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«— Maldita mulher! — disse a Meg, repentina-
mente, cheia da velha sensação de exaspero e da 
fúria impotente que sentira durante a maior parte 
da sua vida. Desferiu uma pancada no volante com 
a palma da mão. — Desculpa, querida — disse —, 
desculpa. Estou furiosa com tudo isto. Furiosa. Ela 
nunca percebeu nada, nunca teve a menor ideia de 
como se cuida de uma pessoa. Incluindo dela pró-
pria. Sabia amar os outros, mas nunca soube tratar 
deles. E se tivesse tido uma pinga da mais normal e 
decente — meu Deus, não sei — humanidade, não 
me teria deixado com isto tudo. Com toda a sua 
nojenta imundície, caos e confusão! É tudo tão, 
tão horripilante. Toda a minha revoltante família. 
É uma sequência de coisas nojentas e horripilantes. 

Subitamente fez uma travagem a fundo. Demasia-
do funda. Mesmo demasiado.

A Molly olhou para ela.

— Estás bem, mãe? — perguntou.

A Meg voltou a respirar fundo, forçou um sorriso.

— Sim — disse, acariciando o rosto da Molly. — 
Sim, estou só a... — suspirou. — Estou só a lidar 
com uma família tóxica. Consegui mantê-los longe 
todos estes anos e agora a maré está a trazê-los de 
volta, e eu sei que ia ter de acontecer, mas, ainda 
assim, é demasiado peso para carregar.»

A família Bird poderia ser perfeita. Mas não é.

Para lá da bela casa de campo, das refeições caseiras e das adoráveis brinca-
deiras de criança, algo de errado cresce no seio familiar. A pouco e pouco, 
e silenciosamente, a Lorrie transforma a casa numa fortaleza de segredos e de 
objetos inúteis. Mãe protetora e extremosa, ela é o centro do microuniverso 
familiar, arrastando os que ama para a sua obsessão em preservar memórias.

Até ao dia do trágico acontecimento que os mudará para sempre, e obriga 
toda a família a enfrentar a realidade.

Lidando com a desgraça de diferentes formas, as crianças crescem como es-
tranhos entre si. Mas o destino volta a juntá-las, forçando-as a desenterrar o 
passado e a desvendar os acontecimentos daquele fatídico Domingo de 
Páscoa.

O que se terá passado de tão grave para quebrar os laços de sangue?

A Casa onde Crescemos é um romance dramático 
sobre uma família em busca da redenção, que prova 

que não há famílias perfeitas.

«O leitor ficará desesperado por descobrir o que 
terá acontecido de tão errado com a família Bird.»

Sophie Kinsella,
autora bestseller internacional

«Com muita astúcia, Jewell enquadra 
a destruição da família Bird… É uma leitura 

absolutamente compulsiva.»
Booklist

Autora bestseller do New York Times

Até as famílias perfeitas
têm segredos
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Terça-feira, 2 de novembro de 2010

Olá, Jim!

Bem, tenho de lhe dizer que nem por um instante me passou pela 
cabeça que tivesse dado a si próprio um nome tão vulgar como Jim!  
O colete chique da Barbour com que aparece na fotografia do seu  
perfil dá-lhe um ar mais de Rupert ou de Henry, qualquer coisa 
solene com duas sílabas, percebe? Por falar em sílabas, e já que pergun- 
tou, não, não me chamo nada Rainbowbelle. CLARO QUE NÃO! 
Chamo-me Lorelei e o meu nome tem três ou quatro sílabas, depen-
dendo da forma como é pronunciado. (Os meus pais punham-nos 
nomes de figuras femininas mitológicas. A minha irmã chama-se 
Pandora. Houve uma Athena, mas nasceu morta, por isso já está a 
perceber.) Bem. Lor-a-lay-ee. Ou Lor-a-lay tanto faz. Não sou nada 
exigente.

Tenho 65 anos e vivo numa das aldeias mais bonitas da região 
de Costswolds, numa casa velha, enorme e estranha, cheia de coisas 
às quais apelidei de TESOUROS, mas que os meus filhos chamam 
TRALHA. Provavelmente, TODOS temos razão. J

Tenho quatro filhos. A Megan tem 40, a Bethan tem 38, e os 
gémeos, o Rory e o Rhys, têm 35. Ah, e graças principalmente à fre-
nética reprodução da minha filha mais velha, também sou múltipla 
avó! Tem filhos? Como não os mencionou, devo assumir que não os 
tem? Normalmente, as pessoas começam logo por nos falar dos filhos 
antes de qualquer outra coisa, não é? Não os vejo muito, infeliz-
mente, estão sempre muito ocupados, e eu, nos últimos tempos, estou 
— bem, acho que posso usar esta expressão — em isolamento. Perdi 
o meu companheiro há cerca de quatro anos, e as coisas, pode-se
dizer, descambaram um bocado desde essa altura.
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Ora bem, que posso eu contar sobre mim? Adoro a natureza, 
adoro o campo, adoro crianças, adoro nadar. Estou em forma, para 
a minha idade. Mantive a linha ao longo do tempo e sinto-me grata 
por isso. Vejo mulheres que conheci durante anos e anos tornarem-
-se simplesmente mamutes assim que passam a menopausa! E como
pode observar pela minha fotografia, conservei o meu cabelo com-
prido. Nada envelhece mais depressa uma mulher do que um corte
de cabelo!!

Seja como for, já chega de falar de mim. Conte-me mais sobre si! 
Diz que é viúvo. Lamento imenso sabê-lo. E em que parte do Norte é 
que vive? Consigo perceber pela sua fotografia que tem um cão. É um 
lindo retriever. Como é que se chama? Nós tivemos um cão quando 
os miúdos estavam a crescer, mas, assim que se foram todos embora, 
deixei de perceber qual era o interesse de ter animais.

Vou ver o que posso fazer relativamente às fotografias. Além do 
meu portátil, não sou muito dada à tecnologia, mas deve haver mais 
alguma coisa que lhe possa enviar. Vou ver isso.

Bem, obrigada, Jim, por continuar em contacto. A Internet é 
realmente uma coisa maravilhosa, especialmente para velhotes como 
nós, não é verdade? Sem ela, sentir-me-ia realmente perdida. Adorei 
ter mais notícias suas, mas, por favor, não se sinta obrigado a tal, se 
achar a minha conversa medonha!!!

Melhores cumprimentos,
Lorelei Bird 

Abril, 2011

O calor húmido foi recebido como um choque, depois do frio do ar con-
dicionado que refrescara o carro ao longo de duas horas. A Meg bateu  
a porta com força atrás de si, arregaçou as mangas do casaco de algodão, 
pôs os óculos de sol e fitou a casa.

— Deus do céu!
A Molly foi ter com ela ao passeio e olhava embasbacada por detrás 

das lentes verdes dos óculos Ray-Ban.
— Oh, meu Deus!
Permaneceram de pé, uma ao lado da outra, por alguns momentos. 

Ambas tinham agora a mesma altura. A Molly alcançara-a no último 
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verão, para seu grande regozijo. Ambas mediam, agora, aproximada-
mente um metro e setenta. A Molly, alta e magra como uma modelo, de 
pernas bronzeadas enfiadas nuns calções de ganga, cabelo dourado apa-
nhado no cimo da cabeça num carrapito estilizado, havaianas brancas, 
uma camisa de cambraia por cima de uma blusa cor-de-rosa, tornozelos 
finos e pulsos cobertos de pulseiras dos desejos e de elásticos. A Meg, por  
outro lado, maciça como um defesa de futebol americano, mais prática 
nas suas bermudas de tipo militar e numa camisola de mangas com-
pridas com risquinhas de marinheiro, um par de chinelos prateados de 
enfiar o dedo que deixavam perceber um recente tratamento de pedi-
cura, a sua única concessão perante aquele calor fora de estação. A mãe 
e a sua única filha na última fase do terrível e típico período da ado-
lescência que durara afinal mais de três anos. Agora já quase amigas. 
Quase. Alguém dissera um dia a Meg que ela acabaria por recuperar  
a filha quando esta tivesse 19 anos. Já só faltavam quatro.

— Isto está pior do que eu pensava. Mas muito pior.
A Meg abanou a cabeça e deu um pequeno passo em direção à casa. 

Ali permanecia, tijolo por tijolo, exatamente igual ao que era no dia em 
que nascera, 40 anos antes. Três janelas baixas viradas para a rua, quatro 
janelas em cima, duas portas da frente, uma em cada um dos lados, à 
direita, ao lado da entrada, uma placa oval, feita por um artesão local há 
muito falecido, onde se encontravam pintadas as palavras a casa dos 
bird e um par de periquitos com os bicos entrelaçados. O portão pin-
tado de verde à esquerda da casa abria para um caminho de gravilha que  
conduzia à porta das traseiras, os autocolantes nas janelas declarando 
um deles membro da Comissão de Vigilância do bairro (Que teria acon-
tecido a essa comissão?, perguntava-se Meg sem grande preocupação), 
outro, membro da Proteção dos Pássaros, e um outro alusivo à intole-
rância perante os vendedores porta-a-porta.

Ali estava tudo, tal como sempre estivera ao longo de anos e anos.
Exceto…
— Esta é a pior casa que alguma vez vi — disse a Molly. — Ainda é 

pior do que aquelas que vejo nos programas de televisão.
— Ainda não entrámos, Moll, aguenta o que te vai no pensamento.
— E o meu olfato também, certo?
— Sim, provavelmente — disse, e suspirou.
As janelas, que de acordo com a sua memória nunca tinham sido 

limpas, estavam agora tão copiosamente sujas que se tinham tornado 
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opacas. De facto, estavam pretas. Os tijolos típicos de Gloucester, antes 
de tom amarelo-pastel, estavam desbotados e danificados. O portão verde,  
seguro apenas por um solitário prego, e o caminho de gravilha atulhado  
de pilhas de objetos atirados ao acaso: dois velhos carrinhos de bebé, 
uma bicicleta ferrugenta, um pinheiro de Natal completamente seco 
num vaso partido, uma caixa de revistas encharcadas que tinham incha- 
do para o dobro do tamanho original.

O estilo de fachada lisa da casa fazia crer que o edifício manteria 
grande parte da personalidade no interior e nas traseiras, mas, ainda 
que o que saltasse à vista fosse escasso, era evidente que a casa estava 
doente. A aldeia tinha-se aburguesado ao longo das últimas décadas e 
todas as casas antigas brilhavam num amarelo polido, com caixilhos nas 
portas e nas janelas da mais moderna marca, Farrow-&-Balled, e no meio, 
enfiada entre elas, como um dente podre, ali estava a Casa dos Bird.

— Meu Deus, que vergonha! — disse a Molly, pondo os Ray-Ban 
na cabeça e franzindo o minúsculo nariz. — O que é que vão pensar de 
nós?

A Meg arqueou as sobrancelhas.
— Hum — disse —, diria que, a julgar pela nossa reputação aqui 

na zona, isto é simplesmente o que qualquer pessoa da aldeia pode- 
ria esperar. Vamos lá. — Sorriu para a filha timidamente. — Vamos 
entrar, está bem? Vamos lá despachar isto?

A Molly esboçou um sorriso forçado, mas aquiesceu.

Abril, 1981

A Megan desviou a hera e introduziu as pontas dos dedos numa pequena 
fenda do muro.

— Encontrei outro! — gritou para a Bethan e para os gémeos.
— Boa, Meggy! — respondeu-lhe a mãe, da escada das traseiras, onde  

se encontrava a observar todo o processo, metida num avental estam-
pado com morangos, e com um sorriso de contentamento. — Bravo!

A Megan retirou o pequeno ovo embrulhado em papel de prata e 
atirou-o para o cesto.

— É cor-de-rosa! — disse ela para a irmã mais nova, num tom pro-
vocatório.

— Quero lá saber — disse a Bethan. — Já tenho três cor-de-rosa.

A Casa Onde Crescemos vale.indd   10 19/09/16   12:59



A  C a s a  o n d e  C r e s c e m o s

11

A Megan olhou para o céu; completamente limpo, de um azul intenso,  
tão quente como um dia de julho. A mãe dissera-lhes que tinham de 
encontrar rapidamente os ovos ou estes poderiam começar a derreter. 
Os olhos dela passaram em revista o jardim inteiro. Encontrara todos os 
ovos no meio da pilha de lenha, retirando-os cuidadosamente de junto 
dos bichos-de-conta que pareciam de borracha. Encontrara mais alguns 
sob o leito de narcisos e jacintos que ladeavam os caminhos em volta da 
estufa e, ainda, um grande, dourado, que repousava nos ramos da cere-
jeira, à entrada da porta da cozinha. Contou todos os ovos e percebeu 
que já tinha 12. A Bethan e os gémeos ainda andavam à procura perto 
da casa, mas a Megan suspeitava que a parte de cima do jardim já estava 
mais do que esgotada daqueles recursos ovulares, e por isso pulou os 
degraus de pedra para a parte mais baixa do jardim. Subitamente, os sons  
que ecoavam dos irmãos e da mãe foram-se desvanecendo até não pas-
sarem de murmúrios. Estava mais quente e abafado. A relva formara 
riscas nas zonas onde o pai, no dia anterior, estivera a cortar, aqui e ali, 
e deixara também pequenas pilhas de aparas de relva fofa já amarelada 
pelo sol escaldante. Uma cameleira, confusa com aquele verão prema-
turo, estava já florida e cuspia as suas opulentas flores sobre o relvado 
em que jaziam amarelecendo, saciadas, ao mesmo tempo que iam per- 
dendo a sua beleza. A Megan dirigiu-se para o relógio de sol pintalgado de  
líquenes no meio do relvado. Outros três ovos embrulhados em prata 
descansavam no alto e ela sacudiu-os para o cesto com a mão.

Ouviu a Bethan atrás de si aos tropeções pelos degraus com os sapatos 
de flamenco. A Megan virou-se e sorriu. Por vezes, quando olhava para  
a irmãzinha, sentia-se invadida por uma onda de ternura. A sua pior ini- 
miga e a sua melhor amiga.

A Meg e a Beth eram extremamente parecidas. Ambas tinham o que 
a mãe costumava chamar de «cara de Bird». Era igual à do pai e igual à 
da tia Lorna, e igual à do avô Bird. Maçãs do rosto salientes, testa alta, 
sorriso rasgado. A única diferença era que o cabelo da Megan era casta-
nho e encaracolado como o da mãe, e o da Bethan era preto e liso como 
o do pai. O Rory e o Rhys, os gémeos, pareciam-se mais com a mãe. 
Tinham «cara de Douglas». Testas baixas, narizes compridos, lábios per-
feitamente carnudos e uns olhos azuis semicerrados espreitando curio-
sos por detrás de umas cortinas de cabelo louro comprido.

