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Tina Antonelli fitou o convite de papel bege e pesado, 
como se fosse um diamante perdido que desenterra-
ra na caixa de areia do parque infantil do bairro. Não, é 

ainda mais valioso do que um diamante, pensara ela ao encostar-
-se à bancada da cozinha e ao sentir a anca, oculta pela camisa 
de noite, esmagar alguma coisa. Compota de uva, pensou, dis-
traída, recordando o frenesim dessa manhã a fazer sanduíches 
para os almoços dos miúdos. Releu a primeira linha do convite: 
«Junta-te a nós na comemoração do 35.0 aniversário do Dwight!»

Dwight Glass, o seu velho amigo. Como podia ele estar a 
fazer 35 anos se ela ainda o imaginava com 20: delgado e de-
sajeitado como um louva-a-deus, com uma madeixa de cabelo 
castanho sempre a cair-lhe sobre os olhos? Dwight vivera num 
dos cobiçados quartos privados que circundavam o relvado da 
Universidade da Virgínia. Enquanto os outros estudantes lan-
çavam discos ou chutavam bolas de futebol no grande relvado 
— os rapazes em tronco nu, na primavera, e as raparigas com 
minissaias ou vestidos coloridos —, Dwight raramente se aven-
turava para lá do toldo à frente do seu quarto. Parecia sempre 
estar sentado numa cadeira de costas direitas, vestido com uma 
camisa de mangas compridas abotoada até ao pescoço, seguran-
do um grosso livro de estudo no colo.

Capítulo um

O convite
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«O nosso voo parte do Aeroporto Internacional de Dulles no 
domingo, 18 de agosto, às 10 horas, e regressa no sábado, 24 de 
agosto, às 17 horas.»

— O nosso voo… — disse Tina, saboreando as palavras leves 
e doces na boca como uma colherada de mousse de chocolate. 
Ouvira dizer que Dwight comprara o seu próprio Gulfstream há 
uns anos.

«Vamos ficar hospedados numa villa na Jamaica, que terá 
um chef disposto a realizar todos os nossos pedidos culinários. 
Podem escolher fazer surf ou snorkeling, sobrevoar a ilha de 
helicóptero, ou não fazer absolutamente nada, a não ser rela-
xar numa praia privada e erguer o copo de espumante para um 
brinde de aniversário!»

Os lábios de Tina deixaram escapar um pequeno gemido. Um 
cozinheiro. Uma praia privada. Espumante. Imaginou uma villa 
de paredes caiadas com janelas de sacada, escancaradas para 
revelar uma praia de areia branca; sofás brancos na sala de es-
tar e nas camas lençóis brancos e frescos. Tudo branco, porque 
ela não teria de se preocupar com quatro criancinhas e um cão 
enorme a entornar, derramar, estragar e a partir tudo.  

— Mamã! Nem com gritarias. 
 — Espera um segundo, querida — disse ela.
Imaginou-se num novo fato de banho, bronzeada como as ra-

parigas dos anúncios de Bain de Soleil, e eliminou mentalmente 
a barriguinha e os pés-de-galinha em redor dos olhos. Porque 
não? Estavam a oferecer-lhe a viagem da vida dela, a convite do 
homem que beijara uma vez na faculdade (houvera álcool envol-
vido, é claro, litradas de álcool, iluminação reduzida e a consci-
ência agridoce de que o fim do curso se aproximava) e que tinha 
aparecido e desaparecido da vida dela durante a década e meia 
seguinte. Tudo poderia acontecer.

O telefone tocou.
— Já o recebeste?
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A voz habitualmente baixa e melódica da sua melhor amiga, 
Allie, soou descontrolada do outro lado da linha, revelando ves-
tígios invulgares de hélio.

— Acabou de chegar — confirmou Tina. — Pensava que era 
uma encomenda da drugstore.com, por isso abri a porta em ca-
misa de noite para pegar na caixa e dei de caras com um men-
sageiro estranhíssimo com fato de cerimónia! Sabes quantos 
convites é que o Dwight e a Pauline enviaram? Deve ter custa-
do uma fortuna mandá-los entregar em mão…

— Só três — disse Allie. — Tu e o Giovanni, eu e o Ryan, a 
Savannah e o Gary. A Pauline ligou-me na semana passada a 
pedir as moradas.

— E não me contaste? — guinchou Tina.
— E impedir o mensageiro de te ver em camisa de noite sem 

maquilhagem? — ironizou Allie. — Achas que iria estragar a 
surpresa?

— Eu estou maquilhada — protestou Tina. — Foi o que res-
tou da noite de ontem. Adormeci enquanto deitava os miúdos, 
e acordei às cinco da manhã numa cama em formato de carro 
de corrida em miniatura. Parecia um guaxinim.

— Ouvi dizer que a Angelina Jolie também faz isso todas 
as noites — zombou Allie. — De qualquer maneira, a Pauline 
disse-me que estava a pensar fazer uma festa para os 35 anos do 
Dwight, quando falei com eles na minha festa de aniversário, no 
ano passado. Mas não fazia ideia de que ia ser este tipo de festa…

— Ou que seríamos apenas nós — acrescentou Tina. — Ele 
não tem outros amigos?

— Vá lá, Tina — o tom de voz de Allie suavizou o discurso 
repreensivo —, estão a convidar-te para uma viagem fantástica. 
E ele é um querido. Sê simpática.

Allie era assim: na faculdade, vivera ao lado de Dwight, ape-
sar de ele ter recebido um dos quartos privados em frente ao rel-
vado graças às suas notas, enquanto ela teve direito a um pelas 
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suas qualidades de liderança. Sempre que Dwight se juntara ao 
grupo para comer pizza e beber cerveja, ou para estudar em con-
junto, era porque Allie o convencera — às vezes quase o puxava 
pela mão. Nessa época, ela lia a um senhor invisual, uma vez por 
semana, na biblioteca, emprestava os apontamentos das aulas a 
quem lhos pedisse e sorria a estranhos que passavam por ela na 
rua. Ainda fazia essas coisas — só que agora era voluntária no al-
bergue para os sem-abrigo e confecionava biscoitos sempre que 
a associação de pais lhe pedia. O sorriso também não mudara.

— OK, OK, mas isto é de loucos! — aceitou Tina, enquanto 
enfiava uma caixa de Cheerios na despensa já atulhada. — Uma 
festa de anos de uma semana na Jamaica!

— E há mais — disse Allie. — A Pauline enviou por e-mail 
uma foto do local. Tem uma piscina interminável, com uma cas-
cata e um jacuzzi enorme, e não vais acreditar na praia: é lin-
díssima! Vamos ser só nós e os empregados. Dá para acreditar?

— Os empregados — repetiu Tina num sotaque empertigado 
e snobe. — Pois, claro. Eu também levo os meus empregados 
em miniatura para todo o lado, sabias? Até me acompanham 
quando vou à casa de banho, a não ser que chegue lá primeiro 
a correr e tranque a porta.

Allie riu.
— Olha, vou agora até ao Starbucks. Queres que passe em 

tua casa com uns lattes?
— Estás a brincar? — perguntou Tina. — Primeiro um jato 

privado com mordomo, e agora café ao domicílio. Acho que es-
tou num anúncio da Calgon.

— Maaaaaamãããããããe!
— Ou não — desabafou Tina.
— Até daqui a 20 minutos — respondeu Allie, antes de des-

ligar.
— Desculpa, querida! — Tina correu até à sala de estar, onde 

Jessica, a filha de quatro anos, estava deitada no sofá, a ver um 
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episódio de Dora, a Exploradora. Formara-se no tapete ao lado 
dela uma pequena poça com um cheiro inconfundível.

