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«Freddie estacou.

Ouvira estalar um ramo algures atrás de si. Virou-se 
na direção de onde tinha vindo, mas o campo já tinha 
sido devorado pela mata. As árvores e a vegetação 
rasteira formavam uma barreira demasiado cerrada. 
Aquele lugar deixava uma pessoa mais desorientada 
do que ele recordava, principalmente à noite. 
De repente, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo.

— Len? — chamou, detestando o facto de a voz lhe 
tremer.

Nada. Agora, não ouvia nenhum ruído.

Avançou mais alguns passos, com extremo cuidado, 
a boca seca e a cabeça pulsando de preocupação.

Logo a seguir, tornou a ouvir o ruído. Sem dúvida 
que estava ali mais alguém!

— Lenny, meu, estás aí?

Não se encontrava ali ninguém. Nem sequer Lenny…

Outro ruído. Porra! Estava mesmo ali alguém!

Freddie correu pela vegetação rasteira e seca e 
atirou-se para trás de um arbusto. Amaldiçoou o 
ruído da sua respiração pesada. Que raio é que teria 
passado pela cabeça de Lenny para querer 
encontrar-se com ele ali, àquela hora da noite?! 
Quase sentia literalmente o sabor do próprio coração, 
que já tinha na boca, como se costuma dizer.

— Ei, Freddie, és tu que estás aí? Tenho aqui o que
tu querias.

O alívio do som familiar da voz de Lenny 
aproximando-se quase o fez soltar uma gargalhada 
nervosa. Era Lenny quem tinha andado atrás dele 
aquele tempo todo… graças a Deus! Foi-se 
levantando lentamente do sítio onde estava 
escondido e esperou que o amigo chegasse ao pé dele 
para despacharem o assunto e poderem desaparecer 
dali para fora. 

Avistou Lenny. Estava a ponto de se mostrar, talvez 
pregando um susto ao amigo agarrando-o, para se 
vingar do medo que ele lhe provocara, quando um 
vulto saltou do nada sobre as costas de Lenny, 
atirando-o ao chão.»
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«Até Que Sejas Minha foi um surpreendente 
bestseller internacional de Samantha Hayes, e este seu 

novo livro parece destinado a ser outro grande sucesso… 
Vai ficar agarrado a ele até de madrugada!»

Essentials

Autora do bestseller internacional 
Até Que Sejas Minha
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Leia também:

ois anos após uma assustadora vaga de suicídios 
entre adolescentes, a vila remota de Radcote 
começa a retomar a normalidade.  

A inspetora Lorraine Fisher acaba de chegar para 
visitar a família, e o que encontra é uma atmosfera tensa
e preocupante. A comunidade vê-se a braços com novas 
mortes misteriosas e até o seu sobrinho adolescente, Freddie, 
parece estar a afundar-se em pesadelos do passado.

Quando Freddie desaparece, Lorraine sabe que tem de 
agir rapidamente… antes que seja tarde demais.

Perverso, intenso e totalmente compulsivo, Antes Que 
Morras confirma Samantha Hayes como uma das grandes 
autoras de suspense da atualidade.
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Aos meus queridos pais, Avril e Graham,
com todo o meu amor.
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UM MÊS ANTES

Agarro-me a ele enquanto o vento me vergasta o corpo, irrom-
pendo pela minha mente e varrendo-me os pensamentos. 
As árvores e as sebes são sombras de perigo a deslizar a gran-

de velocidade na obscuridade da noite. Quando torce o manípulo do 
acelerador com a mão direita, agarro-me à sua cintura, com a cara 
colada à t-shirt. Ele tem as costas quentes e sinto-lhe os músculos 
tensos através do tecido.

— Estás bem? — grita-me, virando a cabeça de lado.
— Isto é fan-tástico! — respondo-lhe, gritando também, mas não 

creio que ele me tenha ouvido por detrás da minha viseira.
A moto só tinha um capacete pendurado no guiador quando a 

gamámos e ele insistiu para que fosse eu a usá-lo.
— Queres ir mais depressa?
Sinto o coração bater simultaneamente assustado e excitado. Es-

preito por cima do ombro dele e olho de relance para o velocímetro. 
Viajamos a 90 km/h, mas parece que nos deslocamos ao dobro da 
velocidade.

— Sim! — grito, abanando o capacete para cima e para baixo para 
garantir que ele percebe.

Dobramos a curva e vejo a estrada a estender-se, longa e reta, 
à nossa frente. Chamam àquele troço «Devil’s Mile» (A Milha do 
Diabo).

Dou-lhe um apertão entre as costelas para ele perceber que quero 
levar aquilo até ao fim; que quero que acelere. E ele roda o manípu-
lo do acelerador com a mão direita. A moto estremece, o ronco do 
motor intensifica-se e eu deslizo para trás no assento quando larga 
a embraiagem. Agarro-me a ele com mais força e aperto as pernas 
contra a moto. A estrada desliza por baixo de nós a grande velocida-
de, como uma fita de alcatrão iluminada pelo luar.

Ele roda o acelerador até ao fim, levando a moto ao limite. O mo-
tor ronca toda a sua potência, levando-nos pela desoladora paisagem 
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noturna enquanto me arranca, de dentro para fora, tudo o que até 
então fervilhara na minha cabeça. Era o alívio de que eu precisava.

O fim daquele troço reto da estrada aproxima-se a uma velocida-
de superior à dos meus pensamentos e cravo os dedos nas costelas 
dele pensando em quando irá travar. Se fizéssemos a curva àquela 
velocidade, acabaríamos fora da estrada.

— Abranda! — grito.
O ronco do motor diminui imediatamente e eu sou empurrada 

para diante. As minhas ancas pressionam as suas e todo o meu corpo 
exerce grande pressão sobre ele. Ri-se, virando-se ligeiramente para 
que eu o percebesse. Os seus dentes brancos refletem puro diverti-
mento. Enquanto abrandamos, agarro a barra de metal curva atrás 
de mim e inclino a cabeça para trás.

— Foi do caraças! — exclamo.
Paramos a moto, com o motor a soltar um som cavernoso debaixo 

de nós, e ele assenta os pés na beira da estrada lamacenta para equi-
librar o veículo. O seu calçado consiste num simples par de chinelos.

— Não estás propriamente vestido à altura da ocasião — comen-
to, passando a perna por cima da traseira da moto —, mas é uma 
bela máquina!

Falo como se percebesse alguma coisa daquilo, mas a verdade é 
que nunca fora grande fã de motos. Porém, naquele momento, após 
uma única volta, sinto-me como se tivesse ficado viciada na excita-
ção da velocidade e na amnésia temporária daí resultante. O motor 
solta como que um resmungo quando desaperto a fita do capacete, 
retirando-o da cabeça. O meu cabelo faz o ruído típico da eletricida-
de estática e eriça-se.

— Eu sabia que ias gostar — afirma ele, baixando o descanso da 
moto e pressionado o corpo contra o meu.

Uma carrinha branca dobra a curva lentamente. No interior, o 
homem envia um SMS ou faz alguma outra coisa com o telemóvel. 
Vejo o luar refletir-se-lhe na cara. Não lhe despertamos a atenção.

— Já não temos muito tempo — prossegue ele. — Não tardarão 
a dar pela falta desta beleza — diz, dando palmadinhas no assento 
da moto com uma mão e apalpando-me o rabo com a outra.

Sinto o estômago às voltas por causa do que tínhamos acabado 
de fazer e tenho a cabeça a andar à roda devido ao álcool e ao que 
quer que tenha fumado.

As pessoas como eu não fazem estas coisas!
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— Talvez seja melhor pararmos agora — digo. — Deixamos a 
moto aqui e vamo-nos embora.

De repente, sinto-me aterrorizada pela perspetiva de ser apanha-
da. Carros da polícia, luzes rotativas azuis, agentes, algemas, a noite 
passada numa cela… a prisão!

— O quê, não queres experimentar conduzi-la?! — pergunta, num 
tom dececionado. — Depois de todo o trabalho que isto me deu?

Fito a moto e sinto o coração de novo a acelerar. As linhas esguias 
daquela máquina, o brilho da pintura, o tubo de escape volumoso 
e prateado — a pura excitação da potência oculta —, tudo isto me 
deixa rendida.

