teus pés. A água depressa te chega aos tornozelos. Quando 

começas a tremer de frio, não sabes dizer se é da baixa temperatura do lago 

ou da sensação de medo que se agarrou desde que olhaste para o relógio pela 

primeira vez.

Rodas dentro de água, examinando o que está à tua volta. Atrás de ti é 

o Pavilhão, com uma das paredes laterais virada para o lago e iluminada 

pela luz do sol, com as janelas de um cor-de-rosa brilhante. A beira do lago 

estende-se diante de ti, para os lados, numa linha aparentemente infinita 

de terreno pedregoso e de árvores inclinadas para a água. Olhas para mais 

longe, para a vasta extensão do lago. A água tem a placidez suave de um 

espelho e a sua superfície reflete as nuvens que lentamente se erguem e o 

punhado de estrelas que se apagam. O lago também é profundo, mesmo 

durante a seca que lhe fez baixar o nível, deixando uma pequena extensão de 

pedras secas ao longo da margem. A tonalidade cada vez mais clara do céu 



Riley SageR

10

deixa-te ver a margem, no outro lado, embora seja só uma mancha escura 

que mal se vê por entre a neblina. Tudo — o campo, o lago, a floresta em 

redor — é propriedade privada, na posse da família da Franny e transmi-

tida através de gerações.

Tanta água. Tanta terra.

Tantos sítios por onde desaparecer.

As raparigas podem estar em qualquer lado. É do que te apercebes, de pé 

na água, a tremer violentamente. Estão por aí. Em qualquer lado. E podem 

passar dias até serem encontradas. Ou semanas. Até há a possibilidade de 

nunca virem a ser encontradas.

A ideia é horrível demais para encarares, mesmo que seja a única coisa 

em que pensas. Imagina-las a tropeçarem por entre as árvores tão cerradas, 

à deriva, a perguntarem-se se o musgo nos troncos indica realmente o Norte. 

Pensas nelas cheias de fome e assustadas e a tremer. Imagina-las debaixo de 

água, a afundarem-se no lodo, a tentarem em vão voltar à superfície.

Pensas nisto tudo e começas a gritar.
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1

P into as raparigas sempre pela mesma ordem.
Primeiro a Vivian.
Depois a Natalie.

A Allison é a última, embora tenha sido a primeira a deixar a cabana 
e por isso, tecnicamente, a primeira a desaparecer.

Os meus quadros são normalmente grandes. Gigantescos, na ver-
dade. Grandes como a porta de um celeiro, como o Randall gosta de 
dizer. Mas as raparigas são sempre pequenas. Pontos inconsequentes 
numa tela que é assustadoramente larga.

A entrada delas em cena anuncia a segunda fase de uma pintura, 
depois de ter criado um fundo de terra e de céu em tonalidades com 
nomes adequadamente sombrios. Negro-aranha. Cinzento-sombra. 
Vermelho-sangue.

E azul-meia-noite, claro.
Depois é a vez das raparigas, por vezes muito juntas, outras ve- 

zes espalhadas pelos cantos mais distantes da tela. Pinto-as com 
vestidos brancos de bainhas agitadas, como se estivessem a fugir de 
qualquer coisa. Estão em geral de costas, e o que delas se pode ver 
é o cabelo, que parece ir ficando para trás enquanto elas correm. 
Nas poucas ocasiões em que pinto uma imagem fugidia dos rostos 
delas, o que se vê são perfis esguios, nada mais do que uma simples 
pincelada curva.

As árvores vêm no fim, criadas com a ajuda de uma espátula para 
espalhar a tinta na tela em movimentos largos e lentos. Este processo 
pode demorar dias, talvez mesmo semanas, deixando-me ligeiramente 
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tonta com o cheiro das tintas que vou aplicando, camada após camada, 
tornando tudo mais espesso.

Já ouvi o Randall a enaltecer, perante potenciais clientes, as minhas 
superfícies, comparando-as às de Van Gogh, com as arestas formadas 
pela tinta elevando-se da tela mais de dois centímetros. Mas eu prefiro 
pensar que pinto como a natureza, onde a verdadeira suavidade não 
passa de um mito, especialmente nas árvores. As saliências irregulares 
da casca dos troncos. O musgo mosqueado nas pedras. As camadas de 
folhas no solo, acumuladas de vários outonos. É a natureza que tento 
captar com as raspagens, as espirais e os solavancos na minha pintura.

Ponho-lhe, portanto, mais tinta, sempre mais tinta, com cada tela do 
tamanho de uma parede a sucumbir lentamente à minha imaginação, que 
é de onde nasce a floresta. Espessa. Sinistra. Repleta de perigos. As árvores 
agigantam-se por cima de tudo, escuras e ameaçadoras. As trepadeiras 
não alastram, antes serpenteiam e enrolam-se, formando laços asfixiantes. 
A vegetação rasteira cobre o terreno. As folhas fazem desaparecer o céu.

Pinto até que não reste um espaço de tela livre e as raparigas tenham 
sido consumidas pela floresta, enterradas entre as árvores, as trepadei-
ras e as folhas, tornadas invisíveis. Só então é que sei que está termi-
nado o quadro, usando a ponta do cabo de um pincel para escrever o 
meu nome no canto inferior direito, com um floreado.

Emma Davis.
O mesmo nome, numa escrita quase ilegível, que está na parede da 

galeria, e cumprimenta os visitantes que transpõem as enormes portas 
deslizantes deste antigo armazém no Bairro dos Matadouros. Todas as 
paredes têm os meus quadros. Os meus quadros. Vinte e sete, ao todo.

Na minha primeira exposição individual.
O Randall empenhou-se ao máximo na inauguração, transformando 

o local numa espécie de floresta urbana. Há paredes da cor da ferru-
gem e bétulas cortadas de uma floresta em New Jersey e dispostas em 
conjuntos sugestivos. A iluminação sugere que estamos em outubro, 
embora falte uma semana para o Dia de São Patrício. As ruas estão 
cheias de lama suja, dia e noite.
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Mas a galeria está cheia. Créditos para o Randall. Colecionadores, críti-
cos e curiosos a acotovelarem-se para terem mais espaço diante das telas, 
copos de champanhe numa mão e a outra estendida para os croquetes 
de cogumelos e queijo de cabra que vão flutuando por entre a multidão. 
Já fui apresentada a dezenas de pessoas, de cujos nomes de imediato 
me esqueci. Pessoas importantes. Suficientemente importantes para o 
Randall me sussurrar os nomes ao ouvido enquanto lhes aperto a mão.

— Do Times — diz, a propósito de uma mulher vestida dos pés à 
cabeça em tons de roxo. — Da Christie’s — diz, muito simplesmente, 
de um homem num fato impecável feito à medida e ténis vermelhos, 
mais importante o nome da leiloeira do que o dele.

— Um trabalho muito impressionante — diz-me o Sr. Christie’s, 
oferecendo-me um sorriso malicioso. — São tão ousados.

Na voz dele há surpresa, como se as mulheres fossem, sabe-se lá 
porquê, incapazes de ousadias. Ou talvez a sua surpresa tenha nas-
cido do facto de, em pessoa, eu não ser nada ousada. Comparada com 
outras personalidades de dimensões desproporcionadas do mundo da 
arte, eu sou mesmo reservada. Nada de tons de roxo ou sapatos flame-
jantes para mim. Esta noite, o vestidinho preto e as mules de salto fino 
e quase raso são o mais arrojado que consigo em matéria de moda. Na 
maior parte do tempo, visto a mesma combinação de calças caqui e de 
t-shirts com salpicos de tinta. A única peça de joalharia que uso é a pul-
seira de prata que tenho sempre à volta do meu pulso esquerdo. Tem 
três amuletos — pássaros minúsculos feitos de estanho.

