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D escalça, estou no telhado a olhar para baixo. Nove pisos 
abaixo, vislumbro a estrada pardacenta. Está deserta e 
a cidade dorme sem que corra qualquer aragem. Dou 

alguns passos ao longo da beira do telhado e estico os braços para 
me equilibrar. Uma ave desce a pique e empoleira-se a pouca dis-
tância. Parece-me ser uma gralha. A ave perscruta as casas silen-
ciosas. Ambas temos asas. As minhas são brancas, as dela, pretas.

Não tarda, romperá a aurora.
Dou alguns passos na direção da gralha, com cuidado, para não 

a assustar. Quero que compreenda porque estou aqui, a esta hora.
Quero explicar.
— Deixei o meu corpo na noite anterior — murmuro para a gra-

lha — ainda antes de morrer. Estava já a pairar sobre o meu corpo 
quando ele começou a espancar-me. Assisti a tudo do alto. Vi as cor- 
reias a enterrarem-se na minha garganta. Ele esticara-as com muita 
força. Eu sabia que iria asfixiar. Foi por isso que soltei aquele terrí-
vel grito. Foi tão doloroso. Nunca gritara daquela maneira. Provavel- 
mente, foi por isso que ele começou a espancar-me, uma e outra vez, 
até que o pesado cinzeiro me desfez a fronte.

Agora, sinto a aragem.
É a primeira brisa suave vinda do mar desde há muito tempo. 

A gralha fita-me com um olho e, na lonjura, vejo a imponente 
Madonna dourada. Está empoleirada na colina mais alta, com a cara 
virada para mim. Terá visto, também ela, o que aconteceu na noite 
passada? Estaria, também ela, naquela sala? Poderia ter-me ajudado?
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Olho outra vez para a gralha.
— Antes de morrer, era cega — murmuro. — Foi por isso que foi  

tudo tão terrível. Não éramos os únicos naquela sala, ele e eu. Eu con- 
seguia ouvir outras vozes. Temia aquilo que não conseguia ver, aque-
las vozes de homens que ouvi, palavras estrangeiras. Não queria 
mais fazer parte daquilo. Tudo me pareceu errado. Depois morri,  
e ficámos apenas eu e ele ali. Ele teve de limpar todo o sangue. Demo- 
rou muito tempo.

A gralha continua no mesmo sítio, imóvel. Será um anjo-ave? 
Terá sido apanhada numa rede e partido o pescoço? Ou terá sido 
atropelada por um camião? Agora, ouço barulhos na rua lá em baixo. 
Alguém acordou, e consigo sentir o cheiro de lixo queimado aqui em 
cima. Em breve, andarão pessoas a deambular entre as casas.

Tenho de me apressar.
— Ele carregou-me na escuridão — murmuro para a gralha.  

— Ninguém nos viu. Eu estava a pairar por cima. Ele meteu-me na 
bagageira de um carro e dobrou-me as pernas franzinas. Estava com 
pressa. Dirigimo-nos para os alcantilados. Pousou o meu corpo des- 
pido no chão, ao lado do carro, sobre o cascalho. Apeteceu-me baixar- 
-me e passar a mão pela cara. Senti-me tão violada. Ele arrastou-me  
pelos braços para o meio das árvores e dos penedos longínquos, e foi  
aí que me desmembrou. Primeiro, cortou-me a cabeça. Questiono- 
-me o que terá sentido ao fazê-lo. Foi muito rápido, usou uma faca 
enorme. Enterrou o meu corpo em seis sítios diferentes, afastados. 
Não queria que me encontrassem. Quando se foi embora, eu voei 
para aqui, para este telhado.

Agora estou preparada.
Ao longe, nas montanhas do Norte, os primeiros raios de Sol 

espreitam por cima do cume, fazendo o orvalho reluzir sobre os 
telhados. Um solitário pesqueiro regressa à doca.

Vai estar um dia lindo.
A gralha que está ao meu lado está a deixar-se cair na brisa com 

as asas abertas. Inclino-me e sigo-a.
Alguém me encontrará. 
Tenho a certeza.
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A rrancada do ventre da minha mãe assassinada.
Olivia encontrava-se num estado de constante angús-

tia. Pensamentos obscuros e abjetos acometiam-na à noite. 
Durante o dia, escondia-se.

O processo prolongou-se durante imenso tempo, até que ela se 
tornou mais ou menos apática e a situação se tornou insustentável.

Certa manhã, o seu instinto de sobrevivência entrou em ação e 
impeliu-a de volta para a realidade.

Foi então que tomou uma decisão.
Completaria o último período na Academia de Polícia e tornar-se-

-ia agente policial.
Depois, iria para o estrangeiro. Não procuraria emprego. Iria 

desaparecer, partir para longe, e tentar reencontrar a pessoa que fora 
antes de descobrir que era filha de pais assassinados, se isso fosse 
realmente possível.

Seguiu o plano. Pediu dinheiro emprestado a um familiar e par-
tiu em julho.

Sozinha.

primeiro para o méxico, a pátria da sua mãe assassinada, para lu- 
gares desconhecidos, com gentes desconhecidas e línguas exóti-
cas. Levou pouca bagagem, apenas uma mochila castanha e um 
mapa. Não tinha um plano nem um destino traçado. Todos os luga-
res eram novos e ela era uma desconhecida. Tinha de passar tempo 
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em contemplação, andando ao seu próprio ritmo. Ninguém a viu 
chorar. Ninguém sabia porque, às vezes, simplesmente se sentava 
junto a um córrego de água, deixando os seus cabelos compridos e 
negros ao sabor da corrente durante algum tempo.

Estava no seu próprio universo.
Antes da viagem, passara-lhe pela cabeça procurar as raízes da mãe, 

e, quiçá, encontrar alguns familiares. No entanto, compreendeu que 
sabia muito pouco sobre eles para chegar a bom porto.

Assim, apanhou um autocarro numa pequena vila e apeou-se 
noutra ainda mais pequena.

Três meses mais tarde, chegou a Cuatro Ciénegas.
Hospedou-se no Xipe Totec, o hotel do deus esfolado, nos arrabal-

des da vila. Ao anoitecer, foi descalça até à belíssima praça no centro. 
Era o seu vigésimo quinto aniversário e ela queria ver pessoas. Havia 
lanternas coloridas penduradas nos plátanos, debaixo dos quais se 
reuniam pequenos grupos de jovens; jovens raparigas com saias gar-
ridas e jovens rapazes com lenços enfiados nas calças. Riam. A mú- 
sica dos bares chegava até à praça, os burros permaneciam estáticos 
junto ao fontanário e muitos odores redemoinhavam no ar.

Ela sentou-se num banco como uma forasteira e sentiu-se muito 
segura. Uma hora mais tarde, regressou ao hotel.