— Achas que consigo?
A sua boca cola-se arrebatadamente à minha. Nunca antes me 

tinha sentido assim.
— Claro que consegues! Senta-te à frente.
Ele afasta-se, segurando a moto roncante enquanto eu me sento. 

Volto a colocar o capacete, com a viseira levantada. O guiador parece-
-me demasiado afastado e tenho de me esticar para o agarrar. Mes-
mo em ponto morto, a vibração do motor transmite-me uma nova 
excitação pelas pernas acima até à espinha e ao meu cérebro toldado.

— Sabes conduzir um carro, não sabes? Bem, conduzir uma moto 
não é assim tão diferente.

O seu hálito cheira a cerveja misturada com vodca. Pergunto a 
mim mesma se o meu teria o mesmo odor e se ficaríamos ambos 
presos para sempre.

Aproximo-me para o beijar — o que estava eu a fazer? —, mas a 
abertura do capacete é demasiado estreita e acabo por lhe bater na 
testa. Desatamos a rir, com ataques incontroláveis de gargalhadas his-
téricas que quase nos fazem deixar cair a moto, que está entre nós.

— É melhor mostrares-me como é que isto funciona antes que 
eu perca totalmente o juízo — digo-lhe, agarrando-lhe os pulsos em 
seguida, num pico de terror quando outro momento de sobriedade 
me atinge em cheio. — Roubámos a porra de uma moto! Vamos me-
ter-nos numa montanha de problemas por causa disto!

Tenho as mãos, os braços e os ombros a tremer e nem o facto de 
estar agarrada a ele suaviza as tremuras. Começo a afastar-me. Aqui-
lo era tão errado!

— Tem calma — responde ele com um riso de quem se sente se-
guro de si. — Vamos lá a ver: queres divertir-te um bocado ou não?
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Mal acaba de dizer isto leva as mãos às partes laterais do capacete 
e retira-mo gentilmente da cabeça. A sua boca volta a colar-se à mi-
nha, buscando o medo e desenraizando-o totalmente com o beijo, 
que faz com que tudo pareça melhor.

Assinto com a cabeça.
— Quero — respondo-lhe, amando-o ainda mais; desejando que 

ele nunca parasse de me beijar.
Ensina-me usar o manípulo da embraiagem, quando acelerar, onde 

se encontra a alavanca das mudanças e o pedal do travão e, por fim, a 
abrandar com a mão e o pé direitos o potentíssimo monstro que é esta 
moto. Registo tudo mentalmente, fingindo que aciono os mecanismos.

— Vou sentar-me atrás de ti e, depois, arrancamos devagar. Eu 
digo-te tudo o que tens de fazer. Agora, volta a pôr isto na cabeça.

Dá-me um último beijo, mais intenso e terno do que nunca, faz 
deslizar de novo o capacete pela minha cabeça, baixa a viseira e sen-
ta-se na parte de trás do assento.

Sinto uma leve pontada de culpa, pois ele também devia ter um 
capacete.

Ajuda-me a virar a moto, empurrando-a com os pés. Temos, de 
novo, a longa reta à nossa frente. A sua superfície lisa brilha ao luar, 
molhada pela chuva recente. Eu só consigo pensar nas mãos dele a 
segurar as minhas com firmeza nos punhos do guiador. Rodo a da 
direita para trás e o motor responde de imediato.

— Estás pronta? — grita-me, sobre o ronco do motor.
Assinto com a cabeça e deixo que me guie os movimentos das 

mãos. Arrancamos devagar enquanto ele alivia lentamente a em-
braiagem. 

Olho de relance para o velocímetro. Vinte quilómetros por hora, 
mas, sentada no lugar da frente, a velocidade parece-me superior. 
Continuo a equilibrar a moto, tateando o chão de cada lado com as 
pontas dos pés. Após mais alguns toques no acelerador, levanto os 
pés do chão e pouso-os nos suportes laterais.

— Não deixes baixar o ponteiro do contarrotações — grita. — Po-
demos desequilibrar-nos e cair, se andarmos demasiado devagar.

Continua a controlar a moto, apesar de ser eu quem estava em 
contacto direto com a mesma. Passamos suavemente as mudanças, 
enquanto carrega na alavanca com o pé.

— Isto é espetacular! — grito, mas não me parece que tenha con-
seguido ouvir-me.
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Volto a olhar de relance para o velocímetro. Quero ir mais depres-
sa, puxar um pouco pela moto antes de chegarmos ao fim da reta, 
portanto rodo a mão direita para trás e sinto a máquina a responder. 
Com o crescendo das rotações ele sobe mais uma mudança e até pa-
rece que nos deslocamos a uns 150 quilómetros por hora.

Tudo flui do meu corpo e da minha mente enquanto nos apro-
ximamos rapidamente da curva. Sinto-me a ser limpa, filtrada pela 
pura loucura da viagem.

— Estou a conduzir sozinha! — grito.
Rodo para cima a mão direita e as batidas do meu coração inten-

sificam-se como as rotações do motor. Sei que ele estará a sentir o 
mesmo. Lanço alguns olhares de relance ao velocímetro: quase 90 
quilómetros, depois começamos a aproximar-nos dos 100. Ainda te-
nho estrada suficiente para puxar mais pela moto; uma oportunida-
de para mostrar a minha fibra.

— És uma motard nata! — grita ele, de trás de mim.
Sem pensar duas vezes, rodo ao máximo o acelerador.
Não há tempo para pensar ou agir. O medo, a inexperiência e a 

estupidez ofuscam em menos de um segundo qualquer possibilida-
de de racionalização. A moto ruge e lança-se para diante, projetando 
a minha cabeça para trás, contra a cara dele. A custo, mantenho-me 
agarrada ao guiador, sem saber o que fazer mas percebendo ime-
diatamente que é demasiado tarde para fazer o que quer que fosse.

A árvore é uma silhueta contrastante com o negro carregado do 
céu noturno. Avançamos direitos a ela, a 120, talvez 130 quilóme-
tros por hora.

Ele grita e sinto os seus pés a tatearem os flancos da moto, cho-
cando com os meus. Não consegue chegar a tempo com as mãos ao 
guiador e os seus pés nunca chegaram aos pedais das mudanças e 
do travão.

Deslocamo-nos, talvez, a cerca de 160 quilómetros por hora quan-
do sinto uma pancada violenta nas costelas, que me projeta para o 
lado.

Voo. Vejo o chão por cima de mim, por baixo, depois sinto-o a 
massacrar-me as costas, as pernas, a cabeça, e a terra a irromper-me 
por entre os dedos e esmagar-se na minha cara. A moto desapare-
ceu, arrancada de baixo de mim.

Depois, ouço uma pancada forte, a pancada surda do meu crânio 
dentro do capacete quando paro. Uma dor aguda apodera-se do meu 
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pescoço, de alto a baixo. Tenho a perna esquerda torcida para trás e 
sinto um sabor a sangue.

*

Quando abro os olhos, tenho uma árvore gravada na minha men-
te, o negativo de uma imagem que jamais esquecerei.

Os meus dedos arranham a sarjeta fria e húmida em busca de al-
guma coisa, qualquer coisa. Sinto o ar fresco da noite na cara. Signi-
ficaria isso que estou viva? Quero gritar, mas não consigo.

— Onde estás? — pergunto, num fio de voz.
Espero por uma resposta, mas não ouço nada — nada, além 

de… Removo o capacete partido e tento mexer-me, mas tudo me 
dói. A noite está mergulhada num silêncio quase absoluto à nos-
sa volta. Ouve-se apenas a brisa a soprar por entre a sebe, acima 
de mim. Estou na valeta.

— Estás aí?
Levo as mãos à cabeça, cheia de dores. Tremo incontrolavelmente, 

com as lágrimas a rolarem-me pela face, não sei se por causa da dor, 
do medo ou da necessidade urgente de ajuda. O que é que eu fiz?!

Por favor, meu Deus, faz com que ele esteja bem! Faz com que ele es-
teja bem!