— Vomitei — afirmou Jessica.
— Oh, fofinha… Oh, céus, Caesar, não! Afasta-te daí! Que nojo!
Tina respirou fundo e agarrou no rafeiro desgrenhado pela 

coleira, arrastando-o até à porta das traseiras e pondo-o no pátio. 
Voltou rapidamente para a dentro, onde se dirigiu ao armário 
por baixo do lava-loiça para pegar num rolo de papel de cozinha, 
num spray de limpeza para carpetes e num balde. Jessica fora 
a segunda dos seus filhos a apanhar uma virose no estômago; 
Paolo, de oito anos, regressara no dia anterior à escola depois 
de passar 36 horas com vómitos e a gemer.

— Quero sumo de maçã — pedinchou Jessica. Tina debru-
çou-se e encostou os lábios à testa suada da filha. Sentiu-se su-
bitamente culpada, ao lembrar-se de ter discutido com Jessica 
quando ela protestara por ir para o infantário naquela manhã; 
havia pensado que a doença de Jessica surgira do desejo de be-
ber Ginger ale e de passar horas a ver televisão, tal como o irmão 
mais velho tinha feito.

— Desculpa, querida, não há. Queres água?
— Quero sumo de maçã.
Jessica começou a chorar, num som agudo e esganiçado. 

Caesar arranhava na porta das traseiras, sem dúvida a esbura-
car cada vez mais a madeira. Tina pensou na pilha gigantesca 
de roupa suja no chão da cave, nos pratos com ovo ressequido 
amontoados no lava-loiça, na mais recente nódoa no tapete, que 
já se assemelhava a um teste de Rorschach. Tinha uma hora e 
meia antes de ir buscar Sammy, o filho de dois anos e meio, ao 
infantário, e logo a seguir os miúdos mais velhos entrariam de 
rompante, a pedir comida e a precisar de boleias para o treino 
de futebol, atirando mochilas, lancheiras e sapatos pela sala. 
Ela queria tanto fazer as coisas de maneira diferente naquele 
dia: começar uma rotina de exercício físico, fazer a seleção da 
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roupa já pequena dos armários abarrotados, ler o jornal para à 
noite ter algo sobre que conversar com Gio, além dos assuntos 
dos miúdos. Como conseguia ela atrasar-se sempre tanto, ain-
da antes de o dia ter sequer começado?

Quero a minha mãe, pensou Tina, sentindo a habitual má-
goa a crescer-lhe no peito e a dar um nó forte. Há seis anos 
que a mãe dela morrera de cancro da mama, e não havia um 
dia em que Tina não chorasse por ela. Por vezes, tal como 
agora, as memórias batiam como ondas enormes na praia; 
noutras arrastavam-na para águas turvas que lhe dificulta-
vam a respiração.

— Espera, querida.
Tina correu até à cave, pegou numa toalha lavada do secador 

de roupa, passou-a por água morna e voltou a correr para lim-
par a cara de Jessica. — Vou buscar-te sumo de maçã — pro-
meteu. Encontrou uma manta amarfanhada no chão e decidiu 
prontamente ignorar o facto de que estava coberta com pelo de 
cão. Sacudiu-a e tapou Jessica. 

— Espera só um minuto, querida. A mamã vai tratar de tudo.
A correr, voltou para o telefone e digitou o número do tele-

móvel de Allie.
— Podes comprar daqueles pacotes de sumo de maçã do 

Starbucks? — perguntou. — A Jessie está doente.
— Oh, coitadinha da minha afilhada — disse Allie. — É cla-

ro. Mais alguma coisa? Um muffin?
A Tina olhou-se de relance ao espelho, na parede da sala de 

jantar. Ainda estava com a camisa de noite manchada de gelati-
na de uva, os seus caracóis escuros e demasiadamente compri-
dos balançavam-lhe sem controlo à volta do rosto, a prova dos 
quatro filhos que carregara para sempre marcada na circunfe-
rência da sua barriga.

— Sim — disse ela, desafiando as promessas que fizera a si 
própria de começar a fazer dieta nesse dia, outra dieta. — Podes 
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trazer dois muffins? Um de mirtilo para Jess e um integral, ma-
gro, para mim. Não, que se lixe, dois de mirtilo. Depois pago-te.

Pousou o telefone, sentindo-se mais do que grata por ela e 
Allie se terem tornado melhores amigas no 3.0 ciclo e terem cons-
truído as suas vidas na cidade onde haviam crescido, a menos 
de 8 km de distância, em Alexandria, na Virgínia. Tinham par-
tilhado todos os momentos importantes das suas vidas — pri-
meiros namorados, bailes de escola, casamentos, parto, a morte 
da mãe de Tina… Os maridos, Giovanni e Ryan, até trabalhavam 
na mesma área, uma vez que Gio era engenheiro civil e Ryan 
arquiteto, e tinham-se até tornado amigos. Allie era a única pes-
soa que a Tina imaginaria convidar para sua casa, sem antes ter 
tido tempo para arrumar, limpar e tomar banho.

Tina pegou no convite e leu-o uma última vez, depois deixou-
-o cair no caixote do lixo, custando-lhe vê-lo cair sobre côdeas de 
torradas e guardanapos sujos. Imaginou como seria dormir até 
à hora que lhe apetecesse, sentar-se a uma mesa e saborear uma 
refeição requintada — em vez de devorar restos de macarrão com 
queijo —, aninhar-se na areia macia e ler um livro do princípio ao 
fim. Costumava gostar de ler; mas quando fora a última vez que 
ela abrira alguma coisa maior do que um panfleto, com dicas de 
como treinar uma criança a usar o bacio? Quase conseguia sentir 
o calor do sol a tocar-lhe na pele, saborear a doçura de um rum 
com ananás, cheirar o bronzeador de coco… Não faziam férias, 
à exceção das pequenas excursões em família até à costa, desde 
que os miúdos tinham nascido. O dinheiro era pouco.

Mas há três meses que não ia ao cabeleireiro; seria impossí-
vel fugir para a Jamaica durante uma semana.

Escreveria uma carta a Pauline a recusar o convite e enviaria 
a Dwight uma prendinha. Talvez uma garrafa de espumante, 
apesar de ele provavelmente beber coisas bem mais caras do 
que ela se podia dar ao luxo de comprar. Allie tinha razão: fora 
muito simpático da parte dele convidá-las.
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Voltou a guardar o produto de limpeza das carpetes por baixo 
do lava-loiça, registando mentalmente um lembrete para com-
prar gelados quando fosse buscar Sammy ao infantário. A pobre 
Jessica teria de ir também; Tina certificar-se-ia de ter as janelas 
abertas e de levar um saco de papel.

— Mamã!
Como podiam, ela e Gio, ir para fora, quando não tinham 

com quem deixar as crianças?

* * *

Allie Reed tentou equilibrar uma bandeja com galões e um 
saco de papel cheio de muffins e pacotes de sumo, ao mesmo 
tempo que enfiava a mão no bolso das calças de ganga à pro-
cura das chaves do seu monovolume Honda azul. Carregou no 
botão para destrancar a porta e em seguida guardou tudo: be-
bidas nas bases para copos, saco de papel no chão em frente ao 
pendura e a mala no assento ao seu lado. Olhou de relance para 
o relógio do painel de bordo e tomou uma decisão rápida. Pela 
primeira vez não tinha encontrado fila de espera no Starbucks, 
e a mercearia ficava a caminho da casa de Tina. Havia tempo.

Saiu do parque de estacionamento, acenando agradecida ao 
condutor de uma carrinha que abrandou para deixá-la passar à 
frente, e seguiu em direção ao supermercado Safeway, que ficava 
a 800 metros. Como falava com Tina quase todos os dias, sabia 
que ela estava quase sem leite em casa e tudo o resto, que Gio 
andava a trabalhar horas a mais e que a sua amiga de longa data 
só precisava de outra noite de sono interrompido para adoecer 
também. Tinha brincado com ela quando Tina disse que tinha 
atendido o mensageiro vestida com a camisa de noite e maqui-
lhagem do dia anterior, mas na verdade estava preocupada.

