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Segurando a porta de vidro com a anca, ela arrastou a mala até ao 
lanço de escadas que conduzia ao parque de estacionamento subterrâ-
neo. A transpiração escorria-lhe pelo peito e pelas costas, sob a t-shirt,  
e, lá dentro, o ambiente estava apenas ligeiramente mais fresco do que  
no exterior, com o calor fulgurante das ruas abafadas. O cheiro intenso 
a restos de comida apodrecida que emanava de um pacote de hambúr-
gueres abandonado não ajudava a melhorar o ambiente.

Não havia elevador. Degrau a degrau, ela arrastou a pesada mala até  
ao piso onde estacionara, mas, entretanto, ocorreu-lhe que não a queria 
pôr no carro sem antes descobrir o que continha no interior. Encontrou 
um sítio relativamente privado atrás de uns caixotes do lixo, resguardado 
das câmaras de vigilância e do olhar curioso dos transeuntes. A mala 
não tinha cadeado; estava apenas fechada com dois fechos e uma cor-
reia grossa. As mãos tremiam-lhe; uma delas estava dormente e pálida 
por ter arrastado aquele peso, desajeitadamente, ao longo de uma dis-
tância tão grande. Conseguiu, porém, desapertar a fivela da correia, 
destrancar os fechos e abrir a mala.

No interior da mala, estava uma criança. Um menino nu, louro, muito 
magro e com pouco mais de 3 anos. O choque fê-la cambalear para trás, 
embatendo contra a superfície de plástico duro do contentor do lixo. O me- 
nino tinha os joelhos encostados ao queixo; era como se alguém o tivesse 
dobrado, como uma camisa. De outra forma, não teria cabido, calculou 
ela. Tinha os olhos fechados e a pele pálida cintilava sob o brilho azulado 
das luzes fluorescentes no teto. Só quando viu os lábios dele a abrirem-se 
ligeiramente é que se apercebeu de que ele ainda estava vivo.
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A cAsA ficAvA nA beirA de um penhasco, com uma vista desafo-
gada sobre a baía. Jan sabia muito bem o que os habitantes locais 
lhe chamavam: a Fortaleza. Contudo, não era por essa razão que 
ele fitava os muros brancos com uma ligeira sensação de insatis-
fação. Os habitantes locais podiam pensar o que quisessem; a opi-
nião deles não lhe interessava.

A casa fora desenhada por um conhecido arquiteto, claro, e era  
moderna, num estilo de funcionalismo clássico. Neofuncional.  
Era isso que Anne lhe chamava, e mostrara-lhe fotografias e outras 
casas até ele compreender, pelo menos em parte. Linhas direi-
tas, sem decoração. A ideia era a vista falar por si só, através das 
enormes janelas que deixavam entrar a luz e toda a beleza circun-
dante nas divisões. Fora dessa forma que o arquiteto a descrevera,  
e Jan percebia bem o que ele quisera dizer. Agora tinha tudo à sua  
maneira, tudo novo e puro e no devido lugar. Comprara o ter-
reno e mandara deitar abaixo a velha casa de verão; discutira com 
a câmara municipal até perceberem que seria do interesse deles 
tê-lo como contribuinte e passarem-lhe as licenças necessárias;  
e, inclusivamente, conquistara a representante local do Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas com um donativo que 
quase a fizera engasgar-se com o chá de ervas. Por que motivo 
não haveria ele de criar a sua própria reserva natural? Não estava 
interessado em que mais ninguém construísse naquele lugar ou 
que lhe invadisse o espaço com irritantes multidões de adeptos 
de piqueniques. Portanto, lá estava ela, a sua casa, protegida por 
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muros brancos, espaçosa e luminosa, com linhas neofuncionais 
limpas e desafogadas. Tal como ele planeara. 

E, contudo, não era o que ele queria. Não era assim que deveria 
ser. Continuava a pensar na outra casa com uma saudade estranha 
e algo diluída. Uma construção grande e velha, uma mistura pouco 
atrativa de um decadente novo-riquismo de 1912, com pavorosos 
acrescentos dos anos 60, e pretensiosamente dispendiosa porque 
se situava na Strandvejen, no meio do que o seu sogro apelidava 
divertidamente de «A Reserva», as residências junto à costa da 
elite financeira de Copenhaga. Não fora por isso, no entanto, que 
ele a quisera; os códigos postais não lhe diziam nada. O que o 
atraíra nela fora a sua proximidade à casa de infância de Anne, do 
outro lado da alta e negligenciada sebe de espinheiros. Não con-
seguia evitar imaginar: a extensa família reunida para um chur-
rasco debaixo das macieiras, ele e o pai de Anne envoltos numa 
nuvem de tabaco da Virgínia, segurando robustos copos de whisky 
de qualidade. Os irmãos de Anne junto à mesa de jardim branca 
e comprida, com os respetivos filhos. A mãe de Anne sentada no 
baloiço, com um bonito xaile indiano à volta dos ombros. Os filhos 
dele e de Anne, quatro ou cinco, imaginava ele, o mais novo a dor-
mitar ao colo de Anne. E, principalmente, Anne — feliz, descon-
traída e a sorrir. Reunidos para o festival de verão, talvez, com uma 
fogueira só para eles, mas acompanhados de gente suficiente para 
que as canções soassem bem. Ou uma quinta-feira perfeitamente 
normal, apenas porque lhes apetecera, depois de terem ido comer 
camarão fresco ao pontão.

Jan deu uma passa sôfrega no cigarro, contemplando a baía. 
A água exibia uma tonalidade azul-escura carregada, com linhas 
de espuma aqui e ali, e o vento soprava-lhe o cabelo e enchia-lhe 
os olhos de lágrimas. Ele conseguira, inclusivamente, convencer o 
proprietário a vender a casa. Os documentos estavam ali, à espera 
da sua assinatura. Mas ela dissera que não. 

Ele não compreendia. Tratava-se da família dela, caramba! Não 
era costume as mulheres importarem-se com esse tipo de coi- 
sas? A proximidade, as raízes, as relações íntimas? Essas coisas. 
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E com uma família como a de Anne, tão… estável. Saudável. Afe- 
tuosa. Forte. Keld e Inger, ainda claramente apaixonados ao fim de 
quase 40 anos. Os irmãos de Anne, que vinham frequentemente 
a casa deles, por vezes com as esposas e os filhos, outras vezes 
sozinhos, aparecendo por lá porque ambos continuavam a jogar 
ténis no velho clube. Fazer parte de tudo isso, de uma forma tão 
simples e descontraída, na casa do lado, do outro lado da sebe… 
Como é que ela podia ter recusado? Mas recusara. Calma e tei-
mosamente, bem ao estilo dela, sem discussões nem justificações. 
Simplesmente, não.