O ar de final de tarde ainda estava quente quando se sentou numa  
varanda de madeira, contemplando a vastidão do deserto de Chihuahua,  
enquanto o estridente canto das cigarras se misturava com o estré-
pito dos cascos dos cavalos. Tinha acabado de saborear uma cerveja 
gelada e considerava a possibilidade de beber outra. Foi então que 
aconteceu. Pela primeira vez, sentiu que estava a pisar terra firme.

Decidiu que iria mudar o apelido.
Na realidade, sou meio mexicana. Vou adotar o nome da minha mãe. 

Ela chamava-se Adelita Rivera. O meu apelido vai deixar de ser Rönning 
para passar a ser Rivera.

Olivia Rivera.
Esquadrinhou o deserto que se estendia à sua frente. Seria assim 

o seu novo começo. Simples. Virou-se e gesticulou com a garrafa de 
cerveja vazia para o bar interior.

Iria beber a cerveja seguinte como Olivia Rivera.

A Terceira Voz vale.indd   8 20/09/2017   13:59



A TerceirA Voz

9

Contemplou novamente o deserto e viu a brisa suave a fazer esvoa-
çar dois arbustos secos sobre o palpitante solo quente. Vislumbrou 
um lagarto verde e preto a precipitar-se por um saguaro espinhoso 
de três ramos, viu duas silenciosas aves de rapina esvoaçarem pelo 
horizonte escaldante e, subitamente, sorriu sem motivo aparente, 
livremente. Pela primeira vez desde o final do verão do ano anterior, 
sentia-se quase feliz.

Tão simples quanto isso.
Nessa noite, foi para a cama com Ramón, o jovem empregado 

de bar que ciciara ligeiramente enquanto lhe perguntara educada-
mente se ela queria fazer amor.

já lhe bastava de méxico. A viagem levara-a ao sítio onde precisava 
de chegar. O seu próximo destino era a Costa Rica e a aldeia de Mal 
País, local onde o seu pai biológico tivera uma casa. Assumira a iden-
tidade de Dan Nilsson nessa aldeia, embora o seu verdadeiro nome 
fosse Nils Wendt.

Tivera uma vida dupla.
Pelo caminho, tomara uma série de decisões — todas geradas 

por Olivia Rivera, baseadas no estranho poder que lograra com o seu 
novo apelido.

Uma dessas decisões era a de deixar para segundo plano a sua 
carreira na Polícia e ir estudar História da Arte. Adelita fora uma 
artista, tecia belíssimos têxteis. Talvez conseguisse estabelecer com 
ela uma ligação de alguma forma abstrata.

Outra decisão, mais crucial, dizia respeito às suas perspetivas de 
vida. Assim que regressasse à Suécia, seguiria o seu próprio caminho.  
Fora magoada por pessoas em quem confiara. Fora ingénua e franca, 
e o seu coração ficara em frangalhos. Estava determinada a não vol-
tar a correr esse risco. Doravante, confiaria apenas numa pessoa.

Olivia Rivera.

era final da tarde quando ela saiu do mar numa praia na penínsu- 
la de Nicoya. Os seus longos cabelos pretos caíam-lhe sobre o corpo  
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bronzeado — passara quatro meses debaixo do sol tropical. Percorreu 
a praia deserta e passou uma toalha pelos ombros. Um coco verde 
boiava de um lado para o outro na água. Virou-se para o mar e com-
preendeu que tinha de voltar atrás.

Aqui e agora.
Arrancada do ventre da minha mãe assassinada.
A imagem afluiu novamente à sua consciência. A praia, a mulher, 

a Lua. O homicídio. A sua mãe fora afogada na maré viva, enterrada 
na ilha de Nordkoster. Antes de ela ter nascido. A mãe morrera antes 
de ela ter nascido.

Nunca chegara a vê-la.
Agora, encontrava-se numa praia muito diferente, tentando acei-

tar — muito mais difícil do que tentar compreender — o facto de os 
seus olhares nunca se terem cruzado.

Ela nascera sem ser vista.
Contemplou o mar. O oceano alongava-se até ao refulgente hori-

zonte ambarino. Estava quase a anoitecer. Uma ondulação serena afa- 
gava a terra, brandas vagas enrolavam-se até aos seus pés. Ao longe, 
avistou um grupo de cabeças escuras a boiar à superfície.

Vestiu o diáfano vestido branco e começou a caminhar.
Na areia, pequenos caranguejos brancos corriam para os seus 

esconderijos à sua passagem, com a água a tapar as pegadas que dei-
xava ficar para trás. Caminhara pela margem da praia durante quase 
uma hora, lentamente, desde Santa Teresa até aqui, os penhascos de 
Mal País. Ela sabia que seria assim, que as imagens e os pensamen-
tos regressariam em vagas.

Era esse o objetivo da caminhada.
Ela queria mergulhar novamente na dor por uma última vez, 

queria estar preparada. Dentro de poucos minutos, encontrar-se-ia 
com um homem que a aproximaria ainda mais do seu misterioso 
passado.

r
O homem estava sentado num comprido tronco de árvore, junto 

à orla do mar. Tinha 74 anos e toda a vida vivera ali. Em tempos, fora 
proprietário de um bar em Santa Teresa. Agora, passava a maior parte 
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do tempo sentado numa varanda, na sua peculiar casa, a beber rum.  
Acabara por aceitar a realidade da maioria das coisas. Quando o seu 
adorado namorado morrera, há alguns anos, a sua última chispa 
de vida desaparecera com ele. Inspirar, expirar. Mais cedo ou mais 
tarde, tudo tem um fim. Mas não se queixava. Tinha a bebida e o seu 
passado. Muitas pessoas haviam passado pela sua vida, e algumas 
tinham deixado a sua marca. Duas delas tinham sido Adelita Rivera 
e Dan Nilsson, e agora estava prestes a conhecer a filha deles.

A filha que nenhum deles tivera a hipótese de conhecer.
Lamentava não ter trazido um trago de rum para a praia.

r
Olivia avistou-o ao longe. Ela conseguira adivinhar a aparência 

que ele teria. Abbas el Fassi pusera-a ao corrente. Mas não havia como 
ter a certeza absoluta. Por isso, parou a alguma distância do tronco 
de árvore e esperou que o homem levantasse a cabeça.

Ele não levantou.
— Rodriguez Bosques?
— Bosques Rodriguez. Bosques é o meu nome próprio. E tu és 

a Olivia?
— Sou.
Então, Bosques levantou a cabeça. Quando os seus velhos olhos 

rasgados vislumbraram o rosto de Olivia, ele estremeceu. Não 
muito visivelmente, mas o suficiente para Olivia ter um inequí- 
voco flashback. Fora exatamente a mesma reação que Nils Wendt  
tivera quando a vira à porta de uma cabana, na ilha de Nordkoster, 
no ano anterior, mesmo sem fazer ideia de quem ela era. Princi- 
palmente, sem fazer ideia de que ela era a filha dele e de Adelita 
Rivera. E Olivia também não fizera ideia de quem era aquele homem 
do lado de fora da porta. Fora assim que cada um seguira o seu cami-
nho, e fora também a primeira e a última vez que ela vira o seu pai 
vivo.