Toda a gente dizia: «Oh, que crianças tão bonitas.», «Deve estar mui- 
to orgulhosa, senhora Bird.» Ou ainda: «Que perfeitos anjinhos.»
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E a mãe respondia: «Devia era vê-los em casa», e revirava os olhos  
enquanto passava uma mão pelo cabelo do Rory e entrelaçava a outra na 
do Rhys mas num tom de voz repleto de carinho.

— Quantos já tens? — gritou a Meg para a irmã.
— Onze. E tu?
— Quinze.
A mãe surgiu ao fundo das escadas com os gémeos a reboque.
— Os rapazes já têm 9 cada um, acho que estão quase todos — disse 

ela. — Pensem em amarelo — acrescentou, com uma enorme pisca-
dela de olhos. Os rapazes largaram-lhe as mãos e correram para o escor-
rega, ao fundo do jardim, que tinha umas pegas amarelas. A Bethan  
correu para um balde virado ao contrário que, por acaso, era cor-de- 
-laranja. Contudo, a Megan sabia exatamente o que a mãe queria dizer. 
O arbusto de hipericão mesmo à frente deles. Caminhou na sua dire-
ção e deixou que os olhos perscrutassem por cima das nuvens de flo-
res amarelas, zumbindo com os abelhões que esvoaçavam por ali antes 
de pousarem sobre uma fiada de vasos de terracota que, por baixo, 
abarrotavam de ovos e de pintainhos amarelos feitos com pompons e 
com olhinhos de autocolantes. Estava quase a apanhar todos os ovos  
e pintainhos quando a mãe lhe tocou no ombro, e essas mãos secas fir-
maram-se suavemente na pele da Meg, sardenta de tanto sol.

— Partilha com eles — sussurrou-lhe baixinho —, com os mais 
pequenos. Sê justa.

A Meg ia começar a queixar-se, mas respirou fundo e consentiu. 
— Aqui! — gritou ela para os gémeos. — Olhem, há aqui milhões!
Todos os três se lançaram contra o arbusto de hipericão, e a mãe di- 

vidiu os restantes ovos em quatro montinhos e entregou-os a cada uma 
das crianças. 

— Já começaram a derreter — disse, lambendo a ponta do polegar 
cheia de chocolate. — É melhor irmos para dentro.

A frescura da casa contrastava intensamente com o calor da rua. 
Estendia-se pela pele nua da Meg como flanela fria. O pai enchia copos 
de sumo na mesa da cozinha. O cão dormitava à janela. As paredes ama-
relas da cozinha estavam completamente cobertas de pinturas artísticas 
feitas pelos miúdos. A Megan passou o dedo pelas pontas de um dos 
desenhos que fizera quando tinha quatro anos. Sempre a maravilhara a 
ideia de aquilo continuar ali pregado na parede, naquele mesmo lugar, 
com a mesma fita-cola, há seis anos. Mal se lembrava de ter quatro anos.  
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E não se lembrava nada de estar sentada a desenhar aquele retrato in- 
titulado «a megan e a mamã», composto por duas pessoas com duas 
linhas em vez de pernas, cabelo desgrenhado, sorrisos partidos ao meio 
e mãos com o dobro do tamanho dos corpos, suspensas num mundo 
sem gravidade com árvores azuis espetadas e animais a flutuar. A parede 
das artes era tema de conversa para todos os que iam à casa; atravessava 
todas as três paredes, espalhava-se pelas portas dos armários, pelas 
ombreiras das portas, pelos cantos e até pela despensa. O pai bem ten- 
tava, de vez em quando, tirar alguns para «fazer uma atualização na 
parede», costumava dizer. Mas a mãe limitava-se a esboçar o seu sorriso 
de rapariguinha marota e dizia: «Só por cima do meu cadáver.» Se o pai 
visse algum dos filhos a produzir alguma obra de arte, roubava-a assim 
que lha vinham mostrar e dizia: «Está tão linda que eu tenho de a guar- 
dar na minha pasta especial», e fazia-a desaparecer misteriosamente, 
num lado qualquer (por vezes, enfiava-a dentro da própria roupa) antes 
que a mãe a visse e a pregasse na parede.

— Agora é assim — disse, puxando o cabelo emaranhado para trás 
num rabo de cavalo e tirando o avental: — podem comer todos os ovos que  
quiserem, se prometerem que guardam espaço para o almoço. Mas lem-
brem-se: ponham as pratas na caixa dos trabalhos manuais!

A «caixa dos trabalhos manuais» era outra dor de cabeça para o pai.  
Tinha sido antes uma pequena caixa de ferramentas de plástico, na qual 
se arrumavam ordenadamente as lantejoulas, os limpadores de cachimbo 
e as folhas de ouro. À medida que o tempo passava, a caixa expandira-se 
para uma família gigante de caixas de plástico cada vez maiores que habi-
tavam num enorme armário do átrio, recheada de bocados de fios velhos  
num emaranhado impossível, novelos de lã, embalagens vazias de doces,  
tubos de cartão do papel higiénico, roupa interior velha cortada em tra-
pos, flocos de enchimento e papel de embrulho usado. A Megan, de 
facto, já não fazia trabalhos manuais, tinha então quase onze anos, e a 
Bethan nunca fora tão criativa como a irmã; já os rapazes, claro, prefe-
riam explorar os jardins ou fazer corridas pela casa do que estar sentados 
com um tubo de Pritt ou com uma mão-cheia de paus de chupa-chupa. 
Na verdade, já ninguém usava a caixa dos trabalhos manuais, mas  
isso não impedia a Lorelei de continuar a enchê-la com todo o tipo de 
tralha velha.

Avidamente, ia retirando as pratas das mãos das crianças à medida 
que estas as iam desembrulhando dos ovos, alisava-as cuidadosamente 
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com as pontas dos dedos até se tornarem lâminas delicadas, e o seu 
rosto enchia-se de satisfação.

— Tão bonitas — dizia, pondo-as num monte —, pequenas tiras de 
arco-íris. Além disso, claro, irão fazer-me para sempre recordar o dia  
de hoje. Este dia perfeito com os meus queridos filhos em que o Sol 
tanto brilhou e em que tudo correu bem.

Olhou para cada um dos filhos, um por um, e sorriu para si. Passou 
uma das mãos pelo cabelo do Rhys e acariciou-o sob o olhar dele. 

— Os meus queridos filhos — repetiu, e as palavras chegavam a  
todos os quatro, mas o olhar carinhoso fixava-se firmemente no seu úl- 
timo filho.

Rhys fora o mais pequenino de todos os bebés que a Lorelei tivera.  
A Megan e a Bethan nasceram ambas com mais de quatro quilos. O Rory  
fora o primeiro gémeo a sair, pesando uns saudáveis dois quilos e oito-
centos gramas. E, depois, tal como contava muitas vezes a mãe, saiu 
o pobre Rhys, como um passarinho arrancado, um pequenino com 
menos de dois quilos, azul e enrugado e praticamente sem capacidade 
de respirar por si próprio. Tiveram de o pôr numa incubadora — e «por 
pouco não o estufavam», dizia sempre a Lorelei —, e só lhe deram alta 
três longos dias depois.

A Loreley ainda se preocupava com ele mais do que com os outros três.  
Mesmo com 6 anos, era mais pequeno do que o Rory, mais pequeno 
do que qualquer outro miúdo da sua turma, com uma tez pálida e uma 
tendência para apanhar constipações e gastroenterites. Agarrava-se à 
mãe sempre que estavam na rua com outras pessoas, chorando como 
um bebé quando se magoava, e, ao contrário do irmão, não gostava de 
brincar com as outras crianças. Só ficava feliz quando estava ali, em 
casa, com o irmão de um lado e a mãe do outro. A Megan não sabia o 
que fazer com ele. Às vezes chegava a desejar que nunca tivesse nascido. 
Às vezes chegava a pensar que todos estariam melhor sem ele. Ele não 
«encaixava». Todos os Bird eram divertidos e sociáveis, parvos, mas es- 
pertos. O Rhys estragava-lhes a reputação.

Absorta, a Megan pressionava o punho contra a folha dourada que 
tinha acabado de descascar do ovo que encontrara na cerejeira e batia 
levemente na prata, ao mesmo tempo que a mãe pousava a sua mão 
sobre a dela.

— Prata! — gritou a Lorelei. — Prata! — A Megan abriu imediata-
mente a mão, e a mãe, com um sorriso, retirou a prata alisada. — Obrigada, 
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querida — disse a mãe docemente. — Baixou os olhos para o papel pra-
teado e disse: — Olha para ela, tão bonita, tão brilhante, tão… feliz.

As férias da Páscoa estenderam-se por mais uma semana. A onda de 
calor continuou e as crianças da família Bird só entravam em casa quan- 
do iam buscar copos de sumo e fatias de pão com manteiga, ou para 
visitas desesperadas à casa de banho.

Os amigos iam e vinham, houve uma ida à praia de Weston-super- 
-Mare para passar o dia e, no último fim de semana das férias, tiveram 
uma visita da irmã da Lorelei, a Pandora, e dos seus dois filhos adoles-
centes. O pai encheu a piscina insuflável e os adultos beberam cocktails 
de licor Pimm’s com cubos de gelo em forma de frutos a boiar nos copos. 
O Tom, primo da Megan, tocou canções do David Bowie na sua pesada e 
inseparável guitarra. O Rory rebentou a piscina insuflável com um pau  
e a água escoou profusamente por todo o relvado, deixando-o ensopado e  
alagado, e o pai disse: 

— Pronto, acabou-se.
A Lorelei amparou nos braços os restos flácidos da piscina furada, 

como se fosse uma criança que se tivesse magoado, e levou-a para a ga- 
ragem, murmurando:

— O pai depois arranja-a.
Ao que o pai respondeu: 
— Nós os dois sabemos bem que o pai não a vai arranjar. Não faço 

a menor ideia de como se arranja uma piscina insuflável e ainda nem 
arranjei a que se rompeu no ano passado.

A Lorelei sorriu e atirou-lhe um beijo que atravessou o jardim.
O pai suspirou e disse: 
— Bem, agora já temos três piscinas insufláveis furadas guardadas 

na garagem: esta casa é mesmo uma lixeira. — E ergueu os olhos ao céu.
A Pandora sorriu e disse: 
— Tal qual o nosso pai. Ele nunca deitava nada fora.
O outro primo da Megan, o Ben, sorriu e pediu: 
— Fala-nos outra vez do que a Lorelei costumava colecionar quando 

era pequena.
A Pandora franziu o sobrolho e depois sorriu: 
— Folhas de árvores do outono. Anilhas de abrir latas. Etiquetas tira-

das das roupas novas. Os canhotos dos bilhetes de cinema. Os papéis 
prateados dos maços de tabaco da mãe.
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— E cabelo! — disse o Ben entusiasticamente. — Não te esqueças 
do cabelo.

— Sim — disse a Pandora —, sempre que alguém na nossa família 
cortava o cabelo, a Lorelei implorava para ficar com ele. Tinha um saco 
de compras cheio dele debaixo da cama. Era um bocado tétrico.

Os adultos e os adolescentes riram-se e a Megan olhou para eles 
com estranheza. Já tinham tido aquela conversa — de cada vez que esta-
vam juntos, pelo menos era o que parecia — e, de todas as vezes que 
os ouvia falar assim da sua mãe, soava sempre diferente. Quanto mais 
velha estava, menos graça achava àquela conversa e mais esquisita lhe 
parecia. Agora tinha a idade que a mãe teria na altura dessas estranhas 
coleções de infância e não conseguia continuar a imaginar-se a colecio-
nar cabelo velho, tanto como a pedir para ir para a escola num sábado.

— Estão a rir-se de mim? — perguntava a mãe, bem-humorada ao 
voltar da garagem.

— Não, não, não! — disse o Ben. — Claro que não. Só estamos a falar 
carinhosamente de ti.

— Hum — disse a Lorelei, limpando as mãos molhadas ao tecido da 
saia de ganga. — Desconfio que não seja bem assim.

E levantou os braços, deixando à vista o exuberante tufo de pelos 
castanhos e encaracolados dos sovacos, e declarou:

— Olhem só para este céu, olhem só. O azul deste céu. Faz-me que-
rer arrancar mãos-cheias dele e guardá-lo nos bolsos.

A Megan reparou num certo olhar que atravessou o rosto do pai 
naquele instante. De amor e de preocupação. Como se lhe fosse penoso 
ter de dizer algo inenarrável.

A expressão foi-se dissipando à medida que a Megan o observava,  
e finalmente ele sorriu e disse:

— Se a minha mulher pudesse fazer tudo o que sempre quis, teria 
os bolsos cheios de bocados de qualquer coisa que houvesse no mundo.

— Ah, sim! — respondeu a Lorelei com um sorriso radiante. — 
Estariam, sim, total e completamente a abarrotar.

A Pandora trouxera queques borboleta recheados com natas batidas e 
decorado com pintainhos amarelos no topo.

A Lorelei trouxe um bule de chá e serviu-os no jardim com scones 
e natas. Veio mais licor Pimm’s e uma tigela de plástico com moran-
gos. Os gémeos, descalços, corriam volta e meia para a mangueira, para 
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encherem as pistolas de água, as quais, depois de incontáveis reprimen- 
das, usavam apenas para se esguicharem mutuamente. O Tom e o Ben 
tinham ido para o fundo do jardim e, deitados na cama de rede, fuma-
vam cigarros, e ambos partilhavam anedotas secretas. A Megan e a 
Bethan, sentadas uma ao lado da outra, ouviam os adultos a falar.

Quando a própria Megan se tornou adulta e as pessoas lhe pergun-
tavam como fora a sua infância, era exatamente por tardes como aquela 
que respondia: «A minha infância foi perfeita.»

E foi. Perfeita.
Viviam numa casa cor de mel a pouca distância de uma rua da aldeia 

de Costswolds que lembrava uma imagem idílica de um postal e que se  
estendia por três quartos do espaço de um amplo jardim razoavelmente 
cuidado. A mãe era uma linda hippie chamada Lorelei, de cabelo com-
prido embaraçado, tinha uns olhos verdes brilhantes e tratava os filhos 
como se fossem pedras preciosas. O pai era um homem simpático, alto e  
desengonçado chamado Colin, que continuava a parecer um adolescente 
de cabelo solto com franja e uns óculos de lentes redondas. Todos os miú-
dos frequentavam a escola da aldeia, comiam refeições caseiras juntos, 
todas as noites. Formavam uma família numerosa, afável e esperta; havia 
dinheiro suficiente para festas e piscinas insufláveis novas, embora não o 
suficiente para viajarem até ao estrangeiro. Mas também não importava, 
pois viviam no paraíso. Apesar de ser criança, a Megan sabia que aquilo 
era o paraíso, pois era isso — ao recordar a posteriori — o que a mãe lhe 
dizia. A mãe vivia para cada momento, em absoluto. E tornava brilhante 
cada um desses momentos. Ninguém na família da Megan estava autori-
zado a esquecer-se da sorte que tinha. Nem por um segundo.