As filhas de Allie já eram mais crescidas — Sasha tinha nove 
anos e Eva sete, ambas passando o dia todo na escola —, mas 
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ela nunca esqueceria o peso e a palidez daquele cansaço que a 
envolvera durante os primeiros anos de vida deles, quando pa-
recia haver sempre alguém com dentes a crescer-lhe, a fazer 
chichi na cama ou a tropeçar e a bater com a cabeça na esquina 
de uma mesa. 

Fora capaz de ultrapassar isso tudo com a ajuda de café sem-
pre fresco, corridas desanuviantes de cinco quilómetros quando 
Ryan chegava a casa, à noite, e um ou outro sábado quando Ryan 
se levantava cedo e se esgueirava com as miúdas para comerem 
panquecas. Mas recordar o esforço que exigia estar constante-
mente alerta, antecipar os perigos de garrafas com produtos de 
limpeza, carros a mil à hora e tomadas expostas, assim como 
todas as noites em que sentira que fizera apenas uma série de 
sestas em vez de um longo sono, faziam-na sentir-se como se 
tivesse estado na guerra.

Agora, porém, tinha a vida novamente equilibrada, e sabia 
bem estar assim. Allie adorava o seu trabalho em part-time como 
assistente social e conseguia conjugar as consultas com os ho-
rários das filhas. Não eram ricos, mas as comissões de Ryan 
como arquiteto e o ordenado dela faziam com que o dinheiro 
não fosse um problema. Ela e Ryan estavam a viver agora uma 
fase particularmente boa do casamento. Vê-lo a treinar pacien-
temente os miúdos na equipa de futebol americano de Sasha — 
que parecia transformar-se numa massa gigante e destruidora 
de membros em redor da bola —, ou a correr ao lado da bicicle-
ta de Eva, estabilizando-a até que aprendesse a pedalar sem aju-
da, invocava em Allie um tipo diferente de amor por ele, mais 
profundo e abundante do que o que sentira durante o início 
da relação. Mais recentemente dera por si a olhar para ele em 
momentos simples, como quando Eva recitou sem dificuldade 
um verso numa peça de teatro da escola, ou quando Sasha de 
repente aprendeu as noções básicas da multiplicação. Vê-lo or-
gulhoso e contente deixava-a ainda mais orgulhosa e contente.
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— Escolhe bem o teu marido — dissera certa vez a mãe de 
Allie —, porque vais dar-lhe o trabalho mais importante do mun-
do: ser pai dos teus filhos.

Allie escolhera excecionalmente bem. E, sendo verdade que 
faziam menos sexo nos últimos tempos, e que tudo em que 
se envolviam parecia incluir sempre as miúdas, é normal que 
isso aconteça quando se tem filhos pequenos. Sou uma sortu-

da, pensou Allie para si mesma, batendo levemente com os nós 
dos dedos no painel do carro, enquanto entrava no parque de 
estacionamento do Safeway. Nunca tomara nada como garan-
tido — era também por isso que servia almoços num albergue 
para os sem-abrigo às terças-feiras e oferecia aconselhamento a 
mulheres vítimas de abusos —, pagando ao karma sempre que 
podia. A vida tratara-a muito bem até então. Ela rezava para que 
assim continuasse, apesar de secretamente se preocupar com o 
facto de que todos os dias de sorte a mais puxavam o pêndulo 
um bocadinho mais para trás, seduzindo-o a balançar-se para o 
outro lado com redobrada força.

Afastou a superstição ao entrar apressadamente no super-
mercado.

— Bom-dia! — exclamou, ao passar por um empregado que 
enchia prateleiras com latas de sopa.

Começou a carregar o carro das compras: leite magro biológi-
co, uma garrafa grande de sumo de maçã, pão de trigo para tor-
radas, bananas e bolachas de água e sal, duas pizzas acabadas de 
fazer no pronto-a-comer e uma grande salada verde. Atirou para 
dentro do carro uma embalagem de manteiga, para o caso de 
Tina já não ter em casa, depois foi ao corredor da parafarmácia 
e juntou um frasco de Motrin para crianças, com sabor a pasti-
lha elástica. Assim, Jessica já estaria tratada e o jantar também. 
Allie foi a outro corredor e tirou a People e a Cosmo — só as coi-
sas boas; não havia tempo para as locubrações da Newsweek. Só 
precisava de mais uma coisa. Vasculhou a secção dos gelados 
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até encontrar os Häagen Dazs e juntou ao carrinho um pote de 
gelado de chocolate. Hesitou como se sentisse que se tinha es-
quecido de algo, e depois retirou uma caixa de gelados coloridos, 
que as suas filhas queriam sempre quando estavam doentes.

Dez minutos depois já estava em casa de Tina. Entrou pela 
porta da cozinha, usando a sua chave.

— Café ao domicílio! — disse ela a cantar. — E sumo de maçã 
para a minha querida afilhada.

— Estamos aqui.
A voz de Tina veio da sala de estar. Allie contornou a esqui-

na e viu Tina no sofá com Jessica escarrapachada no colo. Es-
tavam as duas pálidas e apáticas; era difícil dizer quem parecia 
mais adoentada.

— Oh, meu Deus, até te lembraste de polvilhar canela na es-
puma de leite — disse Tina, fechando os olhos ao provar o lat-

te. — Adoro-te.
— Estás a falar para o café, certo? — disse Allie, a espetar 

uma palhinha no buraquinho do pacote de sumo, entregando-
-o depois a Jessica.

— Claro — disse Tina. — Mas tu também és fixe.
Allie afagou rapidamente o bonito cabelo castanho de Jessica.
— Tenho de tirar umas coisas do carro. Já venho.
Trouxe os sacos do supermercado e guardou tudo no frigo-

rífico e no congelador; por fim abriu a porta da máquina de la-
var loiça.

— O que se passa aí? — perguntou Tina em voz alta.  — Es-
pero bem que não estejas a dar uma festa de loucos. E, se estás, 
espero que me chames para os shots de gelatina.

Allie riu e acabou de enxaguar e de meter os copos e os pra-
tos na máquina. Limpou a bancada da cozinha e em seguida 
voltou para a sala de estar.

— Hoje não trabalho — declarou ela, pegando nos pés de 
Tina para que pudesse sentar-se do outro lado do sofá e soltan-
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do em seguida os pés da amiga no seu colo. — Por isso, acho 
que tenho tempo de sobra para te convencer a ir para a Jamaica.

— O quê, e deixar tudo isto? — Tina tentou sorrir, mas o seu 
olhar não colaborou.

— Tens aqui o teu muffin — Allie deu-lho com um guarda-
napo. — O Gio chegou tarde a casa outra vez?

— Às oito — respondeu Tina. — É aquele maldito centro 
comercial. Dois dos canalizadores não apareceram ontem e já 
estão atrasados… Não me devia queixar; não chegou assim tão 
tarde. Só que custa tanto fazer tudo sozinha: ajudar nos TPC, 
dar de jantar, os banhos…

Encostou a cabeça para trás e fechou os olhos, mas antes Allie 
conseguiu ver o brilho de lágrimas no olhar de Tina.