— És a cara chapada da Adelita — disse Bosques, com a sua voz 
roufenha.

— Sou filha dela.
— Senta-te.
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Olivia sentou-se no tronco de árvore, a uma boa distância de 
Bosques, facto que não lhe passou despercebido.

— És muito bonita — disse ele. — Como ela.
— O senhor conheceu a minha mãe.
— E o teu pai. O grande sueco.
— Era assim que ele era tratado?
— Por mim, sim. E agora estão os dois mortos.
— É verdade. No e-mail dizia que tinha uma fotografia da minha 

mãe?
— Uma fotografia e mais algumas coisas.
Abbas el Fassi fornecera a Olivia o endereço de e-mail de Bosques. 

Algures no México, ela fora a um cibercafé, enviara um e-mail a 
Bosques explicando quem era e informando-o de que planeava ir à 
Costa Rica e que queria encontrar-se com ele. A resposta de Bosques 
não tardara. Era raro receber e-mails pessoais e dissera-lhe que tinha 
bastantes pertences dos pais dela.

Mostrou-lhe uma pequena caixa de metal retangular vermelha  
e amarela que, originalmente, servira para guardar charutos cuba- 
nos muito especiais. Abriu-a e tirou de lá uma fotografia. As suas 
mãos tremiam ligeiramente.

— Esta é a tua mãe. Adelita Rivera.
Olivia inclinou-se para Bosques e recebeu a fotografia. Sentiu 

um ténue aroma a charuto. Era uma fotografia a cores. Já vira 
uma fotografia da mãe, uma fotografia que Abbas levara de Santa 
Teresa no ano anterior, mas esta estava muito mais nítida e mais 
bonita. Examinou a imagem e reparou que a mãe tinha um ligeiro 
estrabismo.

Tal como ela.
— O nome Adelita vem de uma heroína mexicana — explicou 

Bosques. — Chamava-se Adelita Velarde e foi soldado durante a 
revolução mexicana. O seu nome tornou-se um símbolo para as 
mulheres com determinação e coragem. Também existe uma canção 
sobre ela. La Adelita.

De repente, Bosques começou a cantar, baixinho, num delicado 
e melódico castelhano, uma cantiga sobre uma mulher forte e afoita 
por quem todos os rebeldes se haviam enamorado. Olivia olhou para 
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ele e para a fotografia da mãe, com a hesitante cantiga do ancião 
tocando o mais íntimo do seu ser. Levantou a cabeça e contemplou o 
mar. Toda a situação era absurda, mágica, completamente diferente 
do seu quotidiano em Estocolmo.

Bosques fez silêncio, e o seu olhar incidiu sobre a areia. Olivia 
olhou para ele e compreendeu que ele também estava a sofrer. Ele 
fora amigo íntimo da sua mãe e do seu pai. Olivia acercou-se dele, 
ficando quase encostada ao seu corpo. Com cuidado, ele pegou-lhe 
na mão. Ela deixou-o fazê-lo. Bosques aclarou a voz.

— A tua mãe era uma artista talentosa.
— O Abbas disse-me. Ele manda-lhe cumprimentos.
— Ele é muito habilidoso com aquelas facas.
— Pois é.
— Queres ir a casa do teu pai?
— Em breve.
Olivia virou-se outra vez para a água e avistou uma enorme vaga 

a formar-se no mar. Todas as cabeças escuras que vira momentos 
antes estavam a subir para pranchas de surf. Apanharam a onda, 
com os corpos encurvados, e foram levados do horizonte em chamas 
a uma velocidade furiosa.

Ela levantou-se.
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S andra Sahlmann estava feliz. Seguia pela escuridão de novem-
bro, debaixo de uma forte chuvada, na sua nova scooter branca, 
sentindo-se animada. Pensamentos exultantes afluíam-lhe à  

mente. Estavam a acontecer muitas coisas boas. O seu treinador de 
voleibol ia integrá-la na equipa principal na época seguinte e obtivera a  
nota máxima no exame de estudos religiosos, contra todas as expetati-
vas, pois pensara que este não lhe correra de feição. Contornou veloz-
mente o campo de golfe, subindo até à área residencial e acelerou.

Então, o motor foi abaixo.
Acionou a ignição algumas vezes, mas não tardou a perceber que 

tinha ficado sem gasolina. Parou na berma da estrada e desmontou.  
Não estava longe de casa, faltavam apenas algumas centenas de me- 
tros, mas empurrar a scooter com aquele tempo não era nada diver-
tido, por isso, pegou no telemóvel e telefonou ao pai. Ele podia vir ao 
seu encontro e trazer um guarda-chuva.

Ninguém atendeu.
Era habitual ele pôr o telemóvel em modo silencioso quando estava 

a ver televisão. Segundo ele, ajudava-o a concentrar-se. Ou talvez 
tivesse saído para ir às compras e não conseguisse ouvir o telefone 
a tocar. Ele prometera comprar tacos, a sua comida predileta, para a 
gratificar pela boa nota. Agora, teria de se desenvencilhar sozinha. 
Pensou em deixar a scooter ali e ir buscá-la mais tarde. Sem tirar o 
capacete, arrumou a mota debaixo de uma árvore e trancou-a. Em se- 
guida, tentou telefonar novamente ao pai. Talvez já tivesse tirado o 
telefone do modo silencioso, ou tivesse chegado a casa.
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Não.
Começou a caminhar.
Felizmente, a luz da passagem subterrânea estava acesa, conse-

guia vê-la ao longe. Às vezes, estava fundida. Não que tivesse medo 
do escuro, mas se estivesse outra pessoa lá em baixo, não consegui-
ria ver quem era, e isso não lhe agradava.

Quando chegou à passagem subterrânea, viu um homem a vir na 
direção contrária. Ela conhecia a maioria das pessoas que moravam nas 
redondezas, mas não o reconheceu. Estugou o passo quando se cru- 
zaram, quase a correr durante os últimos metros, e virou-se para trás.

O homem desaparecera. 
Teria, também ele, desatado a correr?
Pouco importava.
Agora, só precisava de atravessar o caminho estreito e a mata, e 

estaria quase em casa.
O vento forte agitava violentamente as folhas molhadas e a bruma 

parecia envolver as árvores, mas ela sentia-se segura na mata, apesar 
de a noite estar bastante escura. Já estava praticamente lá quando 
se lembrou do saco onde estavam as chaves de casa, que ficara no 
compartimento de bagagem da scooter. Se o pai tivesse saído para 
ir às compras, ela não conseguiria entrar em casa. Deu meia-volta e  
apressou-se a percorrer o caminho que acabara de fazer. O seu estado 
de espírito alterara-se substancialmente. Para piorar as coisas, a luz  
da passagem subterrânea apagara-se. Estava tão chateada que trans-
pôs a passagem a correr, foi à scooter, abriu o compartimento da 
bagagem, pegou no saco e retomou o mesmo caminho, debaixo de 
chuva. Quando vislumbrou o túnel escuro diante dela, lembrou-se 
do homem que desaparecera.