Uma nuvem cobriu o sol nesse instante e a Lorelei soltou uma gar-
galhada, apontou para ela e disse:

— Olhem! Olhem para aquela nuvem! Não é maravilhosa? Parece 
igualinha a um elefante! 

Abril, 2011

As chaves estavam onde a Lorelei sempre as deixara, debaixo de um 
vaso partido por detrás do cano da água sob a janela da cozinha. A Meg 
apanhou-a e sacudiu as teias de aranha das pontas dos dedos. 

— Uh! Que nojo!

A Casa Onde Crescemos vale.indd   17 19/09/16   12:59



L i s a  J e w e l l

18

A casa estava há já muitos anos impenetrável por qualquer uma das 
portas. A família sempre entrara e saíra pela da cozinha, nas traseiras, 
e, nos últimos anos, a Lorelei usara ambos os corredores das portas da 
frente como «zonas de armazém» adicionais.

— Muito bem — disse a Meg, voltando a juntar-se à Molly pela porta 
das traseiras —, vamos lá. Respira fundo. — Lançou à filha um breve 
sorriso e sentiu-se gratificada por ver o seu sorriso ser-lhe devolvido.

— Estás bem, mãe?
A Meg aquiesceu. Claro que estava bem. A Meg estava sempre bem. 

Alguém tinha de estar e saíra-lhe a fava a ela. 
— Estou ótima, querida, obrigada.
A Molly olhou para ela com curiosidade e depois agarrou numa das 

mãos da mãe e apertou-a suavemente. A Meg estremeceu ligeiramente 
com a energia libertada pela ternura daquele gesto. O toque da filha. Até 
há pouco tempo, a última memória do toque da filha fora o golpe com 
a palma de uma mão contra a face dela, a espetadela dos dedos dos pés 
nas canelas, as unhas a arrastar-se pelo braço abaixo. Tinha sido real-
mente mau. Mesmo. Tudo o que lhe tinham dito sobre as adolescentes 
elevado à enésima potência. Contudo, ultimamente, as coisas tinham 
começado a mudar. Ultimamente, parecia que a filha começara a gostar 
novamente da mãe.

— Obrigada, querida — voltou a dizer.
— Sabes que podes falar disso, não sabes? Sabes que quero escutar-

-te. Quero ajudar. Perdeste a tua mãe, eu… — Os olhos da Molly enche-
ram-se de lágrimas, mas sorriu por entre elas. — Oh, meu Deus, bem, 
tu sabes.

A Meg soltou uma gargalhada. 
— Eu sei, querida, eu sei. Mas, francamente, estou bem. A sério.
A Molly apertou a mão dela uma vez mais antes de a soltar. Inspirou 

profundamente num tom dramático e depois acenou com a cabeça para 
a chave na mão da Meg. A Meg acenou-lhe de volta e enfiou-a na fecha-
dura. Rodou a chave. Abriu a porta.

Março, 1986

O céu estava negro com as nuvens de chuva e, a alguma distância, os 
trovões começavam a ribombar. As lajes de pedra do chão Yorkstone 
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ainda estavam manchadas, cinzento-escuras, do último aguaceiro, e as 
grandes gotas de chuva penduravam tremulamente na beira das folhas 
e nas flores da primavera. Para lá da nuvem surgiu uma risca azul e, ali, 
por cima do horizonte, vislumbrava-se o início tímido de um arco-íris. 
A Lorelei permanecia de pés descalços mesmo ao pé da porta da cozi-
nha, embrulhada num longo casaco de lã de angorá multicolor. O seu 
enorme cabelo comprido fora torcido e apanhado no cimo da cabeça 
com três grandes travessões de concha de tartaruga.

— Olha, Meggy — disse, com a cabeça a surgir à porta —, olha. Um 
arco-íris! Depressa!

A Meg olhou por cima dos trabalhos da escola espalhados à sua 
frente sobre a mesa da cozinha e sorriu com animação. 

— Vou já, é um instante — respondeu.
— Não! — gritou-lhe a mãe. — Daqui a nada já não está. Anda ver 

agora!
A Meg suspirou e pousou a caneta no caderno. 
— Está bem — disse.
Foi juntar-se à mãe lá fora, sentindo que a humidade das lajes das 

pedras encharcava os chinelos de pele de ovelha.
— Beth! — chamou a mãe, voltando-se para a cozinha. — Meninos! 

Venham depressa!
— Estão a ver televisão — disse a Meg. — Eles não te conseguem ouvir.
— Vai lá e trá-los para aqui, está bem, querida?
— Eles não vão querer vir.
— Claro que vão querer. Depressa, querida, corre e diz-lhes.
A Meg sabia que não valia de nada argumentar. Suspirou e dirigiu-se 

para a sala de estar. Os três irmãos estavam sentados, uns ao lado dos 
outros, no sofá encardido com o cão deitado, apaticamente, no meio 
deles. Estavam a ver o Saturday Superstore, o programa infantil dos sába-
dos de manhã, e a comer palitos de cenoura.

— A mãe diz que está ali um arco-íris — disse ela com um ar de 
derrotada à partida. — Ela quer que vocês vejam.

Ninguém reagiu, por isso voltou para perto da mãe com as más notí-
cias.

A Lorelei suspirou melodramaticamente.
— É realmente uma grande pena — disse. — Mas olha — apontou 

para o céu —, agora já desapareceu. Desapareceu de vez. Para sempre… 
— Uma lagrimazinha escorria rosto abaixo por um dos lados do nariz, 
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e limpou-a com a mão fechada, da mesma forma que faria uma criança 
pequenina. — É mesmo triste — murmurou — perder um arco-íris… 
— Por fim, obrigou o rosto a sorrir e disse: — Bem, pelo menos um de 
vocês viu-o. Podes sempre descrevê-lo aos outros.

A Meg esboçou um sorriso forçado. Como se, pensava ela para si 
própria, como se eu me fosse sentar com os meus irmãos e entretê-los com 
descrições do vermelho e do amarelo e do cor-de-rosa e do verde, a maravilha 
e o esplendor do roxo e do laranja e do azul, o milagre das distantes riscas 
prismáticas. 

— Sim — disse ela. — Talvez mais logo.

No dia seguinte ainda estava a chover. Apesar disso, a Lorelei insistia na 
caça ao ovo.

— Vamos fazer cá dentro, querida — sugeriu o Colin cuidadosamente.
— De maneiríssima nenhuma — retorquiu a Lorelei. — No Domin- 

go de Páscoa tem de haver caça ao ovo no jardim. Com chuva ou sem 
chuva, não é assim, meninos?

A Meg olhou para o jardim, através da chuva que escorria pela vidraça 
da janela, e pensou no seu cabelo, carinhosamente penteado para trás  
num carrapito e vaporizado longamente com laca Elnett. Pensou na relva 
enlameada e no frio, na erva molhada e nas sapatilhas de lona, e pensou 
nas suas calças de ganga apertadinhas, que nessa manhã fora uma tra-
balheira vesti-las, e na data em que planeava usá-las na semana seguin- 
te, já para não falar na inoportuna borbulha que se estava a formar no 
seu queixo.

Os gémeos saltaram para as galochas e anoraques, ao mesmo tempo 
que a Lorelei correu a plantar os ovos no jardim debaixo de chuva. A Meg 
observava-a através da janela. Parecia mesmo uma aparição alta e magra 
dentro de uma bata islâmica creme, calças de ganga clara, galochas e um 
chapéu de palha de abas largas, com o seu cabelo comprido todo mo- 
lhado colado às costas, os pequenos seios a notarem-se através do tecido 
da blusa à medida que ficava cada vez mais molhado. O rosto brilhava 
de alegria enquanto ia saltando de lugar em lugar, tirando os ovos de um 
cesto de palha que levava pendurado no braço.

Os rapazes permaneciam à entrada da porta da rua, em pulgas, 
cheios de expetativa. Com 11 anos acabados de fazer, ainda eram facil-
mente levados pelo entusiasmo e pelo encanto infantil da Lorelei. Ainda 
eram os seus bebés.
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— Aos seus lugares, prontos, partida! — gritou ela um instante 
depois, e os rapazes correram como foguetes em direção ao relvado, 
seguidos pela mais descontraída Bethan, numa gabardina cor-de-rosa às 
bolinhas e de umas botas de borracha.

— Meggy? — A mãe fitava-a com estranheza. — Não vais aos ovos?
— Vou deixá-los para os outros — respondeu a Meg à espera que 

uma sugestão bondosa dos gémeos pudesse evitar outro tipo de vontades.
— Há um monte deles por ali espalhados. Montes e montes.
A Meg encolheu os ombros. 
— Não quero molhar o meu cabelo.
— Por amor de Deus! Isso não é desculpa. Põe um chapéu imper-

meável, aqui está… 
Tirou um capuz de uma gaveta e meteu-o nas mãos da Meg.
A Meg olhou para ele horrorizada. 
— Eu não vou pôr isto!
— Por que raio é que não?
— Porque é um chapéu de velha.
— Não é nada! É o meu chapéu.
— Exatamente.
A Lorelei atirou a cabeça para trás e desatou a rir. 
— Oh, querida — disse —, um dia, se Deus quiser, também vais ter 

40 anos e, acredita, não vai haver um dia em que não sintas que tens 
mais do que 18 anos. Nem um único dia. Agora põe o chapéu e vai-
-te divertir com os mais pequenos. Imagina — disse, subitamente com 
uma expressão séria —, imagina se qualquer coisa acontecesse a um de 
nós e não houvesse caça ao ovo na próxima Páscoa, imagina se as coisas 
deixassem de ser perfeitas, irias desejar que tivesses feito parte hoje…

A Megan olhou para o fundo dos olhos da mãe, para o tanque azul-
-esverdeado de um milhão de emoções em ebulição. Eles estavam com-
pletamente fixos. Sorriu forçadamente e disse está bem arrastando a 
segunda palavra para que ficasse bem patente o seu sacrifício. Encontrou 
11 ovos nessa manhã e deu-os todos aos irmãos.

A Pandora e o marido, o Laurence, chegaram ao meio-dia sem nenhum 
dos seus já adultos filhos, mas com um novo cachorro a reboque. Pouco de- 
pois, a irmã do Colin, a Lorna, apareceu com um saco cheio de ovos da 
Páscoa. Alguns vizinhos chegaram a seguir, o Bob e a Jenny e os seus 
três filhos pequenos. A Lorelei assou uma perna de borrego no forno do 
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fogão a lenha e serviu-o com cenouras demasiado caramelizadas com mel 
(«Não ficaram com o mais fantástico tom de cor de laranja jamais visto?») 
e sem a quantidade suficiente de batatas assadas. As crianças sentaram-
-se à mesa de plástico dos piqueniques num dos extremos da cozinha, 
enquanto os adultos se sentaram à volta da antiga mesa de madeira, no 
meio da divisão. Megan sentia-se perdida entre as duas partes, dema-
siado velha para estar com as crianças, demasiado nova para os adultos,  
sem uma única pessoa naquele espaço que pudesse apreciar o seu eyeliner  
perfeitamente desenhado, ou o seu novo casaco de malha da Aran com 
botões de cabedal, ou o facto de, finalmente, ter conseguido chegar aos  
54 quilos. Não gostava de cenouras e andava a brincar com a ideia de se  
tornar vegetariana, por isso apanhou delicadamente a única batata assada  
que a mãe lhe tinha posto no prato («Primeiro os convidados, querida!») 
e olhava pela janela para a incessante chuva, fantasiando sobre uma fuga.

A Megan imaginava essa fuga como uma gloriosa explosão de estilha- 
ços de vidro enquanto pressionava os punhos contra paredes invisíveis  
à sua volta. Imaginava o ar fresco e a luz brilhante, e estonteantes quanti-
dades de espaço livre. Via um quarto com quatro paredes nuas, uma cama 
quadrada com lençóis lisos e brancos, uma janela alta com um simples 
par de cortinas brancas iguais às do apartamento da Demi Moore no 
filme O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas. Via uma cozinha bri-
lhante, frigideiras reluzentes, uma casa de banho branca e um homem 
silencioso de unhas limpas e com uma guitarra prateada.

Depois olhou para a cozinha à sua volta, para os 15 anos de traba-
lhos artísticos das crianças, carinhosamente pendurados e pregados e  
colados às paredes, e o pensamento da fuga estagnou no seu coração. 
Abandonou a mesa das crianças e foi sentar-se nos joelhos do pai, à 
mesa dos adultos, à espera de ver voltar a sensação dos dias doces da sua 
infância. Ele colocou-lhe um braço lasso em volta da cintura e a Megan 
sorriu para a mãe, do outro lado da mesa.

— Sabes uma coisa, Lorrie — começou a Jenny, a vizinha —, a tua 
cozinha é realmente o lugar mais acolhedor para se estar num dia hor-
rível como o de hoje.

A Lorelei sorriu e pôs um braço à volta da amiga.
— Não, a sério, é mesmo. Muito reconfortante. Muito hospitaleira. 

Se alguma vez me vir encurralada nalgum lugar de uma montanha 
gelada, a morrer de frio, provavelmente vou ter alucinações com este 
lugar. Com a maravilhosa cozinha da Lorrie.
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— Obrigada — disse a Lorelei, pespegando-lhe um beijo no rosto. 
— A Meggy acha que a casa é uma enorme confusão, não achas querida?

— É uma confusão — respondeu ela.
A Lorelei deu uma gargalhada. 
— Cada maluco com a sua mania, querida, não é verdade?
A Meg arqueou as sobrancelhas e revirou os olhos. 
— Só não sei porque é que tens de guardar tanta coisa. Quer dizer, 

até percebo isto tudo — apontou para pinturas e desenhos. — Mas por-
que é que, por exemplo, temos de ter 19 panos de cozinha?

A Lorelei bufou. 
— Nós não temos 19 panos de cozinha.
— Nós temos mesmo 19 panos de cozinha, mãe. Contei-os no outro 

dia. Só para fazer uma experiência. Olha! — Saltou para o chão e rapi-
damente abriu uma gaveta. Retirou vários exemplares e exibiu-os como 
prova. — Temos panos de cozinha com buracos, panos de cozinha  
com marcas de queimaduras, panos de cozinha manchados, rotos.  
Mas olhem! Também temos panos de cozinha novinhos em folha, repa-
rem, lindos.

A Pandora riu. 
— Tenho de confessar, Lorrie, que te comprei aquele porque fiquei 

um pouco preocupada com o aspeto envelhecido dos panos de cozinha, 
na última vez que aqui vim.