— Eu sei — disse Allie. Ela e Tina faziam aquilo a toda a hora: 
podiam muito bem estar a dizer piadas e de repente a fazer con-
fissões ou falar de assuntos dolorosos, tudo numa só conversa. 
Era um dos aspetos mais valiosos para Allie. — Para mim já foi 
difícil só com duas crianças. Lembro-me de uma vez, quando a 
Eva tinha mais ou menos um ano e eu estava a dar-lhe banho na 
banheira, de repente ter ouvido alguma coisa a partir-se na co-
zinha. Desci as escadas a correr e vi a Sasha em pé com vidros à 
volta dela. Tinha tentado tirar um jarro grande de limonada do 
frigorífico e, claro, deixara-o cair. Então, peguei nela e levei-a para 
a sala e verifiquei se não estava a sangrar. Não estava, mas — oh, 
meu Deus —, e se o jarro lhe tivesse caído na cabeça? Foi então 
que me apercebi de que não ouvia nada no andar de cima. Subi 
as escadas com tal rapidez que seria capaz de jurar que nem lhes 
toquei com os pés. Mas a Eva estava sentada na banheira, a en-
cher os copinhos de plástico com água e a esvaziá-los.

— Essas coisas estão sempre a acontecer-me — disse Tina. 
Levantou a cabeça e olhou outra vez para Allie. Os seus grandes 
olhos castanhos estavam raiados de vermelho, como se fossem 
um mapa de estradas que documentava o seu cansaço. — Sal-
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tar de crise em crise. Sempre preocupada que um dia não vou 
conseguir chegar a tempo. Um dia e pronto.

— Vem connosco para a Jamaica — insistiu Allie.
— Não posso — disse Tina. — Os miúdos…
Inclinou a cabeça e beijou a testa da Jessica como se a des-

culpar-se, depois sorriu exausta para Allie. 
— A não ser que os leve comigo, mas não me parece que a 

Pauline tivesse isso em mente. Algo me diz que nos pediriam 
para ir embora assim que alguém vomitasse no jacuzzi. À se-
gunda era garantido.

— Os meus pais vão tomar conta dos miúdos todos — ex-
plicou Allie. Combinara com os pais na semana anterior e esta-
va mortinha para contar a Tina. — Eles podem ficar em minha 
casa com as crianças e os meus pais dormem lá.

Os olhos de Tina arregalaram-se, mesmo enquanto protes-
tava.

— Não — disse ela. — É de mais para eles.
— As minhas filhas estão tão entusiasmadas… — continuou 

Allie. — Vão ajudar com os mais pequenos, serão uma espécie 
de estagiárias de babysitting. Disse-lhes que lhes pagaríamos 20 
dólares a cada uma. E tu sabes que os teus filhos adoram-nos. 
E a minha mãe adora-te. Ela quer mesmo fazer isto.

— Eu também adoro a tua mãe, mas é um abuso — disse 
Tina novamente, mas Allie continuou a tentar convencê-la.

— Vá lá, Tina. A minha mãe foi professora da segunda clas-
se durante 32 anos. E ainda tem mais energia do que nós! Seria 
um insulto para ela se te ouvisse dizer isso.

Allie olhou para a amiga e lembrou-se, como fazia tantas ve-
zes, de quando tinha jogado ténis com o pai num sábado à tar-
de, há cerca de 10 anos. Depois do jogo, ao ir para o carro, ele 
queixara-se de um aperto no braço esquerdo. Dissera que a cul-
pa era de uma distensão muscular e que ia para casa deitar-se. 
Mas algo no rosto dele causara um arrepio na espinha de Allie. 
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Em vez de ir para casa ela telefonara a Tina, que estava naquele 
momento a sair de um turno no hospital, onde trabalhava como 
enfermeira nas urgências. Tina fizera logo perguntas rápidas e 
definidas: o pai dela parecia estar confuso? Tinha algum outro 
sintoma? E quando Allie respondera que sim, já que pergunta-
va — ele passara pelo seu carro e tinha o rosto pálido, não tinha 
uma cor que fosse, como é normal acontecer após uma hora de 
exercício físico ao calor —, Tina não pensara duas vezes.

 «Estou a dar a volta e vou para casa dos teus pais. Encon-
tramo-nos lá», dissera ela. «Pode não ser nada, mas é melhor 
não arriscar.»

«OK», dissera Allie, pondo o carro a trabalhar. «Estou a sair 
agora.»

«Allie? Liga primeiro para o 112.»
«A sério? Achas que…» Allie começara a falar, mas Tina in-

terrompera-a: «Liga já.»
O pai dela chegara a casa e estava deitado no sofá, a sofrer 

um forte ataque cardíaco, quando os paramédicos chegaram. 
A mãe de Allie não estava, tinha ido tratar de umas coisas. Ele 
estava sozinho e teria quase de certeza morrido se Tina não ti-
vesse feito algo.

Nesse momento, Allie aproximou-se e pousou a mão na da 
amiga. Ela e a mãe tinham discutido o assunto e aquele era um 
presente que queriam dar à Tina.

— Há uma miúda de 17 anos, fantástica, que costuma to-
mar conta das miúdas de vez em quando, a Lia. Lembras-te de 
te ter falado dela? Vai lá a casa todos os dias à tarde por umas 
horas, para dar uma mãozinha à minha mãe. Também pode-
mos pôr os miúdos na colónia de férias. É só uma semana e 
eles ficam bem.

— Não posso… — a própria Tina interrompeu-se a ela mes-
ma. Allie conseguia ver-lhe os olhos rasos de água.

— Mas tu precisas — disse Allie. — Por favor. Vem.
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— Mais sumo — disse Jessica, aninhando-se no corpo de 
Tina. Estava com o olhar mortiço. — Mais sumo de maçã.

Allie estendeu o braço, pegou no segundo pacote de sumo 
e deu-o a Jessica, ao mesmo tempo que Tina dizia «obrigada».

— Deixamo-los ver imensos filmes — disse Allie. — E en-
comendar pizza. Podemos cozinhar umas coisas e deixar tudo 
no frigorífico antes de irmos, para que a minha mãe não tenha 
de preocupar-se com as refeições. Não te parece divertido, Jess?

— Mais sumo — repetiu Jessica, com uma voz quase robótica.
— E dizem que a televisão não mata os neurónios — brin-

cou Tina. Allie conseguia ver algo a nascer no olhar da amiga, 
alguma coisa que não via há algum tempo. Um brilho.

— Acho que gosto tanto de ti quanto de café — disse Tina. 
— E olha que isso quer dizer alguma coisa. Achas que, quando 
Pauline diz que podemos fazer tudo o que quisermos na villa, 
isso inclui lipoaspiração?

— Oh, claro — respondeu Allie. — Fazemo-la antes do espu-
mante e caviar e depois das massagens terapêuticas.

Tina deitou a cabeça para trás contra a almofada e sorriu aber-
tamente. Allie susteve a respiração.

— Conta comigo — disse Tina, por fim.

* * *

— Esta casa tem uma estrutura fantástica — disse Savannah 
McGrivey, tendo o cuidado de manter a voz entusiástica mas sem 
ultrapassar os limites da efusividade. Ninguém confiava numa 
agente imobiliária efusiva.

Liderou o caminho pela sala de estar até à sala de jantar.
— As sancas são originais e os lambris também.
Ela afastou-se e deixou o casal quarentão, de aparência abas-

tada, apreciar o espaço em silêncio. Tinham chegado num BMW 
descapotável 20 minutos depois da hora, já ela tinha acendido 
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uma vela com aroma a flor de laranjeira, colocado buquês de flo-
res silvestres azuis e amarelas no toucador e arrumado e lavado 
as bancadas da cozinha. Seria de esperar que os donos da casa 
tivessem prestado atenção aos seus conselhos de retirar alguns 
móveis para tornar as divisões maiores, de substituir o papel de 
parede com padrão indiano de caxemira da sala de jantar por 
uma pintura nova de cor neutra, e arrancar a carpete gasta das 
escadas. Savannah até lhes tinha enviado um e-mail com o nome 
de um empreiteiro nada caro, mas eles quase ficaram ofendidos.