Expliquei uma vez ao Randall que me visto de forma assim tão sim-
ples porque quero que sejam os meus quadros a sobressair e não o 
contrário. Na realidade, a ousadia, na personalidade e na aparência, 
parecem-me fúteis.

A Vivian era ousada em tudo.
O que não a impediu de desaparecer.
Durante estes eventos sociais, afivelo um sorriso largo, como me 

disseram para fazer, aceito os parabéns e desvio-me timidamente das 
perguntas inevitáveis sobre o que tenciono fazer a seguir.
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Depois de o Randall ter esgotado o seu sortido de desconhecidos 
para as apresentações, afasto-me da multidão, forçando-me a não olhar 
para cada quadro para ver se já lá foi posto o pequeno autocolante 
vermelho a indicar que foi vendido. Em vez disso, levo um copo de 
champanhe para um canto, quase encostada a um ramo de uma bétula 
recentemente arrancada à terra, enquanto olho em redor da sala à pro-
cura de pessoas que de facto conheça. Há muitas, o que me faz sentir-me 
grata, embora seja estranho vê-las juntas no mesmo sítio. Amigos da 
escola misturados com colegas da agência de publicidade, outros pinto-
res ao lado de parentes meus que vieram de comboio do Connecticut.

E todos, à exceção de uma prima, são homens.
Fico mais animada ao ver o Marc, a chegar tarde de acordo com os 

ditames da moda e a exibir um sorriso orgulhoso enquanto olha em 
redor. Embora afirme que detesta o mundo da arte, o Marc encaixa per-
feitamente. De barba e com o cabelo adoravelmente revolto. Um casaco 
desportivo axadrezado por cima da t-shirt do Rato Mickey, bem usada. 
Ténis vermelhos que, por comparação, fazem os do Sr. Christie’s pare-
cerem uma deceção. Atravessando a multidão, Marc deita a mão a um 
copo de champanhe e a um dos croquetes, que mete na boca de uma 
vez, mastigando depois com ar pensativo.

— O queijo é que safa isto — diz-me ele. — Mas os cogumelos 
aguados é que são um crime.

— Ainda não provei — respondo. — Nervoso a mais.
O Marc põe-me a mão no ombro, amparando-me. Como costumava 

fazer quando vivemos juntos durante o tempo que passámos na escola 
de Artes. Todas as pessoas, em especial os artistas, precisam de uma 
influência calmante. Para mim, essa pessoa é o Marc Stewart. A minha 
voz da razão. O meu melhor amigo. O meu provável marido, não fosse 
dar-se o caso de gostarmos ambos de homens.

Sou atraída pelos romanticamente inalcançáveis. Mais uma vez, não 
é uma coincidência.

— Estás autorizada a apreciar isto, sabes? — diz-me ele.
— Eu sei.
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— E bem te podes sentir orgulhosa. Não precisas de te sentir cul-
pada. Espera-se dos artistas que sejam inspirados pelas experiências 
da vida. É disso que se trata quando se fala de criatividade.

O Marc está a falar das raparigas, claro. Enterradas em todos os qua-
dros. Além de mim, só ele sabe da sua existência. A única coisa que 
não lhe disse é o motivo pelo qual, 15 anos depois, continuo a fazê-las 
desaparecer. Sempre, repetidamente.

É uma coisa que é melhor ele não saber.
Nunca quis pintar assim. Na escola de artes fui atraída pela simpli-

cidade, tanto na cor como na forma. As latas de sopa de Andy Warhol. 
As bandeiras de Jasper John. Os quadrados ousados e as linhas pretas 
rígidas de Piet Mondrian. Depois, como trabalho para a escola, tive de 
pintar o retrato de uma pessoa que eu tivesse conhecido e que tivesse 
morrido.

E eu optei pelas raparigas.
Pintei a Vivian primeiro por ser quem brilhava mais nas minhas 

recordações. O cabelo louro que parecia saído de um anúncio a champô. 
Os olhos incongruentemente escuros que, com uma dada luz ficavam 
negros. O nariz petulante com sardas tornadas mais visíveis pelo sol. 
Pintei-a com um vestido branco e uma sofisticada gola vitoriana em 
torno do seu pescoço de cisne e dei-lhe o mesmo sorriso enigmático 
que ela tinha ao sair da cabana.

«És demasiado nova para isto, Em.»
A seguir foi a Natalie. Testa alta. Queixo quadrado. O cabelo puxado 

para trás num rabo de cavalo. O vestido branco dela ficou com uma 
frágil gola vitoriana rendilhada que lhe favorecia o pescoço grosso e os 
ombros largos.

Finalmente, a Allison, com a sua aparência inocente. Maçãs do 
rosto parecidas mesmo com maçãs e nariz fino. Sobrancelhas duas 
tonalidades mais escuras do que o seu cabelo linhoso, tão finas e per-
feitas que era como se tivessem sido desenhadas com lápis castanho. 
À volta do pescoço pintei-lhe uma gola isabelina de folhos, própria 
de rainhas.
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Mas havia qualquer coisa de errado no quadro terminado. Qualquer 
coisa que esteve a inquietar-me até à véspera do dia em que devia entre-
gá-lo e que me fez acordar às duas horas dessa madrugada e ver as três 
raparigas a olharem para mim no outro lado do quarto.

Vê-las. Era esse o problema.
Nessa noite, saí de mansinho da cama e aproximei-me da tela. 

Agarrei num pincel, passei-o por um castanho e pintei uma linha por 
cima dos olhos delas. Como o ramo de uma árvore, a cegá-las. Pintei 
mais ramos. Depois plantas e heras e árvores completas, todas a desli-
zarem do pincel para a tela como se brotassem das cerdas. Ao amanhe-
cer já grande parte da tela estava cercada pela floresta. O que restava 
da Vivian, da Natalie e da Allison eram fragmentos dos seus vestidos 
brancos, bocados de pele, caracóis dos seus cabelos.

Foi o número um. O primeiro da minha série da floresta. O único 
onde se vê um fragmento das raparigas. Mas o quadro, que obteve a 
nota mais alta da minha turma depois de eu ter explicado o seu signi-
ficado ao meu instrutor, está ausente da exposição na galeria. Está em 
minha casa e não é para venda.

A maioria dos outros veio para cá, no entanto, com cada quadro a 
ocupar uma parede inteira nas várias câmaras da galeria. Vê-los assim 
juntos, com os seus ramos retorcidos e as folhas trementes, faz-me 
perceber como tudo se tornou uma obsessão. Saber que passei anos a 
pintar o mesmo tema enerva-me.

— Mas estou mesmo orgulhosa — digo ao Marc, antes de beber um 
gole de champanhe.

O Marc esvazia o copo de um trago e pega noutro, perguntando:
— Que se passa? Pareces… aborrecida.
O Marc faz o comentário com um sotaque inglês empertigado. É uma 

personificação perfeita de Vincent Price naquele filme de terror hiper-
bólico de que nenhum de nós consegue lembrar-se do título. Do que 
recordamos é que estávamos pedrados quando o vimos uma noite na 
televisão e a frase fez-nos rir como loucos. Dizemo-lo entre nós dema-
siadas vezes.
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— É estranho, tudo isto. — Com a minha flute com champanhe, 
indico os quadros que dominam as paredes, as pessoas alinhadas 
diante deles, o Randall a beijar nas duas faces um esbelto casal euro-
peu que acaba de entrar. — Nunca esperei que isto pudesse acontecer.