Onde se teria metido?
Deteve-se à entrada e tentou ver para o outro lado. A distância era 

curta e parecia não estar lá ninguém. Respirou fundo e desatou a 
correr. Ridículo, pensou, assim que chegou ao outro lado.

Estava com medo de quê?
Ao longe, conseguiu ver as luzes acesas de uma casa vizinha. Por al- 

gum motivo, subitamente, sentiu-se segura. Pelo menos, havia gente 
por perto. Transpôs o declive relvado e encharcado e aproximou-se 

A Terceira Voz vale.indd   15 20/09/2017   13:59



Cilla e Rolf Börjlind

16

outra vez da mata, fazendo um esforço para se alegrar. Já não faltava 
muito para chegar e depois iriam buscar a scooter juntos e comer 
tacos.

Agora, estava no meio da mata.
Sentia os pés a esmagar as folhas molhadas.
Calcorreou o caminho pouco frequentado, um caminho por onde 

passara centenas de vezes; ia dar mesmo à sebe do jardim de sua casa. 
Então, ouviu o ruído. Como se alguém estivesse a partir um galho, 
mesmo atrás dela. Virou-se para trás, mas o capacete toldava-lhe a  
vista.

O que fora aquele barulho?
Perscrutou as árvores, com os troncos escuros e os ramos enchar-

cados da chuva.
Seria um veado?
Ali?
Virou-se para a frente e começou a caminhar mais depressa. 

Conhecia bem o caminho, ainda assim, deu um encontrão numa  
árvore, o que a fez cambalear, pelo que tirou o capacete. Então, ouviu 
outro barulho, desta vez, bastante mais perto.

Estava ali alguém!
Lançou o capacete para o chão e avançou para o meio das árvores.  

Já não estava longe da sebe do jardim e, quando lá chegasse, estaria 
em segurança, mas só depois de transpor o portão. Era uma sebe de  
faia bastante alta que circundava a casa e ela tinha de a contornar 
até chegar ao portão. Correu o mais depressa que conseguiu, mas 
acabou por tropeçar num monte de húmus e cair, mesmo ao lado 
da sebe. Ficou deitada, inerte, durante alguns segundos, com a cara 
encostada à lama, sem coragem para olhar para trás, e sentiu os olhos 
a encherem-se de lágrimas.

— Papá! Papá! — gritou bem alto.
Se o pai estivesse em casa, poderia ouvi-la! Ela estava mesmo do  

outro lado da sebe! Esticou os braços, levantou-se e desatou a cor- 
rer outra vez para o portão, que estava aberto. Atravessou o jardim em  
direção à porta, levou a mão ao saco e tentou abri-lo, mas o fecho 
estava encravado. Finalmente, conseguiu abri-lo. Encontrou a chave e 
inseriu-a na fechadura, rodou-a, abriu a porta, entrou apressadamente  
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e fechou-a com força. Deu duas voltas ao ferrolho, expirou e virou-
-se. A cinco metros dela, viu o pai pendurado no teto por uma corda 
de reboque azul, com a língua de fora e os olhos arregalados a fitá-la.

r
O jantar estava divinal; tudo, desde a sopa de cogumelos com 

vinho da Madeira à vitela e à deliciosa panna cotta.
— Também fizeste a panna cotta?
— Não é muito difícil.
Olivia sorriu. No que dizia respeito à culinária, poucas coisas 

eram difíceis para Maria Rönning, a sua mãe adotiva, uma advogada 
de origem espanhola com longos cabelos negros. Estavam sentadas 
à mesa da cozinha de Maria, na casa com terraço, em Rotebro. Maria 
fora buscar Olivia ao aeroporto e insistira em preparar-lhe o jantar. 
Não precisara de se esforçar muito para convencer Olivia. Longas 
horas de voo a atravessar o Atlântico com comida desenxabida e bis-
coitos secos com café fraco haviam tornado a proposta da mãe irre-
cusável. O que lhe apetecia mesmo era regressar ao seu apartamento 
de duas assoalhadas em Söder para dormir e recarregar as baterias 
antes de dar algumas notícias desagradáveis a Maria.

Tinha de o fazer no momento certo.
Jantar com ela na sua cozinha, sob os efeitos do jet lag, abastecida 

de vinho, criaria entre elas uma intimidade que Olivia teria preferido 
evitar.

Mas agora, não havia nada a fazer.
Por isso, decidira revelar-lhe a maior parte no carro, durante a via- 

gem de regresso, desde o aeroporto de Arlanda.

— mudar o nome? — dissera Maria enquanto conduzia.
— Sim. Para Rivera.
— Quando foi que tomaste essa decisão?
— Quando estava no México.
— Olivia Rivera?
— Sim.
— É um nome bonito.
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Maria não desviara o olhar da estrada. Olivia observara-a pelo canto 
do olho. Estaria a falar a sério? Quereria dizer que era um nome bo- 
nito no geral, ou o quê?

— Assenta-te bem — dissera Maria.
Olivia ficara aturdida. Esperara uma reação muito diferente e já  

congeminara uma torrente de argumentos para querer adotar o nome 
da sua falecida mãe.

«Assenta-te bem.» O que responder a essas palavras?
— Obrigada. Além disso, também decidi fazer uma pausa na 

Academia de Polícia. Pelo menos para já.
— Ótimo.
— Ótimo?
— Para que quererias ser agente da Polícia? Aquilo não é para ti, 

sempre o disse.
Era bem verdade. Maria nunca apreciara a decisão de Olivia ir para  

a Polícia. Apoiara-a, mas sem grande entusiasmo. Contudo, Olivia 
continuara a sentir-se ligeiramente agastada. Porque é que não podia 
ser agente da Polícia?! Mesmo que já não quisesse ser? De repente, 
sentiu-se inquieta. Maria lidara com as suas duas decisões mais im- 
portantes como se fossem trivialidades. Ou, pelo menos, como se não  
fossem tão importantes como o eram para Olivia. Durante o resto da 
viagem de carro, Olivia descrevera os vários sítios que visitara, e dera 
voz ao alívio que sentira com a eleição de Obama nas presidenciais.

— então, o que é que vais seguir em vez disso?
Maria serviu mais vinho sem desviar o olhar de Olivia. 
— Em vez disso, o quê?
— Em vez de seres polícia.
— Estou a pensar em estudar História da Arte. — Olivia ansiou 

por que a resposta não fosse outra vez um Ótimo. 
— Inteligente. Uma forma de te aproximares da Adelita.
— É isso.
Maria sorriu e olhou para Olivia.
— O que foi?
— Estás morena.
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— Sou meio mexicana.
— Calma, querida, era um elogio.
— Obrigada.
Olivia sentiu que estava a precisar de apanhar ar. Tinha-se prepa-

rado para este primeiro encontro com Maria e sentira uma espécie 
de necessidade obstinada de a provocar com a mudança de nome e 
do estado das coisas, mas tudo isso redundara num estranho vazio.

