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CAPÍTULO 1

Ao aproximar-se do semáforo, Jamie Anderson rezou para 
que continuasse verde. Acelerou a fundo, subindo o ace-
lerómetro o máximo que se atreveu — que não era assim 

tão alto, porque ela era mulher de um polícia e a esquadra ficava a 
poucos metros de distância. Mesmo quando pensava que consegui-
ria chegar ao cruzamento, um Toyota em movimento lento atraves-
sou-se à sua frente, obrigando-a a pisar o travão. O semáforo passou 
a amarelo e depois a vermelho.

Jamie susteve a respiração. Não olhes, avisou-se a si mesma, 
mesmo ao sentir o próprio olhar a ser atraído para a direita, na dire-
ção da secção de passeio que fora recentemente delimitada com  
fita de cena de crime. O passeio fora esfregado e limpo, mas ela  
perguntou-se se as manchas escuras ainda se viam de perto.

A voz estridente da sua filha de três anos fez-se ouvir do banco 
de trás:

— Pizza?
— O quê? Não, hoje não — disse Jamie. Agarrou o volante com 

força. Porque é que o semáforo está a demorar tanto?
— Pizza, sachafavor! — disse Eloise, com o seu maneirismo lin-

gual ainda de bebé.
— Talvez mais logo — disse Jamie.
O seu marido, Mike, regressaria a este preciso lugar amanhã, 

usando o uniforme azul-escuro e as botas de trabalho e o cinto 
pesado de patrulha. Mas, pela primeira vez, o seu crachá prateado 
teria uma fita preta atravessada.
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Uma buzina apita, assustando Jamie que pisa o pedal do acele-
rador outra vez. Estar aqui era aflitivo para ela. Quão pior seria para 
Mike regressar ao local onde o seu parceiro de longa data, Ritchie,  
e um jovem agente novato tinham sido alvejados há duas semanas 
por um lunático com rancor de polícias?

Mas Mike nunca desistiria. No início da sua relação, quando 
partilhavam histórias sobre quando eram miúdos, ele contara-lhe 
que durante os intervalos no liceu, os rapazes tinham sido dividi-
dos em dois grupos: os bons rapazes e os maus rapazes. Os outros 
miúdos trocavam de personalidade, mas nunca Mike. Mesmo nessa 
altura, quisera ser aquele que prenderia os criminosos. Foi por isso 
que, há anos, recusara a oportunidade de uma promoção que signi-
ficaria mais trabalho de secretária. Adorava patrulhar as ruas, falar 
com os cidadãos, dar «dá cá mais cinco» a crianças. Manter toda a 
gente na sua pequena parte da cidade em segurança.

— Fome! Quero pizza! — O choramingar de Eloise transforma-
ra-se agora num pranto.

— Está bem, está bem. — suspirou Jamie, sabendo que estava 
provavelmente a violar meia dúzia de regras de educação parental 
mas sem qualquer preocupação em especial. De qualquer modo, 
ainda tinha algum tempo antes de ir buscar Sam, o seu filho de  
8 anos, e Emily, a filha de 6 anos, à escola.

Fez sinal para virar à esquerda e abafou um bocejo. Mike sofrera 
outro pesadelo na noite anterior, dando cabo de tudo à sua volta 
antes de se sentar direito e gritar algo incoerente, acordando com 
a violência súbita de um trovão. Estivera a suar e a tremer, e ela 
levantara-se para lhe levar um copo de água quando ele disse que 
não lhe apetecia falar. Nenhum deles fora capaz de voltar a ador-
mecer. Agora eram quase duas e meia e estava exausta, com os pés 
encalorados e doridos de correr atrás de Eloise no parque durante 
toda a manhã. Tinha a bagageira cheia de compras de mercearia 
para arrumar antes de levar Sam ao treino de futebol, depois teria 
de supervisionar os trabalhos de casa, limpar e voltar a embalar os 
cestos de almoço, descarregar a máquina de lavar loiça, arrumar a 
sala de estar antes de o tornado de miúdos atacar novamente… além 
disso, a sua irmã Lou deixara hoje duas mensagens. Algo teria de 
ceder, e podia bem ser um jantar caseiro. Ela iria agora buscar duas 
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pizzas, dar a cada uma das crianças uma fatia como lanche e aquecer 
o resto à noite.