E não estou a ser modesta. É verdade. Se eu tivesse alguma vez 
esperado esta inauguração, teria posto nomes em todos os meus qua-
dros. Em vez disso, numerei-os pela ordem em que foram pintados. 
Do N.º 1 ao N.º 33.

O Randall, a galeria, esta inauguração surreal — é tudo produto de 
um acidente feliz. O resultado de estar no sítio certo no momento certo. 
E esse sítio certo, por acaso, era o bistrot do Marc, na West Village. 
Nessa altura, eu era há quatro anos a artista residente numa agência de 
publicidade. Não era agradável nem gratificante, mas servia para pagar 
a renda de um loft a desfazer-se, mas suficientemente grande para aco-
lher as minhas telas florestais. Depois de um cano roto ter feito com 
que água se infiltrasse no restaurante, o Marc viu-se na contingência 
de arranjar alguma coisa que tapasse temporariamente os estragos 
numa parede danificada pela água. E eu emprestei-lhe o N.º 8, por ser 
o maior e o que conseguia tapar mais metros quadrados.

O momento certo foi uma semana depois, quando o proprietário de 
uma pequena galeria, a poucos quarteirões, apareceu no restaurante 
do Marc para almoçar. Viu o quadro, ficou adequadamente intrigado e 
perguntou ao Marc de quem era a autoria.

O que levou a que um dos meus quadros — N.º 7 — fosse exposto 
na galeria. Vendeu-se numa semana. O proprietário pediu mais. Dei- 
-lhe três. Um dos quatros — o do número da sorte, o N.º 13, conquistou 
a atenção de uma jovem apreciadora de arte que pôs uma fotografia 
dele no Instagram. A pessoa para quem ela trabalhava reparou no qua-
dro. Era uma atriz de televisão conhecida por estabelecer as tendências 
que depois se tornavam moda. Comprou o quadro e pendurou-o na 
sala de jantar, apresentando-o num jantar com um pequeno grupo de 
amigos. Um desses amigos, editor na revista Vogue, disse ao primo, 
proprietário de uma galeria maior e mais prestigiada. E esse primo é 
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o Randall, que neste momento percorre a galeria, a abraçar todos os 
convidados que encontra.

Mas o que nenhum deles sabe — nem o Randall, nem a atriz, nem 
mesmo o Marc — é que os 33 quadros foram os únicos que pintei, 
à margem dos meus deveres na agência. Não há ideias novas em ebu-
lição no cérebro desta artista nem nenhuma inspiração a estimular-me 
a criatividade. Tentei outras coisas, claro, mais por um sentido persis-
tente de responsabilidade do que por um desejo concreto. Mas nunca 
conseguirei ir além desses esforços iniciais e hesitantes. Acabo sempre 
por regressar às raparigas em todos os malfadados momentos.

Eu sei que não posso continuar a pintá-las, deixando-as continua-
rem a perder-se na floresta. Por isso jurei que nunca mais pintaria 
outro. Não haverá um N.º 34, nem um N.º 46 nem, queira Deus, um 
N.º 112.

É por isso que não respondo quando toda a gente me pergunta em 
que é que estou a trabalhar a seguir a isto. Não tenho resposta. O meu 
futuro é, literalmente, uma tela em branco, à espera de que eu a preen-
cha. A única coisa que pintei nos últimos seis meses foi o meu estúdio, 
usando um rolo para o converter de amarelo-narciso em azul-pisco.

E se há alguma coisa que me incomoda é essa. Sou um prodígio 
irrepetível. Uma pintora ousada com o trabalho da vida dela exposto, 
todo ele, nestas paredes.

E o resultado é que me sinto desesperada quando o Marc se afasta 
para ir meter conversa com um empregado atraente do serviço de 
catering, o que dá ao Randall a oportunidade perfeita para me agarrar 
o pulso e levar para junto de uma mulher magra que está a examinar 
o N.º 30, que é o maior trabalho até hoje. Embora não consiga ver-lhe o 
rosto, percebo que é alguém importante. Todas as pessoas que conheci 
esta noite foram guiadas até mim em vez de ser eu a ir ter com elas.

— Aqui está ela, cara senhora — anuncia o Randall. — A artista em 
pessoa.

A mulher volta-se num movimento circundante, a fitar-me com um 
olhar amigável de olhos verdes. Não a via há quinze anos. É um olhar 
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de que nos recordamos facilmente. O tipo de olhar fixo que, quando 
nos é dirigido, nos faz sentir a pessoa mais importante do mundo.

— Olá, Emma — diz ela.
Fico imóvel, sem saber o que fazer. Não sei o que ela vai fazer. Ou o 

que dirá. Nem por que motivo está aqui. Pensei sempre que a Francesca 
Harris-White não quisesse nada comigo.

Mas ela sorri-me afetuosamente antes de me puxar para si, para as 
nossas faces se tocarem. É um semiabraço que o Randall testemunha 
com um ciúme palpável. 

— Já se conhecem? — pergunta.
— Sim — respondo, ainda atordoada pela presença dela.
— Foi há séculos. A Emma ainda era só uma menina. E eu não 

poderia sentir-me mais orgulhosa pela mulher em que ela se trans- 
formou.

E olha de novo para mim. Com aquele olhar. E apesar de a sensação 
de surpresa não ter desaparecido, percebo que até fiquei muito feliz 
por vê-la. Não pensei que isso fosse possível.

— Obrigada, Sra. Harris-White — digo-lhe. — É muito gentil da 
sua parte dizer isso.

Ela franze a testa, meio a sério, meio a brincar, perguntando:
— E que tolice é essa da «Sra. Harris-White»? É Franny. Sempre foi 

Franny.
Também me lembro disso. Ela à nossa frente, de calções caqui e 

um polo azul, com as volumosas botas de caminhada a tornarem-lhe 
os pés comicamente grandes. «Chamem-me Franny. Insisto. Aqui, 
nos grandes espaços ao ar livre, somos todas iguais.»

Não durou muito. Depois, quando o que aconteceu chegou aos jor-
nais de todo o país, o nome usado foi o seu nome formal: Francesca 
Harris-White. Filha única do magnata do imobiliário Theodore Harris. 
Única neta do barão da madeira Buchanan Harris. Viúva muito mais 
nova do herdeiro do tabaco Douglas White. Com um património líquido 
estimado de quase mil milhões de dólares, na sua maioria dinheiro de 
origem antiga, da Idade do Ouro do século xix.
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E está agora diante de mim, sem parecer ter sido afetada pela passa-
gem do tempo, apesar de já dever estar na casa dos 70. A idade fica-lhe 
bem. A pele é bronzeada e resplandecente. O vestido azul sem mangas 
destaca-lhe a figura elegante. O cabelo, numa tonalidade equilibrada 
entre o louro e o grisalho, está apanhado atrás num carrapito, mos-
trando um simples fio de pérolas à volta do pescoço.

Volta-se de novo para o quadro, examinando a sua formidável lar-
gura. É uma das minhas obras mais sombrias — toda ela em tons de 
preto, azul-escuro e castanhos lamacentos. A tela fá-la parecer mais 
pequena, dando-lhe a aparência de estar no meio de uma floresta, com 
as árvores prestes a subjugá-la. 