«A nossa casa não é suficientemente boa?», perguntara o 
marido, quando Savannah falou das fotos de família antigas em 
horríveis molduras douradas, que enfeitavam a parede sobre o 
balaústre das escadas. Sorrira para ele, aceitando mentalmen-
te que os retratos dos miúdos com dentes de coelho e gola alta 
não iriam sair dali.

«Claro que é», anuíra ela.
E não era mentira. Mas será que não percebiam que sufi-

cientemente bom não bastava, e que um esforçozinho a mais 
podia ser a diferença entre uma venda e um futuro esgotado a 
definhar no mercado imobiliário?

Ela tinha um sentido inato de até onde podia puxar os clien-
tes, e sabia quando não devia insistir. Mas começou a questionar 
a sua decisão, quando viu os potenciais compradores repararem 
que os cantos do papel de parede estavam a descascar. A mulher 
passou os dedos com unhas arranjadas por uma fenda, como 
se fosse uma cicatriz.

— Em que ano foi construída? — perguntou o marido. A sua 
barriguinha parecia apertada por baixo do polo azul e esfregava-a 
como se estivesse a tentar invocar boa sorte de um buda. Prova-
velmente estava com fome. Raios: devia ter optado por biscoitos 
acabadinhos de sair do forno, em vez de uma vela com cheiro.

— Em 1985 — disse Savannah. Sorri — lembrou-se ela —, 
sem esquecer de também olhar para a mulher. Quando Savan-
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nah lhes abrira a porta, a mulher olhara-a dos pés à cabeça e 
depois pegou no braço do marido. As mulheres casadas costu-
mam reagir assim com Savannah.

— Precisa de algumas obras — disse Don, o marido. Ou se-
ria Dan? E o que interessa? — Se deitássemos esta parede abai-
xo, e ampliássemos a cozinha… talvez alargássemos um pouco 
na parte de trás.

A mulher bocejou. Dissera que tinham duas filhas gémeas, 
muito novas; jamais quereriam ter o aborrecimento de um res-
tauro ao mesmo tempo que a mudança. Savannah aprendera 
que tudo se resumia a manutenção. Esqueçam as casas com 
personalidade, potencial e charme peculiar: as pessoas andavam 
demasiadamente ocupadas ultimamente, para terem a fantasia 
romântica de comprar uma casa por recuperar. Queriam algo 
bonito e agradável, sem muitas falhas.

— Querido, ainda temos o outro sítio para ver — disse a 
mulher.

— Gostaria de deixar o seu contacto de e-mail para que pos-
sam estar atualizados sobre novos imóveis que entrem no mer-
cado? — sugeriu Savannah.

— Não é preciso — disse a mulher, e 10 segundos depois ti-
nham ido embora.

Savannah fechou a porta e encostou-se a ela, rodando a cabe-
ça para soltar os nós no pescoço, ao mesmo tempo que descal-
çava e atirava os sapatos de saltos com quase oito centímetros. 
Tinha novamente acordado demasiado cedo de manhã. Aper-
cebera-se disso assim que viu a fraca luz cinzenta a entrar por 
entre os cantos das persianas, e a ansiedade que sentiu destruí-
ra qualquer possibilidade de voltar a adormecer.

Durante os primeiros 35 anos da sua vida fora uma dormi-
nhoca de renome mundial. A sua rotina era acordar às nove ou 
dez — ou mesmo às 11 horas, nos fins de semana. Nas raras 
ocasiões em que se levantava cedo, virava-se para o outro lado e 
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colava-se às costas do marido, saboreando o calor do seu corpo 
até adormecer novamente.

Porém, nos últimos dois meses a sua cama extragrande pare-
cia demasiadamente grande e os lençóis estavam sempre frios 
ao toque.

Volta e meia, Savannah enfrentava o marido para assinar os 
papéis do divórcio. Gary sublinhara que aceitaria uma divisão 
justa dos bens, o que a surpreendeu, tendo em conta os poucos 
escrúpulos que ele demonstrara nos últimos tempos. Mas, apa-
rentemente, a memória seletiva que o fizera esquecer que era ca-
sado regressara, pois não se mostrara contra a compensação que 
o advogado de Savannah exigira pelos anos que ela desperdiçara 
a apoiá-lo. Sentira-se muitíssimo orgulhosa quando ele pôde ofi-
cialmente acrescentar o título doutor ao nome, festejando o triunfo 
que ela pensava ser de ambos. Era irónico ter sido um anestesista 
a causar-lhe a pior dor que ela alguma vez sentira na vida.

Mas, ao menos, ela iria poder conservar a linda casa que ti-
nham, com o grande alpendre da frente e a banheira de imersão 
e as claraboias da cozinha, num terreno com três hectares, em 
Charlotte, na Carolina do Norte. Gary iria pagar todos os meses 
a pensão alimentar que cobriria metade do pagamento da hi-
poteca, mais mil dólares para despesas, tal como tinha andado 
a fazer desde que tirara as suas coisas do armário, arrumara os 
aparelhos eletrónicos mais caros e levara os halteres que qua-
se nunca usava. Ela via aqueles cheques de milhares de dólares 
como o seu dinheiro para excentricidades. Nunca os gastava em 
reparações do carro ou na conta da eletricidade. Em vez disso, 
mimava-se com massagens e aulas de ioga, sutiãs push-up ren-
dados e pedicuras, e numa injeção de Botox para as rugas da 
testa, que se tinham agravado desde que ela encontrara aquelas 
mensagens no BlackBerry de Gary.

Então ela esgotava o dinheiro dele, apreciando o cabelo cada 
vez mais brilhante, as roupas mais sofisticadas, o corpo mais 
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tonificado. Não adiantara tanto como pensara. Ainda assim, Sa-
vannah sabia que estava mais gira do que nunca. Sempre fora 
espantosa, com uma figura de ampulheta e cabelo comprido e 
ondulado, com laivos vermelhos e dourados, e aquela espécie 
de lábios que a maioria das mulheres só conseguia através de 
cirurgias plásticas. Mas perdera quatro quilos e meio depois da 
separação — o adultério conseguira o que a dieta de Atkins e as 
muitas aulas de kickboxing não haviam alcançado — e agora ti-
nha a barriga quase completamente lisa, e o seu maxilar já de-
lineado parecia agora mais pronunciado.

Savannah entrou na sala de estar e deixou-se cair no sofá — 
estofado com um padrão floral antigo que repelia os clientes, 
claro — e tirou o computador portátil da mala a tiracolo. Até a 
campainha tocar novamente, iria aproveitar o tempo para com-
prar lençóis de flanela online e marcar uma depilação para as 
sobrancelhas e as virilhas.

Tinha também de tomar uma decisão acerca do convite de 
Dwight. Dwight, pensou, ao mesmo tempo que sorria. Ele era 
um totó adorável. Tinha a certeza de que ele tivera uma paixo-
neta por ela na faculdade, uma vez que andava sempre patetica-
mente ansioso para ajudá-la com as aulas de matemática, mas 
ela nunca dera muita importância ao caso. Que mal tinha pro-
vocá-lo um pouco, debruçar-se sobre a mesa para ele ver o seu 
decote, passar os dedos pelo cabelo dele ao mesmo tempo que 
ele corava e tentava concentrar-se nas explicações gaguejadas de 
variáveis e exponenciais? Apenas lhe dava algumas ferramentas 
para as suas fantasias noturnas; era uma espécie de caridade, 
como deixar uns dólares na caixa das esmolas da igreja.

Todos sabiam que Dwight se tornaria milionário — era tão 
óbvio como a ideia de que Tina e Gio casariam assim que aca-
bassem o curso, e que Allie encontraria o marido perfeito, teria 
dois filhos perfeitos e se manteria tão perfeitamente adorável 
como quando era caloira. Savannah questionou-se se os outros 
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também teriam imaginado o seu futuro com a mesma clareza 
com que ela previra o deles. Seria evidente que Gary gostava 
de usar as pessoas, que previsivelmente trocaria Savannah por 
uma jovem enfermeira loira, subindo de patamar como tantos 
dos seus clientes imobiliários faziam?