— Apesar disso, ainda assim — continuou a Meg em tom dramá-
tico, chamando a atenção para o tema —, deitámos fora os velhos? Não! 
Claro que não! Lavamo-los e secamo-los e dobramo-los e voltamos a pô- 
-los nesta gaveta que agora guarda 19 panos de cozinha!

— Bem, querida — respondeu a mãe secamente —, devo dizer que, 
tendo em conta que daqui a menos de três meses vais ter os exames para 
o teu diploma, pensava que devias ter coisas melhores para fazer com o 
teu tempo do que andar a contar panos de cozinha.

— Por favor, deixe-me deitar um fora, mãe. Por favor. Imploro-lhe. 
Pode ser este? — Segurava num pano cinzento envelhecido com bura-
cos em todas as pontas.

— Não! — exclamou a Lorelei. — Claro que não! Vou usá-lo como 
trapo.

— Mãe — disse a Meg, exasperada —, temos um saco preto a abar-
rotar até às costuras com «trapos». Que nunca usamos. Não precisamos 
de mais trapos.
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— Volta a pôr isso no sítio — disse a mãe, e os seus olhos sempre 
alegres ensombraram-se por um instante. — Por favor. Volta a pôr isso 
no lugar. Eu vou fazer uma limpeza um dia destes. Quando voltarem 
para a escola.

— Só que não vais, pois não? Sabe-lo bem, e eu também. Se eu voltar 
daqui a 10 anos, vai haver 30 panos de cozinha nesta gaveta. Incluindo 
este. — Atirou o pano para o colo da mãe.

— Vá lá, Megan, deixa lá — disse a Jenny timidamente. — Para de 
aborrecer a tua querida mamã.

A Meg suspirou e resmungou. Olhou à volta e percebeu que toda a 
gente tinha deixado de falar e que estavam todos a olhar para ela com 
diferentes graus de desconforto. A Beth olhava para ela de uma forma 
acusatória, do outro extremo da mesa, e o pai olhava para os sapatos. 
Voltou então a olhar para a mãe, que sorria timidamente, esfregando as 
pontas dos cotovelos.

— São apenas panos de cozinha — disse o Rhys.
— É isso — disse a Lorelei com entusiasmo. — É isso mesmo, não 

é, Rhys? São só panos de cozinha. Bem, quem quer mais cenouras? 
Ainda há montes delas!

A Megan foi para o quarto ouvir o Top 40 no rádio, deixando que a 
melodia doce e cristalina dos Simple Minds lhe serenasse os nervos em 
frangalhos.

Abril, 2011

Não era uma cozinha. Não a ideia tradicional ou facilmente reconhe- 
cível de cozinha. Era uma estrutura, um sistema, uma entidade, como 
as entranhas de uma criatura viva. Estava escuro, sinistramente es- 
curo, nenhum sinal do brilhante dia de primavera lá fora, apenas uma 
risca branca de luz que alvejava através de uma abertura nas estacas, 
na frente das janelas. A Meg tateou junto à janela e à esquerda, à pro- 
cura do interruptor da luz. As luzes não acendiam. Não ficava surpreen-
dida. Ativou o modo de lanterna do telemóvel e varreu a divisão com o 
raio de luz.

— Credo!
A Molly ficou atrás da mãe, uma mão tapava-lhe a boca, e tinha os 

olhos pintados com o preto do khol bem abertos pelo horror. Com a outra  
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mão, agarrou-se com força ao braço da Meg. A Megan disse, num sus-
piro: «Oh, mãe!»

A Molly abrandou a força sobre o braço da mãe e retirou a mão da 
boca. 

— Lembro-me de tomar aqui o pequeno-almoço — disse. — Havia 
uma mesa grande. Ali. Com bancos. E os cereais estavam em frascos, 
ali, com rolhas de cortiça. E ali havia uma vista, pela janela. De uma 
árvore… — Ambas se voltaram para o lugar onde a janela tinha estado. 
Mas era difícil situá-la por detrás do muro de coisas. Era desorientador. 
A casa já não fazia nenhum sentido.

A Molly voltou-se para a mãe. 
— Como é que vamos conseguir chegar até ao resto da casa?
A Meg suspirou e virou a luz da lanterna para a zona de trás da 

divisão, que, em teoria, devia conter uma porta que dava para o corredor  
e para o resto da casa. A única coisa que a luz conseguiu divisar foi  
mais paredes. Paredes dentro de paredes. Não havia sinal da parte de 
trás da divisão e nenhum sinal imediato de como a localizar. Foi então 
que a luz apanhou uma fenda, uns centímetros de abertura. Ela virou  
o raio de luz para o chão e viu mosaicos. Os mosaicos da sua infância.  
A única coisa familiar até então.

— Acho — disse, apontando a luz para a pequena abertura — que 
temos de ir por aqui.

— Estás a gozar comigo? — disse a Molly.
— Receio bem que não.
— Vou ter um ataque de pânico se tiver de ir por esse sítio.
— Sim. Eu também. No entanto, meu Deus, nem sequer tenho a cer- 

teza de que consigo passar por ali. Repara, é mesmo estreito.
— Bem, eu sozinha não entro aí. Nem pensar.
A Meg enfiou os ombros. Tinha perdido 20 quilos nos últimos seis 

anos, já não vestia o 44, mas, ainda assim, continuava a ser uma mulher 
maciça, não uma escanzelada como a mãe ou como a sua filha adolescente. 

— Está bem — disse, encolhendo a barriga —, está bem. Eu vou à 
frente.

— Oh, meu Deus! — gemeu a Molly, agarrando-se à parte detrás da 
t-shirt da Meg. — Mãe, tenho medo.

— Não sejas parva — disse a Meg, repelindo os seus próprios mons-
tros instintivos. — Não há razão para ter medo. É apenas a casa da avó. 
Mais nada.
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— Mas somos as primeiras pessoas a pôr aqui o pé em anos. Fogo, 
mãe, pode haver qualquer coisa aqui dentro. Ratos! Ó mãe, e se há ratos?!

— Vai tudo correr bem, querida. Não vamos encontrar nenhum rato. 
A avó não comia em casa, por isso não há aqui nada para eles comerem. 
Anda. Agarra-te a mim e respira.

As paredes apertavam a Meg com força de ambos os lados. Pareciam 
ser apenas paredes sólidas e uniformes a comprimir o seu corpo, mas 
a luz do telemóvel apanhava todos os pormenores: o punho de uma 
camisa, um pedaço de pano, o canto de um livro, o nó no topo de um 
saco preto. Tudo alinhado num corredor sem forma, construído para 
que pudesse passar, apenas, o corpo da Lorelei durante os incontáveis 
dias em que ali vivera sozinha, recusando-se a aceitar visitas ou ajuda.

— Estás bem, querida? — sussurrou no silêncio da escuridão.
— Sim. Acho que sim. Já estamos quase lá?
A Meg conseguia sentir-lhe o coração a contrair-se e a latejar com 

uma profunda sensação de desconforto. 
— Quase, quase — respondeu com animação.
— O que é que há do outro lado?
— Não sei bem. Espero que haja uma porta.
Logo depois, o corredor fez uma curva de 45 graus. Ela apontou a luz 

para cima e viu uma abertura. 
— Chegámos — disse. — Conseguimos.
Esperava uma sensação refrescante de luz e de liberdade quando 

tirasse o corpo da pressão claustrofóbica provocada pelo corredor da sua 
mãe; esperava ser capaz de sacudir todos os ossos e de se sentir livre. Mas 
percebeu que aquele corredor dava diretamente para outro. O espaço 
da entrada da porta da cozinha para o hall era apenas um breve des-
canso. Instantaneamente, visualizou mentalmente o desenrolar daquela 
viagem. Viu-se apertada entre aberturas cada vez mais pequenas, em 
cantos da casa cada vez mais profundos, até se condensar numa bola  
e ser incapaz de dar a volta. Engoliu em seco a vontade de gritar e disse: 

— Bem, pelo menos aqui não está tão escuro.
A janela do patamar estava apenas parcialmente bloqueada, permi-

tindo uma lavadela do pó da luz azul por entre o cimo das torres. Pelo 
menos aqui, a Meg poderia ter uma noção de altura e de perspetiva. Em 
frente dela estava a porta para a salinha de estar, à esquerda, a passagem 
para o salão, e à direita, o degrau da escada. Ela sabia tudo isso apenas 
de memória, pois nenhuma dessas coisas era visível do lugar onde se 
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encontrava. Tinham-lhe dito que a Lorelei vivia sobretudo dentro do seu 
quarto, por isso decidiu que deviam concentrar-se em lá chegar, aí deve-
ria estar menos atulhado (Ah! Ah! Atulhado! Que palavra medíocre.) do 
que no resto da casa, e haveria menos probabilidade de ambas morre-
rem ao tentar lá entrar.

— Muito bem — disse, animando a filha. — Vamos ao seguinte! 
Estás pronta?

A Molly aquiesceu com pouca certeza e agarrou-se novamente às 
costas da t-shirt da Meg. Deslizavam de lado pelo túnel que, quase como 
uma rede de estradas bem planeada, tinha uma junção a meio cami-
nho onde puderam virar à direita. A Meg tateou a passadeira do primei- 
ro degrau com a ponta dos pés e, então, cuidadosamente, foi subindo, 
contando para si cada degrau, como costumava fazer no tempo em que 
era criança. Onze até ao patamar. Depois, uma curva pronunciada, e mais 
doze até ao primeiro andar.

Quando a Meg escalou até ao topo das escadas, voltou-se para a 
Molly e arreganhou um sorriso. 

— Há bastante luz aqui — disse. — Olha, o topo da janela do pata-
mar. Pode-se ver lá para fora, para o jardim.

A Molly colocou-se ao lado dela e ambas beberam a vista da janela 
como se esta fosse água num deserto. Partículas de pó cintilavam sob 
o sol do meio-dia como nuvens de purpurina. Teias de aranha felpudas 
penduravam-se nas vigas de madeira do teto e no velho papel de tom 
claro. Cheirava a humidade ali, intensamente. Em baixo sentira-se um 
odor a papel morto e a pó; aqui cheirava a carne velha e a coisas por lavar.

A Molly voltou a levar a mão à boca e estremeceu. 
— Que nojo — disse —, ainda bem que não conseguimos sentir o 

cheiro deste tipo de lugar quando estamos a ver televisão. Ninguém iria 
querer ver esses programas. A sério.

— Nem é tão mau como cheguei a pensar. Tendo em conta o tempo 
que ela viveu desta forma.

— É nojento.
A Meg encolheu os ombros. Não conseguia argumentar. 
— Isto parece o Inferno.
— É pior do que o Inferno.
— É o Inferno na Terra.
Não havia palavras. Nenhum vocabulário seria suficiente para des- 

crever a experiência. Durante anos, a Meg passara noites acordada 
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deitada na cama a imaginar isto, a idealizar isto, a ouvir em segunda 
mão os relatos dos funcionários da segurança social e da autarquia: 
«Este pode ser o caso mais extremo de acumulação de lixo que alguma 
vez encontrámos. A vida dela está em risco, a todo o instante de cada 
dia.» A ouvir a mãe ao telefone, minimizando a coisa: «Oh, não passa 
tudo de um grande alarido. Um grande alarido por causa de umas pou-
cas coisas de nada. Agora estou sozinha. Posso viver como quiser.»

A Meg ainda teria tentado argumentar: «Vais matar-te dessa forma. 
Vais ficar enterrada. Vamos ter de deitar a casa abaixo para conseguir 
retirar o teu corpo de lá.»

E a Lorelei soltava uma ligeira gargalhada e respondia: «Por mim, 
tudo bem.»

No entanto, nenhum daqueles pensamentos a tinha levado àquele 
lugar, ao fedor intenso e ao horror gótico de tudo aquilo.

Um corredor térreo de objetos levou-as até ao quarto da Lorelei.  
A Meg tinha uma lembrança vívida da última vez que estivera no quarto 
da mãe. Seis anos passaram. Da última vez que viera pela Páscoa. 
Chegara com a Molly e com os rapazes, e, já naquela altura, encontrara 
a casa a meio caminho do estado em que estava agora. A mãe estava 
sentada no meio daquele quarto com uma montanha de lixo empilhado 
à sua volta, como uma aranha no meio da sua teia, a pintar as unhas 
dos pés de azul-lavanda e a sorrir para a Meg como se tudo no mundo 
estivesse como devia ser.

A lembrança deixou-lhe um súbito nó na garganta.
Recordou-se de como ficara irritada por ver a mãe assim, enterrada 

até ao seu elegante pescoço na sua própria merda, deixando que a sua 
linda casa entrasse naquela decadência, dando azo a que os vizinhos 
ficassem ainda mais histéricos por causa daquilo. Tinha ficado tão irri-
tada que quase chegara a odiá-la.

Contudo, agora, ao aproximar-se do quarto e ao ver o cadeirão em 
que a mãe estivera sentada, um dos grandes, com estofos floridos e al- 
mofadas baratas, e mesas de cada um dos lados, sustentando os fras- 
cos de verniz de unhas, as agendas, os bolos de arroz, os auscultadores 
enormes que punha para ouvir rádio, mas, em vez da porcaria e do lixo, 
o que reteve a sua atenção foi aquele espaço vazio no centro de tudo 
aquilo.

A Molly esmigalhava, sem qualquer ordem pré-estabelecida, um ca- 
minho pedregoso feito pelos resíduos de coisas efémeras espalhados —  
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embalagens vazias, roupas descartadas, jornais velhos —, e veio juntar- 
-se à mãe no centro do quarto.

— Lembro-me dela sentada aqui, quando viemos daquela vez — 
disse, ofegante. — Exatamente aqui. Eu tinha medo dela.

A Meg virou-se para a filha e disse: 
— Medo? A sério?
— Sim — disse a Molly. — Ela apenas parecia bizarra, sentada ali, 

muito magra e esquelética, e os olhos dela eram como que selvagens. Era 
diferente de toda a gente que conheci.

— Pobre mãe. — A Meg voltou a suspirar. — Não te lembras do 
chocolate quente?

A Molly olhou para ela sem compreender.
— Ela fazia-vos, a todos, chocolate quente. À hora de deitar. Vocês 

ficavam muito excitados. Não te lembras?
A Molly encolheu os ombros. 
— Não tenho qualquer memória disso — disse. — Só me lembro 

daquilo — apontou para a cadeira. — Dela. Ali.
A Meg sentiu-se esmagada com tanta tristeza.
— Continuo sem perceber — disse a Molly. — Quero dizer, tu és 

tão, tão normal. Tu és das pessoas mais normais que eu já conheci. Além 
disso, és maluquinha pelas limpezas e por essa coisa toda. Como é que 
tu vieste disto?