— É realmente maravilhoso — diz ela. — Mas todos eles são.
Há qualquer coisa na sua voz. Um tremor e uma incerteza, como se 

ela pudesse realmente ver as raparigas nos seus vestidos brancos por 
baixo do arvoredo pintado.

— Devo confessar que vim cá sob um falso pretexto — prosse-
gue Francesca Harris-White, ainda a olhar para o quadro e aparen-
temente incapaz de desviar o olhar. — Estou aqui pela arte, claro. 
Mas também por outro motivo. Trago o que pode considerar uma 
proposta interessante.

Desvia-se finalmente do quadro, fixando em mim os olhos verdes.
— Gostaria de debatê-la consigo, quando tiver tempo.
Deito uma olhadela ao Randall, que se mantém atrás da Franny,  

a uma distância discreta. Pronuncia, em silêncio, a palavra que todos 
os artistas desejam ouvir: encomenda.

A ideia leva-me a responder de imediato: 
— Claro. — Noutra qualquer circunstância teria declinado.
— Então venha ter comigo amanhã, para almoçarmos. Ao meio-dia 

e meia, digamos? Em minha casa? Será uma oportunidade para por-
mos a conversa em dia.

Dou por mim a acenar afirmativamente com a cabeça, embora não 
esteja inteiramente segura do que está a acontecer. A aparição ines-
perada da Franny. O seu ainda mais inesperado convite para almoçar. 
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A perspetiva assustadora, mas aliciante, de ser contratada para pintar 
qualquer coisa para ela. É mais um aspeto surreal numa noite já tão 
estranha.

— Claro — repito, sem capacidade de dizer mais alguma coisa.
A Franny está radiante.
— Maravilhoso!
Põe-me um cartão de visita na mão. Letras azuis-escuras sobre um 

fundo branco espesso. Simples, mas elegante. Tem o nome dela, um 
número de telefone e uma morada em Park Avenue. Antes de se ir 
embora, prende-me noutro meio abraço. Depois ainda se volta para  
o Randall e, com um gesto, indica o N.º 30. 

— Fico com ele — diz.
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O edifício da Franny é fácil de encontrar. É o que ostenta o nome 
da família dela.

«The Harris.»
Muito como os seus residentes, o edifício Harris é coerentemente 

discreto. Não tem águas-furtadas em telhados imponentes à maneira 
do Dakota. É apenas um trabalho subtil de arquitetura que se ergue 
bem acima de Park Avenue. Por cima da porta principal está o bra-
são dos Harris em mármore. Mostra dois pinheiros altos, cruzados 
a formarem um X, rodeados por uma coroa de louro de folhas entre-
laçadas como uma trepadeira. É apropriado, tendo em atenção que 
a fortuna inicial da família começou com o abate de árvores desta 
natureza.

O interior do Harris é tão cheio de sombras e silencioso como uma 
catedral. E eu sou a pecadora que entra a medo. Uma impostora. Uma 
pessoa que não é daqui. Mas o porteiro sorri-me e trata-me pelo meu 
nome, cumprimentando-me, como se eu vivesse cá há anos.

O acolhimento afetuoso prolonga-se enquanto sou conduzida ao eleva-
dor. Lá dentro está outro rosto que me é familiar do Campo dos Rouxinóis.

— Lottie? — pergunto.
Ao contrário da Franny, a Lottie mudou bastante nos últimos quinze 

anos. Envelheceu, claro. Mas está mais sofisticada. Em vez dos calções 
e da camisa de xadrez que eu me habituara a ver-lhe, veste agora um 
conjunto antracite de calça e casaco, com uma blusa de um branco muito 
claro. O cabelo, em tempos comprido e da cor do mogno, é agora de 
um preto brilhante, cortado curto, a emoldurar-lhe o rosto pálido. Mas 
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o sorriso é o mesmo. Tem um brilho terno e amigável, tão vibrante 
agora como no Campo dos Rouxinóis.

— Emma — diz, puxando-me para ela para me abraçar. — Meu 
Deus, é tão bom ver-te outra vez.

Retribuo o abraço.
— E a si também, Lottie. Não sabia se ainda trabalhava com a Franny.
— Ela não conseguiu livrar-se de mim, por mais que tentasse. Mas 

acho que nem queria.
As duas, aliás, eram raramente vistas sozinhas. A Franny era a chefe  

do campo e a Lottie a sua dedicada assistente. Juntas, reinavam no campo  
não com mão de ferro, mas com luva de veludo, sempre com uma 
paciência benevolente que não desaparecia, mesmo perante a surpre- 
sa de uma pessoa que chega muito mais tarde, como eu. Ainda me  
lembro do momento em que a conheci. Do modo calmo como emergiu 
do Pavilhão depois de eu ter chegado, com os meus pais, horas mais 
tarde do que devíamos. Recebeu-nos com um sorriso, um gesto apazi-
guador e um sincero «Bem-vindos ao Campo dos Rouxinóis».

Agora convida-me a entrar no elevador e prime o botão de cima. 
Enquanto somos puxadas para o alto, diz-me:

— Tu e a Franny vão almoçar na estufa. Nem imaginas como é.
Aceno afirmativamente com a cabeça, fingindo-me excitada. A Lottie 

percebe logo. Olha-me de cima a baixo, examinando a minha postura 
muito estática, o meu pé a tamborilar no chão, a oscilação incontrolá-
vel do meu sorriso postiço.

— Não estejas nervosa — diz ela. — A Franny já te perdoou mais 
de mil vezes.

Quem me dera poder acreditar. Apesar de a Franny se ter mostrado 
muito amigável na galeria, há uma dúvida que ainda me atormenta. 
E não consigo livrar-me da sensação de que isto é mais do que uma 
visita de amizade.

As portas do elevador abrem-se e dou por mim especada diante 
do átrio da penthouse da Franny. Para minha surpresa, a parede 
diretamente em frente do elevador já tem o quadro comprado na 
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véspera. Não houve autocolante vermelho nem semanas de espera 
para Francesca Harris-White. O Randall deve ter estado a pé a noite 
toda, a tratar do envio do quadro para aqui.

— É lindo — diz a Lottie, a respeito do N.º 30. — Percebo porque é 
que a Franny ficou tão conquistada por ele.

Pergunto a mim própria se a Franny ainda se sentiria conquistada 
pelo quadro se soubesse que as raparigas figuravam secretamente na 
pintura, aí escondidas à espera de serem encontradas. E o que pensa-
riam as raparigas por irem parar à penthouse da Franny? A Allison e 
a Natalie provavelmente não se importariam. Mas a Vivian? Havia de 
adorar, porra.

— Estou a pensar em tirar uma tarde para ir à galeria e ver o que pin-
taste mais — diz a Lottie. — Estou tão orgulhosa de ti, Emma. Estamos  
as duas.

A Lottie conduz-me por um pequeno corredor à esquerda, passando 
por uma sala de jantar formal e por uma sala de estar interior. E depois: 

— Aqui estamos. A estufa.
Mas a palavra não faz justiça ao espaço. É uma estufa da mesma 

maneira que a Grand Central é uma estação de comboios. São ambas 
tão decoradas que desafiam as explicações.

A estufa da Franny é, na realidade, um complexo de dois andares, 
construído no que fora o terraço da penthouse. Janelas de vidro pesado 
erguem-se do chão até ao teto abobadado, havendo ainda triângulos de 
neve nos cantos exteriores de algumas das vidraças. Dentro desta estru-
tura elegante existe uma floresta em miniatura. Há pinheiros bungeana, 
cerejeiras em flor e roseiras com rebentos vermelhos que parecem cha-
mas. No solo há musgo escorregadio e gavinhas de hera. Há, até, um 
ribeiro sussurrante que flui por um leito aberto entre as pedras. No cen-
tro desta floresta de fantasia existe um pátio de tijoleira. É onde encontro 
a Franny, sentada a uma mesa de ferro forjado já disposta para o almoço.