E então avisto-o. Uma criatura contorcida, enrolada, amarfanha-
da junto à base da árvore. O meu primeiro pensamento foi que se 
tratava de outra pessoa, que não podia ser ele, que era a carcaça des-
troçada de um animal selvagem, mas quando me levanto a custo e 
cambaleio na direção da árvore reconheço os calções verdes e a t-shirt 
às riscas. Os chinelos não estão nas redondezas. A moto encontra-se 
a alguns metros dele, completamente desfeita, transformada numa 
bola quase irreconhecível de metal vermelho e laranja.

Deixo-me cair de joelhos. Ele não se mexe.
— Acorda! Fala comigo!
Ponho-lhe a mão no ombro. Ainda está quente, e encontra-se co-

berto de sangue. Um dos lados da cabeça tinha desaparecido…
Abano-o, emitindo um som que não é habitual em mim.
Um osso arroxeado tinha-lhe rompido a pele do antebraço direi-

to e o pescoço encontra-se demasiado dobrado para trás. Tem o crâ-
nio aberto, em carne viva, e o conteúdo impregna a brisa noturna de 
um odor mórbido. Não consigo conceber, na minha mente, a palavra 
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«morto», apesar de esta parecer querer emergir da minha garganta 
como uma mão de uma sepultura.

Não enlouqueças, penso. Mantém a calma. Toma-lhe o pulso. Verifi-
ca a respiração. Chama uma ambulância… telefona à polícia… faz sinal 
a alguém para parar…

Levanto-me, combatendo as dores que se tinham apoderado de 
mim, e tento fazer com que a paisagem à minha volta pare de andar 
à roda. Tudo me parece maior, mais assustador, retorcido e malévo-
lo, como se as árvores se agrupassem e marchassem contra mim e 
as sebes se enrolassem para me agarrarem.

És muito má, horrível, parece sussurrar tudo à minha volta.
Não sei o que fazer.
Podia chamar uma ambulância, ou a polícia, mas seria presa e 

atirada para o fundo de uma cela para o resto da minha vida. Era o 
que eu merecia…

Roubara uma moto, conduzira-a embriagada e, agora, o homem 
que eu amo está morto.

E então algo desperta em mim. É como se ele me dissesse o que 
fazer.

Regresso à valeta para ir buscar o capacete desfeito que me pro-
tegera a cabeça e ponho-o debaixo do braço. Depois, afasto-me a co-
xear. Não olho para trás. Não quero voltar a ver a imagem que me 
deixaria memórias que me perturbariam, me atormentariam, que 
me provocariam suores noturnos, que deixariam os meus lençóis 
ensopados. Na minha cabeça, nunca tinha estado envolvida naquilo.

Volto a parar. Por um segundo, não consigo mexer os pés. Um 
carro aproxima-se. Em pânico, vejo um portão que dá acesso a uma 
propriedade e trepo-o, atirando primeiro o capacete para o outro lado. 
Vejo luzes de faróis a descreverem um arco por cima da minha cabe-
ça no momento em que me atiro para o chão, atrás da sebe. Aquelas 
luzes iluminam toda a escuridão da minha mente. Ouço o motor do 
carro abrandar e imagino a expressão horrorizada do condutor ao 
deparar-se com aquela cena.

Desapareço na escuridão da noite, sempre com o cuidado de me 
manter colada à sebe, agachada, cambaleante, em fuga. Não faço a 
menor ideia do que será de mim.
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1

A inspetora da polícia Lorraine Fisher abrandou ao sair da es-
trada principal. A viagem desde Birmingham demorava me-
nos de uma hora mas, ainda assim, era longa o suficiente 

para que a fizesse apenas duas ou três vezes por ano.
Na sua vida, não havia espaço para arrependimentos ou lamen-

tações, portanto, o tempo que passava na companhia da irmã mais 
nova, na província, resumia-se, normalmente, ao Natal, aos aniver-
sários ou às habituais férias de verão, como era o caso. De repen-
te, uma semana inteira afastada do trabalho pareceu-lhe demasiado 
tempo… ou será que aquilo que a assustava era passar uma semana 
na companhia da irmã?

Adorava Jo; sempre a protegera, tomara conta dela e a levantara 
do chão e limpara, mas as visitas tinham, quase sempre, um preço. 
E Lorraine perguntava-se o que seria desta vez.

— Não te fartas disso? — perguntou, olhando de relance para o 
colo da filha.

Stella passara os últimos 45 minutos hipnotizada pelo telemóvel, en-
viando SMS, publicando mensagens no Facebook e entretida com jogos.

Lorraine esperara pôr a conversa em dia com a filha, saber os re-
sultados dos seus testes de final de período escolar, perceber como 
corria o trabalho para a disciplina de Geografia, mas, em vez disso, 
acabou por preencher o vazio pontuado pelo ruído monótono do 
motor do BMW M40 com um programa da Radio 4 que estava a ter-
minar. O facto de se ver obrigada a levantar-se cedo não agradara a 
Stella e — ainda de calças de pijama e com uma camisola velha ves-
tida — teve de ser convencida a fazer a viagem mediante a promessa 
de um pequeno-almoço de sandes de bacon e batatas fritas de pacote 
preparado à pressa.

— Se o pai visse isto, dava-lhe uma coisa! — exclamara, divertida, 
enquanto embrulhavam a comida em papel de alumínio e atiravam 
várias outras coisas para dentro de um saco de plástico.
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— Nesse caso, o melhor é não lhe dizermos nada, não é? — su-
gerira Lorraine, fingindo um ar algo presunçoso.

— O pai poderá obrigar a Grace a comer o seu famoso iogurte 
orgânico e toneladas de bagas mais tarde — respondera Stella, tam-
bém divertida com aquele subterfúgio.

Lorraine despedira-se da filha mais velha na noite anterior, pois 
sabia que já teriam saído quando ela se levantasse. Grace ia encon-
trar-se com uma amiga mais tarde para participarem num acampa-
mento de atletismo. Há muito que a filha esperava por aquele dia.

Jo dissera-lhe ao telefone, poucos dias antes, que a semana que 
passariam juntas seria como os bons velhos tempos. Lorraine não 
lhe respondera, mas era exatamente essa possibilidade que a preo-
cupava. Reviver os «bons velhos tempos» significava que Jo estaria 
emocionalmente desfeita, tomando decisões absurdas e fazendo 
más escolhas… e, como sempre, seria Lorraine a salvá-la dos seus 
imbróglios.

Sempre considerara a irmã uma alma intranquila. De facto, Jo 
parecia nunca se sentir satisfeita com o que tinha.

— Porque é que conduzes aos solavancos? — perguntou-lhe Stella.
Lorraine revirou os olhos e sorriu.
— A culpa não é da minha condução, mas destas estradas rurais. 

Sabes, é que já não estamos na cidade! Se descolasses os olhos desse 
telemóvel verias… vacas, ou coisa que o valha — respondeu, abanan-
do a mão na direção do para-brisas.

Campos infindáveis, salpicados de manchas verdes escuras dos 
bosques, com campos de cultivo prontos para a colheita espalhados 
pelo terreno ondulante e a estrada sinuosa contornando os acidentes 
de terreno daquela região agrícola estendiam-se até aonde a vista de 
ambas alcançava. Tudo se apresentava vibrante de vida e luxuriante, 
como se tivesse sido pintado com uma paleta de cores completamen-
te diferentes das do bairro em que viviam, em Morseley.

Se admitisse a verdade, Lorraine teria de conceder que invejava a 
irmã pelo facto de ainda viver no campo. Fora ali que ambas tinham 
crescido. A sua mudança para Birmingham, aos 18 anos de idade, 
fora na altura uma fuga — há 25 anos —, e Lorraine admitia que 
aquela cidade lhe estava no sangue, era parte da sua vida, e não con-
seguia imaginar-se a viver em qualquer outro local.

Porém, o seu coração não esquecia aquelas povoações do Warwick-
shire, sobretudo Radcote, onde passara a infância. A cor fulva enve-
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lhecida da pedra dos edifícios locais; os beirais baixos dos telhados 
de colmo das casas rústicas; as cicutas-dos-prados à beira da estra-
da; a minúscula estação de correios com o seu soalho de madeira 
antiquado e grandes frascos de rebuçados em prateleiras vergadas; 
as igrejas antigas, com as suas torres e flechas a marcar o caminho 
nos longos passeios estivais de bicicleta… tudo isto se encontrava 
gravado no seu coração.