A Meg abanou a cabeça. 
— Bem, obviamente não sempre foi assim. Há muito tempo, Moll, 

este lugar até era relativamente normal.
— Mas a tua mãe? A avó? Ela era normal?
A Meg sorriu com tristeza. 
— Bem — respondeu —, é uma boa pergunta. Acho que com a mãe 

tudo era apenas uma questão de graus.
Avançou mais dois passos na direção do cadeirão e tocou-lhe com as 

pontinhas dos dedos. E então, antes que o seu instinto de maluquinha 
das limpezas a avisasse de que poderia apanhar pulgas, de que nunca con-
seguiria tirar o cheiro, de que estava imundamente porco e cheio de germes, 
baixou-se e sentou-se nele, exatamente no cadeirão da sua mãe. Deixou 
reclinar a cabeça, apoiando-a no estofo gasto, e olhou para cima, para a 
Molly, e sorriu. 

— Pequenos e minúsculos graus.
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Sexta-feira, 5 de novembro de 2010

Olá de novo, Jim!

Estou encantada por perceber que não o assustei, e obrigada pela sua  
resposta. Foi fascinante ficar a saber mais sobre si e, claro, agora vejo 
que deveria ter começado por se apresentar como James. Parece-se mais 
com um James do que com um Jim, mas concordo que Jim é um nome 
muito mais «simpático» — especialmente aí em Gateshead. Suponho 
que não goste muito de dar nas vistas! Será que tem um belo sotaque?  
Eu não tenho muito sotaque. Provavelmente diria que sou uma «fina»!  
Fui criada nos arredores de Oxford, fui para a escola primária femi-
nina local, o meu pai e a minha mãe eram ambos escritores. O meu pai  
escrevia sobre medicina, a minha mãe, sobre jardinagem. Era tudo uma  
classe média muito de uma esquerda decadente, ninguém se olhava ao  
espelho, ninguém usava aspirador. Mas, no fundo, havia uma profunda,  
profunda tristeza. Provavelmente por causa do bebé, da Athena. E de 
outras coisas que aconteceram. Coisas sobre as quais não posso mesmo 
falar. Apesar disso, podia ter tido uma infância feliz, mas não o foi. 
E, depois, ambos morreram novos, os meus pais, praticamente um a 
seguir ao outro. Eu tinha 20 anos quando o meu pai faleceu, 23 quando 
a minha mãe também se foi, e havia ainda todas aquelas coisas, coisas  
sobre as quais nunca falámos. Coisas sobre as quais eu, realmente, que- 
ria que se tivesse falado. Mas sabe como é quando se tem aquela idade, 
pensamos que temos todo o tempo do mundo, não é? Devo dizer que era  
uma criança estranha, um pouco como o Jim também diz que era. Eu 
era muito introvertida e vivia uma espécie de vida imaginária colo-
rida. Colecionava coisas de forma obsessiva e molhei a cama até ao iní-
cio da adolescência. Era mesmo bastante selvagem em alguns aspetos. 
Bastante selvagem, mas também terrivelmente tímida. Estava sempre 
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a ser levada a terapeutas, mas nenhum deles descobria fosse o que fosse. 
Foi então que saí de casa. Aos dezoito anos, fui para a universidade e  
mudei completamente, desabrochei para algo bastante diferente. Era como  
se a minha infância jamais tivesse acontecido, como se tivesse mudado 
de pele. E eis que ali estava, ali estava eu. Bem, nas fases iniciais do eu. 
Além disso, suponho que, de certa forma, passara por uma tão estra-
nha e desconfortável infância que me obriguei, de um modo absoluta-
mente determinado, a dar aos meus filhos a melhor infância possível.

Resta ver se eles dirão ou não se fui bem-sucedida.
Bem, conte-me mais sobre o seu filho. Vive com ele? Que idade 

tem? Como se chama? Fico feliz por ter um filho. Vai dar-nos mais 
assunto para falar.

Oh, Fiiiii! Pum! Pum! Pum! O fogo de artifício já começou aqui 
na aldeia. Espero que possa estar a ver alguma maravilhosa exibição 
algures, bem embrulhado, quentinho e aconchegado. Eu já me con-
tento só em ouvir o som do fogo, aqui na minha cadeira. Não consigo 
mesmo arranjar motivação para sair lá para fora e ficar ali ao frio 
com um monte de estranhos!

Desejo-lhe o melhor, Jim, cuide-se,
Lorelei

Abril, 1987

Cresceram os seios à Bethan. Enormes. Assim, de repente, do nada. 
Num minuto, era uma coisinha cheia de ossos dentro de um sutiã de 
menina da Woolies, e, a seguir, andava nas lojas com a mãe, à procura 
de qualquer coisa com copa 32C. Ao mesmo tempo, a Megan sentia-se 
alarmada (era a sua irmã mais nova!) e invejosa (era a sua irmã mais 
nova!), mas, sobretudo, fascinada por a Bethan ter, agora, o único par 
substancial de mamas na família.

— Deixa-me vê-los — martirizava ela, enquanto a Lorelei e a Beth 
entravam apressadas em casa numa tarde seca de abril, a poucos dias 
das férias da Páscoa.

A Beth parecia embaraçada ao ver a Meg surripiar-lhe o saco. 
— Oh! — disse ela, passando os dedos pela renda creme com a 

armação sólida e as suas questionáveis copas amplas. — Lindo! — excla-
mou, tentando não soar invejosa. — Trouxeste mais alguma coisa?
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— Não — respondeu a Beth, reavendo bruscamente o sutiã e  
enfiando-o no saco das compras, antes que os irmãos mais novos  
o vissem.

— Eu, por acaso, trouxe! — disse a Lorelei, com as suas proemi-
nentes maçãs do rosto bem rosadas e os olhos verdes a faiscar. — Olha! 
Abriu uma loja nova lá na cidade. Como é que se chamava, Beth?

A Beth revirou os olhos e disse: 
— Eurostrecher.
— Sim! Eurostrecher! Aquela loja espetacular que vende tudo a um  

euro. Consegues imaginar? Olha! 
Esvaziou o saco das compras, a abarrotar, em cima da mesa e dei- 

xou que os olhos percorressem o tesouro com uma alegria quase tan-
gível.

— Olha! — disse ela. — Cabides. Dez por um euro. Não são lindos? 
Adoro as cores, especialmente este azul. E esfregões de loiça, um euro 
por 20…

A Meg fitava intensamente todas as coisas em cima da mesa e disse: 
— Porque é que compraste três pacotes? 
A mãe congelou o sorriso por uma fração de segundo. Depois riu-se 

e respondeu: 
— É sempre bom ter uma reserva.
— Claro que sim — retorquiu a Meg —, pensa só em como nos 

vamos sentir superiores quando vivermos num cenário deserto pós- 
-apocalíptico e formos a única família na Terra com esfregões da loiça.

A Meg viu o rosto da Beth ensombrar e reparou num ligeiro, quase 
impercetível, abanar de cabeça. Emitiu um som de desaprovação bem 
alto e disse: 

— Sessenta esfregões da loiça, Beth. Temos 60 esfregões da loiça.
A Beth sorria como que a pedir desculpa e a Lorelei mantinha-se 

estática, com os ombros ligeiramente descaídos. O brilho fora-se dos 
seus olhos.

— Porque é que tens sempre de estragar tudo, Meggy? Porquê? — 
Os seus olhos encheram-se de lágrimas e rapidamente tratou de enfiar 
todos os seus tesouros no saco antes de sair da sala.

— Que foi? — irrompeu a Meg, olhando para a expressão acusatória 
da Beth.

— Oh, qual é a tua? Porque é que tens sempre de ser tão dura com 
ela?
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— Não estás a perceber — murmurou a Meg —, também é por tua 
causa, por causa de toda a gente nesta merda de família, que ela é como 
é. Vocês encorajam-na!

— Mas o que é que interessa? — respondeu a Beth. — Que interessa 
se temos ou não demasiados esfregões da loiça? Que interessa se fica 
feliz com coisas esquisitas? Porque é que isso te incomoda tanto?

— Porque — começou ela, com a raiva a transformar-se mental-
mente em peças de discurso mais maleável —, porque acho que ela está 
doente.

A Beth desatou a rir. Mas depois parou drasticamente. 
— Doente?
— Sim — respondeu a Meg. — Mentalmente. Doente da cabeça.
— Oh, não sejas ridícula!
— Não estou a ser ridícula. Falo a sério. Todas estas… todas estas 

coleções e obsessões com as cores e com os panos de cozinha… e os 
arcos-íris.

A Beth encolheu os ombros.
— E pensa em como ela era em pequena. Estás a ver? Colecionar 

cabelo? Toda a gente reage como se isso fosse normal. Não é normal.  
É coisa de doidos.

— O que é que vocês as duas estão para aí a segredar? — perguntou 
o Rory, ao passar por elas no corredor, com o cabelo louro comprido a 
tapar-lhe os olhos, as pernas compridas e magras como as do pai dentro  
de umas calças de ganga largueironas, o rapaz mais atraente da tur- 
ma, aparentemente. Não que se interessasse ainda no que as miúdas da 
turma pensavam dele. Tinha só 12 anos.

— Nada — cortou a Meg.
— Estão a falar dos esfregões da loiça, não estão?
A Meg não respondeu. A Beth disse: 
— Não comeces.
— Não estou a começar nada — disse ele em tom descontraído. — 

Acho que é fantástico. Esfregões da loiça nunca são de mais.
— Onde está o Rhys? — perguntou a Beth, mudando delicadamente 

de assunto.
— Lá fora — respondeu o Rory. — Em contemplação.
As três crianças riram-se com a previsibilidade da resposta. A Megan 

olhou para a Beth e para o Rory, os seus irmãos, que, apesar de todas  
as diferenças, eram as suas almas gémeas. De seguida, pensou no Rhys,  
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no minúsculo, enigmático e inexplicável Rhys, deitado no jardim, a olhar 
para o vazio do azul, completamente só. Por um instante, chegou a pen-
sar em ir ter com ele, para lhe perguntar em que pensava. Foi então 
que tocou o telefone no hall. Era o Andrew Smart a querer levá-la a um 
concerto no sábado à noite, e depressa todo o pensamento anterior desa-
pareceu da sua mente.

O Domingo de Páscoa amanheceu quente e dourado. Os olhos da Meg 
debatiam-se para se abrir quando encontraram o estonteante sol da ma- 
nhã. O despertador do rádio dizia-lhe que eram 8h29. Parou de se esfor-
çar para abrir os olhos e voltou a fechá-los. Enquanto esperava pelo sono, 
os seus pensamentos voaram para os acontecimentos da noite anterior: 
o chiar de pneus no alcatrão quando o Andrew Smart e o seu amigo Nick 
pararam à porta de casa para a virem buscar; o aroma metálico da vodca 
na garrafinha de bolso que passou por entre as mãos dos três; o pôr do 
sol por detrás das árvores altas, ao mesmo tempo que o campo se enchia 
de um tom azul acobreado; os dedos do Andrew Smart a percorrerem, 
distraídos, o fundo do pescoço dela; a maravilhosa sensação de ligeire- 
za daquilo que é ser-se adulto, a sensação de fugir de casa e da aldeia, o bur- 
burinho da fila a envolvê-la ao aproximar-se do local do evento, o cheiro 
da cerveja gelada, o toque das t-shirts suadas dos estranhos a passarem-
-lhe pela pele nua, o braço do Andrew sobre o seu ombro, a música, o ba- 
lanço das ondas provocadas pelos empurrões junto ao palco e depois o ar 
fresco na pele ao regressarem de carro a casa, a toda a velocidade, a voar 
pelas estradas, as sombras pontiagudas das árvores a cruzar a estrada 
sob as luzes dos candeeiros e, depois, um beijo rápido, nos lábios, à porta 
de casa. Nada mais — não tinha sido um encontro, não nesse sentido.  
O Nick observara, deliciado, lá do banco de trás e dissera: 

— Oh, coisa mais linda! 
O Andrew atirara-lhe com um saco de papel enrolado e a Meg saiu do  

carro, deslizando para a escuridão da casa adormecida tão suavemente 
como o ar, a cheirar ao fumo dos cigarros dos outros, a sorrir.

Sobressaltou-se ao vê-lo ali sentado.
— Rhys! Fogo, pregaste-me cá um susto! O que é que estás aqui a 

fazer tão tarde?
Ele estava sentado à mesa da cozinha, de pijama, com o cabelo louro 

liso à volta da cara. As mãos estavam bem abertas sobre a mesa, banhado 
pela luz azulada da Lua que entrava pela janela. Encolheu os ombros.
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— Não conseguia dormir — respondeu.
A Meg franziu o sobrolho. 
— E não podias, não sei, talvez, ler um livro ou outra coisa? — per-

guntou. Ele encolheu os ombros e as mãos abertas tornaram-se punhos 
cerrados. — Anda — disse. — Estou com muita pica para dormir, anda 
ver televisão comigo.

A sala estava escura, não fossem as cinzas na braseira. Os restos 
da noite dos pais ainda estavam espalhados pela divisão: dois copos de 
vinho vazios, um frasco de azeitonas, o jornal Mail, chinelos e um livro 
de cozinha aberto na receita do frango Marsala. O sofá mantinha as mar-
cas de ambos os pais e do cão. As almofadas não tinham sido ajeitadas, 
nem os restos retirados, era como se tivessem desaparecido em vez de 
irem para a cama de um modo ativo.

O filme estava no fim, uma fita americana antiga em que as mulhe-
res tinham penteados de pontas viradas para fora, e os homens, ridícu-
las calças à boca-de-sino, e uma banda sonora composta por música de 
elevador. A Megan foi buscar um pacote de sumo de laranja e dois copos.

— Meggy! — ouviu a voz baixa do pai emanar algures vinda do alto. 
— És tu?

— Sim.
— Só queria verificar. Dorme bem, querida.
— Tu também, pai.
A Meg e o Rhys olharam um para o outro e sorriram.
— Há quanto tempo estás aqui sentado? — perguntou a Meg.
O Rhys encolheu os ombros. 
— Não sei.
— Costumas fazer isto muitas vezes?
— Nem por isso.
— Em que é que estavas a pensar?
— Em nada de especial.
Na televisão, uma mulher americana gritava a um homem ameri-

cano que usava óculos de aviador e um colar dourado. Estavam os dois 
debaixo de uma palmeira.