— Aqui está ela — anuncia a Lottie. — E provavelmente esfomeada. 
O que significa que é melhor começar a servir.

A Franny cumprimenta-me com outro meio abraço.
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— Que maravilhoso que é vê-la outra vez, Emma. E tão lindamente 
vestida, também.

Como não sabia o que havia de usar, vesti o que de mais bonito 
tinha: um vestido modelo envelope, de Diane von Furstenberg que os 
meus pais me haviam dado no Natal. Mas verifico agora que nem devia 
ter-me preocupado com a possibilidade de vir menos bem vestida. Em 
contraste com a escolha simples de Franny de calças pretas e camiseiro 
branco, até me sinto o oposto. Rígida, formal e nervosamente angus-
tiada sobre o porquê do convite para a visitar.

— O que pensa da minha pequena estufa? — pergunta a Franny.
Olho de novo em redor, detendo-me, como se espiasse, nos por-

menores em que antes não reparara. A estátua de um anjo meio 
consumida por heras. Os narcisos a rebentar ao longo do pequeno 
ribeiro.

— É maravilhoso — reconheço. — Demasiado belo para palavras.
— É o meu pequeno oásis na grande cidade. Decidi, há vários anos, 

que se não posso viver no exterior, havia de trazer o exterior cá para 
dentro, para viver comigo.

— Foi por isso que comprou o meu maior quadro.
— Exatamente. Ao olhar para ele é como se estivesse diante de uma 

floresta muito densa e tenho de decidir se hei de aventurar-me nela.  
A resposta, claro, é sim.

Também seria essa a minha ideia. Porém, ao contrário da Franny, 
eu avançaria apenas por saber que as raparigas estão à minha espera 
logo a seguir à linha das árvores.

O almoço é truta com amêndoas e salada de rúcula, acompanhado 
por um Riesling fresco. O primeiro copo de vinho acalma-me os nervos. 
O segundo faz-me baixar a guarda. Com o terceiro, quando a Franny 
me faz perguntas sobre o meu trabalho, a minha vida pessoal e a minha 
família, respondo com sinceridade: detesto a minha vida, ainda solteira, 
os pais já reformados e a viverem em Boca Raton.

— Estava tudo delicioso — afirmo, terminando a sobremesa, uma 
tarte de limão tão deliciosa que me apeteceu lamber o prato.
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— Estou tão contente — diz a Franny. — A truta veio do Lago Meia-
-Noite, sabe?

A referência ao lago surpreende-me. A Franny dá por isso e apres-
sa-se a dizer:

— Ainda podemos pensar com carinho num sítio onde aconteceram 
coisas más. Eu, pelo menos, posso. E é o que faço. 

É compreensível que a Franny pense assim, apesar de tudo o que acon- 
teceu. É, afinal, a propriedade da sua família. Mais de 1600 hectares de 
território em estado selvagem, no sopé sul dos Adirondacks, tudo pre-
servado pelo avô, depois de ter passado uma vida inteira a desflorestar 
terras com cinco vezes essa área. Suponho que Buchanan Harris tivesse 
pensado que poupar esses 1600 hectares compensasse a sua ação. E tal-
vez tenha, apesar de essa preservação ter tido um custo para o ambiente. 
Dececionado por não encontrar uma extensão de terreno que contivesse 
uma grande massa de água, o avô da Franny decidiu criar uma. Fez um 
dique num afluente de um rio próximo, fechando as comportas mediante 
o premir de um simples botão ao bater da meia-noite numa chuvosa noite 
de passagem de ano em 1902. Em poucos dias, o que em tempos fora um 
vale sossegado transformou-se num lago.

É a história do Lago Meia-Noite. Era contada a todas as recém- 
-chegadas ao Campo dos Rouxinóis.

— Não mudou nada — prossegue a Franny. — O Pavilhão ainda lá 
está, claro. A minha casa longe de casa. Estive lá no último fim de se- 
mana, que foi quando arranjei as trutas. Fui eu que as apanhei. Os ra- 
pazes detestam que eu vá lá tantas vezes. Especialmente quando somos 
só eu e a Lottie. O Theo preocupa-se por não haver mais ninguém que 
nos possa ajudar se acontecer qualquer coisa horrível.

A referência aos filhos de Franny causa-me um arrepio de inquietação.
Theodore e Chester Harris-White. Que nomes tão insuportavel-

mente brancos, anglo-saxónicos e protestantes. Como a mãe, preferem 
os diminutivos: Theo e Chet. O mais novo, o Chet, é uma figura nebulosa 
nas minhas recordações. Ainda era um miúdo quando estive no Campo 
dos Rouxinóis, um rapaz que nem teria mais de 10 anos. Foi produto de 
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uma surpresa, de uma adoção já em vida tardia. Nem sequer me lembro 
de alguma vez ter falado com ele, embora deva tê-lo feito, pelo menos 
em algum momento. Do que me lembro é tê-lo visto de passagem, uma 
ou outra vez, a correr descalço pelo relvado inclinado das traseiras do 
Pavilhão em direção ao lago.

O Theo também foi adotado. Alguns anos antes do Chet.
Lembro-me bem dele. Talvez demais.
— E como é que estão? — pergunto, embora nem tenha o direito 

de saber. Faço-o só porque a Franny me deita um olhar de expetativa, 
claramente à espera de alguma pergunta que eu pudesse querer fazer 
sobre eles.

— Estão bem, os dois. O Theo está a passar este ano em África, a 
trabalhar com os Médicos sem Fronteiras. O Chet termina um curso  
de mestrado em Yale na próxima primavera. Está noivo de uma rapariga 
adorável. — A Franny faz uma pausa, deixando-me absorver a infor-
mação. O silêncio é ensurdecedor. E diz-me que a família está próspera,  
apesar do que eu lhes fiz. — Mas pensei que já soubesse isso. Ouvi 
dizer que a rede do Campo dos Rouxinóis ainda está intacta.

— Eu já não mantenho realmente o contacto com pessoas de lá 
— confesso.

Mas não que as raparigas que conheci no campo não o tentassem. 
Quando o Facebook se tornou moda, recebi pedidos de amizade de várias 
antigas campistas. Ignorei-as a todas, achando que de nada servia man-
termo-nos em contacto. Nada tínhamos em comum a não ser termos 
passado duas semanas no mesmo sítio e na mesma infeliz altura.  
O que não me impediu de ter sido metida num grupo do Facebook de 
antigas frequentadoras do Campo dos Rouxinóis. Mas bloqueei as liga-
ções daí há vários anos.

— Talvez possamos alterar isso — torna a Franny.
— Como?
— Acho que chegou o momento de revelar porque é que lhe pedi 

que cá viesse hoje — responde a Franny. — Independentemente de 
gostar muito da sua companhia — acrescenta, taticamente.
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— Reconheço que estou curiosa — replico, o que é o eufemismo 
do ano.

— Vou reabrir o Campo dos Rouxinóis — anuncia a Franny.
— Tem a certeza de que é uma boa ideia? — As palavras saem-me 

pela boca fora, nem pensadas nem pesadas. Com uma agressividade 
desdenhosa. Mas fria e quase cruel. — Peço desculpa — digo, de ime-
diato. — Foi um erro, o que disse.