E, portanto, ali estavam eles. Era ali que moravam, ele, ela e  
Aleksander, à beira de um penhasco. O vento uivava em torno dos 
muros brancos sempre que soprava de noroeste, e eles estavam 
completamente sozinhos. Demasiado longe para alguém sim-
plesmente aparecer, para se relacionarem, para partilharem essa 
simples e afetuosa comunhão familiar, à exceção de eventuais 
combinações especiais, aqui e ali, quatro ou cinco vezes por ano.

Deu uma última passa e deitou fora o cigarro, pisando a beata 
para garantir que a vegetação não se incendiaria. Deixou-se ficar 
parado alguns instantes, deixando o vento soprar-lhe o odor da 
roupa e do cabelo. Anne não sabia que ele recomeçara a fumar.

Tirou a fotografia da carteira. Guardava-a ali porque sabia que 
Anne era demasiado educada para a ir bisbilhotar. Já devia tê-la 
deitado fora, mas às vezes sentia necessidade de olhar para ela; pre- 
cisava de sentir o misto de esperança e horror que a fotografia lhe 
inspirava.

O menino estava a olhar diretamente para a objetiva. Tinha os  
ombros despidos curvados para a frente, como se receasse um 
perigo invisível qualquer. Não havia grandes pistas sobre o local 
onde a fotografia fora tirada; os pormenores perdiam-se na escuri- 
dão atrás dele. No canto da boca, percebiam-se vestígios de algo 
que acabara de comer. Talvez fosse chocolate. 

Jan tocou na fotografia ao de leve, com a ponta do dedo. Em se- 
guida, tornou a guardá-la com cuidado. Tinham-lhe enviado um 
telemóvel, um Nokia antigo, algo que ele jamais teria comprado 
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por vontade própria. O mais certo era ter sido roubado, pensou. 
Marcou o número e esperou que atendessem.

— Sr. Marquart. — A voz, com sotaque, soou educada. — Boa 
tarde. Já decidiu? — Não obstante já ter tomado a sua decisão, ele 
hesitou. Por fim, a voz insistiu. — Senhor Marquart?

Ele pigarreou.
— Sim. Aceito.
— Ótimo. Eis, então, as suas instruções.
Ele escutou as frases curtas e precisas, assentou números e  

algarismos. Foi educado, tal como o homem do outro lado da linha.  
Quando a conversa terminou, não conseguiu conter mais o seu 
desdém e despeito. Furioso, atirou o telemóvel para longe, que de- 
senhou um arco no ar, por cima da sebe, e desapareceu na encosta 
coberta de arbustos, mais abaixo.

Entrou novamente no carro e subiu o resto do caminho de 
acesso à casa.

Menos de uma hora depois, estava a gatinhar pela encosta, à pro-
cura do raio do telemóvel. Anne saiu para o terraço e debruçou-se 
sobre o parapeito.

— O que é que estás a fazer? — gritou-lhe.
— Deixei cair uma coisa — respondeu ele.
— Queres que te vá ajudar a procurar?
— Não. 
Ela deixou-se ficar no terraço por alguns instantes. O vento 

fustigava-lhe o vestido de linho cor de pêssego, e a corrente de ar  
ascendente soprava-lhe o cabelo, que lhe dava pelos ombros, 
fazendo-a parecer que estava a cair. Em queda livre, sem paraque-
das, pensou ele, interrompendo rapidamente essa linha de pensa-
mento, antes que fosse longe demais. Iria correr tudo bem. Anne 
jamais precisaria de saber.

Demorou quase hora e meia a encontrar a porcaria do telemó-
vel. Depois teve de ligar para a companhia aérea. Essa era uma 
viagem que ele desejava ter deixado a secretária marcar.
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— Onde é que vais? — perguntou-lhe Anne.
— Tenho de dar um salto a Zurique.
— Passa-se alguma coisa?
— Não — apressou-se ele a responder. O medo invadira, mo- 

mentaneamente, o olhar dela, e tentar acalmá-la era quase uma 
reação involuntária. — Não, é só uma coisa de trabalho. Uns fun-
dos que preciso de arranjar. Segunda-feira estarei de volta.

Como é que eles haviam chegado àquele ponto? De repente, 
veio-lhe intensamente à memória aquele sábado, em maio, há 
mais de dez anos, em que Keld a acompanhara ao altar. Ela irra-
diava uma beleza estilo conto de fadas, com um vestido branco 
deslumbrantemente simples e botões de rosa brancos e cor-de-
-rosa no cabelo. Jan apercebera-se, de imediato, de que o bouquet 
que escolhera era demasiado grande e vistoso, mas não importava. 
Estava a poucos minutos de a ouvir dizer «sim». Por breves instan-
tes, o seu olhar cruzara-se com o de Keld, e parecera-lhe ver nele 
uma expressão afável e de reconhecimento. O sogro. Tomarei conta 
dela, prometeu Jan, silenciosamente, ao homem alto e sorridente. 
E, na sua mente, acrescentou mais duas promessas que não eram 
votos de casamento: dar-lhe-ia tudo o que ela quisesse e protegê-la-
-ia de tudo o que fosse perverso neste mundo.

E pretendo continuar a fazê-lo, pensou, atirando o passaporte 
para dentro da mala. Custasse o que custasse. 
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Às vezes JucAs sonhAvA com uma família. Havia uma mãe, um 
pai e dois filhos, um rapaz e uma rapariga. Por norma, estavam sen-
tados à mesa de jantar, a comer uma refeição preparada pela mãe. 
Moravam numa casa com jardim, e nesse jardim havia macieiras 
e framboeseiras. E todos sorriam, percebendo-se que eram felizes.

Ele estava no exterior da casa, a olhar lá para dentro. Mas tinha 
sempre a sensação de que, a qualquer instante, eles iriam vê-lo;  
o pai abriria a porta com um sorriso ainda mais rasgado e diria:  
«Já chegaste! Entra, entra.»

Jucas não fazia ideia de quem eles eram. Nem tão-pouco se lem-
brava sempre do aspeto físico deles. Porém, quando acordava, 
invadia-o uma sensação de nostalgia e expetativa confusas que per-
manecia com ele o dia inteiro, como um aperto no peito.

Ultimamente, tinha esse sonho com muita frequência. Na sua  
opinião, a culpa era de Barbara. Estava sempre a querer falar sobre 
como iria ser — eles os dois, a pequena casa nos arredores de 
Cracóvia, suficientemente perto para que a mãe dela pudesse apa-
nhar um só autocarro e, ao mesmo tempo, suficientemente longe 
para terem alguma privacidade. E teriam filhos. Claro. Porque era 
isso que Barbara queria: filhos.