Tardiamente percebendo que tinha alcançado a vitória, Eloise 
parou a meio de um guincho. Uma futura atriz, pensou Jamie.  
Ou uma cantora de ópera, dadas as notas atingidas por Eloise quan- 
do chateada.

Jamie encontrou um lugar para estacionar perto da entrada do res- 
taurante take-away favorito deles e soltou Eloise do assento do carro. 
Pediu uma salada para si, embora soubesse que ia acabar a devorar 
alguns pedaços de queijo das duas grandes pizzas que ia comprar,  
e depois pegou numa Coca-Cola Light da arca refrigeradora. Preci- 
sava de cafeína. Precisava de uma mulher-a-dias, de um cozinheiro e 
de um motorista em part-time, mas o seu orçamento cobria apenas 
o refrigerante. Enquanto estendia a mão para aceitar os trocos do 
operador de caixa, ouviu alguém chamar o seu nome.

Virou-se e viu uma mulher magra, com cabelos castanhos e 
vestida com uma lycra preta e uns ténis de corrida aparentemente 
caros. Jamie também trazia roupa desportiva, mas a vestimenta foi 
escolhida só porque todas as t-shirts Old Navy e calções — o seu 
uniforme de tempo quente — estavam ainda num cesto atulhado de 
roupa suja.

Jamie levou um momento a reconhecer o rosto: outra mãe da 
escola. Deveria saber o nome da mulher; encontraram-se em meia 
dúzia de espetáculos de férias e visitas de estudo ao longo dos anos.

— Olá! — disse Jamie, injetando entusiasmo no seu tom de voz 
para compensar o lapso de memória.

— É tão bom vê-la — disse a mulher, aproximando-se e esten-
dendo a mão para agarrar o antebraço de Jamie. — Como é que está?

A mulher apresentava o que Jamie julgara ser uma expressão  
de compaixão: testa enrugada, queixo saliente e olhos grandes e 
curiosos.

— Bem, obrigada — disse Jamie, puxando o braço e ignorando 
questões tácitas da mulher. — Eloise, basta de guardanapos. Para de 
puxá-los para fora, querida.

— Foi tão horrível quando ouvi as notícias — continuou a mu- 
lher. Agarrou o peito. — A meio do dia! Quero dizer, seria de pensar 
que uma esquadra da polícia seria o lugar mais seguro do mundo!

A Verdade Que nos Une.indd   11 8/25/15   5:34 PM



   Sa ra h  Pekkane n

12

— Sim, pois… algumas pessoas são malucas — disse Jamie.
— Como é que está o Mike? — perguntou a mulher.
— Está bem — disse Jamie, mantendo o tom neutro. Não iria de 

maneira nenhuma revelar qualquer informação pessoal. Os porme-
nores iriam viajar em ricochete pela escola toda através de uma rede 
de mexericos informal antes de a pizza sair do forno.

— Oh — disse a mulher, parecendo um pouco dececionada.  
— Quer dizer, ele estava lá, não estava? Poderia ter sido ele!

Basta. Jamie sorriu contidamente e pegou na mão de Eloise. 
— Vamos lá, querida, precisamos de ir buscar o Sam e a Emily.
— A minha pizza! — protestou Eloise, deixando cair os guarda-

napos no chão.
— Já a vimos buscar — disse Jamie. Deixou os guardanapos, 

tirou um rebuçado de menta do frasco ao pé da caixa registadora para 
apaziguar a filha, e correram ambas para o carro, sentindo o olhar  
da mulher nas suas costas.

Sim, Mike estivera mesmo lá! Era isso o que a horrível mulher 
queria, que Jamie descrevesse a cena em que não conseguia parar 
de pensar?

O seu telemóvel a tocar enquanto ela conduzia para ir buscar as 
crianças à escola – tal como estava agora. A sua mão a deslocar-se para 
carregar no botão do alta voz e baixar o volume do rádio. A voz de Mike 
ofegante a soltar terríveis palavras: Um homem com uma espingarda  
de caça à espreita à saída da esquadra. Dois agentes feridos. Um novato 
morto na calçada. E o parceiro de Mike e seu melhor amigo, Ritchie, 
inconsciente e a sangrar profusamente de um ferimento na cabeça.

A mão tremente de Jamie fez duas tentativas para encaixar  
a chave na ignição.