A Franny estende a mão por cima da mesa, apertando a minha, e diz-me:
— Não se sinta mal por causa disso. Não é a primeira pessoa a ter 

essa reação. E mesmo eu reconheço que não é o mais lógico. Mas, ao 
mesmo tempo, sinto que é este o momento certo. O campo tem estado 
sossegado há tempo demais.

Quinze anos. Foi durante esse tempo. Parece ter sido há uma vida. 
Mas também é como se tivesse sido ontem.

O campo fechou cedo nesse verão, ao fim de apenas duas semanas, 
virando do avesso as agendas de uma série de famílias. Mas não era 
possível impedi-lo. Não depois do que aconteceu. Os meus pais vacila-
ram entre a simpatia e o aborrecimento, depois de me terem ido bus-
car um dia depois de toda a gente. Últimos a chegar, e últimos a partir. 
Lembro-me de estar sentada no nosso Volvo, a olhar pela janela de trás 
enquanto o campo ia sendo fechado. Apesar de ter só 13 aos, já sabia 
que não mais voltaria a abrir.

Um campo de férias diferente poderia ter sobrevivido ao escrutínio. 
Mas o Campo dos Rouxinóis não era um campo de férias qualquer. Era 
o campo de férias de verão para quem vivesse em Manhattan e tivesse 
dinheiro. Era o sítio onde gerações de raparigas de famílias abastadas 
passavam o verão a nadar, a andar de barco e a trocar boatos. A minha 
mãe frequentou-o. A minha tia também. Na minha escola era conhe-
cido por Campo das Cabras Ricas. Dizíamo-lo com desprezo, tentando 
esconder tanto o nosso ciúme como a deceção de que os nossos pais 
não tinham o suficiente para nos mandarem para lá. Exceto, no meu 
caso, por um só verão. 

No mesmo verão que deu cabo da reputação do campo.
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As pessoas envolvidas eram todas suficientemente relevantes na 
sociedade para que as notícias se mantivessem nos jornais durante o 
resto do verão e ainda no outono. A Natalie, filha do mais destacado  
cirurgião ortopédico. A Allison, filha de uma proeminente atriz da 
Broadway. E a Vivian, a filha do senador, cujo nome aparecia nos jornais  
com a palavra «perturbada» quase sempre associada.

A imprensa, na sua maioria, deixou-me em paz. Comparada com 
as outras, eu nem existia. Não passava da filha de um descuidado ban-
queiro de investimentos e de uma mãe alcoólica muito exuberante. 
Uma desengonçada adolescente de 13 anos cuja avó morrera recente-
mente para a deixar com dinheiro suficiente para ela poder passar seis 
semanas num dos campos de férias mais exclusivos do País.

Foi a Franny quem acabou por apanhar com o grosso do escárnio da 
imprensa. Francesca Harris-White, a jovem rica que sempre baralhara 
as colunas sociais recusando-se a jogar seguindo as regras do jogo. 
Casara-se com um contemporâneo do pai aos 21 anos. Enterrara-o ao 
completar 30. Adotara uma criança aos 40 anos e outra aos 50.

A cobertura mediática foi brutal. Houve artigos sobre a pouca segu-
rança oferecida pelo Lago Meia-Noite num campo de férias, conside-
rando, em especial, como o marido dela aí se afogara no ano anterior 
à abertura do Campo dos Rouxinóis. Queixas de que o campo funcio-
nava com menos pessoal do que devia e de que muitas coisas não eram 
supervisionadas. Comentários especulativos a criticarem a Franny por  
defender o filho quando as suspeitas o cercaram. Havia até quem insi- 
nuasse que poderia haver qualquer coisa sinistra relativamente ao 
Campo dos Rouxinóis, à Franny e à sua família. 

Talvez eu tivesse tido alguma coisa a ver com isso.
Corrija-se: eu sei que tive.
Mas a Franny nem mostra má vontade sentada na sua falsa floresta 

enquanto apresenta as linhas gerais da sua visão para o novo Campo 
dos Rouxinóis.

— Não será o mesmo, claro — está a dizer. — Não pode. Embora 
quinze anos sejam um período bastante longo, o que aconteceu  
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será sempre como uma sombra que paira sobre o campo. É por isso 
que eu vou fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Criei um 
fundo de caridade. Ninguém terá de pagar um cêntimo que seja para lá 
estar. O campo será absolutamente grátis e baseado no mérito, para ra- 
parigas de toda a região metropolitana de Nova Iorque.

— Será muito generoso — disse-lhe.
— Não quero o dinheiro de ninguém. Seguramente que nem preciso 

dele. Tudo o que quero é ver o sítio de novo cheio de raparigas a usufruí-
rem da vida ao ar livre. E adoraria que pudesse trabalhar comigo.

Até engulo em seco. Eu? A passar o verão no Campo dos Rouxinóis? 
É uma proposta muito diferente da proposta de uma encomenda que 
eu esperara receber. É tão fora deste mundo que até começo a pensar 
que ouvi mal o que ela me disse.

— A ideia não é assim tão extravagante — prossegue a Franny. 
— Quero que o campo tenha uma forte componente artística. Claro 
que as raparigas vão nadar e fazer caminhadas e todas as habituais 
atividades de um campo de férias. Mas também quero que aprendam 
a escrever, a fotografar e a pintar.

— E quer que eu as ensine a pintar?
— Claro — responde a Franny. — Mas também terá bastante tempo  

para trabalhar na sua própria pintura. Não há melhor inspiração do 
que a natureza.

Ainda estou sem perceber por que motivo é que a Franny me quer 
lá, a mim especialmente. Eu devia ser a última pessoa que ela quereria 
que lá andasse. A Franny sente a minha hesitação, claro. É impossível 
não o fazer, tendo em atenção como estou sentada tão direita na minha 
cadeira, a remexer no guardanapo que tenho em cima dos joelhos, revi-
rando-o numa corda com nós.

— Compreendo a sua perturbação — diz a Franny. — Eu sentiria o 
mesmo, se os nossos papéis se invertessem. Mas eu não a censuro pelo 
que aconteceu, Emma. Era jovem e confusa, e a situação foi horrível 
para toda a gente. Mas eu acredito firmemente que se deve esquecer 
o passado. E tenho agora o grande desejo de ter lá pessoas que já lá 



Duas VerDaDes e uma mentira

33

estiveram como campistas. Para mostrar a toda a gente que é de novo 
um sítio seguro e feliz. Rebecca Schoenfeld já deu o seu acordo.

A Becca Schoenfeld. Fotojornalista notável. A sua fotografia de dois 
jovens refugiados sírios, de mãos dadas e cobertos de sangue, correu 
mundo nas primeiras páginas dos jornais. Mas, mais importante do 
que isso para os propósitos da Franny, era o facto de a Becca ser tam-
bém uma veterana do Campo dos Rouxinóis e do seu último verão.

Não era, que eu tivesse notado, uma das raparigas que me tinham 
procurado no Facebook. Nem eu esperava que o fizesse. A Becca era 
um mistério para mim. Não era muito reservada. Mas distanciava-se.  
Era sossegada, andava muitas vezes sozinha, satisfeita por poder ver 
o mundo pela lente da câmara que trazia sempre pendurada ao pes-
coço, mesmo quando ficava no lago com água até à cintura.