Um dia antes da mudança, tinham comemorado. Estava tudo 
pronto, tudo a postos. O carro estava carregado, todos os prepara-
tivos estavam concluídos. A única coisa que os poderia deter era 
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se a cabra mudasse repentinamente a sua rotina. E, mesmo que  
o fizesse, bastar-lhes-ia esperar mais uma semana.

— Vamos para o campo — dissera-lhe Barbara. — Vamos pro-
curar um sítio onde possamos deitar-nos na relva e ficar sozinhos. 

Ao início, ele recusara, por achar desaconselhável fazer alte-
rações na própria rotina. As pessoas lembravam-se. Só fazendo o 
mesmo de sempre é que se conseguia permanecer relativamente 
invisível. Depois, porém, ocorrera-lhe que esse poderia ser o seu 
último dia na Lituânia, se tudo corresse como planeado, e não lhe 
apetecia nada passá-lo a vender sistemas de segurança a empresá-
rios de meia-idade em Vilnius.

Ligou ao cliente a cancelar, dizendo-lhe que a empresa envia-
ria alguém na segunda ou na terça-feira. Barbara ligou a avisar 
que estava com «gripe». Só na segunda-feira é que, porventura, 
alguém se aperceberia de que eles tinham faltado ao trabalho jun-
tos, e, por essa altura, já não faria qualquer diferença.

Foram de carro até ao lago Didžiulis. Em tempos, o local fora 
um campo de férias para crianças pioneiras. Agora era um acam-
pamento de escuteiros, e, num dia de escola normal em finais de 
agosto, toda aquela região estava completamente deserta. Jucas 
estacionou o Mitsubishi à sombra de uns pinheiros, na esperança 
de que o carro não estivesse um autêntico forno quando regressas-
sem. Barbara saiu, espreguiçando-se até a sua camisa branca subir 
e revelar um pouco da barriga bronzeada. Foi quanto bastou para 
fazer estremecer o pénis dele. Nunca conhecera uma mulher que 
o excitasse tão rapidamente quanto Barbara. Aliás, nunca conhe-
cera ninguém como ela, essa é que era a verdade. Continuava a 
interrogar-se por que razão ela escolhera alguém como ele. 

Mantiveram-se afastados das casas de madeira, que, de qual-
quer modo, tinham um ar sombrio e decrépito. Em vez disso, 
seguiram o trilho que passava pelo ponto mais elevado e envere-
dava pela floresta adentro. Jucas inalou o odor a resina e a árvores 
ressequidas pelo Sol, e, por instantes, sentiu-se regressar à quinta 
da sua avó Edita, perto de Visaginas. Passara aí os primeiros sete 
anos da sua vida. Gelado e sozinho no inverno, mas, no verão, 
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Rimantas ia para casa da avó dele, na quinta adjacente, e era então 
que o pinhal cerrado situado entre as duas casas se transformava 
na selva africana do Tarzan ou nos intermináveis bosques moica-
nos do Gavião Arqueiro.

— Parece que dá para nadar aqui — disse Barbara, apontando 
para a margem do lago. Uma velha prancha de piscina estava 
enfiada na água, como um dedo ligeiramente torto.

Jucas voltou a guardar Visaginas no compartimento onde per-
tencia, marcado com «Passado». Não o abria com frequência, nem 
havia qualquer motivo para o fazer agora.

— Deve haver sanguessugas — retorquiu ele, para a provocar.
Ela esboçou um sorriso.
— É claro que não há. Caso contrário, não deixariam as crian-

ças nadarem aqui.
De repente, ele apercebeu-se de que, na verdade, não tinha qual- 

quer interesse em evitar que ela se despisse.
— Tens razão — apressou-se a corrigir.
Ela esboçou-lhe um sorriso breve, como se lhe tivesse lido os 

pensamentos. E, enquanto ele observava, desabotoou a camisa, 
despiu a saia cor de areia e tirou as sandálias, até ficar descalça na  
praia, envergando apenas umas cuecas brancas e um soutien branco 
simples.

— Temos mesmo de ir nadar primeiro? — perguntou ele.
— Não — retorquiu ela, aproximando-se. — Podemos ir depois. 
Ele desejava-a tanto que às vezes se comportava desastrada-

mente, como um adolescente. Porém, nesse dia forçou-se a espe-
rar. Provocando-a. Beijando-a. Certificando-se de que ela ficava tão 
excitada quanto ele. Procurou o preservativo que guardava sempre 
na carteira, por insistência dela. Mas dessa vez ela deteve-o.

— Está um dia tão bonito — disse-lhe ela. — E este é um lugar 
tão lindo. Com certeza conseguiremos fazer um lindo filho, não te 
parece?

Ele ficou sem palavras. Largou a carteira e abraçou-a durante 
vários minutos, para depois a deitar sobre a relva e tentar dar-lhe o 
que ela tanto desejava.
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* * *

Mais tarde foram finalmente nadar nas águas frescas e profundas 
do lago. Ela não era grande nadadora, nunca tivera aulas de nata-
ção, pelo que nadava como um cão, chapinhando muito. Por fim, 
pôs as mãos à volta do pescoço dele e deixou-se arrastar, enquanto 
ele nadava de costas para os manter a flutuar. Ela olhou-o nos olhos.

— Amas-me? — perguntou-lhe ela.
— Sim.
— Apesar de eu ser uma velha? — Ela tinha mais nove anos do 

que ele, e esse facto incomodava-a. A ele não.
— Perdidamente — respondeu ele. — E tu não és velha.
— Toma conta de mim — pediu-lhe ela, encostando a cabeça 

ao peito dele, deixando-o surpreendido com a intensidade da ter-
nura que sentiu.

— Estarei sempre ao teu dispor — murmurou ele. Ocorreu-lhe 
que talvez a família no sonho fosse ele e Barbara, talvez fosse esse 
o objetivo; ele e Barbara, naquela casa nos arredores de Cracóvia. 
Em breve.

Só tinha de fazer uma pequena coisa primeiro. 
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os sábAdos erAm os diAs mais solitários de Sigita.
A semana passava praticamente a correr; havia o trabalho e de- 

pois Mikas, e, a partir do momento em que ela o ia buscar ao infan-
tário, pouco antes das 18 horas, tudo seguia uma rotina rigorosa 
— cozinhar, comer, dar banho ao filho, deitá-lo, preparar a roupa 
dele para o dia seguinte, arrumar, lavar a louça, ver um pouco de 
televisão. Às vezes, adormecia ao som do discurso monótono das 
notícias.