Normalmente, nesta altura, a Meg teria desistido. Mas a sua mente 
estava lenta com a vodca e com a música, e com os primeiros avan-
ços muito tentadores no campo da paixão, por isso chegou-se para mais 
perto do irmão e fitou-o pensativamente e perguntou:

— És feliz, Rhys?
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Ele olhou para o lado, para ela. 
— Claro que sim.
— A escola está a correr bem?
— Sim, está bem.
Ela fez uma pausa e depois continuou. 
— É que, sabes, o Rory parece ter já feito muitos amigos, mas tu…
— Há mais coisas na vida do que os amigos — resmungou em res-

posta.
A Megan concordou. 
— Claro — disse —, mas há alguém na escola, alguém com quem te 

dês bem, por exemplo, ao almoço e assim?
— Claro que sim — respondeu. — Montes de gente.
— E são simpáticos contigo?
O Rhys voltou-se para ela e fitou-a com uma expressão exasperada. 
— Vamos limitar-nos a ver o filme, OK? — disse ele.
— Eu não quero ver o filme. Quero falar contigo. Nunca falo contigo.
— A conversa é sobrevalorizada.
— Como é que podes dizer isso?
Ele afastou-se dela e reposicionou-se no sofá.
A Megan contemplou-o por um instante, todo o delicado conjunto 

dos seus traços, os braços musculosos a caírem de uma t-shirt cinzenta, 
as nítidas joelheiras a espetarem através do tecido das calças de ganga 
fora de moda. Parecia zangado, triste.

Ela suspirou e, quando o filme acabou, cinco minutos depois, pas-
sou carinhosamente a mão pela cabeça do Rhys e dirigiu-se para a escada 
para ir para a cama sem lhe dizer boa noite.

Quando a Megan finalmente se levantou, duas horas depois do primeiro 
despertar, encontrou a mãe na cozinha metida num pijama estampado 
com rosas e com o seu longo cabelo enrolado num carrapito.

— Oh, que bom — esboçou um sorriso rasgado —, estás acordada! 
O Bob e a Jenny vão-nos deixar cá os pequeninos daqui a meia hora, para 
uma caça ao ovo. Preciso da tua ajuda.

— O concerto foi fantástico, obrigada por perguntares — retorquiu 
a Meg. — O Andrew Smart beijou-me nos lábios e combinámos voltar a  
sair na quinta-feira.

A mãe lançou-lhe um olhar de surpresa. 
— Oh — disse vagamente —, que bom! Foi bom, então?
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— Claro que foi bom. Não que esperasse que quisesses sabê-lo, quan- 
do há coisas vitalmente importantes para preparar como a caça ao ovo.

— Oh, Meggy — a mãe cruzou os braços e mostrou-se amuada.  
— Ninguém está a dizer que é vitalmente importante, é só que isto é 
o que somos! Os Bird. Isto é o que fazemos. No Domingo de Páscoa. 
Chova ou faça sol. É uma tradição.

— Sim, mas, mãe, o teu filho mais novo tem agora 12 anos. É uma 
tradição que precisa de acabar.

— Que disparate.
— Não percebo, se o Bob e a Jenny têm o seu próprio jardim, porque 

é que não fazem a sua própria caça ao ovo? Para os seus próprios filhos?
Os olhos da mãe começaram a marejar-se de lágrimas. 
— Porque — disse ela — nós temos recantos e fendas melhores 

no nosso jardim. Na casa ao lado ficavam todos na relva… estás a ver,  
é muito plano…

A Megan anuiu com ar sábio:
 — Oh, sim — disse. — Muito plano. Coitadinhos!
— É por isso mesmo. — A mãe ignorou o sarcasmo e iluminou-se. 

— Preciso de me despachar e de me ir vestir. Podes abrir tu os embru-
lhos?

A Megan suspirou. 
— Sim. Claro.
— Boa — sorriu, radiante. — Obrigada, minha querida.
O Bob e a Jenny e os três filhos chegaram quando já passava das 

11h00. O Rory e o Rhys concordaram em juntar-se aos pequeninos e, 
por volta das 11h30, todos os ovos tinham sido encontrados. Os olhos 
da Lorelei brilhavam numa mistura de satisfação, mas a Megan não 
conseguiu deixar de reparar numa ponta de medo quando as crianças 
entregaram os ovos à Lorelei para que os guardasse para «depois do 
almoço».

— Não se esqueçam de guardar as pratas — disse, encantada. — Todas  
essas lindas, lindas cores!

A Megan expressava um som de desaprovação e disse qualquer coisa 
mazinha sobre a mãe entredentes que, felizmente, ela não ouviu.

— Que pena não poderem ficar para o almoço — disse a Lorelei 
quando os vizinhos se despediram, uma hora mais tarde.

— Sim, bem, a mãe do Bob chegou da Irlanda, por isso vamos ter 
uma grande reunião do clã.
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A Pandora estava nas Baamas com o Laurence e a Lorna estava em 
Devon com amigos. Pela primeira vez desde que se lembrava, a família 
Bird estava sozinha no Domingo de Páscoa.

— Bem — disse o Colin, levantando os talheres e amachucando os 
guardanapos de papel depois do almoço. — Tive uma ideia. Um bocadi-
nho maluca. Ora oiçam… que tal na próxima Páscoa, já que pode ser a 
nossa última Páscoa com toda a gente ainda em casa, irmos para algum 
lado? Nunca mais fomos a lado nenhum juntos, em família, desde que 
os gémeos nasceram. Há sempre uns pacotes espantosamente baratos 
nesta altura. E eu quis sempre ir à Grécia.

A Megan deu-se conta da mudança de expressão no rosto da Lorelei 
mesmo sem estar a olhar para ela. Era como um bloco de gelo flutuante 
a passar pela sala, inabalável e ameaçador.

Primeiro soltou uma gargalhada, tal como a Megan desconfiava que 
acontecesse, com um som ameaçadoramente jovial. E depois disse: 

— Que ideia mais parva, Colin. Como é que te passou pela cabeça 
que podíamos ter dinheiro para ir a qualquer lado com quatro filhos?

— Bem — respondeu o Colin, a tentar começar, um pouco nervosa-
mente, a empilhar os pratos sujos. — Tenho estado a pensar, como as 
miúdas já estão crescidas, já não precisamos do carro grande. Ou seja, 
quando é que foi a última vez que nós os seis fomos a algum lado jun-
tos? Por isso, podíamos vendê-lo…

— Ora — bufou a Lorelei. — Quem é que ia querer comprar a por-
caria do nosso carro velho e nojento?

— Podíamos vendê-lo aos Millers — continuou ele pacientemente. 
— Estão à espera do quarto filho a qualquer momento. Já ofereceram 
1700 por ele.

— Ah! — disse a Lorelei. — Têm mais dinheiro do que bom senso, 
esses Millers.

— E, além disso, se tivermos só um carro, já não preciso de uma 
garagem dupla. Até estive a falar com o Bob e ele disse que podia com-
prar a outra metade da nossa garagem por cinco mil…

A Megan susteve a respiração durante cerca de 30 segundos, obser-
vando o desenrolar daquela conversa quase hilariante e condenada à 
partida.

— Cinco mil! Ah! Que ridículo.
— Bem, sim, mas ele quer construir um anexo nas traseiras e usar 

a garagem como ateliê, por isso, para eles até seria útil.
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— Mas, e todas as nossas coisas? Quer dizer, temos tantas coisas 
guardadas ali dentro.

— Bem, sim, de facto temos. Tal como várias piscinas insufláveis 
rotas, minha querida. Precisa, claramente, de uma boa limpeza.

Na ausência de qualquer coisa lógica que pudesse ser dita, a Lorelei 
limitava-se a agitar as suas mãos ossudas e a dizer: 

— Oh, isso é tudo uma parvoíce. E um pacote para a Grécia soa a 
uma coisa bastante desagradável.

O Colin sorriu com amabilidade e voltou-se para os seus quatro filhos. 
— Meninos? O que é que acham? Páscoa ao sol? Chocos e batatas 

fritas para o almoço? Piscinas com escorregas? Discoteca da zona? — 
Esta última sugestão foi dirigida para a Megan e para a Bethan.

A Lorelei voltou a soltar uma gargalhada, com aquele tom agudo de 
menina de colégio que ela tinha. 

— Ah! Parece-me que alguém andou a fazer o seu trabalho de casa.
— Só alguns folhetos — disse o Colin —, dos agentes na estrada. 

Queres dar uma vista de olhos? — Ele sorria e olhava, de cada vez, para 
cada um dos filhos.

— Oh, Colin, francamente — disse a Lorelei, empilhando os pratos 
para o seu lado da mesa. — Este é mesmo o plano mais disparatado que 
alguma vez ouvi. E mesmo que pudéssemos pagar isso, quem é que nos 
diz que os Millers e o Bob não mudam de ideias e nos deixam com uma 
enorme dívida por pagar a uma dessas agências de viagens reles? Se vai 
ser a nossa última Páscoa juntos, então que seja aqui! Na Casa dos Bird. 
Não acham que é assim que deve ser, meninos?

Um terrível silêncio caiu sobre a mesa. O Rory baixou o olhar para 
o colo. A Bethan roía as unhas e o Rhys olhava fixamente para o teto.  
A Megan observava, através da janela da cozinha, um corvo que baloi-
çava lá fora nos ramos de uma árvore e tentava não atribuir demasiado 
simbolismo a tal presença naquele preciso momento.

— Eu gostava de ir a qualquer lado — disse a Megan, tomando a dian- 
teira enquanto filha mais velha. — Quer dizer, sei que poderei sempre vol- 
tar aqui à medida que os anos passarem, mas quando sair de casa, quem 
sabe se alguma vez teremos uma oportunidade de ir de férias juntos 
outra vez? — Encolheu os ombros e deixou as palavras a flutuar no ar.

Um pequeno fragmento de silêncio ficou ali suspenso, durante o  
qual o Colin acenava com a cabeça em tom de encorajamento, e foi en- 
tão que a Lorelei arqueou as sobrancelhas exasperadamente.
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— E tu, que achas? — perguntou à Beth.
Ela sorriu a desculpar-se e respondeu: 
— Eu faço o que vocês todos quiserem.
— Rory?
— Era bom — disse Rory. — Sim. Fantástico. — Depois pareceu sen-

tir-se um pouco incomodado pela sua traição e virou-se para o outro lado.
— Rhys?
O Rhys corou e encolheu os ombros. 
— Não quero saber — disse ele quase silenciosamente.
— Bem, está resolvido — disse a Lorelei, triunfante, levantando a 

pilha de pratos que tinha à frente. — Parece que ninguém está parti-
cularmente interessado. E tenho a certeza de que podemos pensar em 
melhores formas de gastar tanto dinheiro. A Meggy vai entrar na univer-
sidade agora, em setembro. Isso vai ser uma grande despesa.

O Colin franziu o sobrolho e disse: 
— Sabes bem que a minha mãe se ofereceu para nos ajudar com 

isso tudo, logo isso não é um problema, querida.
— Bem — disse ela, pousando a pilha de pratos no lava-loiça com 

um grande estrondo —, ainda assim, não vejo qual o interesse de gastar 
todo esse dinheiro numas férias em que ninguém está interessado.

A Meg contemplou a figura da mãe, rígida e demasiado magra, 
junto ao lava-loiça da cozinha, as omoplatas salientes através do algodão 
de cambraia da túnica, e engoliu a vontade de ir direita a ela e de lhe 
bater com os talheres na nuca, com imensa força. Em vez disso, inspi-
rou profundamente e disse: 

— Hum, acho que me lembro de ter dito que eu queria ir, mãe.
— Eu também — disse o Rory.
Os ombros da Lorelei baixaram, e suspirou. E então, muito lenta-

mente e deliberadamente, saiu da cozinha, a soluçar baixinho, quase 
em silêncio.

No dia 25 de julho desse mesmo ano, enquanto a Loreley estava nas 
compras e a Megan beijava agressivamente o Andrew Smart — ambos 
deitados num cobertor no campo, no meio do nada —, e os gémeos e 
a Bethan estavam sozinhos em casa, dois rapazes de 16 anos, vestidos 
com blusões e capuzes, assaltaram a casa e levaram — depois de uma 
descontraída primeira exploração — o leitor de vídeo, dois televisores, 
um relógio, algumas joias, uma perna de borrego e um bocado de carne 
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de vaca da arca congeladora da despensa. Fizeram tudo isto sem que 
qualquer um dos três miúdos que estavam em casa desse por eles, e foi 
só quando bateram com a porta da cozinha, à saída, que o Rhys esprei-
tou pelo peitoril da janela, mesmo a tempo de os ver a correr pelo car-
reiro do jardim abaixo, em direção à rua. Correu para uma janela que 
desse para a rua e viu-os apinharem-se dentro de um Ford Escort preto-
-mate e a saírem disparados em direção à aldeia num intenso chiar de 
pneus, aos berros e gritos com as janelas abertas, como se pensassem 
que estavam no Harlem.

O Rhys achou todo o episódio indescritivelmente excitante. Chamou 
o 112 antes de chegar a contar aos outros, com medo de que mais alguém 
o quisesse fazer. E, nos dias que se seguiram, todo aquele episódio foi o 
tema de conversa à hora de jantar, a ponto de se tornar enfadonho. Mas 
a Lorelei não conseguia ver que toda a história não passava de um drama 
inofensivo. Só conseguia ver naquilo — dizia nas suas melodramáticas 
palavras — «uma violação semelhante a um estupro». Não parava de 
deambular sozinha à volta da casa, a espreitar nas esquinas, a tocar nos 
objetos. E ao mero som de passos no pavimento do lado de fora da janela, 
ou ao guincho de um carro conduzido a alta velocidade, ou ao ronco de 
um carro conduzido demasiado lentamente, ou ao estalar de um galho 
sob as patas de um qualquer esquilo, ou com o restolhar das folhas na 
brisa suave, a Lorelei corria num ápice para a janela mais próxima, com 
os braços abraçados a si própria numa posição defensiva.

— Eram só miúdos — dizia a Megan —, nada mais do que um par 
de atrasados mentais com acne.

Mas isso não apaziguava a Lorelei.
— Pois podeis ir todos vocês para a Grécia no próximo ano — dizia 

ela num tom de superioridade moral —, que eu fico aqui a proteger  
a nossa casa.

Logo, é claro que ninguém foi à Grécia.

Abril, 2011

O telemóvel da Meg tocou. Atendeu-o no braço do cadeirão da Lorelei, 
à espera de que fosse o Bill a contar-lhe que ele e os miúdos já tinham 
chegado e que tudo estava a correr como planeado. Mas era um número 
desconhecido. Ficou a contemplá-lo por um instante.
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— Quem é? — perguntou a Molly, roendo ansiosamente uma  
unha.

— Não roas as unhas — ciciou-lhe a Meg. — A sério, não sabes onde 
andaste com as mãos.

A Molly tirou o dedo da boca e limpou-o distraidamente ao tecido 
dos calções.

— Quem é? — voltou a perguntar.
A Meg carregou no botão «Desligar». 
— Número desconhecido — respondeu. — Não tenho a certeza se, 

neste momento, sou capaz de enfrentar uma conversa com uma pessoa 
normal. Se calhar, deixam mensagem no voicemail.