Quando a estrada começou a estreitar, tornando-se mais sinuosa 
por entre quintas e pastagens onde se via gado, por entre campos 
cultivados e antigos celeiros de tipo holandês, Lorraine baixou o vi-
dro da sua janela e respirou fundo, cheirando o ar do campo. Era 
adocicado e algo enjoativo. Acabara de se lembrar daquele odor e já 
sentia a sensação do retorno às origens a entranhar-se-lhe na pele.

Sorriu. Aquela semana seria precisamente aquilo de que neces-
sitava: um bom descanso!

Acionou o pisca do lado direito e virou para uma estrada ainda 
mais estreita. As sebes aproximaram-se, envolvendo o caminho em 
vários tons de verde misturados com manchas mais claras de flores 
brancas ou amarelas. De vez em quando, passavam por alguma en-
trada coberta de lama seca trilhada por tratores que tinham entrado 
e saído por esses pontos de acesso aos terrenos.

— Como faremos se vier um carro em sentido contrário? — in-
dagou Stella, guardando o telemóvel na bolsa. 

Tinha os braços sobre o estômago, como quem se preparava para 
vomitar a qualquer momento.

— Nesse caso, um de nós terá de recuar até algum ponto da es-
trada onde dois carros se possam cruzar — respondeu-lhe a mãe.

— E se ninguém recuar?
— Bem, se ninguém recuar passaremos o dia nesta estrada — 

esclareceu Lorraine, habituada às perguntas intermináveis da filha. 
Por vezes, os pensamentos rebuscados da filha continham uma pon-
ta do que parecia ser brilhantismo ou uma perspicácia incomum, o 
que impedia Lorraine de a mandar calar quando outras mães já te-
riam perdido a paciência. Não se importava que a filha continuasse 
a falar pelos cotovelos, pois os seus comentários e perguntas eram 
um ruído de fundo que lhe agradava, um contraste apetecível face 
ao que tinha de suportar no trabalho. — Mas, geralmente, as pesso-
as do campo são amistosas.

— E se estiverem armadas?
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— Bem, nesse caso temos um problema — disse, voltando a ace-
lerar quando a estrada endireitou, facilitando a condução. — Sabes 
que nome dão a esta estrada? — perguntou, apontando para diante.

Aquele caminho costumava assustá-la quando era criança, trans-
mitindo-lhe uma impressão sinistra, porém, algo irresistível. Quando 
passava por aquele troço do caminho, pedalava sempre mais depressa 
até chegar à povoação seguinte, onde ia visitar uma amiga.

— «Estrada»…?
— «Devil’s Mile» — disse Lorraine, com uma ponta de irritação 

na voz. — Não faço ideia porquê — acrescentou, antes de Stella ter 
tido a oportunidade de perguntar.

— Deve ser porque o Diabo vive aqui, ou isso… — respondeu 
Stella, num tom neutro. Pareceu notavelmente menos mal disposta 
quando voltou a retirar o telemóvel da bolsa após o toque que indi-
cava a receção de mais uma mensagem. — Sempre dava outra vida 
a este sítio, onde parece reinar um tédio de morte.

— Não muito longe daqui há outra reta, a que dão o nome de Fos-
se Way — prosseguiu Lorraine.

Descrevia a rota da estrada romana à filha quando avistou cerca 
de uma dúzia de ramos de flores murchas junto à base de uma ár-
vore, à esquerda, o que a fez abrandar. Viam-se também algumas de-
dicatórias e cartões — ensopados pelas chuvas recentes — fixados 
no tronco. Detestava aquelas homenagens fúnebres temporárias a 
entes queridos que já tinham partido. Normalmente, eram home-
nagens a pessoas falecidas em acidentes trágicos e não algo verda-
deiramente sinistro, mas já tivera de se ocupar algumas vezes das 
investigações, da posterior tarefa difícil de tentar perceber o que ti-
nha acontecido quando a polícia de trânsito — a primeira a chegar 
ao local — a chamava. Trabalhara algumas vezes com a Unidade de 
Investigação de Acidentes Graves, em casos em que as investigações 
iniciais se revelaram inconclusivas e havia suspeitas de circunstân-
cias muito mais perturbadoras.

Depois de passarem pelo local, lançou um olhar de relance à ho-
menagem floral murcha, pelo retrovisor, e perguntou a si própria se 
a pessoa falecida teria sido alguém da região.

— É muito triste… — comentou.
— O quê?
— Aquelas flores. Alguém deve ter morrido num acidente na-

quele local.
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Lorraine voltou a acionar o pisca e virou para a estrada que as le-
varia, finalmente, a Radcote.

— Talvez o Diabo tenha morto ali alguém — sugeriu Stella, 
abrindo mais um pacote de batatas fritas e lavando uma mão cheia 
à boca.

*

— Nem acredito que não me disseste nada! — exclamou Lorrai-
ne, libertando-se do abraço da irmã. — Para problema familiar, esse 
é um dos grandes!

Mal tinham posto os pés fora do carro quando Jo saiu pela porta 
da frente, caminhando descalça pela gravilha, com a saia de algodão 
a roçar-lhe nos tornozelos. Estava agora ao lado da irmã, alheia à in-
diferença de Stella perante o reencontro.

— O Malc pirou-se — limitou-se a informar, com a maior des-
contração.

— Quando? — quis saber Lorraine, trancando o carro com o co-
mando à distância e entregando um saco a Stella para que a filha o 
carregasse. Depois, percorreu o caminho de acesso à casa ao lado 
da irmã.

— Há dois meses.
— Há dois meses?! E neste tempo todo nunca te lembraste de 

pegar no telefone para falar comigo?
— Não quis preocupar-te. Estás sempre tão ocupada… 
Lorraine sentiu uma vaga repentina de culpa por não ter apoiado 

a irmã. O seu trabalho invadia o tempo que devia dedicar à família. 
Na verdade, invadia tudo. As coisas eram como eram e sempre ti-
nham sido assim. No entanto, o tom de Jo fez com que a separação 
parecesse, de alguma forma, culpa sua. 

— Além disso, eu sabia que virias visitar-me dentro de pouco 
tempo, por isso pensei que era melhor dizer-to pessoalmente — 
acrescentou Jo.

Entraram no hall da Glebe House. O ar fresco e algo bafiento fez 
Lorraine revisitar imediatamente a sua infância. O odor daquela casa 
mantinha-se inalterado, de tal forma que não se surpreenderia mini-
mamente se visse a mãe sair da cozinha para a cumprimentar, lim-
pando as mãos cobertas de farinha a um avental com motivos florais 
desbotados, com o cabelo preso atrás da cabeça — num nó grisalho 
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apertado — e uma saia feita à mão por cima das meias-calças que 
usava sempre, tanto no verão como no inverno.

Afastou da mente a memória da mãe. Agora, aquela casa perten-
cia a Jo, e isso alegrava-a.

Olhou em redor, sentiu um arrepio de frio e lembrou-se de que 
tinha deixado o casaco de malha no carro. O ambiente era mais fres-
co no interior da casa do que no exterior. As paredes grossas man-
tinham a casa a uma temperatura constante durante todo o ano. Só 
quando as três lareiras eram acesas, durante pelo menos meio dia, 
é que aquele frescor constante desaparecia, permitindo-lhes andar 
pela casa apenas com a roupa essencial.

— Dá cá outro abraço! — exclamou Jo, quando pousaram os sa-
cos no chão de lajes irregulares.

Só então se abraçaram a sério e Lorraine sentiu o corpo ligeira-
mente mais esguio da irmã contra o seu; as suas costelas e a cintu-
ra fina sob o algodão da blusa branca que Jo envergava. De repente, 
lamentou as duas refeições de sandes de bacon e batatas fritas de pa-
cote que comera durante o dia. Mas a verdade era que o estilo de 
vida bucólico de Jo era mais propício a uma alimentação saudável 
do que a sua rotina frenética de mãe inspetora da polícia, que a obri-
gava a comer o que calhava.

— Estás bem de finanças?
A pergunta impunha-se, pois havia vários anos que Jo não tinha 

um trabalho remunerado.
Estavam na cozinha, onde também não havia grandes altera-

ções desde a sua última visita. Na verdade, nem se percebia que 
Malc partira, pensou Lorraine, reparando num par de óculos de 
sol masculinos que se encontravam pousados no tampo do armá-
rio da louça e num boné de tweed pendurado num cabide ao lado 
da porta das traseiras.