Exceto aos sábados. Os sábados pertenciam aos avós. De ma- 
nhã bem cedo, o parque de estacionamento diante do prédio deles 
enchia-se de carros que recebiam crianças, malas e caixas de ma- 
deira vazias que regressariam no domingo à noite cheias de bata-
tas, alfaces, couves e, por vezes, ovos frescos e mel. Toda a gente ia 
«para o campo», quer o campo fosse uma pequena porção de terra 
ou a quinta dos avós.

Sigita não ia para lado nenhum. Agora comprava todos os 
legumes no supermercado. E quando via a pequena Sofija, de  
4 anos, que morava no número 32, a atravessar o alcatrão a correr 
e a lançar-se para os braços da avó bronzeada e de cabelo castanho-
-avermelhado, às vezes custava-lhe tanto como se tivesse ficado 
sem um braço ou uma perna.

Nesse sábado, a sua solução era a mesma do costume — fa- 
zer um termos cheio de café, preparar um almoço leve e levar 
Mikas ao parque infantil do infantário. As bétulas junto à veda-
ção, verdes e brancas, reluziam ao sol. Chovera durante a noite  
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e dois estorninhos tomavam banho nas poças castanhas por baixo 
do balancé.

— Olhamamã, passarinhonobanho! — exclamou Mikas, apon-
tando com entusiasmo. Nos últimos tempos começara a falar muito 
depressa e quase incessantemente, mas ainda com pouca clareza. 
Nem sempre era fácil compreender o que ele dizia.

— Sim. Deve querer ficar todo limpinho. Achas que sabe que 
amanhã é domingo? 

Ela esperara que houvesse uma ou outra criança no parque in- 
fantil, mas nesse sábado estavam sozinhos, como acontecia quase 
sempre. Entregou a Mikas o camião, o pequeno balde de plástico 
vermelho e a pá. Ele continuava a adorar brincar na caixa de areia 
e entretinha-se durante horas, a construir ambiciosos projetos que 
envolviam fossos, estradas e galhos a fazerem de árvores, ou pos-
sivelmente fortificações. Ela sentou-se na beira da caixa de areia e 
fechou os olhos por alguns instantes.

Sentia-se tão cansada.
Uma chuva de areia molhada atingiu-a na cara. Ela abriu os 

olhos.
— Mikas! — Ele fizera de propósito. Sigita apercebeu-se do 

riso contido no rosto dele. Tinha os olhos a brilharem. — Não faças 
isso, Mikas! — Ele enterrou novamente a ponta da pá, levantou-a, 
e uma nova chuva de areia atingiu-a em cheio no peito. Ela sentiu-
-a a escorrer-lhe dentro da blusa. — Mikas! — Ele não conseguiu 
conter o riso por mais tempo. Irrompeu dele, contagiante e irresis-
tível. Ela levantou-se de um salto. — Vou-te apanhar!

Ele deu um guincho de alegria e desatou a correr, na sua me- 
lhor velocidade de 3 anos. Ela desacelerou o passo para lhe dar 
um avanço e depois correu atrás dele, apanhando-o e balouçando-o 
no ar, para de seguida lhe dar um abraço apertado. Ao início, ele 
debateu-se, mas acabou por lhe pôr os braços à volta do pescoço, 
aninhando a cabeça sob o queixo dela. O cabelo dele, fino e louro, 
cheirava a champô e a rapaz. Ela deu-lhe um beijo repenicado no 
cocuruto, fazendo-o contorcer-se e desatar a rir outra vez.

— Táquieta, mamã!
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Só mais tarde, depois de ambos se terem voltado a sentar junto 
à caixa de areia e de ela se ter servido da primeira chávena de café, 
é que o cansaço voltou.

Ela levou a caneca de plástico ao nariz e inspirou o odor, como 
se de cocaína se tratasse. Contudo, nem o café podia curar o can-
saço que ela sentia. 

Irá ser sempre assim?, pensou ela. Só eu e o Mikas. Sozinhos no 
mundo. Não era assim que deveria ser. Ou seria?

De repente, Mikas levantou-se de um salto e correu para a ve- 
dação, onde se encontrava, parada, uma mulher, uma jovem alta, 
com um casaco de verão claro e um lenço florido na cabeça, como 
se estivesse a caminho da missa. Mikas avançava na direção dela, 
com determinação. Seria uma das educadoras do infantário? Não, 
não lhe parecia. Sigita pôs-se de pé, hesitante.

Reparou, então, que a mulher tinha algo na mão. O invólucro 
cintilou à luz do Sol, e Mikas já galgara metade da vedação, ansioso 
e sôfrego. Chocolate.

Sigita foi apanhada de surpresa pela intensidade da sua pró-
pria ira. Em 10 ou 12 longas passadas alcançou a vedação. Agarrou 
Mikas com demasiada força, e ele lançou-lhe um olhar ofendido. 
Já tinha vestígios de chocolate no rosto.

— O que é que lhe está a dar?!
A desconhecida ergueu o olhar para ela, surpresa.
— É só um bocadinho de chocolate…
Tinha um ligeiro sotaque; russo, talvez, o que não ajudou a 

mitigar a fúria de Sigita.
— O meu filho não está autorizado a aceitar guloseimas de es- 

tranhos — disse ela.
— Peço desculpa. É só que… ele é um menino tão doce.
— Foi você ontem? E anteontem também? — Sigita vira vestí-

gios de chocolate na camisola de Mikas e tivera uma discussão feia 
com o pessoal do infantário por causa disso. Eles haviam negado, 
resolutamente, terem dado guloseimas às crianças. Uma vez por 
mês, era essa a política da casa, e jamais lhes passaria pela cabeça 
desviarem-se disso, explicaram-lhe. E agora parecia ser verdade.
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— Passo muitas vezes por aqui. Moro daquele lado — res- 
pondeu a mulher, apontando para um dos prédios de betão em 
redor do parque infantil. — Trago sempre guloseimas para as 
crianças.

— Porquê?
A mulher do casaco claro olhou demoradamente para Mikas. 

Parecia nervosa agora, como se tivesse sido apanhada a fazer algo 
que não devia.

— Não tenho filhos — retorquiu, por fim.
Sigita foi acometida por uma ponta de solidariedade, no meio 

da sua fúria.
— Um dia há de ter — ouviu-se a responder. — Ainda é nova.
A mulher negou com a cabeça.
— Já tenho 36 anos — respondeu, como se o número em si 

fosse uma tragédia.
Só então é que Sigita se apercebeu, de facto, da maquilhagem 

cuidadosamente aplicada, de forma a erradicar os ligeiros sinais da 
idade em torno dos olhos e da boca. Num gesto automático, agar-
rou o filho com mais força. Eu pelo menos tenho o Mikas, pensou. 
Pelo menos tenho isso.