Savannah nunca tinha traído Gary de verdade, mas não foi 
por falta de oportunidades. Namoriscara com imensos tipos, 
e até beijara alguns. Mas nunca foi mais além do que alguns 
momentos excitantes na cave escura de uma festa, enquanto 
todos os outros conversavam no andar de cima, ou um olhar 
demorado com um estranho num bar, que levava a um encon-
tro rápido num corredor, à saída da casa de banho… Qual era 
o mal de uns beijos rápidos com um homem sedutoramente 
diferente? Os namoriscos faziam-na sentir-se sensual e, quan-
do chegava a casa, levantando o lençol e sussurrando «Acorda, 
querido», ao mesmo tempo que enfiava um dedo pelo elástico 
das calças do pijama de Gary, ela sabia que era ele quem saía 
beneficiado.

Se Gary quisesse brincadeiras com a «Enfermeira», Savannah 
teria ficado furiosa, mas teria compreendido, de algum modo. 
Os homens são como os agricultores: sentem necessidade de 
espalhar a semente. Teria obrigado Gary a dormir no sofá du-
rante algumas semanas, mas depois teria vestido o cinto de li-
gas e as meias de seda pretas de que ele mais gostava, indo ter 
com ele à salinha para o convidar a voltar para a cama. A men-
sagem dela teria sido clara: aquilo era o que ele não teria mais 
se voltasse a vadiar.

Mas Gary não se tinha desculpado, quando o confrontou. 
Não pediu perdão nem lhe ofereceu rosas. Em vez disso, foi vi-
ver com a Enfermeira — que nem sequer era lá muito bonita! 
Mas era nova: isso Savannah tinha de admitir. Mas experimen-

ta ficar com ele mais 10 anos, querida, pensou ela ao semicerrar 
os olhos. Dali a 10 anos Gary seria mais rico e mais estável, e 
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ainda seria atraente. Era alto e magro, e começava agora a ficar 
grisalho nas têmporas, o que lhe ficava bem. Mas a Enfermeira 
não teria a mesma sorte: tinha o tipo de pele fina e branca que 
enrugaria rápida e drasticamente, e a sua forma de pera — que 
teria sem dúvida sido o catalisador da relação deles, uma vez 
que Gary gostava de rabos — seria, mais cedo ou mais tarde, 
vítima da gravidade.

Savannah perguntou-se se a Enfermeira quereria ter filhos. 
Savannah certamente que não; nem sequer o via como uma es-
colha, era mais uma… certeza, como o facto de ela ter olhos azuis 
e ser altamente alérgica a camarão. Gary também nunca quisera 
filhos — pelo menos, não o Gary que ela conhecera. Agora era 
um estranho, aquele homem que cantarolava sempre que fazia 
a barba, que fingia não ler as People dela na casa de banho, que 
tinha ombros largos onde ela adorava deitar a cabeça.

Savannah abandonou as memórias e começou a procurar 
lençóis novos na internet. Estava a ver um conjunto castanho-
-chocolate com debrum de seda rosa-choque, quando de repen-
te recebeu um e-mail. Era Allie.

Recebeste alguma coisa especial nos últimos dias?

Savannah respondeu: Sim, o meu novo vibrador chegou esta 

semana. Como é que sabias?

Ela sorriu ao clicar em enviar. Allie era tão boa rapariga… Sa-
vannah quase conseguia ouvi-la guinchar.

Ah! Ah!

O mensageiro chegou ontem, teclou Savannah. Inacreditável!

Vocês vão? O Gary pode tirar férias?

Os dedos de Savannah pararam sobre o teclado. Teria sido 
melhor se tivessem enviado o convite no ano anterior, quando 
ela e Gary ainda estavam juntos. Ou no ano seguinte, quando 
Savannah pudesse aparecer com uma mala cheia de biquínis e 
um novo namorado giro. Ela contara às amigas da Carolina do 
Norte, mas ninguém do grupo da faculdade sabia, porque, por 
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alguma razão, dizer «Separei-me» parecia custar quase tanto 
como passar mesmo por uma separação.

Que se lixe, pensou ela ao expirar profundamente. Iria usar o 
próximo cheque de Gary para comprar um páreo novo e adqui-
rir um bronzeado artificial; depois iria para a Jamaica. Dançaria 
descalça ao som da música de percussão metálica na praia, teria 
algumas aulas de windsurf e namoriscaria com o instrutor, se 
fosse tão jeitoso quanto Savannah imaginava que um instrutor 
de windsurf devia ser. Até daria de graça a Dwight alguns gran-
des planos do seu decote, em honra dos bons velhos tempos.

Não perderia por nada deste mundo, escreveu Savannah.
Não podia falar a Allie do divórcio iminente, não agora. Ela 

iria logo telefonar a fazer perguntas solidárias, com a sua voz 
meiga de assistente social, e Savannah provavelmente faria algo 
ridículo, como desatar a chorar. E depois um potencial compra-
dor entraria pela porta e criticaria tudo — molduras de fotogra-
fias horríveis, crianças com dentes de coelho, papel de parede a 
descascar, agente imobiliária em lágrimas — e por fim fugiria.

Ligaria a Allie mais tarde, quando tivesse um copo de bom 
uísque à mão, daquele uísque caro e velho que o Gary gabava e 
adorava, que Savannah escondera debaixo do lava-loiça no dia 
em que ele saíra de casa.

Iupi!, respondeu-lhe Allie. 
Savannah quase conseguia vê-la a saltar, como se ainda fosse 

a líder da claque do liceu. Savannah imaginou Allie com o cabe-
lo castanho-avermelhado apanhado em rabo de cavalo, de olhos 
azuis grandes e dentes perfeitos, emoldurados por um sorriso 
aberto. Uma vez que Allie corria quase todos os dias, provavel-
mente estaria a usar licra — mas nada demasiadamente justo 
ou revelador, o que era uma pena pois Allie tinha um corpinho 
fantástico, apesar de o peito ser liso. Porque não mostrar o que 
tinha enquanto ainda podia? E, já agora, porque não comprar 
simplesmente um melhor par de mamas?
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Mal posso esperar!, escreveu Allie. Beijinhos!

Savannah sorriu. O otimismo indestrutível de Allie podia às 
vezes ser irritante, mas talvez fosse contagioso nesta viagem, e 
Savannah estava a precisar de uma boa dose de alegria. É cla-
ro que podia parecer estranho ser a única solteira, mas Savan-
nah sempre se sentira à vontade ao pé de Gio e Ryan. Passara 
muitas horas no sofá com eles, a gritar ordens aos jogadores de 
futebol na televisão e a beber Sam Adams da garrafa, deixando 
Allie e Tina sozinhas a coscuvilhar na cozinha. Na verdade, Gary 
era quem nunca encaixara ali: não se interessava por desporto.

Até breve, querida, escreveu Savannah.
Precisava de se habituar a fazer coisas sozinha. Precisava 

de sentir-se desejável outra vez. Aquela viagem seria um óti-
mo começo.

* * *

Podia-se dividir as 10 mulheres sentadas à volta da grande mesa 

retangular em dois grupos de cinco, cismou Pauline ao pegar no 
serviço de prata para café, voltando a encher a chávena com café 
de torragem muito intensa.

O grupo A era composto pelas grandes empreendedoras: as 
mulheres bem relacionadas, que fechavam negócios de sete ou 
oito algarismos e iam de avião a jato para Tóquio e voltavam no 
mesmo dia. Usavam simples indumentárias formais e relógios 
caríssimos, tinham cabelo curto — Pauline imaginava que os 
dias delas fossem demasiadamente atarefados para usarem ca-
belo comprido — e franziam o sobrolho ao mesmo tempo que 
passavam os dedos a correr pelo teclado dos BlackBerrys.