— Queres ir dar um passeio? — sugeriu Maria.
Parara de chover, mas Olivia estava ainda em choque quando 

saíram para o exterior. Passara bastante tempo num clima tropical.  
Ali estavam aproximadamente zero graus e soprava um vento gélido 
de novembro. Maria agasalhara-a com um velho casaco de penas e 
um gorro de lã horrível.

Olivia não tardou a agradecer o gesto.
Subiram lado a lado a rua ladeada por casas onde Olivia passara 

a maior parte da sua infância. Maria ia apontando para as casas à 
medida que por elas passavam, dizendo-lhe quem ainda morava lá, 
quem voltara a casar com um vizinho e outras histórias, e Olivia 
anuía de vez em quando para parecer interessada. Tinha o pensa-
mento noutro sítio, em Arne, o seu pai adotivo, marido de Maria, 
que falecera de cancro quando Olivia tinha 19 anos. Olivia idolatrara 
Arne. Ele fora o seu pilar durante aqueles duros anos da adolescên-
cia, sempre do seu lado quando ela precisava de apoio, quando se 
sentia perdida, quando queria morrer, ou fugir, ou simplesmente 
enroscar-se junto a alguém que a consolasse sem tecer comentários.

Maria sempre tecera comentários. 
Olivia detestava isso.
Então, Arne morrera, deixando-lhe uma enorme mágoa e um 

Ford Mustang branco. Ela ainda conservava o Mustang, mas a mágoa 
transformara-se em algo diferente, a partir do momento em que des-
cobrira que Arne não era o seu pai verdadeiro.

Ele e Maria haviam-no escondido dela, mas, mais do que isso, ele 
ocultara-lhe, a ela e a Maria, a sua terrível história. Fizera-o de uma  
maneira que Olivia não conseguia compreender e, provavelmente, 
nunca compreenderia. Ela não obteria respostas. Ele estava morto. 
Porém, tratava-se de uma traição que arrastava o seu adorado pai 
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adotivo para um inferno de emoções caóticas. Ela acabara por acei-
tar a realidade dos factos. Porquê desperdiçar energia, zangando-se 
com um homem que estava morto e enterrado? Por fim, reconcilia-
ra-se com os acontecimentos.

Era a única alternativa.
Ela amara Arne e ele retribuíra-lhe esse amor. Profunda e sincera- 

mente, durante toda a sua vida. Não havia motivos para estragar isso.
— Em que estás a pensar? — indagou Maria. Tinham acabado de 

virar para a Holmbodavägen.
— Na forma como o papá teria reagido à minha mudança de nome.
— Teria reagido como eu.
— Como sabes?
— Porque ele era… O que está a acontecer?!
Maria parou de caminhar e apontou. Estava uma ambulância à 

porta de uma das casas, ao fundo da rua. Dois polícias de uniforme 
estavam a sair pelo portão. Maria agarrou Olivia por um braço.

— É a casa dos Sahlmanns, não é? 
— É.
Olivia conhecia os Sahlmanns. Por diversas vezes, ficara a tomar 

conta de Sandra, a filha deles, quando ainda morava em casa. Após 
a morte de Therese, a mãe de Sandra, no tsunâmi de há oito anos, 
Maria fora uma das vizinhas que apoiara Bengt e o ajudara com as 
inúmeras formalidades legais.

— O que terá acontecido? — disse Maria.
Caminharam até à ambulância. Olivia reparou que estavam alguns 

vizinhos escondidos por detrás das cortinas, espreitando para a casa 
dos Sahlmanns. Ao aproximarem-se, ficou espantada quando reco-
nheceu um dos agentes que estava à beira do portão. Era Ulf Molin, 
um dos seus colegas da Academia de Polícia. Era o mais persistente 
de todos os tipos que se tinham atirado a ela durante aqueles dois 
anos. Olivia apressou-se a tirar o horrível gorro de lã.

— Olá, Ulf.
Ulf Molin voltou-se para trás.
— Olivia? Olá! O que estás a fazer aqui?
— A visitar a minha mãe. Ela mora aqui perto.
— Então, como tens passado? Estás morena! Constou-me que tu…
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— Tirei uns tempos de folga. O que aconteceu? A propósito, esta 
é a Maria, a minha mãe.

Ulf cumprimentou Maria. Demasiado bajulador, pareceu-lhe. 
Ainda não teria desistido?

— Nós conhecemos o Bengt Sahlmann e a filha, a Sandra — disse 
Maria e repetiu a pergunta de Olivia. — O que aconteceu?

Ulf deu alguns passos para o lado e Olivia e Maria seguiram-no. 
Conscientemente ou não, Ulf baixou ligeiramente a voz.

— O Sahlmann suicidou-se. Enforcou-se. A filha chegou a casa 
há pouco e encontrou-o.

Maria e Olivia entreolharam-se. Enforcou-se?
— Oh, pobre rapariga! — exclamou Maria.
— Onde está ela? — perguntou Olivia.
— Na ambulância. Deram-lhe um calmante. Perguntámos-lhe 

onde está a mãe, mas ela não responde.
— A mãe dela morreu — informou Maria.
— Oh, compreendo.
— Contactaram algum familiar?
— Tentámos contactar a tia dela, mas aparentemente está numa 

conferência em Copenhaga, por isso ainda não conseguimos falar 
com ela.

— Não tem mais ninguém?
— Ela não falou em mais ninguém.
— Posso falar com ela? — pediu Olivia.
Ulf anuiu, acercou-se da ambulância e abriu a porta de trás. Olivia 

avançou e espreitou para dentro. De um dos lados, estava sentada uma 
paramédica. Num pequeno banco, diante dela, estava uma adoles-
cente esguia, abatida, com a roupa enlameada e um cobertor verme-
lho pelos ombros. Os cabelos loiros tapavam-lhe os olhos e tinha as 
mãos a cobrir a boca. Olivia precisou de algum tempo para a reco-
nhecer, mas não tardou a sentir um nó na garganta.

Engoliu em seco.
— Olá, Sandra. Lembras-te de mim? — disse Olivia. Sandra virou 

a cara, manchada de lágrimas, para Olivia.
— Eu costumava ficar a tomar conta de ti quando eras pequena. 

Lembras-te?
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Sandra olhou para Olivia durante alguns segundos e assentiu 
quase impercetivelmente. Olivia aproximou-se mais.