— Por favor, não volte a fazê-lo — pediu ela, num tom menos 
severo do que o pretendido. — Não é bom para ele.

A mulher pestanejou.
— Peço desculpa — retorquiu. — Não volta a acontecer — 

acrescentou, dando meia-volta e afastando-se com passos rápidos.
Pobre mulher!, pensou Sigita. Pelos vistos não sou a única cuja 

vida se revelou muito diferente do esperado.

Limpou as marcas de chocolate da cara do filho com um lenço 
humedecido. Mikas contorceu-se como uma minhoca, claramente 
aborrecido.

— Maischocl’ate — disse ele. — Mais! 
— Não — replicou Sigita. — Não há mais. — Ela percebeu que 

ele estava a equacionar fazer uma birra e olhou rapidamente em 
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redor, à procura de uma distração. — Ouve — prosseguiu, pegando 
no pequeno balde vermelho. — E se construíssemos um castelo?

Ela brincou até ele ficar novamente entretido; era infindável o 
seu fascínio pela água, a areia, os paus e as coisas que era possível 
fazer com todos esses materiais. O café esfriara, mas ela bebeu-o 
na mesma. Pequenos e afiados grãos de areia cravavam-se-lhe na 
pele, sob o soutien, e ela tentou sacudi-los discretamente. As som-
bras da folhagem das bétulas tremeluziam sobre a areia cinzenta, 
e Mikas empurrava o camião com a mão, emitindo uns sons de 
motor bastante realistas.

Mais tarde, isso seria a última coisa de que ela se recordaria.
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Uma gaivota, pensou JAn. O raio de uma gaivota!
Já devia ter regressado à sua terra natal, na Dinamarca, há mais 

de uma hora. Em vez disso, estava sentado a bordo do que deveria 
ser o voo das 7h45 para o aeroporto de Copenhaga, a assar dentro 
de um tubo de alumínio sobreaquecido juntamente com outros 
122 desgraçados. Por muitas bebidas frescas que lhe fossem ofe-
recidas pelas assistentes de bordo, nada aliviava o desespero que 
sentia.

O avião chegara a horas, vindo de Copenhaga. Contudo, o em- 
barque fora adiado, primeiro 15 minutos, depois mais 15, e, por 
fim, mais meia hora. Jan começara a transpirar. Já estava mais do 
que atrasado, mas o pessoal da receção insistira que se tratava de 
um problema temporário e fora solicitado aos passageiros que per-
manecessem junto à porta de embarque. Quando, de repente, vol-
taram a adiar o embarque, dessa vez por uma hora, sem qualquer 
explicação, ele perdeu as estribeiras e exigiu que lhe trouxessem 
a sua mala para poder ir à procura de outro voo com destino a 
Copenhaga. O seu pedido foi recebido com uma recusa educada. 
Toda a bagagem que passara pelo check-in já se encontrava a bordo 
do avião e, ao que parecia, não havia qualquer vontade em tentar 
encontrar a sua mala entre as outras 122. Mandou a mala à fava 
e quis abandonar a porta de embarque sem ela, sendo, repenti-
namente, ladeado por dois seguranças, que lhe disseram que, 
se a mala ia seguir a bordo daquele avião, ele seguiria com ela. 
Perguntaram-lhe se tinha algum problema com isso.
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Jan apressara-se a responder que não, sem qualquer vontade 
de passar mais horas trancado numa sala sem janelas. Não era ne- 
nhum terrorista, apenas um homem de negócios frustrado com 
assuntos muitos importantes para resolver, explicara. A segu-
rança do aeroporto também era um assunto muito importante, 
responderam-lhe eles. Ele acenara com a cabeça, obedientemente, 
e sentara-se numa das cadeiras de plástico azuis, amaldiçoando 
intimamente o 11 de Setembro e tudo o que esse dia horrendo trou-
xera ao mundo. 

 Por fim, foi dito aos passageiros que começassem a embar-
car. De repente, tudo devia ser feito a toda a velocidade. Abriram 
mais dois balcões de atendimento, e os funcionários, nas suas far-
das azul-claras, corriam de um lado para o outro, gritando com 
os passageiros sempre que alguém se afastava demasiado ou se 
demorava. Grato, Jan instalou-se no seu espaçoso lugar de classe 
executiva e olhou para o relógio. Ainda ia a tempo.

 Os motores foram ligados, e, enquanto as assistentes de bordo 
indicavam as saídas de emergência — «aqui» e «ali» —, o avião 
começou a deslizar em direção à pista de descolagem.

E depois parou. E ficou parado durante tanto tempo que Jan co- 
meçou a ficar inquieto e tornou a consultar o relógio. Mexam-me esses 
cus!, praguejou para consigo. Levantem voo com a porcaria do avião!

 Em vez disso, a voz do comandante soou no altifalante.
 — Lamento informar que houve mais um contratempo que 

comprometerá o nosso horário. Quando saímos do aeroporto de 
Copenhaga, com destino aqui, um pássaro embateu no nosso avião. 
A aeronave não sofreu qualquer dano, mas, como é óbvio, um 
incidente destes implica uma revisão mecânica antes de receber-
mos autorização para levantar voo. Daí este nosso atraso. Neste 
momento,  o avião já foi inspecionado e declarado completamente 
operacional.

 Então porque é que ainda não estamos no ar?, interrogou-se Jan, 
rangendo os dentes.

 — A companhia aérea tem um programa de controlo de qua-
lidade — prosseguiu o piloto —, segundo o qual a documentação 
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relativa à revisão deverá ser enviada para Copenhaga por fax, para 
ser assinada, antes de nos darem a autorização final para levan-
tarmos voo. De momento há somente uma pessoa de serviço em 
Copenhaga suficientemente qualificada para nos dar essa auto-
rização, mas, por alguma razão, não se encontra no seu posto de 
trabalho… 

 A frustração do comandante era demasiado evidente, embora 
em nada se comparasse ao desespero de Jan. O seu coração batia 
com tanta força que lhe fazia doer o peito. Se eu tiver um ataque car-
díaco, será que me deixam desembarcar?, questionou-se, pensando 
na conveniência de simular tal situação. Porém, mesmo que o dei- 
xassem desembarcar, demoraria algum tempo a arranjar outro  
voo, e ainda teria de desembolsar o montante necessário para conse-
guir um voo privado. Tinha de encarar o facto de que não iria chegar  
a horas.

 Que raio poderia fazer? Tentou pensar em alguém a quem 
pudesse ligar a pedir ajuda. Quem seria suficientemente leal e 
competente para fazer o que era necessário? Deveria ligar a Anne?