Imagino-a sentada nesta mesma mesa, com a mesma câmara pen-
durada pela alça de lona, enquanto a Franny a convence a regressar ao 
Campo dos Rouxinóis. Saber que ela aceitou muda tudo. Faz com que 
a ideia da Franny pareça menos uma loucura e algo mais, que poderia 
mesmo acontecer. Mas não comigo.

— É um compromisso terrivelmente importante — afirmo.
— Será financeiramente compensada, claro.
— Não é isso — contraponho, torcendo de tal modo o guardanapo 

que já começa a parecer-se com uma corda. — Não tenho a certeza de 
conseguir lá voltar outra vez. Não depois do que aconteceu.

— Mas talvez seja precisamente por isso que deve mesmo lá voltar 
— declara a Franny. — Eu também tive medo de regressar. Durante 
dois anos evitei voltar. Pensei que não encontraria senão escuridão e 
más recordações. Mas não foi o que aconteceu. Estava tudo lindo como  
sempre. A natureza cura, Emma. Acredito firmemente nisso.

Calo-me. É difícil falar quando os olhos verdes da Franny estão fixa-
dos em mim, com uma expressão intensa, complacente e, sim, um 
pouco ansiosa.

— Diga-me, pelo menos, que vai pensar — insiste a Franny.
— Sim — respondo. — Vou pensar.
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Mas não penso. 
Fico é obcecada.
A proposta da Franny domina-me os pensamentos 

durante o resto do dia. Mas não é o que ela esperava. Em vez de refletir 
sobre a maravilha que seria regressar ao Campo dos Rouxinóis, no que 
penso é em todos os motivos pelos quais não devia regressar. É uma sen-
sação pesada de culpa de que não consegui ver-me livre durante quinze 
anos. Ansiedade, pura e simples. E continua tudo a agitar-se nos meus 
pensamentos quando me encontro com o Marc para jantar no seu bistrot.

— Acho que devias ir — sugere ele, pondo-me à frente um prato de 
ratatouille. É o meu prato preferido da ementa, fumegante e impregnado 
do aroma de tomates e ervas da Provença. Normalmente, atacaria ime-
diatamente a comida. Mas a proposta da Franny afetou-me o apetite.  
O Marc pressente-o e faz deslizar até junto do prato um grande copo de 
vinho, cheio até à borda com um Pinot Noir. — Pode fazer-te bem.

— O meu psiquiatra não estaria de acordo.
— Duvido. É uma oportunidade clássica para pôr fim a um problema.
E Deus sabe que não tive muitas oportunidades. Os serviços religio-

sos a recordar as três raparigas arrastaram-se ao longo de seis meses, de  
acordo com os momentos em que os respetivos pais foram perdendo 
a esperança. O da Allison foi o primeiro. Feito de drama e de canções.  
Depois foi o da Natalie, sempre no meio de tudo, numa cerimónia fúnebre 
em tom reservado e apenas para a família. O último foi o da Vivian, numa 
manhã gelada de janeiro. Foi o único a que fui. Os meus pais disseram- 
-me que eu não podia ir, mas fui, faltando à escola para ir à igreja, 
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completamente cheia, e ficando na última fila longe dos pais chorosos da 
Vivian. Havia tantos senadores e membros do Congresso presentes que 
era como se estivesse a ver o canal político de televisão de Washington.    

A cerimónia não ajudou. Nem o que li online sobre as cerimónias 
da Allison e da Natalie. Em primeiro lugar por haver a hipótese, por 
remota que fosse, de elas ainda poderem estar vivas. E pouco impor-
tou que as autoridades de Nova Iorque as tivessem decretado legal-
mente mortas três anos depois. Até os corpos serem encontrados, não 
há maneira de saber.

— Não acho que o essencial seja pôr fim ao caso — declaro.
— Então, o que é que é essencial, Em?
— É o sítio onde estas três pessoas desapareceram, como se se tives-

sem evaporado. Isso é que é o essencial.
— Estou a perceber — diz o Marc. — Mas há mais qualquer coisa. 

Qualquer coisa que não me estás a dizer.
— Está bem. — Suspiro e vejo o fumo do ratatouille a espalhar-se 

sobre a mesa. — Não pinto nada há seis meses.
O olhar do Marc revela uma preocupação triste, de quem não parece 

estar a acreditar em mim.
— Estás a falar a sério?!
— Absolutamente.
— Estás bloqueada, portanto.
— É mais do que isso.
Confesso-lhe tudo. Que não pareço estar a conseguir pintar mais do 

que as raparigas. Como me recuso a prosseguir nessa via de obliterar as 
suas formas brancas com árvores e heras. Como, todos os dias olho para 
a tela gigantesca no meu loft, a tentar convocar em mim a vontade de 
criar qualquer coisa nova.

— Pronto, estás obcecada, portanto.
— Bingo! — respondo-lhe, levando a mão ao copo e bebendo um gole 

profundo.
— Não quero parecer insensível — diz o Marc. — E não quero, de todo, 

menosprezar as tuas emoções. Sentes o que sentes e eu percebo isso. 
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O que não percebo é porque é que, ao fim deste tempo todo, ainda te 
sentes atormentada pelo que aconteceu no campo. Tu e essas raparigas 
não eram sequer amigas.

O meu psiquiatra disse-me a mesma coisa. Como se eu própria não 
soubesse como é estranho uma pessoa sentir-se tão afetada por uma 
coisa que aconteceu há quinze anos e tão fixada em raparigas que só 
conheceu durante duas semanas.

— Eram amigas — afirmo. — E o que lhes aconteceu fez-me sen-
tir mal.

— Mal ou culpada?
— As duas coisas.
Fui a última pessoa a vê-las vivas. Podia tê-las impedido de fazerem 

o que raio teriam planeado fazer. Ou podia ter dito à Franny ou a uma 
das monitoras assim que elas saíram. Em vez disso, voltei a adormecer. 
E nos meus sonhos ainda continuo a ouvir de vez em quando as pala-
vras de despedida da Vivian:

«És demasiado nova para isto, Em.»
— E receias que regressar te possa fazer sentir ainda pior — diz o Marc.
Em vez de responder, pego no copo e vejo o meu reflexo tremido 

no vinho. Olho para mim própria, abalada pela expressão estranha que 
tenho. Pareço assim realmente tão triste? Devo parecer, porque o tom 
de voz do Marc suaviza-se quando me diz:

— É natural teres medo. As tuas amigas morreram.
— Desapareceram — corrijo.
— Mas estão mortas, Emma. Tu sabes isso, não é? O pior que lhes 

podia acontecer já aconteceu.
— Há pior do que a morte.
— Por exemplo?
— Não saber — digo-lhe. — É por isso que eu só consigo pintar essas 

raparigas. E eu não posso continuar a fazer isto, Marc. Tenho de ultra-
passar o que aconteceu e seguir em frente.

Mas há mais. Embora ele saiba o essencial do que aconteceu, houve 
muitas coisas que não contei ao Marc. Coisas que aconteceram no Campo  
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dos Rouxinóis. E coisas que aconteceram depois. O verdadeiro motivo 
que me faz usar a pulseira dos amuletos, com os pequenos pássaros a 
tilintar sempre que mexo o braço esquerdo. Dizê-las em voz alta faria 
com que elas fossem verdadeiras. E há essa verdade que eu não quero 
enfrentar.

Poder-se-ia dizer que ando a mentir ao Marc. A toda a gente, aliás.  
Mas, depois do tempo que passei no Campo dos Rouxinóis, jurei nunca 
mais mentir.