«O Ritchie estava mesmo à minha frente», continuara Mike a 
repetir. «Eu não vi a arma! O sol — encadeou-me os olhos… Oh, 
Deus, eu não vi a arma a tempo…»

O homem demente havia sido abatido por outro agente que 
estava a acabar o mesmo turno das sete às três da tarde. Mais tarde, 
todos os jornais relataram que no bolso das calças de camuflagem 
do assassino havia um bilhete que professava o seu ódio desmedido 
pela polícia.

E agora Mike odiava-se a si mesmo.
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Talvez devesse falar com alguém, pensou Jamie enquanto 
conduzia em direção à escola, sabendo que o marido nunca faria  
isso. Um psicólogo da polícia oferecera sessões de terapia e até  
sugerira que Mike começasse a tomar antidepressivos logo após o 
tiroteio.

— Comprimidos para malucos — zombou Mike, revirando os 
olhos escuros. Em vez disso, tentara perder-se em corridas penosas 
e intermináveis levantamentos de pesos e flexões. Mudou o óleo ao 
monovolume e acrescentou um novo isolamento no sótão. Visitava 
Ritchie na UCI do hospital quase todos os dias. Dava boleia a Jamie  
e às crianças para levar guisados   e saladas à esposa de Ritchie, Sandy, 
e aos seus gémeos, mas enquanto as mulheres falavam e as crianças 
brincavam, ele cortava a relva e aparava as sebes. Todavia, por mais 
que tentasse esgotar-se, os pesadelos persistiam e, a cada dia que 
passava, Jamie sentia que o seu marido se estava a retrair um pouco 
mais, uma vítima invisível do tiroteio.

Talvez ela precisasse de falar com alguém, pensou Jamie.
Uma dona de casa, um cozinheiro, um motorista e um psicó-

logo. Suspirou. Quem poderia pagar tudo disso?
Entrou na via da escola para recolher os filhos e esperou que Sam 

e Emily saíssem do prédio de tijolos vermelhos. Nessa noite, o seu 
enteado adolescente, Henry, também iria ficar com eles. Jamie ado-
rava Henry, mas esperava que a antiga namorada de Mike, Christie, 
ficasse no carro, em vez de vir até à porta entregar o filho, espe-
cialmente porque o cabelo loiro escuro de Jamie estava apanhado 
num rabo de cavalo desalinhado e o rímel, que tinha aplicado nessa 
manhã, já se tinha esborratado há muito tempo com o suor. Henry 
foi o resultado de um breve caso entre Christie e Mike uns dois anos 
antes de Jamie o conhecer. Quando Christie descobriu que estava 
grávida, ela e Mike estavam prestes a separar-se. Decidiram ter o 
bebé de qualquer maneira e partilhar a custódia. Contra todas as 
expetativas, tudo tinha dado certo. Henry era um menino fantástico, 
bondoso e inteligente, e embora o drama acompanhasse Christie 
como uma sombra, toda a gente se dava bem. Suficientemente bem, 
em todo o caso. Pelo menos na maior parte do tempo.

— Olá, pessoal — disse Jamie quando os dois filhos mais velhos 
entraram no monovolume. — Como correu a escola?
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— Uma seca — respondeu Emily, instalando-se à bruta no seu 
assento com um longo suspiro de sofrimento. Uma Katy Perry com 
6 anos de idade era como Mike sempre a descrevia.

— Estou a morrer de fome — disse Sam.
— Vamos buscar pizza daqui a nada — disse Jamie ao entrar 

de novo na estrada. Esperava que a mulher intrometida já tivesse 
saído do restaurante take-away. Não conseguiria aguentar mais 
uma rodada de perguntas, muito menos na frente das crianças, que 
tinham passado tanto tempo com Ritchie e a sua família. Algumas 
vezes, Jamie brincara com Mike sobre o desejo de socializar com 
eles nos fins de semana. Os dois homens já não se viam um ao outro 
o suficiente?

Mike e Ritchie eram tão próximos como irmãos gémeos, embora 
não fossem nada parecidos. Ritchie era alto e magro, com óculos de 
aros de massa e uma cabeleira afro prematuramente grisalha; Mike 
era baixo e musculado, com cabelo castanho-escuro ondulado. Cada 
um sabia como o outro gostava do café, qual era a sua opinião sobre 
maionese versus mostarda e como reagia em momentos de stress, de 
tédio ou de crise. Até brincavam um com o outro por lerem a pági- 
na de desporto do jornal na casa de banho. Também tinham estado na  
brincadeira instantes antes do tiroteio.