 Não. A Anne não. Teria de ser Karin a fazê-lo. Já estava envol-
vida, de certa maneira, e quanto menos pessoas soubessem melhor. 
Tirou o telemóvel pessoal da pasta e ligou-lhe.

 De imediato, a assistente de bordo dirigiu-se a ele, como um 
falcão que avista uma galinha.

 — Por favor, não utilize o telemóvel.
 — Estamos parados — lembrou ele. — E, a não ser que a com-

panhia aérea queira ser processada em milhares de dólares, sugiro 
que me deixe ligar para a minha empresa neste preciso momento.

 A assistente de bordo percebeu a tensão evidente no maxilar 
dele e decidiu que o melhor seria optar pela diplomacia.

 — Uma chamada breve, então — disse. — Depois preciso que 
volte a desligá-lo.

 Ela permaneceu junto ao lugar dele, enquanto Jan fazia a cha- 
mada. Ele ainda pôs a hipótese de lhe pedir alguma privacidade, 
mas havia passageiros a toda a volta, pelo que, de qualquer maneira, 
não poderia falar à vontade. 
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 Secamente, instruiu Karin a ir ao seu banco, em Copenhaga, 
levantar a quantia que ele acabara de transferir de Zurique.

 — Vais ter de lhes dar um código. Envio-to por mensagem.  
E leva uma das minhas pastas para documentos, daquelas com um 
fecho decente. É uma quantia avultada. — Ele estava plenamente 
consciente da presença da assistente de bordo, e não sabia como 
dizer o resto sem soar a algo saído de um romance policial barato. 
— Aliás, vou enviar-te uma mensagem com toda a informação —  
apressou-se a dizer. — Há uma série de números envolvidos. 
Responde-me assim que a receberes.

 Embora o espetáculo já tivesse terminado, a assistente de bor- 
do permaneceu propositadamente junto ao lugar dele, enquanto 
Jan enviava a mensagem e esperava pela resposta. Esta demorou 
demasiado tempo a chegar.

«OK. Mas ficas a dever-me uma.»
«Sim, eu sei», respondeu ele. 
Interrogou-se sobre o quanto aquilo iria custar-lhe — em espe-

cial o sigilo dela. Karin adquirira um certo gosto pelas coisas boas 
da vida. Mas, no fundo, era uma pessoa bondosa e leal, disse para 
si próprio, numa tentativa de se acalmar, e tinha vários motivos 
convincentes para ficar do lado dele. Afinal de contas, ele fora bas-
tante generoso enquanto patrão, bem como noutros aspetos. 

Nesse instante, o avião deu um solavanco e começou a mover-
-se. Jan interrogou-se se se teria precipitado ao envolvê-la. Con- 
tudo, pelos vistos, estavam a ser retirados da pista de descolagem 
e conduzidos para uma zona de estacionamento. O comandante 
explicou que tinham perdido a vez na movimentada tabela de par-
tidas do aeroporto e que estavam em lista de espera, enquanto 
aguardavam pela autorização para descolar e por um novo horário 
de partida. Acrescentou que, lamentavelmente, era obrigado a des-
ligar o ar condicionado enquanto esperavam.

Jan fechou os olhos e praguejou em três línguas. Fandens. 
Scheisse. Foda-se.
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ninA olhou o homem nos olhos.
— É melhor ir-se embora — disse-lhe ela.
Não surtiu qualquer efeito. Ele aproximou-se mais ainda, 

olhando-a de cima, deliberadamente. Ela sentiu o cheiro do after-
shave dele. Em circunstâncias diferentes, talvez fosse um odor 
agradável.

 — Eu sei que ela está aqui — disse ele. — E exijo ver a minha 
noiva imediatamente!

Era um dia quente de agosto e havia rosas brancas do jardim 
na jarra azul sobre a secretária dela. No exterior de Ellen’s Place, 
o Sol brilhava sobre relvados sujos de terra e bancos de jardim 
brancos. Algumas crianças do Bloco A jogavam à bola. Uma das 
equipas gritava em urdu e a outra essencialmente em romeno, 
mas, ainda assim, pareciam entender-se. É intervalo, pensou Nina, 
distraidamente. Os seus colegas Magnus e Pernille tinham saído 
para irem à cantina, já há muito tempo. Dali, via a psicóloga 
Susanne Marcussen a almoçar com o novo enfermeiro domiciliá-
rio lá fora, na zona de piqueniques. Eram 11h55, e, à exceção do 
jogo de futebol, uma tranquilidade tipo hora da sesta instalara-se  
sobre o Centro da Cruz Vermelha Dinamarquesa de Furesø, também  
conhecido como Acampamento Armazém do Carvão. Ou, pelo 
menos, assim fora até o homem diante dela ter entrado na clínica 
minutos antes. Ela olhou de relance para o telefone na sua secretá-
ria, mas a quem poderia ligar? À polícia? Até agora, ele não come-
tera nenhuma ilegalidade.
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Ele aparentava ter 40 e muitos anos e usava o cabelo castanho 
penteado para trás. Estava bronzeado e impecavelmente vestido 
com uma camisa Hugo Boss de manga curta e gravata a condizer. 
Ao que parecia, ninguém se lembrara de o deter à entrada.

— Saia da minha frente! — exigiu ele. — Eu vou à procura dela.
Nina não saiu do lugar. Se ele me bater, pensou ela, poderei apre-

sentar queixa. Só por isso já valeria a pena.
— Isto não é uma zona pública — respondeu-lhe ela. — Vou 

ter de lhe pedir que saia. 
Essas palavras tiveram ainda menos impacto do que as ante- 

riores. Ele olhou para lá dela, para o corredor adiante.
— Natasha! — chamou. — Anda daí. A Rina já está à espera 

no carro.
O quê?! Nina tentou estabelecer contacto visual com ele.
— Ela está na escola — apressou-se a dizer.
Ele baixou o olhar para ela, e o sorriso nos seus lábios era tão 

presunçoso que a deixou fisicamente agoniada.
— Já não — retorquiu ele.
Uma porta abriu-se devagar. Mesmo sem se virar para trás, Nina 

sabia que Natasha saíra para o corredor.
— Não lhe faças mal — pediu ela.
— Como se eu fosse capaz de uma coisa dessas, querida — 

respondeu o homem de camisa Hugo Boss. — Vamos para casa? 
Comprei bolos naquela pastelaria de que gostas tanto.

Natasha assentiu com a cabeça.
Nina estendeu os braços para a impedir, num gesto automá-

tico, mas a ucraniana, pequena e loura, passou por ela sem sequer 
a fitar. Nina sabia que a rapariga tinha 24 anos, mas, naquele mo- 
mento, parecia uma adolescente perdida e aterrorizada.