Omissão. É a minha tática. Um pecado inteiramente diferente.
— Ainda há mais uma razão para ires. — O Marc estende as mãos por 

cima da mesa e agarra as minhas. Tem mãos calosas com os dedos cober-
tos de cicatrizes. São as mãos de um cozinheiro perpétuo. — Estares lá  
pode ser aquilo de que necessitas para começares a pintar qualquer 
coisa de diferente. Conheces o velho provérbio: às vezes, a única saída 
é a furar.

Depois de jantar regresso ao meu loft e paro diante de uma tela em branco.  
Há semanas que lhe vejo o vazio como se fosse uma provocação. Um nada  
bem extenso que me desafia a preenchê-lo.

Agarro numa paleta, gasta e cheia de tonalidades de tinta que se agru-
pam com as cores do arco-íris. Espalho tinta na superfície, passo a ponta 
do pincel nela e obrigo-me a pintar qualquer coisa. Tudo menos as rapa-
rigas. Ponho o pincel na tela, fazendo-o deslizar e deixar um traço de cor.

Mas depois recuo, a olhar para a mancha, a estudá-la. É amarela. 
Ligeiramente curvada. Como um S esborrachado. É um bocado do cabelo 
da Vivian, uma madeixa loura a ressaltar quando ela recua. Não há mais 
nada que possa ser.

Pego num trapo que cheira a aguarrás e esfrego com ele a mancha 
amarela até não passar de um ténue borrão na tela. Saltam-me lágri-
mas dos olhos ao perceber que a única coisa que pintei em meses é este 
borrão indistinto.
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Sou uma triste, sou mesmo uma triste.
Esfrego os olhos, dando então por qualquer coisa na extremidade do 

meu campo de visão. Ao pé da janela. Um movimento. Um lampejo.
Cabelo louro. Pele pálida.
A Vivian.
Dou um grito e largo o trapo, levando os dedos da minha mão direita 

à pulseira na mão esquerda. Rodo-a e os pássaros parecem levantar voo 
quando eu me viro para a encarar.

Mas o que vejo não é a Vivian.
Sou eu, refletida na janela. No vidro escurecido pela noite pareço 

assustada, fraca e, acima tudo, abalada.
Abalada por as raparigas estarem sempre nos meus pensamentos 

e nas minhas telas, apesar de não fazer sentido. Por, depois de quinze 
anos tão longos, não saber nesta altura mais sobre o que aconteceu do 
que soube na noite em que saíram de cabana. E por nos dias seguintes 
ao desaparecimento eu só ter piorado tudo. Para a Franny. Para a famí-
lia dela. Para mim. 

Mas podia finalmente mudar as coisas. Uma única sugestão sobre 
o que poderia ter acontecido já seria algo de diferente. Não apaga- 
ria os meus pecados. Mas haveria a hipótese de poder torná-los mais 
toleráveis.

Volto as costas à janela, pego no telefone e marco o número muito 
elegantemente impresso no cartão de visita que a Franny me deu na vés-
pera. A chamada vai diretamente para o voicemail e para uma gravação 
em que a voz da Lottie me diz para deixar uma mensagem.

— Fala a Emma Davis. Estive a pensar mais na proposta da Franny 
para passar o verão no Campo dos Rouxinóis. — Faço uma pausa, quase 
sem conseguir acreditar no que vou dizer a seguir. — E a minha resposta 
é «Sim». Vou aceitar.

Desligo antes de poder mudar de ideias. E, mesmo assim, fico 
agarrada à urgência de voltar a telefonar e de retirar tudo o que disse.  
O meu dedo agita-se por cima do ecrã do telefone, ansiando por fazer 
isso mesmo. Mas o que faço é telefonar ao Marc.
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— Vou voltar para o Campo dos Rouxinóis — anuncio, antes de ele 
poder dizer «Está?».

— Fico satisfeito por saber que a minha palestra deu resultado — 
replica o Marc. — Pôr fim a certas coisas é bom, Em.

— Quero tentar encontrá-las.
Silêncio, no outro lado. Imagino a expressão do Marc, a pestanejar 

várias vezes, passando a mão pelo cabelo, na sua reação normal perante 
uma coisa que não consegue perceber. E depois acaba por dizer:

— Eu sei que te encorajei a ir, Em, mas isso não me parece grande 
ideia.

— Má ideia, ou não, é para isso que vou.
— Mas tenta lá pensar um bocadinho, com clareza. O que é que espe-

ras, racionalmente, encontrar?
— Não sei — respondo. — Talvez nada.
Não espero, seguramente, descobrir a Vivian, a Natalie e a Allison. 

Desapareceram, literalmente, sem deixar rasto, o que torna difícil saber 
por onde começar se quiser encontrá-las. E há a enorme dimensão do 
sítio. Embora o Campo dos Rouxinóis possa ser pequeno, há muito 
mais terreno à volta. Mais de 1500 hectares de floresta. Se as várias cen-
tenas de pessoas que andaram à procura delas, há quinze anos, não as 
conseguiram encontrar, não sou que o vou conseguir agora.

— E se alguma delas tiver deixado qualquer coisa? — pergunto. — 
Qualquer coisa que sugira para onde iam ou o que iam fazer?

— E se for esse o caso? — contrapõe o Marc. — Isso não as vai trazer  
de volta.

— Eu sei.
— O que suscita outra pergunta: porque é que precisas assim tanto 

de fazer isto?
Fico em silêncio, a pensar numa maneira de explicar o inexplicável. 

Não é fácil, em especial quando o Marc não conhece a história com-
pleta. Limito-me a dizer:

— Alguma vez lamentaste qualquer coisa dias, semanas, mesmo 
anos depois a teres feito?
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— Claro — responde o Marc. — Acho que toda a gente tem pelo 
menos uma coisa que pode lamentar ter feito.

— O que aconteceu no campo diz-me respeito. Durante quinze 
anos, esperei por uma pista. Por qualquer pequena coisa que fosse uma 
indicação do que lhes aconteceu. Agora tenho uma oportunidade de lá 
voltar e de ser eu a procurar. Deve provavelmente ser a última hipótese 
de tentar arranjar respostas. Se a recusar, será mais uma coisa que ficarei 
a lamentar.

O Marc suspira, o que significa que o convenci.
— Garante-me só que não farás nenhuma estupidez.
— Como por exemplo?
— Como pores-te em perigo.
— É um campo de férias — contraponho. — Não é como se fosse 

infiltrar-me na Máfia. Vou muito simplesmente lá, ver as coisas, talvez 
fazer algumas perguntas. E, quando essas seis semanas passarem, pode-
rei já ter alguma ideia do que lhes aconteceu. Mesmo que não tenha, 
talvez estar lá outra vez seja tudo aquilo de que necessito para pintar 
qualquer coisa que seja diferente. Tu disseste-o: às vezes, a única saída 
é a furar.

— Muito bem — diz o Marc, com outro suspiro. — Planeia lá  
a tua viagem de campismo. Tenta arranjar respostas. E volta pronta 
para pintares.

Quando nos despedimos, o meu olhar fixa-se no meu primeiro qua-
dro onde figuram as raparigas. É o N.º 1, com as imagens rarefeitas da 
Vivian, da Natalie e da Allison. Aproximo-me, à procura de fragmen-
tos de cabelo, de vestidos.

Apesar de um ramo lhes cobrir os olhos, sei que estão a olhar para 
mim. É como se tivessem sempre compreendido que eu regressaria um 
dia ao Campo dos Rouxinóis. Só que não sei se estão a insistir comigo 
para eu ir, ou a pedirem-me para me manter à distância.