— Ficas esquisita aí sentada — disse a Molly.
— Eu sinto-me esquisita aqui sentada.
— Posso sentar-me também?
— Claro. — A Meg levantou-se e acomodou-se no canto para arran-

jar espaço para a filha se sentar.
A Molly reclinou a cabeça cuidadosamente nas costas do cadeirão e 

apoiou as suas delicadas mãos sobre os braços. Levantou os olhos para 
a mãe. 

— Então era assim e aqui que ela passava todo o seu tempo? Só aqui, 
nesta cadeira?

— Praticamente. Segundo a assistente social, ia à aldeia um par de 
vezes por semana, comia qualquer coisa, falava com os vizinhos, ia à 
loja social, comprava um ou dois jornais. Às vezes ia nadar um pouco na 
piscina municipal, especialmente porque assim podia tomar um duche, 
acho eu. E todos os fins de semana metia-se no carro e ia ao supermer-
cado grossista, para comprar umas coisinhas — resmungou entreden-
tes. — Comprar umas coisinhas. Que mulher mais irritante e ridícula.  
E depois voltava para casa, empurrava-se pelo meio dos corredores escu-
ros como breu e emergia aqui como uma ratazana a sair por uma tampa 
de esgoto.

— Oh, não me fales em ratazanas.
— E só Deus sabe o que faria depois. — A Megan olhou à sua volta à  

procura de vestígios de atividade. Reparou no portátil da mãe; era mi- 
núsculo, último modelo, devia ter custado uma fortuna. Não fazia ideia  
de onde saíra aquilo. Sabia que a mãe, além dos seus dois amores que 
eram a Internet e as compras, nunca desenvolvera o hábito de fazer com- 
pras online, especialmente porque isso obrigá-la-ia a demorar muito  
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tempo a chegar à porta da frente para recolher as compras. Daí que 
devesse ter comprado aquilo nalguma loja. Não conseguia imaginar a  
mãe numa loja a comprar um computador portátil. Ainda assim, lá estava  
ele, coberto por uma fina camada de pó, intocado durante os quatro dias 
que tinham passado desde a sua morte. Tinha havido uma história de 
um namorado online. Um homem de Gateshead chamado Jim que ela 
nunca chegara a conhecer, mas por quem declarara, dramaticamente, 
estar loucamente apaixonada. Ao que parece, pelo que a Meg conseguira 
apanhar nas linhas de conversa enviesada que tivera com a mãe, soubera 
que o Jim poderia ter problemas pessoais. Perguntou-se se o Jim saberia 
da morte da Lorelei. Depois percebeu que obviamente não deveria saber. 
Provavelmente, devia pensar que fora abandonado por ela. Abandonado 
pela Lorelei de Cotswolds. Sem mais nem porquê.

Pobre Jim.
O telemóvel dela voltou a tocar. Continuava a ser o número desco-

nhecido. Ela carregou no botão «Atender».
— Estou?
— Meg?
Todo o corpo da Meg se retorceu levemente ao escutar o tom fami-

liar da voz do outro lado. 
— Sim, quem fala?
— Sou eu. A Beth.
A Meg inspirou uma vez ao ouvir a voz e, depois, uma outra vez.
— Estou?
A Meg desligou.

Março, 1991

A Megan e a Beth sentaram-se lado a lado num espaço subterrâneo 
de cimento da Shaftesbury Avenue. O espaço não era mais do que um 
bar chamado Freuds; alguém dissera à Megan que aquele é que era o 
lugar para se estar, mas não se parecia nada com qualquer outro lugar 
onde tivesse estado antes. Industrial era a palavra. Paredes inacabadas, o 
balcão de cobre martelado, assentos cubistas, listas em quadros pretos 
escritas a giz, tudo muito escuro e muito desconfortável.

Era difícil concentrar a atenção na irmã, sentada quase em cima dela, 
a bebericar uma limonada por uma palhinha preta, porque havia uma 
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sensação constante que a invadia de que alguma coisa terrivelmente  
excitante estava para acontecer atrás de si. Não estava, claro. Toda a 
gente ali era igualzinha a ela: vinte e poucos anos, funcionários de escri-
tório novos na cidade, a ganhar pouca coisa, à procura de amor, à espera 
de que qualquer coisa pudesse ser bastante mais excitante do que de 
facto era.

A Megan sentia-se orgulhosa por estar ali sentada com a Beth. A irmã  
mais nova era uns bons centímetros mais alta do que ela, e imaginava 
que também fosse duas vezes mais bonita. Não que a Megan fosse vul-
gar. Mas a Bethan era quem tinha a longa cabeleira de cabelo preto e 
sedoso, a boca bem desenhada que apetecia beijar, umas maçãs do rosto 
coradas e umas pernas que falavam por si. E as mamas. A Bethan era a 
das mamas. Alguém dissera uma vez à Megan que as irmãs se sentiam 
sempre mais bonitas quando estavam juntas e, desde então, a Megan 
tinha descoberto que era verdade. Sem a Beth, a Meg sentia-se apenas 
razoável; com ela, sentia-se excecional.

A Beth estava vestida de preto. Calças de ganga pretas. Um casaco 
de angorá preto com as mangas arregaçadas. Uma blusa de renda preta. 
Uma fita preta no cabelo negro.

— Lembras-te da tua gabardina cor-de-rosa às bolinhas? — pergun-
tou a Megan, voltando ao lugar onde, mais cedo ou mais tarde, acaba-
vam sempre por regressar — a infância.

— A cor-de-rosa? Como me poderia esquecer! Era literalmente a 
coisa mais importante no mundo para mim. Ela ainda a tem, sabias?

A Meg grunhiu e disse: 
— Claro que tem. Acho até que isso se aplica a qualquer peça de 

roupa que queiras mencionar.
— E então? — disse a irmã, e a expressão foi-se tornando mais séria. 

— Vais lá?
A Meg resmungou. Fim de semana da Páscoa. Dissera à mãe que 

logo lhe diria, que não tinha a certeza de quais eram ainda os seus pla-
nos e, nessa altura, a mãe tentara fazer-lhe parecer que, de uma maneira 
ou de outra, não se iria importar, ainda que fosse a primeira Páscoa que 
a Megan não passaria em casa, algo que para a Lorelei, só de pensar 
nisso, já pareceria traumático. 

— Não sei — disse ela. — É um esticão.
— Eu sei — disse a Beth —, mas, por favor, anda lá. Vai ser uma 

merda se não fores.
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— Não, não vai — respondeu a irmã num tom trocista. — Vai ser 
exatamente igual a todos os outros anos, só que com menos uma pessoa 
à mesa.

— Sim, exatamente por isso. E tu és a única pessoa normal na família.
— E o pai?
— Bem, sim, quase, embora ache que 25 anos a viver com a mãe 

estão finalmente a fazê-lo ceder. Ultimamente não parece o mesmo.
— O que é que queres dizer com isso?
— Não sei. Parece distraído. E magro. Parece muito magro.
A Megan pensou no pai, no seu cabelo liso com a franja, no seu 

rosto de duende, na sua quase absurda paciência para com a sua alta-
mente tensa e imatura mulher. Não se podia dar ao luxo de se tornar  
distraído ou magro. Precisava de se sentir forte, sensível e comple- 
tamente comprometido, ou toda a estrutura das coisas poderia simples-
mente desabar.

— Como estão os gémeos?
— Hum.
— Hum?
— Oh, estão bem. Mas o Rory arranjou uns amigos novos um bo- 

cado duvidosos.
— E não são sempre duvidosos os amigos que ele arranja?
— Bem, sim, mas estes são ligeiramente mais duvidosos do que o 

último lote.
— Drogas?
A Beth encolheu os ombros. 
— Provavelmente.
— Oh, meu Deus! — A Megan passou as mãos pelos caracóis casta-

nhos. — E o Rhys?
— O Rhys é o Rhys. Sem amigos duvidosos. Sem amigos de qual-

quer espécie, pelo que percebo. Limita-se a ficar sentado no quarto, a 
ouvir música grunge em altos berros até bastante tarde.

— Esse miúdo não dorme que chegue.
— Não, eu sei, e está a afetar o seu desempenho na escola. Sabes, o 

Rory pode simplesmente folhear o caderno em meia hora para rever a 
matéria, e está feito, mas o Rhys precisa mesmo de estar concentrado,  
e como não dorme mesmo nada bem, bem, o pai acha que ele vai chumbar 
no exame do secundário. E ele anda um bocadinho, tu sabes, esquisito.

— O quê, mais esquisito do que é hábito, é isso que queres dizer?
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— Sim, um bocadinho. Aqui há tempos, foi levado ao diretor da 
escola por andar a rondar os vestiários das raparigas.

— Não!
— Sim. Foi horrível. Só ficámos a saber disso porque o pai conhece 

o professor de Geografia e toda a escola falou disso. Não conseguiram 
provar que o tinha feito e por isso não foi castigado, mas agora, pelo 
visto, todas as raparigas o odeiam e chamam-lhe tarado. — Encolheu 
ligeiramente os ombros. — É horrível — disse quase silenciosamente.

— Credo — disse a Meg. — O que é que a mãe diz?
— Oh, bem, sabes como é, fica do lado dele, claro, cerra fileiras 

por completo, o seu precioso bebé, etc., etc. E, tal como ela diz, não há 
nenhuma prova, apenas a palavra de uma miúda contra a dele. Mas, para 
ser honesta — fez uma pausa e baixou a voz —, não me surpreenderia 
nada se fosse verdade. Ele é o rapaz mais estranho que conheço.

— Anda-te embora e vem viver comigo — disse a Megan, subita-
mente receando pela irmã mais nova, a coração de manteiga que, pra-
ticamente, nunca passara uma noite fora desde o dia em que nascera e 
que, a toda a hora, andava com paninhos quentes para com toda a gente 
da casa, como se eles fossem os protagonistas e ela apenas mais uma 
pobre coitada. — Anda viver para Londres. A sério. Tenho espaço para 
mais uma cama no meu quarto, podíamos dividir as despesas e tudo o 
resto. Posso tentar saber se há algum trabalho na minha empresa, estão 
sempre a abrir vagas.

A Beth sorriu. 
— Sim — disse ela —, sim, está bem, está!
— O quê?
— Consegues imaginar-me a contar isso à mãe?
— Porque não?
— Porque… — A irmã pareceu ficar perturbada por um instante. — 

Não sei — disse, e sorriu. — Talvez consiga.
— Claro que consegues! Acabas a faculdade em junho. Vais ser uma 

secretária qualificada. Londres será o teu trampolim.
O rosto da Beth passou de hesitante para discretamente excitado. 
— Sim — respondeu. — Bem, vai ser divertido, não vai?
A Megan assentiu. 
— Uma dezena de formas diferentes de nos divertirmos.
— E a mãe ainda tem os gémeos…
— Para de te preocupares com a mãe!
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— Eu sei, eu sei. Tens razão. Só que às vezes não consigo evitar.
— Tu precisas disto — disse a Meg. — Tu precisas de sair de junto 

dela. Por todas as razões. Caso contrário, acabará por te engolir. Estou a 
falar a sério. Mesmo. E tu só te vais dar conta disso quando já for dema-
siado tarde.

Dois dias depois, a Beth voltou de Londres. A Casa dos Bird seguia 
silenciosa e empoeirada, inundada pela luz do Sol e pelos sons longín-
quos. Pousou a mala de fim de semana ao fundo das escadas e chamou 
uma ou duas vezes. Ninguém respondeu, e presumiu que estaria sozi-
nha. Sentia-se coberta pela sujidade da cidade grande. Embora, naquela 
manhã, já tivesse tomado um duche na imaculada e minúscula casa  
de banho da Megan, não conseguia afastar a sensação da sujidade so- 
bre toda a sua pele. Serviu-se de uma caneca de chá e levou-a para o 
quarto. Ficou de pé durante um bocado no meio do espaço do quarto, 
já não se imaginando nele, imaginando-se, em vez disso, no quarto da 
irmã em Wood Green, com o teto alto e a vista sobre uma fileira de lojas, 
a cozinha partilhada e os colegas de apartamento vindos de diferentes 
países.

Não parecia possível, mas, na prática, era obviamente possível. 
Dirigiu-se para a janela e observou a vista dos jardins exuberantes, des-
ceu o olhar até à cama de rede verde, bem lá ao fundo, com os campos 
por detrás. Memórias vaguearam-lhe pela mente, de dias que passaram 
e desapareceram para não mais regressar. Mas quando voltou os pensa-
mentos para o futuro, não encontrou lá nada, apenas espaço. Suspirou 
e sentou-se no parapeito da janela, meditando sobre a sua falta de ambi-
ção, de ímpeto. Só se inscrevera no curso de secretária porque a facul-
dade estava a dez minutos de distância e ela sabia que, dessa forma, não 
havia possibilidade de falhar. Assumiu que a certa altura iria acabar por 
se tornar uma secretária. Mas apenas por fatalismo e não por desígnio.

Começou a despir-se, sentindo o doce alívio de libertar os seios do 
sutiã desadequado que usava desde a manhã de sexta-feira. Olhou para o 
corpo pelo espelho manchado fixado na parte de dentro da porta do rou-
peiro. Observou a beleza do corpo e empalideceu ligeiramente ao pensar 
nas coisas que não contara a Meg, no bar, naquela noite. Os olhares do 
irmão. A sensação de estar alguém ao pé da porta da casa de banho.

Observara como o Rory ficava interessado por mulheres, mas com ele  
tinha sido como o desabrochar de uma flor: algo natural, inevitável, 
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quase encantador, algo distante, completamente desligado dela. Porém, 
com o Rhys era como se houvesse uma sombra negra que alastrava em 
tudo aquilo que tocava. Incluindo ela própria.

Embrulhou o corpo numa toalha, enfiou o cabelo numa touca de 
duche e rumou à casa de banho. Um som estranho obrigou-a a parar  
à porta do quarto dos pais.

— Mãe?
Puxou a toalha para mais perto do peito e abriu a porta devagari-

nho. O Rhys estava deitado na cama dos pais, tinha o edredão acetinado 
puxado até às omoplatas, estava nu até onde Beth conseguia vislumbrar, 
e fitava-a diretamente.

— Credo — disse ele, surpreendido por a ver —, quando é que che-
gaste a casa?

Ela manteve a porta entreaberta, puxando-a contra si, escudando o 
corpo daquele estranho e furioso olhar.

— Há cerca de 10 minutos — respondeu. — O que é que estás  
a fazer, Rhys?

Ele encolheu os ombros. 
— A dormir.
— Mas porque é que estás a dormir na cama dos pais?
— Tem cobertor elétrico.
Ela abanou a cabeça afirmativamente e depois fez-lhe uma careta. 
— Estão 16 graus lá fora. Para que é que precisas de cobertor elétrico?
Ele encolheu os ombros. 
— Eu gosto.
Ela repetiu o gesto afirmativo. 
— Porque é que estás nu?
— Não estou — disse ele, afastando para trás o edredão para deixar 

à vista o seu corpo pálido em cuecas demasiado grandes para o seu ta- 
manho.