— Eu ir agora — disse ela.
— Natasha! Podes fazer queixa dele!
Natasha limitou-se a negar com a cabeça.
— Queixa de quê? — retorquiu. 
O homem pôs as mãos à volta do pescoço esguio dela e puxou-a 

para si, para um beijo provocadoramente intenso. Nina viu o corpo 
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da rapariga ficar tenso. Ele deslizou as mãos pelas costas dela e 
enfiou-as dentro da cintura apertada das calças de ganga, até lhe 
agarrar as nádegas. As mãos dele eram visíveis sob o tecido. Com 
um safanão abrupto, puxou a pélvis dela contra a sua.

Nina sentiu o sabor dos ácidos do estômago. Teve vontade de 
pegar na jarra azul e parti-la na cabeça daquele enorme sacana, 
mas não o fez. Sabia que se tratava de um espetáculo destinado a 
si, uma forma de ele fazer troça dela e exibir o seu triunfo. Quanto 
mais ela reagisse, maior seria a duração do espetáculo.

Nina ainda recordava a felicidade da rapariga ucraniana ao 
mostrar-lhe o anel de noivado.

— Agora ficar na Dinamarca — dissera ela, com um sorriso 
deslumbrante. — O meu marido é cidadão dinamarquês.

Quatro meses depois, aparecera no centro com uma mala feita 
à pressa e com Rina, a sua filha de 6 anos. Parecia ter-se evadido 
de uma zona de guerra. Não havia sinais exteriores de violência, 
à exceção de alguns hematomas pequenos. Bater-lhe não era a 
panca dele, ao que parecia. Natasha não lhe contara o que ele fazia 
exatamente, limitando-se a ficar sentada sem conseguir contro-
lar as lágrimas que lhe escorriam pelas faces, num fluxo regular 
e ininterrupto. Passado algum tempo, fortes dores abdominais  
forçaram-na a aceitar ser examinada por Magnus.

Nina raramente via Magnus tão zangado.
— Jävla skitstöfel — dissera ele, numa voz sibilada. — Fy fan, 

quem me dera conhecer alguém com um taco de basebol!
Quando Magnus ficava particularmente irritado, tinha tendên-

cia para praguejar em sueco, a sua língua materna.
— O que é que ele lhe fez? — quisera saber Nina. — O que é 

que se passa com ela? 
— Se ao menos o sacana se limitasse a usar só a porra do pénis! 

— respondera Magnus. — Nem imaginas as lesões que ela tem na 
vagina e no reto. Nunca vi nada assim.

E agora o sacana estava mesmo à sua frente, a apalpar as náde-
gas de Natasha com aquelas mãos gananciosas, a espreitar por cima 
do ombro da rapariga, de olhos fixos em Nina. Ela teve de desviar 
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o olhar. Estou capaz de matar este sacana, pensou. Matar, castrar e 
desmembrar. Se achasse que serviria de alguma coisa.

Havia milhares de homens como ele. Não exatamente como 
ele, mas milhares de outros que andavam a rondar como tubarões, 
à espera de explorar o desespero das refugiadas e apoderar-se dessa 
carne vulnerável.

Por fim, ele tirou as mãos de dentro das calças de Natasha.
— Um bom dia para si — disse, e retirou-se. 
Natasha seguiu atrás dele, como se estivesse presa por uma 

trela.
Nina arrancou o auscultador do suporte e marcou um número 

interno.
— Sala dos Professores, fala a Ulla.
— É verdade que o sacana que vai casar com a Natasha já foi 

buscar a Rina? — perguntou Nina.
Seguiu-se um momento de silêncio do outro lado da linha.
— Vou ver — respondeu-lhe a professora de Inglês. Nina es- 

perou durante seis minutos. Então Ulla Svenningsen regressou. 
— Peço desculpa — disse ela. — Ele apareceu quando tocou para o 
intervalo. Trouxe um chupa-chupa para a miúda, dizem as outras 
crianças, e ela correu logo para ele.

— Que porra, Ulla!
— Desculpa. Mas isto não é nenhuma prisão, pois não? A trans- 

parência faz parte do nosso conceito. 
Nina desligou sem sequer se despedir. Estava a tremer de raiva. 

Nesse momento não estava com disposição para ouvir desculpas 
ou sermões politicamente corretos sobre a importância de abrir as 
portas à comunidade.

Magnus apareceu à entrada, sem fôlego, com os óculos tortos 
e gotículas de transpiração a escorrerem-lhe pelo rosto, fazendo 
lembrar um cão grande e dócil.

— A Natasha… — Arquejou. — Acabei de a ver entrar num 
carro.

— Sim — respondeu-lhe Nina. — Ela voltou para aquele sacana.
— For helvete da!
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— Primeiro foi buscar a Rina. A Natasha foi logo atrás.
Magnus sentou-se pesadamente na cadeira do escritório.
— E, como é óbvio, não vai apresentar queixa contra ele.
— Não. Não podemos apresentar nós?
Magnus tirou os óculos e limpou-os distraidamente na lapela 

da bata.
— Basta-lhe dizer que não é da conta de ninguém se ele e a noiva 

gostam de sexo à bruta — retorquiu, com desânimo. — Desde que 
ela não o contradiga… não há nada que possamos fazer. Ele não lhe 
bate. Não há radiografias de braços ou costelas partidas com que 
possamos acusá-lo.

— E também não maltrata a criança — disse Nina, suspirando.
Magnus negou com a cabeça.
— Pois não. Podíamos tentar fazer queixa dele, mas ele é de- 

masiado esperto. — Olhou para o relógio na parede. Eram 12h05. 
— Não vais almoçar?

— Acho que perdi o apetite — replicou Nina. — Nesse ins-
tante, o seu telemóvel pessoal vibrou dentro do bolso da farda. 
Atendeu. — Estou?

A voz do outro lado não se apresentou, e, ao início, ela não tinha 
a certeza de quem se tratava. 

— Tens de me ajudar.
— Hum… Com o quê?
— Tens de ir lá buscá-lo. Tu percebes dessas coisas.
Era Karin. A última vez que a vira fora num regado jantar de 

Natal de antigos alunos que terminara numa gritaria imensa.
— O que é que se passa, Karin? Pareces-me um pouco estranha.
— Estou no café do Magasin — respondeu Karin, indicando o 

mais antigo centro comercial de Copenhaga. — Foi o único sítio 
que me ocorreu. Podes vir cá ter?

— Estou a trabalhar.
— Sim. Mas podes vir cá ter?
Nina hesitou. De repente, pairava todo o tipo de coisas no ar. 