— Acabei de saber o que aconteceu e… 
— Não quero entrar em casa.
A voz de Sandra era aguda e quase inaudível. Tapou os olhos com 

o cobertor e baixou a cabeça em direção ao peito.
— Não és obrigada a isso — disse Olivia.
— Não quero ficar aqui.
— Compreendo… Temos muito gosto em acolher-te em nossa 

casa, se quiseres.
— Quero ir para casa da Charlotte.
A sua voz afluiu do fundo do peito.
— Quem é ela?
— A minha tia.
— Ao que parece, ela está em Copenhaga. Assim que a Polícia a 

contactar, tenho a certeza de que ela volta para casa, mas isso só pode 
ser amanhã. Não queres vir para nossa casa?

Sandra baloiçou-se para trás e para a frente. Olivia virou-se para 
trás. Ulf e Maria estavam de pé atrás dela. Olivia fitou Ulf e murmu-
rou o mais baixo que conseguiu.

— Para onde a levarão se ela não quiser…
Subitamente, Sandra levantou-se do banco. Olivia apressou-se a 

tomar-lhe a mão e a ajudá-la a descer da ambulância. Maria aproximou- 
-se dela.

— Olá, Sandra.
Maria passou um braço à volta dos ombros de Sandra e começou 

a afastar-se da ambulância. Olivia voltou-se para Ulf.
— Ela pode ir connosco?
— Claro, sem problema, se é isso que ela quer. Ainda tens o mesmo 

número?
Olivia questionou-se o que é que ele quereria. Ali?
— Porquê?
— Se conseguirmos contactar a tia dela, provavelmente será im- 

portante informar-te o quanto antes.
— Claro. Sem dúvida. Sim, ainda tenho o mesmo número.
— Ótimo. Nós contactamos-te. A propósito, bonito gorro.
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Ulf fez sinal com o queixo para o gorro de lã que Olivia tinha na 
mão.

ulf telefonou-lhe uma hora depois. Conseguira contactar a tia  
de Sandra em Copenhaga, informara-a do ocorrido e explicara- 
-lhe que Sandra estava em casa de Maria Rönning. Tinham dado o 
número de Olivia a Charlotte e esta telefonara-lhe imediatamente. 
A conversa com Sandra foi breve e bastante monossilábica. Esta- 
vam as duas a chorar. Por fim, Sandra devolveu o telefone a Olivia 
e Charlotte explicou que apanharia o primeiro voo de regresso pela 
manhã.

— A Sandra pode ficar convosco até ao meu regresso?
— Claro — disse Olivia.
— Obrigada.
Olivia terminou a chamada.
Estavam as três sentadas na cozinha de Maria, que acendera algu-

mas velas em cima da mesa e preparara um chá com a sua mistura 
especial, uma espécie de panaceia universal que já sarara muitas 
feridas. Mais do que tudo, era reconfortante. Principalmente para 
Maria e Olivia, visto que Sandra já estava visivelmente afetada pelos 
medicamentos que os paramédicos lhe tinham dado e bastante 
alheada. Em choque, cansada e drogada. Não proferia palavra. Maria 
e Olivia sorveram o chá, sem saberem bem como lidar com a situa-
ção, quando a voz aguda se fez ouvir.

— Fiquei sem combustível…
Sandra tinha os olhos fixos na chávena ao dizer isto, e pronun-

ciou as palavras tão baixinho, que Olivia e Maria tiveram de se incli-
nar para ela para ouvirem.

— … telefonei ao meu pai, mas ele não atendeu. Pensei que tivesse 
ido às compras. Ele ficou de ir comprar tacos, a minha comida pre-
dileta, nós íamos comemorar…

Sandra ficou em silêncio. Umas lágrimas grossas correram-lhe 
pela cara e caíram para a chávena.

— O que é que iam comemorar?
— Não quero voltar para casa.
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— É natural. Eu compreendo — disse Olivia. — Podes ficar com  
a Charlotte?

— Quando é que ela vem?
— Amanhã de manhã. Vem diretamente para aqui.
— Vou passar aqui a noite?
— Não queres?
Sandra não respondeu. Maria pousou-lhe uma mão no braço.
— Podes ficar no antigo quarto da Olivia.
Sandra confirmou debilmente com a cabeça. Afastou a chávena, 

levantou a cabeça e olhou para Olivia. Tinha o olhar ausente e os 
olhos vítreos.

— Quero o meu computador.
— Onde é que está?
— No escritório do meu pai. Partilhamo-lo. Tenho lá imensos 

projetos da escola. Está numa pasta de cortiça axadrezada.
— Eu vou lá buscá-lo.
Olivia levantou-se. Maria fitou-a e Olivia encolheu ligeiramente 

os ombros. Se Sandra queria o computador, ela iria buscá-lo. Afinal 
de contas, era uma forma de se manter ligada ao que tinha antes.

— Tens a chave de casa?
Sandra introduziu a mão no bolso e tirou de lá a chave. Olivia 

recebeu-a.
— Venho já.

olivia saiu apressadamente pelo portão da casa de Maria. Ulf já não  
devia estar lá. Questionou-se se deveria perguntar-lhe se podia entrar 
em casa. Pegou no telemóvel e ligou para o número da última cha-
mada que recebera.

— Fala o Molin.
— Olá, daqui é a Olivia.
— Olá! Como vai isso? Como é que ela está?
— Em baixo. Ulf, ela pediu-me para ir buscar o computador lá  

a casa, pode ser? Ela deu-me a chave da porta.
— Sem problema, nós já terminámos o que tínhamos a fazer, 

mas tem prudência, está bem?
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— Eu sei. Tivemos a mesma formação.
— Tivemos?
— Deixa-te disso.
Olivia desligou. «Tem prudência.» Onde é que iam buscar aque-

las expressões tão idiotas? À sauna? Porém, percebeu o que ele qui-
sera dizer e pensou que talvez devesse usar luvas. Meteu as mãos 
nos bolsos do casaco e tirou de lá um par de luvas de lã esfarrapadas. 
Luvas de lã? Voltou a metê-las nos bolsos e encaminhou-se para a 
casa dos Sahlmanns. Estava a chover outra vez e o vento soprava 
em rajadas por entre as casas. Olivia semicerrou os olhos e hesitou. 
Estava um vulto sombrio junto ao portão. Ou seria a sombra de uma 
árvore? Continuou a caminhar na direção da casa. A ambulância e 
o carro-patrulha já tinham partido, mas os vizinhos continuavam a 
espreitar pelas cortinas. Sentiu os seus olhares a segui-la pela rua 
mal iluminada.

Chegou ao portão.
Não estava lá ninguém. Talvez tivesse sido uma sombra, pensou, 

e dirigiu-se para a porta da frente. Abriu-a com a chave que Sandra 
lhe dera e entrou. Subitamente, a porta bateu com estrondo nas suas 
costas.