Mike estivera prestes a sair pela porta de vidro pesada do edifí-
cio. Mas em vez disso, abrira-a e tocara Ritchie no ombro.

— Senhoras primeiro — brincara ele.
E Ritchie pisara a calçada, à luz do sol brilhante, à frente de 

Mike.

***

Era provavelmente seguro apostar que não havia muitas pessoas 
no mundo cujo trabalho de sonho incluísse limpar estrume de ele-
fante, refletiu Lou enquanto pegava numa pá e começava a trabalhar.

Mas, também, quantas pessoas tinham a oportunidade de cami-
nhar pelas portas altas de metal de um jardim zoológico na madru-
gada de um dia de verão exuberante, ouvindo os chamamentos  
e a tagarelice dos macacos-capuchinho, ou o rugido de um tigre-
-siberiano que nos fazia estremecer até à medula? Testemunhar  
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o jardim zoológico a ganhar vida era uma experiência transforma-
dora, que se tornou ainda mais significativa para Lou quando come-
çou a conhecer os animais, a reconhecer os seus sons individuais  
e a avaliar os seus humores.

— A Tabitha comeu cerca de um caixote de batatas-doces na 
noite passada — disse outro tratador em voz alta enquanto lavava 
com a mangueira a jaula adjacente. Os quatro elefantes asiáticos 
estavam no quintal, a rebolar-se na lama, que era o seu ritual mati-
nal. O dia do início de junho prometia ser outro dia quente e suado, 
e a lama iria proteger a pele dos mamíferos — mais provas para Lou 
de que, quando se tratava de senso comum, os elefantes ganhavam 
sempre aos humanos. Pensem em todas as mulheres que se besun-
taram em busca de um bronzeado perfeito para, alguns anos mais 
tarde, injetarem substâncias químicas nos rostos numa tentativa de 
desfazer o dano. Qual era a espécie mais inteligente?

— Dá para ver que a Tabby comeu demais — disse Lou, pegando 
no resto da impressionante bagunça. — Mas ela perdeu 22 quilos 
na semana passada, por isso precisa de engordar mais um pouco. 
— Especialmente porque o grande mamífero estava grávido. Lou 
observava sempre os seus animais de perto, mas ultimamente Tabby 
necessitava de atenção adicional.

— Grandes planos para o fim de semana? — perguntou o tra-
tador.

— Não — disse Lou. Ela sabia que devia retribuir a pergunta, 
mas deixou a conversa morrer. Lou não gostava de conversar en- 
quanto estava a trabalhar no jardim zoológico, interferia com o seu 
tempo com os animais, e a conversa de circunstância era cansativa 
para ela. Além disso, tinha de fazer conversa suficiente no café onde 
trabalhava a tempo parcial como barista para complementar o salá-
rio. Passava as manhãs e os inícios de tarde a limpar jaulas e a pesar 
comida e a certificar-se de que os elefantes estavam felizes. Passava 
três noites por semana a limpar bancadas e a medir as moagens de 
café e a certificar-se de que os seus clientes estavam felizes. Achava 
que havia uma espécie de simetria nos serviços que prestava.

Lou terminou de limpar a jaula, enxaguando as botas no fim. 
Sabia por experiência própria que ainda federiam de tal maneira que 
teria de deixá-las na varanda do apartamento nessa noite. Era imune 

A Verdade Que nos Une.indd   15 8/25/15   5:34 PM



   Sa ra h  Pekkane n

16

ao cheiro, mas aprendera, com os olhares que recebera quando 
entrou um dia na farmácia diretamente depois do trabalho, que nem 
todas as pessoas eram. Agora guardava uns chinelos suplentes no 
carro.

Ela era tratadora de animais a tempo inteiro há alguns anos, mas 
percorrera um longo caminho para alcançar o seu sonho, inconve-
nientemente descoberto logo depois de se ter licenciado em conta-
bilidade. Frequentara a escola à noite para tirar outro curso — desta 
vez em zoologia — e começara a fazer voluntariado nos tempos 
livres, sabendo que a experiência prática poderia ser um fator deci-
sivo, visto que o seu currículo estava no meio de uma grande pilha. 
Primeiro, trabalhara para um veterinário local, em seguida numa 
associação de proteção a animais, a ASPCA, e, por fim, começara a 
ajudar no jardim zoológico. Desistira do trabalho de contabilidade, 
porque as horas não eram compatíveis com o voluntariado. Entregar 
a demissão fez com que um peso de cerca de nove quilos, que não se 
apercebera de que estava a carregar, lhe saísse de cima dos ombros. 
Lou não era talhada para estar num escritório estéril, desejando que 
o relógio chegasse às 18h00 para que pudesse sentir-se viva. Tinha 
empréstimos universitários que só seria capaz de pagar dali a duas 
décadas, os músculos doíam-lhe constantemente por causa do traba-
lho árduo que a atividade implicava, e tinha sido mordida por uma 
zebra, mijada por uma girafa e assediada por um lama com tesão, 
entre outras indignidades.