E depois havia o grupo B, o das iguais a ela. As casadas.
Pauline já tinha adivinhado que as empreendedoras se ti-

nham juntado à direção do Hospital Pediátrico para equilibrarem 
a dura realidade dos seus empregos, em que lixavam emprega-
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dos e enchiam os bolsos das empresas poluidoras do ambien-
te. Podiam tentar convencer-se de que estavam a fazer algum 
bem; era, além disso, uma oportunidade para fazerem contactos.

As casadas, por outro lado, faziam-no para passarem o tem-
po, porque a alternativa era fazer compras, irem a mais uma 
aula de ginástica ou redecorarem uma qualquer divisão da casa.

O bule pareceu muito leve na mão de Pauline, e, como se lhe 
tivesse lido o pensamento, Caleb, o mordomo, virou-se e olhou 
para ela. Ela fitou pronunciadamente a cafeteira e ele aproxi-
mou-se, tirou-lha das mãos e substituiu-a por outra com café 
acabado de fazer.

— Mais alguma coisa, Sra. Glass? — murmurou ele.
Ela abanou a cabeça e ele recuou, com movimentos tão sua-

ves e discretos que pareceu ter-se esfumado no ar.
Pauline escondeu um pequeno sorriso de satisfação. Logo 

após ela e Dwight terem casado, há 18 meses, tinham mudado 
para uma casa com uma biblioteca suficientemente grande para 
acomodar 20 pessoas sentadas. Ela orientava uma equipa com-
posta por Caleb, uma empregada, um jardineiro e um motorista 
a meio-tempo. A garagem de dois andares alojava seis carros, 
incluindo um clássico Karmann Ghia, bem como a coleção de 
máquinas de jogos vintage de Dwight.

Pauline crescera numa família abastada — o avô fora um dos 
fundadores do mercado de ações —, mas a imagem que trans-
mitiam, cultivada cuidadosamente pela mãe, correspondia a que 
a família seria mais rica do que era na verdade. Uma coisa era 
fundar o mercado de ações e outra completamente diferente era 
comprar muitas das primeiras ações, e, apesar de o avô ter sido 
um génio, faltara-lhe sensatez. Ainda assim, o fundo fiduciário 
de Pauline dera para um colégio interno em Massachusetts e 
uma licenciatura em Vassar.

Pauline tinha quase 27 anos e trabalhava numa galeria de arte 
em Georgetown, numa das ruas mais exclusivas de Washington 
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D. C., quando atendeu uma chamada telefónica que mudaria 
para sempre a sua vida, calma e confortável. Quem lhe telefo-
nara tinha sido Val, a antiga colega de quarto do colégio interno, 
que sugerira um encontro às cegas com o patrão do seu marido.

«Ele é meio tímido, muito rico e um génio», dissera Val, 
desbobinando os atributos de Dwight com a mesma eficiência 
com que um agente da polícia descreve os sinais vitais de um 
suspeito. «Criou uma empresa relacionada com a internet logo 
depois de acabar o curso e tornou-a pública; depois vendeu a 
maioria das ações que tinha, mesmo antes de rebentar a bolha 
da internet. Agora possui uma série de empreendimentos arris-
cados. Tem 31 anos e não é feio. Estive ao lado dele num jantar, 
no outro dia, e indaguei se tinha namorada. Ele respondeu que 
não e perguntou-me se eu conhecia alguém… e lembrei-me de 
ti. O que achas?»

«Claro», dissera Pauline, um bocadinho rápida de mais. Por-

que será que ela pensou em mim, já que não costumamos falar uma 

com a outra assim tanto?, pensara. Talvez todas as outras amigas 
de Val já estivessem comprometidas.

Ela encolhera-se, contente por a galeria estar completamente 
deserta e por Val não conseguir ver-lhe a cara. Pauline não estava 
certamente em fase de ir para tia, mas crescera com a expetativa 
de que haveria de casar, e bem. Estava implícito, tão óbvio como 
a regra dalgumas famílias de que apenas uma união dentro da 
mesma fé religiosa seria aceitável. Pauline às vezes perguntava-
-se se as coisas teriam sido diferentes se a irmã mais velha — a 
sua única irmã — não tivesse nascido com uma doença congé-
nita que exigia cuidados a toda a hora. Therese era incapaz de 
falar e tinha a capacidade mental de uma criança pequena, num 
corpo naturalmente desenvolvido. Os pais tinham-na confiado 
aos cuidados de uma instituição privada, mas Pauline sabia que 
o seguro não cobria todas as despesas. E, pouco tempo depois 
de ela ter terminado o curso, o pai falecera com um aneurisma 
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cerebral, deixando apenas uma pequena pasta com documentos 
e uma apólice de seguro mais pequena ainda.

Enquanto viajara durante os 20 anos, Pauline começara a 
reparar nas mudanças: a mãe mostrara-se subitamente inte-
ressada em fazer jardinagem, o que sempre fora tarefa para 
profissionais, e parara de viajar, queixando-se de que os aviões 
levavam sempre tanta gente que era impossível desfrutar a 
experiência. A seguir, os pequenos avisos tinham-se tornado 
maiores: a mãe começara a falar em passar para um aparta-
mento — «Estas escadas todas dão-me cabo dos joelhos!» — e 
Pauline apercebera-se de que a mãe já não usava na mão direi-
ta o adorado anel de diamantes que herdara. Não fora capaz de 
lhe perguntar porquê.

Pauline tentara emprestar dinheiro à mãe, mas esta recusa-
ra sempre. «Compra um vestido novo para ti», dizia ela, mas 
este comentário, aparentemente descontraído, era seguido por 
uma pergunta que denotava preocupação: «Conheceste alguém 
interessante ultimamente?»

Certa noite, pouco antes da chamada inesperada de Val, Pau-
line não conseguira dormir e estava a fazer zapping na televisão. 
De repente parou num torneio de póquer, que estava a ser trans-
mitido ao vivo de Las Vegas. A câmara tinha feito um grande 
plano de um tipo que parecia ainda um adolescente. Usava um 
casaco com capuz preto e óculos de sol e passara imenso tem-
po a estudar as cinco cartas que tinha na mão.

«Aposto tudo», dissera por fim, empurrando a pilha de fi-
chas para a frente.

O jogador de póquer e a mãe de Pauline eram de sexo, raça 
e idade diferentes, mas naquele momento podiam ter sido a 
mesma pessoa. A mãe estava a apostar tudo em Pauline, e, ao 
passo que algumas filhas poderiam ter-se enervado com o peso 
da responsabilidade implícita, Pauline nunca o fez. Os objeti-
vos que tinha para si eram exatamente os mesmos — ou talvez 
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tivesse absorvido inconscientemente os da sua mãe há tanto 
tempo, que agora faziam parte dela.

Meio tímido. Pauline repetira as palavras de Val enquanto se 
arranjava para o encontro às cegas, escolhendo um vestido sem 
alças de seda castanha-acinzentada. Muito rico. Prendera o cabelo 
aloirado num carrapito, aplicara rímel castanho-escuro e perfuma-
ra a face interior dos pulsos com uma fragrância floral delicada. 
Trinta e um anos. Olhara-se ao espelho, para uma avaliação final 
de si própria, depois de ter posto os brincos com pendentes de 
diamantes de dois quilates — de imitação, mas de boa qualida-
de. À distância, ela era de uma beleza clássica. Mais de perto era 
possível notar, além dos truques da maquilhagem, que os olhos 
estavam um pouco juntos de mais, a boca era um bocadinho pe-
quena e o nariz era demasiadamente estreito, como se alguém lhe 
tivesse pegado no rosto com uma mão de cada lado e espremido.