Ela virou-se e esboçou uma careta. 
— Está bem — respondeu. — Vou tomar um duche.
— Como foi em Londres? — perguntou-lhe antes de ela se ir embora.
— Foi bom. — Ele gesticulou com a cabeça afirmativamente. Ela 

desviou o olhar do corpo dele e disse: — Bom.
— Como estava a Meg?
— Bem — respondeu ela —, estava bem. — Queria sair dali quanto 

antes. Não lhe apetecia estar a conversar com o irmão, ali deitado na 
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cama dos pais, em cuecas. Trancou a porta da casa de banho, encostou-
-se a ela por um instante, a ouvir os passos dele no corredor, dirigindo-se 
para perto da casa de banho. Os passos abrandaram ao pé da porta, ela 
conseguia ouvir-lhe a respiração. E então ouviu-o virar-se, afastar-se, e o 
pequeno ruído do clique da porta a fechar-se atrás dele.

A Meg acabou por vir passar a Páscoa. Dormiu num colchão no chão 
do quarto da Beth, pois o seu quarto, desde a sua última visita, tinha-se 
tornado virtualmente inabitável por causa das novas torres de revistas e 
das caixas de produtos para o lar compradas por atacado num grossista 
ao qual a Lorelei tinha aderido havia pouco tempo.

— Não é assim tão mau — disse a Lorelei, espreitando à porta, por 
cima do ombro da Meg. — Tens montes de espaço.

— Não é assim tão mau — repetiu a Meg. — Santo Deus, mãe. Porque  
é que andas a armazenar… — olhou para a caixa que estava junto aos 
seus pés — …repelente de insetos?

A mãe revirou os olhos com impaciência. 
— Vivemos no meio do campo — disse ela em tom provocatório, 

pois a Megan já não era membro residente do seu exclusivo clube de 
campo. — Aqui há montes de insetos.

— O que quero dizer é que isso é um produto inflamável, não é?  
Já imaginaste toda essa quantidade deflagrar um incêndio? Queimava  
a casa até ao telhado. Deus do céu!

— É mais económico, minha querida — retorquiu a mãe, cantaro-
lando num tom que não escondia falsidade. — Poupa-se no dinheiro da 
família.

— Bem, sim, mas a família acaba por não precisar de nenhum di- 
nheiro se acabarmos todos mortos numa bola de fogo.

— Já usei imenso disto! — cortou a mãe. — E não vai haver fogo 
nenhum.

— Mãe, toda esta casa corre risco de incêndio. Cinquenta por cento 
dela é papel.

A mãe emitiu um som de reprovação. 
— Sabes — disse —, é muito interessante o facto de me sentir perfei- 

tamente feliz a viver nesta casa, até tu apareceres e começares a criticar 
tudo.

— Isso é porque sou objetiva, mãe, vejo muitas coisas que tu não 
vês. E vejo perfeitamente o que andas a fazer aqui.
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— E que ando eu exatamente a fazer aqui, Megan, à parte o facto de 
tomar conta de tudo e de fazer o melhor que posso para cuidar da nossa 
linda casa?

A Megan não se incomodou com a resposta. Teria sido demasiado 
cruel.

O Bob e a Jenny tinham-se mudado no verão anterior e a casa do lado era 
agora habitada por um jovem casal com um bebé, que tinha resolvido 
permutar um apartamento em Calpham pela vivenda com fotografia de 
postal de Cotswolds. Chamavam-se Vicky e Tim, e a bebé, Madeleine, e 
claro que a Lorelei os convidara para o almoço de Páscoa. A Megan ima-
ginou logo que tal convite os tivesse apanhado de surpresa, deixando- 
-os sem tempo de arranjar uma desculpa educada. Bastava olhá-los nos 
olhos para perceber que era assim, vendo a hesitação e o pigarreio na 
voz de ambos e o facto de dizerem hã, oh, bem, sim, seria maravilhoso 
com uma tremenda falsidade no sorriso e no engolir em seco. A bebé 
tinha apenas seis meses, mas, apesar disso, a Lorelei plantara os seus 
ovos embrulhados em prata e trouxera os velhos cestos de vime, e todos 
escoltaram a Vicky e o Tim, mais a bebé, à volta do jardim, mostrando 
entusiasmo e espanto de cada vez que alguém encontrava um ovo, com 
a bebé nos braços da mãe a mostrar um profundo ar de perplexidade.

O borrego foi cozinhado e digerido, os ovos foram comidos, as pra-
tas, alisadas, comentadas e guardadas, o Sol brilhava, houve demasiadas  
cenouras, batatas insuficientes, as paredes amarelas queixavam-se do peso  
dos desenhos artísticos das crianças, a conversa foi decaindo sob a pres-
são de ninguém saber que mais havia de dizer e a Megan só desejava 
ter ficado em Londres. Por volta das 4 horas da tarde, a Vicky e o Tim 
levaram a bebé sonolenta para a pôr a dormir na sua casa, mas, 5 minu-
tos depois, surpreendentemente, a Vicky reapareceu com uma garrafa 
de Beaujolais e desapareceu secretamente com a Lorelei, sentando-se 
ambas na salinha a beber e a rir e a falar durante 3 horas inteiras.

A Meg e a Beth arquearam as sobrancelhas uma para a outra ao 
ouvir o som das altas gargalhadas que deslizava de dentro de casa pelas 
janelas até ao jardim onde as duas irmãs se tinham sentado a receber os 
últimos raios do Sol da tarde.

— Bem — disse a Beth —, nem toda a gente pensa que a mãe é 
assim tão horrível, como, pelo visto, tu achas.

— Eu não acho que ela seja horrível. Eu acho que está doente.
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A Beth reprovou as palavras da irmã. 
— Ela é apenas excêntrica, só isso.
— Hum.
— Bem, claro que é — disse a Beth numa gargalhada. — A sério. Ela 

é uma querida, tanta energia, tanto caráter. É bem-intencionada.
— Ela não é bem-intencionada. Sabes que não me fez uma única 

pergunta sobre o meu trabalho desde que cheguei? Nem sequer reparou 
que cortei o cabelo.

— Talvez esteja zangada contigo, por te teres ido embora de casa.
— Vá, não é normal, pois não? Que tipo de mãe é que fica zangada 

por a filha de 20 anos sair de casa?
— Talvez não por ter saído de casa, mas por ter ido viver para Londres.
— O que é que Londres tem que ver com isto? Metade dos adoles-

centes desta terra acaba a viver em Londres. É o que fazem as pessoas 
normais. E em relação ao Rhys?

— Em relação ao Rhys, o quê?
— Bem, até parece que desistiu dele. Nem sequer o obrigou a descer 

para vir almoçar. É como se não quisesse saber.
— Ela bem tentou, eu ouvi-a. Ele, simplesmente, recusou-se a descer.
— Bem, se fosse meu filho, não seria capaz de me sentar à mesa com  

essas pessoas, praticamente uns estranhos, e andar por aí a cantar «tra- 
-la-la-la caça ao ovo, caça ao ovo» como se não houvesse nenhum pro- 
blema. Eu tê-lo-ia arrastado cá para baixo. Já reparaste que ele ainda nem  
sequer comeu nada. E são… — Olhou de relance para o relógio de pulso. 
— …são quase 7 horas e ela está ali sentada, a embebedar-se com uma 
mulher que mal conhece, e o filho sozinho o dia todo, e ela nem sequer 
quis ir ver o que se passa com ele. — Levantou-se de imediato e dirigiu-
-se para dentro de casa. — Vou fazer-lhe uma sanduíche — disse.

Empilhou alguns restos de borrego frio e molho de menta entre 
duas grandes fatias de triângulos de pão e barrou-as com maionese  
da Hellmann’s, depois descobriu um saco de batatas fritas e uma lata de  
Coca-Cola e reuniu tudo numa bandeja. Sentia-se furiosa por estar a fa- 
zer de mãe do irmãozinho, enquanto a verdadeira mãe estava sentada  
a beber vinho tinto, deliciada com a atenção dispensada pela sua nova e  
desprevenida admiradora. Ao percorrer o caminho pela casa, foi sen-
tindo uma espécie de nojo pelas caixas de cartão que se alinhavam por 
toda a parte nas escadas e no corredor, pelas pilhas de correio por abrir, 
pelas pinturas à espera de serem penduradas e pela roupa à espera de 
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ser lavada. Estava tudo a meio caminho de ir para o seu devido lugar, 
tudo era trabalho em curso, sem qualquer sistema, lógica ou sentido de 
organização. Qualquer pessoa que viesse ali, incluindo o Tim e a Vicky, 
desfar-se-ia em elogios e cumprimentos a propósito do charme do lugar 
— «É tão confortável! Tão aconchegante!» —, mas não viam a verdade, 
não viam que aquela casa era o resultado de uma mente desordenada e 
da de todos aqueles que lhe facilitavam a vida e que viviam ali com ela.

A Megan parou por um instante no patamar da escada e observou os 
pássaros lá fora, nas árvores: um bando de chapins e de pardais, todos 
aos encontrões por causa do espaço. Pousou a bandeja no vão da janela 
e sentou-se. Em baixo, conseguia ouvir a mãe e a sua nova amiga a caca-
rejar e a guinchar, e, em cima do quarto do irmão, no sótão, ouvia os  
Alice in Chains a tocar em altos berros. Contudo, fora dali apenas exis-
tiam os sons da natureza, o trinado dos minúsculos passarinhos, o rufar 
do motor de um trator a voltar para casa depois de um dia nos cam-
pos, um cão a ladrar algures, longe da vista. Inspirou profundamente 
e susteve o ar por um segundo. Faltava-lhe aquilo quando estava em 
Londres; não aquela casa maluca e claustrofóbica com as suas pilhas de 
coisas, não a sua mãe ou o seu passivo pai, os irmãos problemáticos ou 
a sua irmã demasiado boazinha, mas aquilo, a calma e a pureza da vida 
fora daquelas janelas. Tornou a respirar fundo e susteve a respiração 
dentro de si por mais um segundo. E então pegou na bandeja e subiu 
os oito degraus que a conduziam ao quarto do irmãozinho mais novo. 
Oito pequenos degraus entre o agora e o depois. Entre aquilo que conhe-
cia e aquilo que iria desejar nunca ter conhecido. Entre o passado e o 
futuro, entre um pequeno instante de tranquilidade e o pior momento 
da sua vida. Quando percebeu que o irmão não lhe abria a porta após 
ter batido quatro vezes, a Megan sentiu um aperto no coração, uma sen-
sação avassaladora de mau pressentimento. Pousou a bandeja no chão 
e deu um pontapé na porta. Cedeu relativamente depressa sob aquele 
amador pontapé de karaté, bastou um parafuso mal apertado (fixado 
pelo próprio Rhys, já que a Lorelei nunca quis considerar crianças com 
fechaduras nos quartos) na parte de trás da porta.

A música estava tão alta que a Megan conseguia senti-la com os pés, 
através dos antigos e entortados tacos de madeira pregados ao chão 300 
anos antes por artesãos que nunca saberiam o que fazer com toda aquela 
cacofonia, que associariam, com certeza, à obra do Diabo. E ali estava ele.  
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Nasceu a 19 de julho de 1968, em Middlesex, 
Londres, e é uma popular autora britânica, 
reconhecida pelos seus romances contemporâneos, 
que figuram, frequentemente, nas listas de 
bestsellers. Em Portugal tem publicados os  títulos 
A Festa de Ralph (ed. Gradiva, 2000) e A Efémera 
Maravilha (ed. Difel, 2002).
Vive em Swiss Cottage, Londres, com o marido 
Jascha, as filhas Amelie Mae e Evie Scarlett, e com 
dois gatos, Jack e Milly.

«Brilhante, inteligente e credível.
Lorrie é uma das personagens mais 

vibrantes — e complexas — que 
eu li em anos. Maravilhoso.»

Jojo Moyes, autora de
Viver Depois de Ti

Autora bestseller do New York Times
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«— Maldita mulher! — disse a Meg, repentina-
mente, cheia da velha sensação de exaspero e da 
fúria impotente que sentira durante a maior parte 
da sua vida. Desferiu uma pancada no volante com 
a palma da mão. — Desculpa, querida — disse —, 
desculpa. Estou furiosa com tudo isto. Furiosa. Ela 
nunca percebeu nada, nunca teve a menor ideia de 
como se cuida de uma pessoa. Incluindo dela pró-
pria. Sabia amar os outros, mas nunca soube tratar 
deles. E se tivesse tido uma pinga da mais normal e 
decente — meu Deus, não sei — humanidade, não 
me teria deixado com isto tudo. Com toda a sua 
nojenta imundície, caos e confusão! É tudo tão, 
tão horripilante. Toda a minha revoltante família. 
É uma sequência de coisas nojentas e horripilantes. 

Subitamente fez uma travagem a fundo. Demasia-
do funda. Mesmo demasiado.

A Molly olhou para ela.

— Estás bem, mãe? — perguntou.

A Meg voltou a respirar fundo, forçou um sorriso.

— Sim — disse, acariciando o rosto da Molly. — 
Sim, estou só a... — suspirou. — Estou só a lidar 
com uma família tóxica. Consegui mantê-los longe 
todos estes anos e agora a maré está a trazê-los de 
volta, e eu sei que ia ter de acontecer, mas, ainda 
assim, é demasiado peso para carregar.»

A família Bird poderia ser perfeita. Mas não é.

Para lá da bela casa de campo, das refeições caseiras e das adoráveis brinca-
deiras de criança, algo de errado cresce no seio familiar. A pouco e pouco, 
e silenciosamente, a Lorrie transforma a casa numa fortaleza de segredos e de 
objetos inúteis. Mãe protetora e extremosa, ela é o centro do microuniverso 
familiar, arrastando os que ama para a sua obsessão em preservar memórias.

Até ao dia do trágico acontecimento que os mudará para sempre, e obriga 
toda a família a enfrentar a realidade.

Lidando com a desgraça de diferentes formas, as crianças crescem como es-
tranhos entre si. Mas o destino volta a juntá-las, forçando-as a desenterrar o 
passado e a desvendar os acontecimentos daquele fatídico Domingo de 
Páscoa.

O que se terá passado de tão grave para quebrar os laços de sangue?

A Casa onde Crescemos é um romance dramático 
sobre uma família em busca da redenção, que prova 

que não há famílias perfeitas.

«O leitor ficará desesperado por descobrir o que 
terá acontecido de tão errado com a família Bird.»

Sophie Kinsella,
autora bestseller internacional

«Com muita astúcia, Jewell enquadra 
a destruição da família Bird… É uma leitura 

absolutamente compulsiva.»
Booklist

Autora bestseller do New York Times

Até as famílias perfeitas
têm segredos