Nunca fora tão feliz na sua vida.
Lou inclinou-se sobre a pega da pá, observando Bailey a encher 

a tromba de água da piscina. Lou preferia a companhia de animais a  
qualquer outra pessoa, exceto talvez a sua irmã Jamie e a família dela.  
Os elefantes eram criaturas lindas e complexas com vidas emocionais  
ricas. Valorizavam as suas proles, comunicavam por barritos que po- 
diam ser compreendidos a quilómetros de distância e tinham peculia- 
ridades de personalidade que rivalizavam com as de qualquer humano.  
Vejam o exemplo de Bailey — comportava-se como um tipo rijo, mas  
tinha um medo terrível de esquilos e encolhia-se a um canto enquanto  
eles lhe mordiscavam a comida. Sasha era uma malandra que gos-
tava de molhar os outros com água, e Martha misturava meticulosa- 
mente as refeições, como se estivesse a fazer uma salada — um pouco  
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de feno, uma cenoura, algumas fatias de maçã. Depois havia o ele-
fante preferido de Lou: a doce e grande Tabitha, a criatura mais ado-
rável do mundo. Ela esperava que o bebé tivesse o temperamento 
de Tabby. Deem àquela miúda alguns elogios e ela sente-se no céu.

Dali a pouco, Lou deixaria os elefantes sair para explorarem 
os mais de 8 quilómetros de trilhos que constituíam o seu habitat. 
Lou sabia que outros tratadores adoravam os seus elefantes tanto 
quanto ela, mas não aguentava visitar zoos que tinham espaços ina-
dequados para eles. As criaturas gentis e inteligentes precisavam 
de muito espaço para deambularem. Aqui, ela podia colocar feno 
e vegetais em diferentes locais todos os dias, para que os mamífe- 
ros pudessem procurar a comida como faziam em liberdade. Havia 
duas piscinas — uma para vadear e uma profunda para nadar — e 
áreas com sombra para descansarem. Mas o melhor sítio era a árvore 
para coçar as costas. Os elefantes adoravam esfregar-se nos troncos 
baixos, e Lou conseguia praticamente ouvi-los suspirar de alívio.

O telemóvel de Lou zumbiu no bolso e ela sacou-o, apercebendo- 
-se tarde demais de que sujara as calças de trabalho com cocó de  
elefante. Não era a primeira vez; a maioria da sua roupa exibia ténues 
manchas verdes e castanhas.

— Desculpa ligar tão cedo — disse Jamie. — Mas sabia que es- 
tarias acordada. São mesmo ainda só sete? Eu quis devolver-te a cha-
mada ontem, mas as coisas ficaram descontroladas. A Emily comeu 
pizza a mais e teve dores de barriga, então fiquei a pé metade da 
noite, e juro que parece ser meio-dia. Pelo menos espero que as 
dores de barriga que ela tinha tenham sido de comer muita pizza. 
Esta é a última semana de aulas antes das férias de verão e se ela 
tiver de perder um dia vou chorar.

— Quanto café já bebeste? — perguntou Lou quando Jamie fez 
uma pausa para respirar.

— Não perguntes. — suspirou Jamie. Quando voltou a falar,  
a voz de Jamie estava trémula. — O Mike vai voltar hoje ao trabalho.

— Ele sente-se bem em relação a isso? — perguntou Lou.
— Já sabes como é o Mike — disse Jamie. — Se ele não se sente 

bem, nunca irá deixar transparecer.
Isso era verdade: Mike não era do tipo de se envolver em con-

versas emocionais e longas. Às vezes, Lou sentia que tinha mais em 
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comum com o marido da irmã do que com a própria irmã. Mas, 
também, ela sempre se sentiu mais confortável com homens. Talvez  
o seu pai fosse a causa. Ele insistira que não sentia falta de ter um 
filho, mas apelidara as filhas Jamie e Lou. Quem é que ele pensava 
que estava a enganar?