Favores antigos. Contas por ajustar. E Nina sabia muito bem que 
estava em dívida para com Karin.
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— Está bem. Estarei aí dentro de 20 minutos.
Magnus arqueou as sobrancelhas.
— Afinal, sempre vou almoçar — disse-lhe Nina. — E, hum… 

devo demorar cerca de uma hora.
Ele acenou com a cabeça, num gesto distraído.
— Ah, está bem. Penso que conseguiremos aguentar o barco 

na tua ausência.
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— srA. rAmoskiene!
Uma luz penetrante atingiu um olho de Sigita. Ela tentou des-

viar o rosto, mas não conseguiu. Alguém estava a agarrá-la, alguém 
imobilizava a sua cabeça com muita força.

— Sra. Ramoskiene, está a ouvir-me?
Ela não conseguia responder. Nem sequer abrir os olhos.
— Não vale a pena — disse outra voz. — Está inconsciente.
— Irra! Que fedor!
Sim, pensou Sigita, meio tonta. Havia um odor nauseabundo, 

a álcool e a vomitado. Alguém devia limpar aquilo.

— Sra. Ramoskiene. Será muito mais fácil se colaborar connosco.
Colaborar em quê? Ela não compreendia. Onde é que estava? 

Onde estava Mikas?
— Temos de introduzir um tubo na sua garganta. Se conse- 

guir engolir à medida que formos empurrando, será menos des- 
confortável.

Um tubo? Por que razão haveria ela de querer engolir um tubo? 
O seu cérebro desorientado remeteu-a para as apostas disparatadas  
no pátio da escola. «Dou-te um litas se comeres esta lesma.» «Aposto 
contigo um litas que não tens coragem de comer esta minhoca viva.» 
Então um pingo de lógica instalou-se na sua mente. Estava com 
certeza num hospital. Estava num hospital e queriam que engo-
lisse um tubo de plástico. Mas porquê?
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Ela não conseguia engolir, veio a constatar-se. Não conseguia 
colaborar. Não conseguia evitar debater-se, o que lhe provocava 
ainda mais dor, suficientemente lancinante para trespassar a névoa 
do seu atordoamento. O braço. Oh, Deus, o braço!

Era muito difícil gritar com um tubo de plástico enfiado na gar- 
ganta, descobriu ela.

— Mikas. 
— O que é que ela está a dizer?
— Onde está o Mikas? — Ela abriu os olhos. Estavam pesados 

e estranhos, mas, ainda assim, forçou-se a abri-los. A luz cegava-a, 
branca como a cal. Apenas conseguia distinguir duas mulheres, 
sombras mais escuras no meio de tanta brancura. Enfermeiras, ou 
auxiliares, não conseguia precisar. Estavam a fazer a cama ao lado 
dela. — Onde está o Mikas? — voltou a perguntar, com o máximo 
de clareza que lhe era possível.

— Não pode falar, Sra. Ramoskiene.
Um acidente, pensou ela. Tive um acidente. De carro ou talvez no  

elétrico. Por isso é que não me recordo de nada. Uma sensação de medo  
invadiu-a. O que teria acontecido a Mikas? Estaria ferido? Estaria 
morto?

— Onde está o meu filho? — gritou. — O que é que lhe fizeram?
— Por favor, acalme-se, minha senhora. Deite-se para trás, por 

favor, Sra. Ramoskiene.
Uma das mulheres tentou controlá-la, mas ela tinha demasiado 

medo de se deixar dominar. Pôs-se de pé. Um braço estava mais 
pesado do que o outro, e foi acometida por uma forte sensação de 
náusea. Ácidos faziam arder o seu esófago massacrado, e a dor 
enfraquecia-lhe as pernas, privando-a de todo o controlo, acabando 
por fazê-la cair no chão, junto à cama, agarrada aos lençóis, ainda 
a esforçar-se para se levantar.

— Mikas! Quero ver o Mikas!
— Ele não está aqui, Sra. Ramoskiene. Deve estar com a sua 

mãe ou com outro familiar qualquer. Ou com um vizinho. Ele está 
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bem, asseguro-lhe. Agora faça o favor de se deitar e parar de gritar. 
Há aqui outros pacientes, alguns deles gravemente doentes, e não 
pode incomodá-los desta maneira. 

A enfermeira ajudou-a a voltar para a cama. Ao início, Sigita 
sentiu apenas alívio, puro e duro. Mikas estava bem! Contudo, 
depois apercebeu-se de que, afinal, algo não estava bem. Tentou 
vislumbrar melhor o rosto da mulher. Havia algo ali, no tom de voz 
dela, na tensão visível no seu maxilar, que não era solidariedade, 
mas o oposto. Desdém.

Ela sabe, pensou Sigita, desnorteada. Ela sabe o que é que eu 
fiz. Mas como? Como é que uma enfermeira desconhecida numa 
enfermaria aleatória em Vilnius poderia saber tanto sobre ela? 
Acontecera há tantos anos.

— Tenho de ir para casa — disse, numa voz pesada, cheia de 
náuseas. Mikas não podia estar com a mãe dela, como era óbvio. 
Possivelmente, estaria com a Sra. Mazekiene, a vizinha do lado, 
mas ela já estava a ficar velhota, e o cansaço deixava-a irritada  
e brusca sempre que tomava conta dele durante muito tempo.  
— O Mikas precisa de mim.

A outra enfermeira lançou-lhe um olhar furioso da cama ao 
lado, enquanto alisava a fronha com movimentos firmes e precisos.

— Devia ter pensado nisso antes — disse-lhe.
— Antes… antes de quê? — balbuciou Sigita. O acidente teria 

sido da sua responsabilidade?
— Antes de se ter embebedado. Já que pergunta.
Embebedado?
— Mas eu não bebo — respondeu-lhe Sigita. — Ou… quase 

nunca.
— Não me diga… Então deve ter sido um engano o facto de lhe  

terem feito uma lavagem ao estômago por ter 2,8 de álcool no sangue?
— Mas eu… a sério que não bebo.
Aquilo não fazia sentido. Não estavam certamente a falar dela. 
— Descanse um pouco — disse-lhe a primeira enfermeira, 

puxando-lhe a manta sobre as pernas. — Talvez receba alta mais 
tarde, quando o médico voltar a passar.

A Crianca na Mala.indd   35 10/08/2018   15:48



Lene Kaaberbøl e Agnete Friis

36

— O que é que se passa comigo? O que é que aconteceu?
— Acho que caiu de umas escadas. Traumatismo craniano e fra- 

tura do antebraço esquerdo. E teve sorte… Podia ter sido pior.
Umas escadas? Não se lembrava de nada disso. Não se lem-

brava de nada desde o café e o parque infantil e Mikas na caixa de 
areia, com o seu camião.
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