Estava escuro como breu no corredor. 
Em toda a casa.
Um silêncio sepulcral.
Há pouco tempo estivera ali um homem enforcado. Mesmo em  

frente a onde se encontrava. Pendurado por uma corda presa ao 
teto. Olivia suprimiu esses pensamentos e começou a tatear à pro-
cura do interrutor. Então, lembrou-se da formação que recebera na 
Academia de Polícia. Apressou-se a pegar nas luvas de lã e a calçá- 
-las. Alguns segundos depois, percebeu como a mão humana é 
um instrumento sensível. Tatear às escuras, com luvas de lã, à pro-
cura de um interrutor sob uma total escuridão não era tarefa fácil. 
Finalmente, encontrou-o. A luz do corredor indicou-lhe o caminho 
até à sala de estar, onde encontrou outro interrutor. A sala ganhou 
vida. Olivia olhou ao seu redor. Era uma sala de estar vulgar, com um 
sofá, televisão, prateleiras com livros, um candeeiro de pé, um cadei-
rão de braços e alguns quadros na parede. Aproximou-se para ver 
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algumas fotografias que estavam numa prateleira. Numa fotografia 
de grande formato, viu uma Sandra e um Bengt Sahlmann mais 
jovens com uma mulher de cabelos loiros escuros da idade de Bengt. 
Era Therese, a mãe de Sandra. Olivia reconheceu-a vagamente.

Uma família.
E agora só restava Sandra. Olivia sentiu um aperto no estômago. 

Avançou para a divisão contígua e acendeu a luz do teto. Encostada a 
uma parede havia uma grande secretária com vários dispositivos elé-
tricos, um modem, uma impressora, um router e um emaranhado 
de cabos.

Mas nenhum portátil.
Nem uma pasta axadrezada em cortiça.
Olhou em redor. Procurou nas prateleiras, nas cadeiras e nova- 

mente na secretária. Não estava lá nada. Talvez estivesse noutra  
divisão? Não obstante, Sandra fora inequívoca ao afirmar que estava 
no escritório. Mas podia estar equivocada. O pai podia tê-lo mu- 
dado de lugar.

Olivia apagou a luz e regressou à sala de estar. Sentiu um arrepio  
na coluna. Olhou para o teto, para o candeeiro que Sahlmann teria, 
provavelmente, utilizado para se enforcar, uma vez que Sandra dera 
com ele logo à entrada do corredor. Percebeu que estava a respirar  
sem fazer barulho. Porquê? Não acontecera ali um homicídio. Ape- 
nas um homem infeliz que pusera cobro à vida na ponta de uma 
corda. A única coisa perturbadora que poderia ser encontrada ali era 
a sua alma. Só que Olivia era a última pessoa do mundo a deixar-se 
levar por essas superstições, por isso avançou para a cozinha.

O candeeiro do teto dava à divisão uma luz difusa. Olivia olhou 
outra vez à sua volta. Não viu nenhum portátil. Apenas uma co- 
zinha como qualquer outra. Armários brancos, os ímanes da má- 
quina de lavar louça, uma terrina com fruta, vários frascos pequenos 
em cima da bancada, ao centro, uma mesa com uma toalha de plás-
tico verde, um copo de água pela metade ao lado do fogão. Um lugar 
como tantos outros, até há algumas horas.

Agora, era uma coisa completamente diferente.
Olivia sentiu novamente uma pontada na barriga. Pensou no 

modo como a vida podia sofrer transformações tão bruscas, passando 
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da segurança do quotidiano para uma existência de choque e pesar. 
Olhou para a bancada da cozinha. Uma embalagem de tacos, um 
frasco de molho para tacos, uma lata de milho-doce e um saco de 
tiras de milho deitado de lado. Lembrou-se de Sandra mencionar a 
sua comida predileta, e de dizer que o pai ia comprá-la para come-
morarem alguma coisa. Abriu o frigorífico. Na prateleira de cima 
estava uma embalagem de carne picada por abrir.

Tinha todos os ingredientes para preparar a refeição preferida 
dela.

E depois acabara com a própria vida.
Olivia apagou a luz da cozinha e voltou para a sala de estar. Alguma 

coisa a incomodava. Não sabia bem o quê, mas havia algo de errado. 
Sentou-se no sofá e olhou para as luvas de lã. O silêncio da divisão  
envolveu-a. O que acontecera ali? Lentamente, virou a cabeça e olhou  
para o corredor por onde Sandra entrara, para o teto onde o pai esti-
vera pendurado, para o chão, onde os restos de uma mancha denun-
ciavam a limpeza da Polícia, e depois para o corredor escuro que 
dava para os quartos.

Deveria procurar ali também?
Esfregou as mãos enluvadas e tomou uma decisão. Era uma curta 

distância desde o sofá até ao corredor. Depois de ter percorrido alguns 
metros, parou. Ouviu um ruído. Alguma coisa a raspar.

Seriam os galhos a roçagar nas janelas do quarto? Avançou mais 
um passo e ficou imóvel diante da porta entreaberta. O ruído parara. 
De novo, um silêncio sepulcral. Deitou a mão à porta. No preci- 
so instante em que ia abri-la, um som penetrante percorreu a casa. 
Era um telefone. O som estridente obrigou-a a recuar para o corre-
dor. Com alguns passos rápidos, regressou à sala de estar. O tele- 
fone encontrava-se na prateleira, em frente ao sofá. Tocou outra  
vez. Ela aproximou-se da prateleira. Quando tocou uma terceira vez, 
levantou o auscultador e quase o deixou cair ao chão por causa das 
luvas, mas atendeu.

— Está lá?
— Olá, fala o Alex Popovic. Queria falar com o Bengt. Estou a 

falar com a Sandra?
— Não.
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— O Bengt está?
— Não. É amigo da família? 
— Com quem estou a falar?
— Olivia Rivera. O Bengt Sahlmann suicidou-se. Se quiser mais 

informações, deverá contactar a Polícia.
Olivia pousou o telefone e dirigiu-se para a porta da frente. Fizera 

o que Sandra lhe pedira.
Quase.
Não havia sinal do computador.

r
A cinza da cigarrilha estava apenas a um centímetro das pontas 

dos dedos amarelecidas. Em breve, cairia diante dos seus pés descal-
ços. No entanto, praticamente não a fumara: acendera a cigarrilha, 
dera uma longa fumada e depois deixara-se absorver pela música 
e por Scheherazade. E foi aí que permaneceu. Posicionara os altifa- 
lantes de modo que o som se entrelaçasse no preciso lugar onde 
estava sentado, despido, de olhos fechados, no centro do enorme 
salão. A luz de dois candeeiros de alabastro reluzia sobre as belas 
tábuas do chão. A sombra do seu corpo esguio rastejava como uma 
silhueta silenciosa pela parede. A enorme parede voltada a norte que 
ele tanto apreciava. A parede oposta estava coberta, do chão ao teto, 
de livros com lombadas escuras; tomos grossos e imóveis que ele 
nunca lera e nunca tencionara ler. Já lá estavam quando se mudara. 
Rodou ligeiramente o corpo nu, como se houvesse um compasso de 
música que não conseguia alcançar. Mas não havia. Todas as notas 
e sons se reuniam ali, na sua cabeça. No mesmo lugar que aquela 
mulher. A mulher que sangrara, gritara e morrera, uma e outra vez, 
mesmo diante dos seus olhos indefesos, até os fechou deixando de 
a ver. E apenas a música subsistira. Aquela belíssima música com 
o volume alto conseguira fazê-lo de novo. Purificara-o. Lavara-lhe a 
alma. Eliminara todo o horror da sua mente.