Nunca lhe parecera que Malc fosse homem de usar bonés. Tra-
balhava em Londres e havia dias em que vinha a casa, mas a maior 
parte das vezes permanecia no pequeno apartamento que tinha na 
zona das Docklands, voltando a Radcote aos fins de semana.

Jamais passara pela cabeça de Lorraine que ele desistisse da vida 
no campo tão facilmente, mas para ser honesta parecia-lhe que a se-
paração tinha feito bem à irmã, pois tinha a pele mais brilhante e 
uma centelha maliciosa no olhar.

— O Malc está a mostrar-se generoso e dá-me o que preciso.
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Stella arrastou uma cadeira de debaixo da mesa e a fricção com 
as lajes provocou um ruído arrepiante. Em seguida, sentou-se pesa-
damente, com os fios dos fones pendendo por entre o seu cabelo em 
desalinho. Pousou a cabeça sobre a mesa e soltou um bocejo propo-
sitadamente exagerado.

— Oh, pobre Stell! — exclamou Jo. — Não dormiste o teu sono 
de beleza durante a noite? — perguntou, fazendo festas nas costas 
da sobrinha com um ar brincalhão.

Sempre adorara as sobrinhas.
Stella soltou um resmungo das profundezas do ninho dos seus 

braços.
— Se quiseres podes fazer-me o favor de ires acordar o Freddie. 

Ainda está deitado… Umas quantas bombas e um tremor de terra 
devem acordá-lo.

Um segundo resmungo da sobrinha, que contorceu o corpo, le-
vou Jo a deixá-la em paz.

— Querem que prepare um chá?
Lorraine assentiu com a cabeça, tentando dissimular a irritação 

provocada pela notícia que a irmã lhe dera. Independentemente da 
impressão que tinha de Malcolm e da forma repentina como ele ti-
nha entrado na vida da sua irmã oito anos antes (não obstante esta 
circunstância se ter devido, quase de certeza, à impulsividade de Jo), 
bem como da recente separação, ele era o homem com quem a irmã 
escolhera casar-se; o homem que lhe adotara o filho e cuidara dela 
e a apoiara financeiramente. E conhecendo a irmã como conhecia, 
Lorraine sabia que a tarefa dele não tinha sido nada fácil.

Contudo, não deixava de pensar que Malcolm fora um perfeito 
cretino por ter deixado a mulher.

Sem dúvida teria encontrado carne mais tenra — pensou enquan-
to a água fervia na chaleira —, menos estragada pelo duro trabalho 
da lida de uma casa daquelas dimensões e da educação de um ado-
lescente, da qual Jo se tinha encarregado praticamente sozinha en-
quanto o ex-marido se divertia em Londres. 

Sentaram-se no jardim, sob o sol matinal, com uma travessa 
pousada em cima da mesa de ferro branca que Lorraine se lem-
brava de ver o pai lixar e lacar a cada par de anos. Era evidente que 
Jo vinha mantendo a casa com o grau de exigência que carateriza-
ra a mãe de ambas desde que para lá se tinha mudado, cinco anos 
antes. Dava a impressão de que a irmã se fartara de trabalhar para 
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mondar e manter aqueles cem metros quadrados de jardim. O es-
paço apresentava-se imaculado e as plantas herbáceas e a sebe de 
arbustos encontravam-se cobertos de flores. O forte aroma vindo 
de cima — que se desprendia do jasmim enrolado no caramanchão 
do jardim e também da farta roseira que se encontrava a pouca 
distância — praticamente deixou Lorraine entorpecida. Ficou ma-
ravilhada com a mescla de cores da sebe, que sabia ter demorado 
vários anos a crescer. 

Aquele jardim nada tinha que ver com o seu modesto canteiro 
suburbano e privado de sol, que só era usado algumas vezes, no ve-
rão, quando a família decidia combinar um churrasco com amigos 
ou colegas de trabalho, ou quando ela para lá se esgueirava para fu-
mar um cigarro furtivo, normalmente no final de um longo dia de 
trabalho numa investigação que não lhe permitira qualquer pausa. 
Ainda não se tinha dedicado minimamente ao jardim naquele ano 
e Adam apenas aparara a relva meia dúzia de vezes.

— Vais dizer-me que se separaram por causa de um caso extra-
conjugal, não é verdade? — sondou, num tom aparentemente des-
contraído para não dar a impressão de que tinha algum preconceito 
em relação àquele tipo de situações. Além disso, a irmã não respon-
deria a um interrogatório de tipo inquisitorial.

Pareceu-lhe ver Jo assentir quase impercetivelmente com a cabeça.
— Sabes, se os problemas nascessem nas flores, as minhas es-

tariam muito mais bonitas do que estas — disse, rindo e fazendo 
um gesto com a mão que abarcava as flores que tinha diante de si.

— Sim — retorquiu Jo, com um breve aceno de cabeça — Refiro-
-me ao caso extraconjugal, não aos problemas.

— Lamento ouvir isso, Jo. Espero que o tenhas castrado como 
deve ser, rasgando-lhe a roupa à frente da vila inteira, em vez de lhe 
permitires safar-se discretamente, com o rabo entre as pernas!

Jo retirou a saqueta de chá da caneca da irmã, acrescentou leite, 
misturou um pouco de açúcar e mexeu.

— Ele foi-se embora discretamente e por sua livre vontade.
— Bem me parecia!
— Lorraine… — hesitou Jo, suspirando —, fui eu quem teve o 

caso extraconjugal, não ele — esclareceu, empurrando a caneca na 
direção da irmã.

Lorraine expirou.
— Estou a ver… — disse, pegando na caneca.
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A primeira coisa em que pensou foi na casa. Pertencera aos pais 
de ambas e fora a casa da família. Agora era a futura herança de 
Freddie. Quando o pai morrera, dez anos antes, a mãe — June — 
continuara a viver ali durante vários anos, mas a casa não lhe trazia 
nenhuma felicidade sem o marido, dizia ela. Era demasiado grande, 
demasiado vazia, demasiado desoladora…

Era demasiado sofrimento para a mãe, suspeitara Lorraine, em-
bora nunca o tenha dito.

Certo dia, a mãe fez a mala com algumas coisas essenciais e, sem 
dizer nada a ninguém, mudou-se para a caravana que tinha junto à 
costa norte da Cornualha. Isto aconteceu um mês antes de as filhas 
terem percebido que ela partira. Depois, mudou-se para uma casa 
prefabricada, onde dispunha de mais espaço, e nunca mais voltou a 
entrar na Glebe House. Ninguém compreendeu bem porque é que 
tinha feito aquilo. Era simplesmente a sua maneira de ser.

Entretanto, preparara tudo para que a filha mais nova herdasse 
a propriedade sozinha, como se ela própria já estivesse morta e en-
terrada. A teoria de Lorraine era que, após a sua morte, a mãe que-
ria deixar um feudo familiar que pudesse admirar e de que pudesse 
desfrutar de onde estivesse. A ela, a mãe nada deixara.

Mal tinha acabado de se recompor da injustiça daquela situação 
quando, sem que nada a obrigasse, Jo teve a atitude mais correta e 
comprou a parte imaginária da irmã… ou melhor, foi Malc quem a 
comprou, pouco depois de se casar com ela. «A mãe teria de se es-
forçar mais para te deserdar, mana», dissera-lhe Jo depois de assi-
nada a papelada.

Lorraine ficou-lhe agradecida. A mãe não teria, afinal, nenhum 
feudo familiar para admirar. Porém, aquele gesto levou a que se sen-
tisse em dívida para com a irmã, o que era algo que continuava a 
incomodá-la e, se quisesse ser honesta, até a causar-lhe algum res-
sentimento.

— Diz-me que ele não… Bem, que ele não te batia, ou coisa do 
género — acabou por dizer, sorvendo um gole de chá.

A irmã manteve-se calada, o silêncio apenas interrompido pelo 
zumbido dos insetos excitados pelas fragrâncias do jardim. Lorraine 
puxara o assunto num dia de Natal, alguns anos antes, depois de notar 
uma nódoa negra quase desaparecida em torno do braço de Jo, mas a 
irmã dissera-lhe claramente para esquecer o assunto; que tinha bati-
do com o braço ao transportar a árvore de Natal para dentro de casa.