Ainda assim, uma vez lera que as três coisas de que as mu-
lheres precisavam para ser lindas de morrer eram cabelo, dentes 
e pele bonitos. E essas ela tinha; essas podiam ser compradas.

Quando vira Dwight pela primeira vez, o que mais sentiu 
foi desilusão. O porteiro ligara a dizer-lhe que Dwight estava à 
entrada do apartamento. Ela pegara na pochete, contara até 60 
e fora ter com ele.

Não é feio, dissera Val, mas Pauline achou que a avaliação era 
demasiadamente generosa. Dwight era tão magricela como al-
gumas das mulheres da aula de Pilates, usava um casaco casta-
nho com lapelas invulgarmente grandes e tinha uma horrível 
borbulha vermelha no queixo.

Mas ela sorrira, dera-lhe um aperto de mão e falara com uma 
voz suave. Depois entraram no Mercedes dele e foram rapidamente 
para um daqueles restaurantes tão exclusivos que nem nome têm 
à porta. Ou será que era uma discoteca? Não tinha ideia alguma.

Não dês cabo de tudo, alertara-se a si própria, enquanto be-
bericava de um copo de Sancerre fresco e examinava a ementa. 
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Um dos seus segredos mais embaraçosos era que odiava comi-
da cara. Escargots, foie gras e lagosta sabiam-lhe a lodo e banha 
de porco. O que ela adorava era comida aconchegante: se esti-
vesse no corredor da morte e lhe perguntassem o que queria 
comer na sua última refeição, pediria puré de batata com mo-
lho de carne, frango assado e pães de leite fofos e quentinhos 
 — daqueles cuja massa vinha em tubos de cartão refrigerados.

É claro que nessa noite no restaurante — ou discoteca? — 
ela pedira os escargots e a lagosta e sorrira a cada garfada. Ain-
da hoje Dwight pensa que ela adorou a comida. Não fazia ideia 
de que, quando ele se ausentou, ela se escapuliu até à cozinha 
e preparou uma torrada de canela para jantar, barrando uma 
espessa camada de manteiga cremosa e polvilhando por cima 
uma combinação perfeita de canela e açúcar, para levar para o 
quarto num tabuleiro e saboreá-la lentamente.

Agora ela pousava a chávena de café e voltava a prestar aten-
ção à reunião da direção — ou, como uma vez se referiu a ela 
num e-mail, a «reunião da danação». Felizmente reparara no 
deslize freudiano antes de enviar a mensagem ao grupo.

— Já temos o local e o entretenimento arrumados para o lei-
lão — dizia a presidente Delores Debonis. Fazia parte do Grupo 
B, das casadas, mas nunca se desconfiaria pelo modo como ela 
mexia obsessivamente no iPhone. Bateu com a caneta na mesa. 
— Flores. Quem quer tratar das flores?

— Eu trato — disse Pauline, ao mesmo tempo que outra 
mulher ao fundo da mesa respondia o mesmo.

A outra mulher anuiu graciosamente a Pauline, em sinal de 
deferência. 

— Faça o favor. Eu arranjo outra coisa. — Obrigada.
Pauline retribuiu o sorriso, com a mesma graciosidade, e re-

primiu um bocejo.
— Comida — disse a Delores Debonis em voz alta, e Pauline, 

já pronta a ajudar, pensou por um segundo que Delores estava 
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a pedir algo para comer. — Recebemos licitações de três em-
presas de catering, com propostas de ementas para as entradas 
volantes e a refeição sentada. Fiz cópias para todas.

Delores pegou nos papéis à sua frente e passou-lhos.
— Os cogumelos recheados não estão… sei lá… ultrapassa-

dos? — perguntou alguém, franzindo o nariz como se um dos 
fungos desagradáveis se tivesse materializado à sua frente.

— Concordo — acrescentou outra mulher.   — Mostra falta 
de criatividade. O primeiro proponente não me impressiona.

Uma terceira mulher pigarreou.
— Preocupa-me que não tenhamos entradas volantes sufi-

cientes. Seis seleções para 200 pessoas não são muita varieda-
de. E os vegetarianos? Só vejo duas opções sem carne ou peixe.

Pauline permitiu que a sua mente viajasse novamente, como 
costumava fazer naquelas reuniões. Começou a pensar no que 
aconteceria no dia após o leilão, quando partissem para a via-
gem de aniversário de Dwight à Jamaica, com os amigos dele 
da faculdade — pessoas que Pauline mal conhecia e com quem 
provavelmente nada tinha em comum.

Ela cometera um grande erro.
O que lhe passara pela cabeça? Porque deixara escapar a ideia 

assim que lhe surgiu no pensamento, sem sequer ponderar um 
pouco mais? Agora era demasiadamente tarde para cancelar a 
viagem: os convites já tinham sido entregues e todas as pesso-
as tinham enviado respostas entusiasmadas a aceitar. Iria ficar 
presa uma semana inteira a aturar aquelas pessoas.

— Então, nada de cogumelos recheados — disse Delores. 
Bateu, bateu, bateu com a caneta. — Estamos de acordo quan-
to ao queijo de cabra. Pauline?

Só se apercebeu de que estava em pé quando ouviu Delores 
a dizer o seu nome.

— Sentes-te bem? — perguntou Delores ao mesmo tempo 
que todas se viravam para ela. — Estás tão pálida…
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— Não é nada — assegurou Pauline. Apertou as mãos uma na 
noutra, para camuflar os tremores súbitos. — Deem-me licença.

Percorreu o corredor até uma casa de banho, trancou a porta 
e examinou o seu reflexo no grande espelho oval. Delores tinha 
razão: parecia mesmo mais pálida do que o normal.

Mais valia despachar-se, pensou, enquanto despia a saia e se 
sentava na sanita. E lá estava outra vez: uma mancha vermelha 
no pensinho diário. Fitou-a, perguntando-se durante quanto 
tempo mais poria a culpa nas viagens de Dwight, nas poucas 
oportunidades e na dificuldade de uma mulher engravidar de-
pois dos 30 anos.

Dwight queria ter filhos. Não era um assunto que tivessem 
discutido extensivamente, mas uma mulher mais velha, que fora 
amiga da mãe de Dwight, fizera essa pergunta no copo-de-água 
do seu casamento e ele respondera «Claro que sim». Como se 
fosse um dado adquirido, em que ele não precisava de pensar 
duas vezes para responder. Dwight e a mulher tinham-se virado 
e olhado para ela, e Pauline sorrira. «Um ou dois, sem dúvida», 
dissera ela. «Ou três ou quatro», rematara Dwight; a mulher mais 
velha rira e dissera: «Então é melhor começarem já!»

Para sua surpresa, Pauline descobrira que gostava da ideia 
de uma menina, de vestido com uma faixa de seda larga, a ser-
vir chá às bonecas. Pauline tinha dificuldade em imaginar um 
bebé, mas conseguia ver uma filha de cinco ou seis anos — de-
pois de a chatice das fraldas, da amamentação e da baba acabar.

Será que Dwight também se perguntava porque estava a 
demorar tanto? Talvez começasse a suspeitar de que Pauline 
tinha algum problema, de que a vida com ela não seria como 
esperava.

O mais natural a fazer seria ir a uma clínica de fertilidade. 
Mas ela não podia. Sabia que surgiriam perguntas, cujas respos-
tas não podia arriscar que Dwight alguma vez descobrisse. Ta-
pou a boca com a mão, sentindo o vómito subir até à garganta.
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Não podia deixar de pensar na ironia de estar a sentir-se en-
joada por uma razão que era precisamente oposta àquela que 
esperava.

As náuseas passaram e ela levantou-se, despejou o autoclis-
mo e lavou as mãos. Depois voltou para a sala de reuniões. Es-
tavam à espera dela.

— Perdi alguma coisa? — perguntou, forçando um sorriso 
enquanto se sentava.