Desta vez.
Baixou ligeiramente a cabeça e abriu os olhos. Um novo som  

chegara-lhe aos ouvidos, um som que não queria ouvir. Levantou- 
-se e desligou a música. O seu telemóvel encontrava-se em cima do 
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amplificador. Viu quem estava a ligar e atendeu, com a voz conhe-
cida a chegar-lhe ao consciente.

— O Bengt Sahlmann enforcou-se.
A cinza caiu ao chão.

r
Os olhos de Sandra fecharam-se de imediato. Maria aconchegou-

-lhe a roupa e reparou, antes de a cobrir, que ela já estava a dormir. 
Ficou alguns minutos a olhar para a jovem antes de desligar o can-
deeiro da mesa de cabeceira. Subconscientemente, evitou estabele-
cer comparações entre Sandra e Olivia. Não queria enfrentar esses 
pensamentos nessa noite.

— Não encontrei portátil nenhum.
Olivia atirou o casaco para cima de uma cadeira da cozinha e 

apoiou-se na mesa. Maria encheu-lhe a chávena.
— A Sandra adormeceu.
— Ótimo. Procurei por toda a casa e não o vi.
— Bem, não podes fazer mais do que isso.
— Posso ir ver se está no trabalho do Bengt.
— Sim, mas a tia também pode tratar disso.
— Mas ela pediu-me a mim.
Maria anuiu. Percebeu que as comparações que quisera evitar  

já se tinham enraizado em Olivia. Ela já arranjara espaço para 
Sandra.

— Em que é que o Bengt trabalhava? — perguntou Olivia.
— Trabalhava na alfândega. Passas cá a noite?
— Passo.
O que é que ela pensava? Que iria regressar a Söder a meio da 

noite e deixar Sandra acordar sozinha? Não era que não confiasse 
na bondade de Maria ou na sua capacidade para servir a Sandra um 
excelente e nutritivo pequeno-almoço, mas fora Olivia quem estabe-
lecera uma ligação com Sandra.

Pelo menos, na sua perspetiva.
— Podes ficar no quarto de hóspedes. Os lençóis estão lavados. 

Acho que me vou deitar agora — disse Maria.
— Sim, vai para a cama. Eu arrumo a cozinha.
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Maria levantou-se e hesitou durante um instante, pensando se 
deveria baixar-se e dar um beijo na cara de Olivia. Olivia Rivera. Optou 
antes por afagar a maçã do rosto da filha.

— Te amo.
— Dorme bem.
Maria encaminhou-se para a porta da cozinha. A meio do cami-

nho, voltou-se e fitou Olivia.
— Consegues rever-te na situação dela, não consegues? 
Olivia não respondeu.
— Boa noite.
Maria virou-lhe costas. Olivia viu-a afastar-se. Ela tinha razão. Olivia 

revira-se na situação de Sandra desde que vira aquela rapariga esguia, 
em choque, sentada na ambulância. Acabara de perder o pai, depois 
de ter perdido a mãe no tsunâmi, alguns anos antes. Os seus pais 
haviam perdido as vidas em circunstâncias trágicas, tal como os de 
Olivia. Não lhe era difícil imaginar pelo que Sandra estaria a passar.

Pelo contrário.
Apesar de os seus choques se terem sucedido uns aos outros, mas  

de forma totalmente diferente. Todavia, a rapariga que estava a dor-
mir no piso de cima, no seu antigo quarto, despertaria para uma 
existência como órfã e seria obrigada a moldar a sua vida sozinha.

Olivia pensou que agora estava a ser injusta com Arne e Maria. 
Na realidade, ela crescera com dois pais, um dos quais ainda estava 
vivo. Não ficara abandonada quando as chocantes notícias haviam 
sido reveladas. Os seus verdadeiros pais não tinham sido arrancados 
da sua vida. Ela nem sequer soubera que eles existiam.

Olivia conseguia sentir-se a ceder, física e mentalmente. O longo 
voo deixara as suas marcas. O cansaço, a tensão, e depois a tragédia 
em que se vira envolvida. Precisamente quando pensava que ia dor-
mir mil horas e depois regressar à realidade.

Forte. Preparada.
Aparentemente, não ia ser assim tão fácil.
Puxou para si a mochila e abriu-a. Embrulhara a bonita caixa de 

charutos de Bosques em duas t-shirts usadas. Pegou-lhe delicada-
mente e pousou-a em cima da mesa da cozinha. Olhou para a porta 
e pôs-se à escuta.
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Silêncio.
Não queria que Maria a visse, e principalmente o que estava lá 

dentro. Era uma herança muito privada que ela não pretendia parti-
lhar com ninguém. Abriu a tampa e sentiu novamente aquele cheiro 
familiar a charutos antigos. Pegou cuidadosamente na fotografia de 
Adelita. Por baixo, havia uma madeixa de cabelo preto, amarrada 
com um fino cordel transparente. Quem a guardara? Nils Wendt? 
Quando a arranjara? Quando Adelita viajara para a Suécia, imediata-
mente antes de ser assassinada? Pousou a madeixa de cabelo ao lado 
da fotografia. No fundo da caixa estavam algumas cartas manuscritas.  
Já as analisara no avião, tendo chegado à conclusão de que os seus 
conhecimentos de castelhano não eram suficientes para compreen-
der o que lá estava escrito. Teria de pedir a alguém que lhas tradu-
zisse. A Maria, não, mas talvez a Abbas? Ele falava bem espanhol.  
Pensara em Abbas uma ou duas vezes durante a sua longa jornada. 
Gostava bastante dele, apesar de não o conhecer bem.

Bosques também gostara de Abbas.
«É um homem», dissera Bosques, e Olivia não entendera esta afir- 

mação como um disparate. Compreendera exatamente o que Bosques 
quisera dizer. Pensou em telefonar a Abbas no dia seguinte e sondou 
novamente o conteúdo da caixa. Lá dentro já só restava uma coisa.  
Um alfinete de ouro. Olivia pegou-lhe e percebeu que era de abrir.  
Não reparara nisso no avião. Com cuidado, abriu a parte de cima com  
um estalido, revelando uma pequena fotografia no interior, o retrato 
de um homem de tez escura. Quem seria? Não era parecido com 
Adelita nem com ela. Era parecido com Bosques, mas afastou esse 
pensamento.

Fechou o alfinete e guardou-o novamente na caixa.
E o seu pensamento voltou a recair em Sandra.
A adolescente órfã que estava a dormir no seu antigo quarto.
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