26

Samantha Hayes

— Conheci outra pessoa — acabou por responder Jo —, e deu-se 
o «clique». O trabalho do Malc mantinha-o constantemente afastado 
e estávamos a ter problemas.

Afastou uma vespa com a mão e encolheu-se quando o inseto 
voltou. 

— Sentiste-te sozinha, portanto?
— Não, não me senti sozinha.
A irmã pareceu-lhe convicta.
— Então, o que é que se passou?
— A verdade é que não sei… — respondeu-lhe.
Lorraine não percebeu bem se a irmã não queria contar-lhe o que 

se passara ou se não sabia de facto. Perguntou-se também se não te-
ria sido mais uma das péssimas decisões da irmã, daquelas que ela 
viria a lamentar para o resto da vida.

De qualquer forma, a ocasião para investigar melhor o assunto des-
vaneceu-se quando Freddie cruzou a porta da cozinha, caminhando 
pelo jardim ainda ensonado, com umas calças de pijama e um roupão 
azul puído. Vinha descalço. Lorraine reparou que os pés dele tinham 
crescido imenso e lembrou-se da última vez que o vira. Fora há dema-
siado tempo, tendo em conta que viviam apenas a cerca de uma hora 
de distância uns dos outros. Sempre que via a irmã e o sobrinho pro-
metia a si própria que viria visitá-los mais vezes, pelo menos todos os 
meses ou uma vez a cada dois meses, mas tais promessas depressa aca-
bavam por ser quebradas, quando o trabalho a absorvia por completo.

— Meu Deus, Freddie, estás enorme! — exclamou, levantando-
-se de braços abertos, tentando ignorar a expressão de resignação 
estampada na cara do sobrinho.

Freddie suportou o abraço o melhor que pôde e Lorraine sentiu-se 
grata por isso. Em seguida, largou o corpo mole do sobrinho e admi-
rou-o, agarrando-lhe os ombros com os braços esticados. Pareceu-lhe 
um pouco pálido e abatido, e ainda tresandava a sono.

— Estás com bom aspeto — comentou não muito segura, com 
um sorriso e uma piscadela de olho a Jo. — O que é que a tua mãe 
tem andado a dar-te de comer?

Freddie soltou um riso agradável, que animou a tia. Sempre fora 
um rapaz com boas maneiras, pois fora bem educado pela mãe e 
pelo padrasto. Bem, fora bem educado por Jo, pensou Lorraine para 
si própria, recusando-se a conceder demasiado crédito a Malc. No 
final da sua estadia esperava já saber mais sobre o que se passara, 
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mas naquele momento ainda não se sentia preparada para conceder 
o benefício da dúvida ao ex-cunhado. Deve ter havido uma boa razão 
para a Jo ter agido daquela forma, pensou.

— A tia também está com muito bom aspeto — respondeu ele, 
apertando o roupão em torno do peito.

Cruzou os braços, abraçando-se a si próprio como se estivessem 
no inverno e a temperatura não fosse de vinte e tal graus.

— O que é que vais fazer antes de irmos ao teatro esta tarde? — 
perguntou-lhe a mãe, num tom expectante.

Lorraine conhecia bem aquele tom, pois já o usara muitas vezes 
com as filhas. Era um tom que denunciava uma esperança vaga de 
que a manhã trouxesse algo mais do que ficar sentado diante da te-
levisão, com visitas ao frigorífico a cada meia hora.

Freddie encolheu os ombros e passou a mão pelo cabelo, como 
se pretendesse varrer da sua mente a possibilidade de ter de fazer 
alguma coisa útil.

— Não sei. Não tenho a certeza se vou convosco. Ainda não es-
tou bem acordado.

Oscilou entre um pé e o outro e semicerrou os olhos até estes pa-
recerem duas fendas à luz do sol. Era evidente que desejava não ter 
saído para o jardim.

— Já viste a Stella? — perguntou-lhe Jo.
Perante a referência à prima mais nova, Freddie permitiu-se um 

ténue sorriso.
— Já, mas está a dormir com a cabeça em cima da mesa da cozi-

nha. É uma miúda sensata!
Voltou a soltar um riso adorável, seguido de mais uma passagem 

de mão pelo seu rebelde cabelo louro. Tinha o cabelo comprido, in-
cluindo atrás e de lado.

— Porque é que não a levas ao Manor?
Lorraine notou imediatamente a mudança no tom de voz da irmã, 

que era agora ligeiro, expectante.
— Para quê? — perguntou Freddie.
— Bem… — hesitou Jo, olhando para o fundo do jardim com a 

mão a proteger os olhos do sol —, sempre a levavas a ver os cavalos, 
ou isso. Talvez até te cruzes com a Lana. Está uma manhã tão boni-
ta! É uma pena passá-la entre quatro paredes.

Freddie fez um ruído, um misto de riso e resmungo. Olhou para 
o chão e abanou a cabeça um par de vezes.
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— Pronto, está bem, eu vou dar uma volta com a Stella… mas tu 
é que a acordas!

Deu meia-volta e desapareceu por entre as portas de correr, mer-
gulhando na escuridão da cozinha. 

— Como é que ele te pareceu mesmo? — perguntou Jo, franzin-
do a testa, quando o filho já não podia ouvi-la.

— Pareceu-me crescido — respondeu Lorraine, sem aprofundar 
a resposta. — Porque é que perguntas?

Jo fechou os dedos em torno da caneca. Levou-a à boca e sorveu 
um longo gole, passeando novamente o olhar pelo jardim durante 
alguns instantes. A irmã percebeu que ela não estava a admirar as 
flores, mas antes a tentar descobrir uma forma de revelar o que lhe 
ia na alma.

— Tenho andado preocupada com ele, só isso.
— Porquê?
— Tem andado diferente, ultimamente. Anda muito calado, pou-

co sociável e chega mesmo a ser mal-educado. Tem dias em que nem 
sai da cama! E deixou de sair com os amigos.

— Isso parece-me normal num rapaz de 18 anos. Talvez seja uma 
paixoneta…

— Quem me dera! — exclamou Jo. — Isso significaria que anda-
va a esforçar-se por ser sociável, que saía, que ia ter com os amigos 
para conviver e ser um jovem normal. Mas, nos últimos meses, a 
única coisa que tem feito é passar o tempo enfiado no quarto, dian-
te do computador!

— Talvez seja apenas uma fase. — Lorraine olhou para a irmã e, 
antes de soltar um suspiro, admirou os seus olhos de um azul pro-
fundo e o cabelo louro lustroso. — Mas também é possível que o 
vosso divórcio o tenha afetado mais do que pensas. Ele sente uma 
grande afinidade para com o Malc.

Jo remexeu-se na cadeira, desconfortável.
— Também me ocorreu que podia ser isso, mas ele já andava as-

sim antes de o Malc se ter ido embora — disse, esfregando os olhos. 
Quando tornou a olhar para a irmã, a sua expressão transmitia um 
medo real. — Muitas vezes, ouço-o chorar… — confessou — fecha-
do no quarto. E não é um choro normal, mas um choro convulsivo, 
aquele tipo de choro que dói, que rasga a alma — explicou, fazendo 
uma nova pausa. — Sabes, depois de tudo o que se passou, eu não 
aguentaria se lhe acontecesse alguma coisa.
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Freddie levou o saco de Stella para o andar de cima e deixou-a 
mudar de roupa. Dez minutos mais tarde, quando a prima des-
ceu à cozinha, envergando uns calções e uma t-shirt, passou-

-lhe uma lata de Coca-Cola, pensando no quanto ela tinha crescido. 
Observou-a enquanto ela afastava os seus caracóis louros para beber.

— Tens a certeza de que queres sair? — perguntou ele.
Não estava com grande vontade de a levar ao Manor. Tinha outras 

coisas para fazer… Suspirou e olhou para o relógio. Também queria 
ver se se safava daquela estúpida ida ao teatro.

— Que mais há para fazer por aqui? — perguntou ela, encolhen-
do os ombros.

— Nada — respondeu ele, tirando uma maçã da fruteira. Perce-
bendo que a prima olhava para a peça de fruta, deu-lha e pegou nou-
tra para si. — Vamos lá, então. Vamos lá despachar isto…

Saíram da casa e desceram a rua. Freddie tinha uma mão enfiada no 
bolso das calças de ganga, até ao fundo, e caminhava apressado. Ouviu 
Stella a esforçar-se por o acompanhar, com os seus passos mais curtos.

— Lamento que tenhas de fazer isto… — disse ela, elevando a voz 
para que o primo a ouvisse.

Freddie sentiu uma ponta de culpa. Não queria ser desagradável 
para com ela. Além disso, a prima desconhecia toda a porcaria que 
lhe ia na cabeça.

— Não precisas de tomar conta de mim — prosseguiu ela —; se 
quiseres, podes deixar-me ali, a descansar um pouco naquela para-
gem de autocarro. As nossas mães não vão saber de nada.

Ele parou e virou-se. Olhou para ela por entre os caracóis da fran-
ja desalinhada e viu-a remexer o conjunto de braceletes que tinha 
no pulso. Não conseguiu evitar que os seus lábios formassem um 
sorriso hesitante. Percebeu que, afinal, a prima ainda estava longe 
de ser uma rapariga crescida e desejou que ela permanecesse assim. 
Detestaria vê-la a braços com problemas como os seus.
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— Não sejas tonta — disse, no tom mais simpático de que foi ca-
paz. — Anda daí, vou levar-te a ver os cavalos. Afinal, todas as miú-
das gostam de cavalos, não é?

— Nem por isso… — murmurou Stella, acelerando o passo para 
o acompanhar.

A entrada do Manor estava bem escondida da ruela que vinha 
da vila. Estava orientada de frente para a igreja, entalada entre dois 
carvalhos, e era protegida por um portão de ferro retorcido e enfer-
rujado com cinco barras, em vez de um portão imponente, como 
sugeria o nome daquela casa. O caminho de acesso à casa tinha uns 
200 metros de comprimento e terminava num pequeno edifício em 
mau estado de conservação, constituído por uma estrutura de tijo-
lo vermelho coberta por um telhado de ardósia. As heras já tinham 
invadido a argamassa.

— Não é muito grande — comentou Stella, quando se aproxima-
ram. — E é horrível!

— Isto não é o Manor — informou Freddie, rindo —, é apenas 
a casa dos arreios. As cavalariças ficam na parte de trás e a casa se-
nhorial por detrás delas. É enorme!

— Então quer dizer que ninguém vive aqui? — perguntou a prima.
Dirigiu-se ao edifício e tentou espreitar pela janela do piso térreo, 

mas as urtigas que o rodeavam chegavam-lhe às ancas e impediram-
-na de se aproximar mais da janela. Pôs-se em bicos de pés e olhou 
para um lado e para o outro, tentando obter a melhor vista para o in-
terior através dos vidros sujos e cobertos de teias de aranha.

— Esta casa está assombrada?
O brilho nos olhos dela fez com que Freddie desejasse ter nova-

mente a idade da prima.
— Há quem diga que vive aqui um maluco que fugiu de um hos-

pital psiquiátrico e que tem instintos assassinos — respondeu ele 
com uma voz cavernosa, aproximando-se dela.

— A sério?!
Stella sentiu a voz estrangulada na garganta.
Freddie não teve tempo para lhe responder, pois um vulto dobrou 

de repente uma das esquinas do edifício coberto de heras. Endirei-
tou-se, tenso, mas relaxou assim que percebeu quem era.

— Olá! — cumprimentou ela, num tom alegre.
Ao vê-la, Freddie sentiu uma vaga alívio passageira. Esperara en-

contrá-la ali. Tinham algumas coisas para conversar. Obrigou-se 
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a falar, a parar de a fitar e perguntou a si próprio como seria a sua 
vida sem toda a porcaria que estava a acontecer.

— Olá, Lana — respondeu.
Stella apareceu imediatamente ao lado do primo, claramente in-

trigada com a rapariga mais velha.
— É a minha prima Stella — apresentou Freddie, pondo-lhe uma 

mão no ombro enquanto procurava o telemóvel que vibrava no bolso 
com a outra, invadido pela habitual náusea.

— Olá, prima Stella — cumprimentou Lana. — Eu sou a Lana, 
a… amiga do Freddie.

Freddie sentiu um aperto no coração. Ter-lhe-ia passado pela ca-
beça dizer que era sua namorada? Afinal, ainda não eram um casal 
de namorados… enfim, não a sério… por enquanto.

— Prazer em conhecer-te — respondeu Stella, estendendo a mão 
educadamente.

Freddie não conseguiu evitar um sorriso de afeto para com a sua 
prima mais nova. Apesar de lhe ter parecido rebelde e, por vezes, 
inacessível ao longo dos anos, a sua tia Lorraine dera uma boa edu-
cação às filhas. Perguntava a si próprio se, por vezes, a sua mãe não 
se enganava quando descrevia a irmã como o poço de energia, a vicia-
da no trabalho, a mãe ausente que achava que ela era. Se a tia fosse 
efetivamente assim, Stella não seria uma rapariga tão educada, não 
é verdade? No entanto, não deixava de manter uma certa prudência 
em relação à tia. Afinal, era inspetora da polícia.

— Quanto tempo vais passar em Radcote? — perguntou Lana, 
estendendo a Stella o tubo de rebuçados de mentol que retirara do 
bolso dos calções.

— Uma semana — respondeu Stella, servindo-se de um rebu-
çado do tubo.

— Gostas de cavalos? — indagou Lana, dando-lhe o braço.
— Adoro-os! — exclamou Stella.
Afastaram-se as duas, deixando Freddie sozinho. O rapaz sus-

pirou. Naquela situação, não teria a menor hipótese de conversar 
com Lana.

Stella olhou de relance por cima do ombro, incitando, com o olhar, 
o primo a juntar-se a elas.

Chegaram à vedação do cercado dos cavalos e Freddie apoiou-se na 
trave de madeira do portão. Estendeu o olhar pelos terrenos do Manor. 
Havia cinco ou seis cavalos e póneis naquele campo plano, a maior 
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parte dos quais de cabeça baixa, a pastar a relva luxuriante. Stella pro-
tegeu com a mão os olhos do sol brilhante e semicerrou-os para ver 
os animais. Dois dos cavalos levantaram as cabeças e começaram a 
aproximar-se pachorrentamente do local onde eles se encontravam.

Freddie fechou os olhos e atreveu-se, finalmente, a retirar o tele-
móvel do bolso. As mensagens eram sempre idênticas, e ele não sa-
bia quantas mais conseguiria suportar.

Ao seu lado, Stella olhava para a casa senhorial, imponente atrás 
deles numa enorme sombra de tijolos vermelhos, grandes chaminés 
redondas e janelas de pedra fulva e antiga. Freddie sabia que aquele 
casarão era muito diferente da casa a que a prima estava habituada 
em Birmingham. Lana levava uma vida privilegiada.

Freddie observou, pensativo, a aproximação do maior dos dois 
cavalos. Era um animal castanho e branco, de crina hirsuta e patas 
enormes, e Stella estendeu a mão a medo.

— Cheira mal! — comentou ela, torcendo o nariz.
Um enxame de moscas seguira o cavalo pelo campo, obrigando 

o animal a dar à cauda quase constantemente e a abanar a cabeça, 
incomodado. Stella recolheu os dedos de repente quando o cavalo 
levantou a beiça e inclinou a cabeça para trás, soltando um relincho 
assustador.

— Ora, Bruce, deixa-te de ser um resmungão! — exclamou Lana, 
rindo.

Em seguida, voltou a pegar no tubo dos rebuçados de mentol que 
tinha no bolso, colocou vários na palma da mão e estendeu-a para 
que o cavalo os comesse. Desapareceram num ápice. O cavalo deu 
uma cabeçada na cerca e raspou com o casco na terra.

Como as raparigas estavam ambas distraídas, Freddie respirou 
fundo e leu a mensagem com um nó no estômago. Alguma vez se 
veria livre daquelas mensagens?

— Estás bem, Freddie? — ouviu vagamente Stella perguntar-lhe.
Apercebeu-se do rubor que lhe invadira as faces e do tremor nas 

mãos quando guardou o telemóvel.
— Sim, sim, está tudo bem — conseguiu dizer, avistando alguém 

que se aproximava.
Um par de corvos voou de uma árvore próxima. Stella e Lana vi-

raram-se.
— Olá, Gil — cumprimentou, afetuosa, usando o mesmo tom 

com que falara ao cavalo. — Como é que estás?
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Silêncio.
Freddie reparou que Stella dera um passo atrás, encostando-se 

ao portão da cerca. Gil estava quase colado a elas, mas era como se 
nem as tivesse visto. Aproximou-se da cerca, esgueirando-se por entre 
Lana e Stella, no ponto em que os cavalos roçavam indolentemente 
as testas na madeira, e estendeu o olhar pelo campo.

— Ele nem sempre quer falar — explicou Lana a Stella —, pois 
não, Gil?

Stella assentiu com a cabeça, nervosa. Freddie quis dizer-lhe que 
estava tudo bem, que o Gil era inofensivo, mas o texto da mensagem 
deixara-o sem respiração.

Morre, cabrão inútil! Porque não te matas?!
— Mas quando desata a falar… — retomou Lana, num tom de 

voz decrescente e com um risinho abafado —, nunca mais se cala!
— Quem és tu? — perguntou Gil de repente, fitando Stella.
Parecia uma criança a ler um texto em voz alta diante de um pro-

fessor, apesar de ser adulto.
Stella encolheu-se de modo evidente e olhou para Freddie.
— É prima do Freddie, Gil — disse Lana, intervindo.
— Queres ser minha amiga? — perguntou ele a Stella, balançan-

do entre uma perna e a outra. — Ainda bem — continuou, apesar 
de Stella não lhe ter respondido. — Agora és minha amiga — pros-
seguiu, baixando o olhar para o chão — e fico contente que sejas mi-
nha amiga porque não tenho muitas amigas.

— Queres dar de comer ao Bruce? — perguntou-lhe Lana, apro-
ximando-se da relva mais crescida, quase ao alcance das bocas dos 
cavalos.

Apanhou alguma, desviando-se enquanto se baixava, e entregou 
uma mão cheia a Gil.

— Vamos embora? — Freddie ouviu Stella perguntar.
Olhava de novo para o telefone, perguntando-se se deveria res-

ponder à mensagem para ver se conseguia que o deixassem em paz.
Gil deu a relva a comer ao cavalo. De repente, virou-se e atirou-

-se a Stella. Enrolou os braços à volta do corpo dela e fê-la perder o 
equilíbrio, empurrando-a contra o portão da cerca. Stella arregalou 
os olhos e abriu a boca para gritar.

Freddie deixou cair o telemóvel e meteu-se imediatamente entre 
os dois, afastando Gil da prima com uma chave de braços.

— Estou bem — disse Stella num fio de voz, esforçando-se por rir.
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Abraçava-se a si própria.
Freddie viu as lágrimas acumularem-se nos olhos dela.
— Larga-o, Freddie — disse Lana, soltando Gil dos braços dele. 

— Ele não fez de propósito para a assustar, só que às vezes entusias-
ma-se de mais.

Gil batia palmas desajeitadamente e assentia com a cabeça, sem 
a menor vergonha do que tinha acabado de fazer.

— Dizem que sou mau, mas não sou — disse ele, puxando a cri-
na do cavalo.

Os cavalos levantaram as patas de trás e desataram a fugir pelo 
campo, numa reação em cadeia de saltos e coices. 

Gil virou-se e arrastou-se pesadamente pelo caminho que ligava 
o cercado à casa.

Freddie apanhou o telefone do chão e pôs um braço à cintura da 
prima.

— De certeza que estás bem? — quis assegurar-se.
Ela assentiu com a cabeça, fungando e combatendo as lágrimas.
Freddie fez-lhe uma festa na cabeça, contendo as suas próprias 

lágrimas, embora por motivos diferentes.
— Sabes, é possível que seja ele… — sussurrou, num tom de fil-

me de terror, esforçando-se por parecer mais brincalhão para animar 
a prima. — É bem possível que seja ele o assassino terrível que vive 
na velha casa dos arreios!

— Ele não é nenhum assassino, parvalhão! — exclamou Lana 
imediatamente, mas as suas palavras foram abafadas por um guin-
cho repentino vindo do outro lado do jardim.

Voltaram-se todos. 
Gil estava de cócoras, espumando pelos cantos da boca. Os mús-

culos dos seus antebraços sobressaíam, como se estivessem presos 
aos ombros por cordas grossas.

— Não sou um assassino! — gritou. — Não fui eu que fiz aquilo!
Lana correu para ele.
Stella agarrou-se a Freddie, tremendo.
— Ele era meu amigo e agora está morto! Não me culpem! Não 

me culpem!
— Ninguém te está a culpar de nada, Gil — disse-lhe Lana, num 

tom tranquilizante. — Vou levar-te para dentro.
Conduziu-o à casa, olhando momentaneamente para trás, para 

Freddie, para que ele visse a preocupação estampada na cara dela.
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Freddie não sabia se devia ir atrás dela para a ajudar ou se devia 
ficar ali com Stella. Acabou por permanecer ali, estático, observan-
do-os até desaparecerem de vista e sentindo-se ainda mais inútil do 
que antes.
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«Freddie estacou.

Ouvira estalar um ramo algures atrás de si. Virou-se 
na direção de onde tinha vindo, mas o campo já tinha 
sido devorado pela mata. As árvores e a vegetação 
rasteira formavam uma barreira demasiado cerrada. 
Aquele lugar deixava uma pessoa mais desorientada 
do que ele recordava, principalmente à noite. 
De repente, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo.

— Len? — chamou, detestando o facto de a voz lhe 
tremer.

Nada. Agora, não ouvia nenhum ruído.

Avançou mais alguns passos, com extremo cuidado, 
a boca seca e a cabeça pulsando de preocupação.

Logo a seguir, tornou a ouvir o ruído. Sem dúvida 
que estava ali mais alguém!

— Lenny, meu, estás aí?

Não se encontrava ali ninguém. Nem sequer Lenny…

Outro ruído. Porra! Estava mesmo ali alguém!

Freddie correu pela vegetação rasteira e seca e 
atirou-se para trás de um arbusto. Amaldiçoou o 
ruído da sua respiração pesada. Que raio é que teria 
passado pela cabeça de Lenny para querer 
encontrar-se com ele ali, àquela hora da noite?! 
Quase sentia literalmente o sabor do próprio coração, 
que já tinha na boca, como se costuma dizer.

— Ei, Freddie, és tu que estás aí? Tenho aqui o que
tu querias.

O alívio do som familiar da voz de Lenny 
aproximando-se quase o fez soltar uma gargalhada 
nervosa. Era Lenny quem tinha andado atrás dele 
aquele tempo todo… graças a Deus! Foi-se 
levantando lentamente do sítio onde estava 
escondido e esperou que o amigo chegasse ao pé dele 
para despacharem o assunto e poderem desaparecer 
dali para fora. 

Avistou Lenny. Estava a ponto de se mostrar, talvez 
pregando um susto ao amigo agarrando-o, para se 
vingar do medo que ele lhe provocara, quando um 
vulto saltou do nada sobre as costas de Lenny, 
atirando-o ao chão.»
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«Até Que Sejas Minha foi um surpreendente 
bestseller internacional de Samantha Hayes, e este seu 

novo livro parece destinado a ser outro grande sucesso… 
Vai ficar agarrado a ele até de madrugada!»
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Leia também:

ois anos após uma assustadora vaga de suicídios 
entre adolescentes, a vila remota de Radcote 
começa a retomar a normalidade.  

A inspetora Lorraine Fisher acaba de chegar para 
visitar a família, e o que encontra é uma atmosfera tensa
e preocupante. A comunidade vê-se a braços com novas 
mortes misteriosas e até o seu sobrinho adolescente, Freddie, 
parece estar a afundar-se em pesadelos do passado.

Quando Freddie desaparece, Lorraine sabe que tem de 
agir rapidamente… antes que seja tarde demais.

Perverso, intenso e totalmente compulsivo, Antes Que 
Morras confirma Samantha Hayes como uma das grandes 
autoras de suspense da atualidade.
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