— Então, o que se passa contigo? — perguntou Jamie.
— O Donny tem uma namorada nova — disse Lou.
— Hum — disse Jamie. — Como é que ela é?
— Simpática, acho eu — disse Lou. — Não falei muito com ela. 

Mas parece ser boa pessoa.
— A sensação é estranha? — perguntou Jamie. — Quero dizer, 

vocês não estão separados há tanto tempo assim.
— Há tempo suficiente — disse Lou. — Acho que as coisas 

entre eles estão a ficar sérias. Estiveram juntos quase todas as noites 
esta semana.

— Achas que ele vai pedir-lhe para ir morar com ele? — pergun-
tou Jamie.

Lou considerou a possibilidade. Ela já não amava Donny — em 
retrospetiva, não tinha certeza se alguma vez amara, ou se fora arre-
batada pelo desejo dele de ter um relacionamento, como um nada-
dor numa corrente rápida — mas com certeza ela adorava alugar o 
quarto adicional no apartamento dele. Ficava suficientemente per- 
to do jardim zoológico de modo que podia ir a pé para lá de manhã. 
Se a nova namorada se mudasse para a casa, isso significaria que 
Lou teria de sair?

— Diz-me se quiseres procurar um sítio novo — estava Jamie 
a dizer. — Eu poderia ajudar-te a procurar… Oh, querida, deixa-me 
deitar o xarope. Não! OK, tudo bem, podes ajudar. Vertemo-lo jun-
tas. Fod… fónix. Podes ir buscar papel de cozinha? Não, o rolo todo 
não, apenas uma folha.

— Claro — disse Lou. — Quando estiveres livre. — Ela achava 
que não tinha tido uma conversa com Jamie nos últimos seis anos 
que não tivesse sido interrompida por uma criança. Queria pedir 
conselhos sobre como se comportar perto da nova namorada, às 
vezes era um pouco difícil para Lou ler os sinais sociais que outras 
pessoas instintivamente apreendiam, mas era evidente que este não 
era o momento. — O Sam está aí? Posso falar com ele? 
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— Claro, espera.
Um segundo depois, Lou ouviu a respiração pesada. Sam ainda 

não tinha dominado a arte de saudações.
— Sabias que os elefantes são os únicos mamíferos que não 

conseguem saltar? — perguntou Lou.
— Como se chama um elefante que nunca toma um banho? — 

respondeu ele.
— Essa não sei — disse Lou.
— Um elefedor.
Lou riu-se. 
— Tem um bom dia na escola — disse ela. — Bom, esquece  

o que disse. Foi apenas uma coisa estúpida que os adultos dizem. 
— Queres que eu tenha um dia mau na escola? — perguntou Sam. 
Lou adorava o miúdo. 
— Vou levar-te ao jardim zoológico daqui a umas semanas para 

veres os bebés da chita — disse ela. — São tão fofinhos e bonitos.
— A sério? — perguntou Sam.
— Prometo — disse Lou. Desejava que as conversas com Jamie 

pudessem ser assim, leves, fáceis e divertidas. Mas Jamie estava 
sempre a resolver coisas como refeições, confusões, dói-dóis e, por 
vezes, Lou sentia que Jamie a via como outro projeto. Lou, a irmã 
mais nova, solteira aos 31 anos, com um corte de cabelo horrível (até 
Lou tinha de admitir que a favorecia deliberadamente pouco, mas 
o que poderia esperar quando pagou 12,99 dólares por ele?), nove 
quilos a mais e uma predileção por piadas de peidos. Talvez devesse 
ter nascido rapaz — os homens podiam safar-se dessas coisas muito 
mais facilmente.

Mas Lou achou que não era culpa de Jamie. A mãe delas mor-
rera de uma infeção por estafilococos quando Jamie tinha 15 anos e 
Lou 12, e Jamie ficara com o papel de figura materna, de cozinhar 
refeições e explicar como tudo seria quando Lou teve a menstruação 
pela primeira vez e ensinar Lou a rapar os pelos das pernas (uma 
prática que Lou interrompeu alguns anos mais tarde. Para quê preo-
cupar-se com isso?).

Era estranho, pensou Lou quando começou a enxaguar a pá que 
usara para limpar a jaula de Tabby. Tinha muitas memórias de estar 
com Jamie enquanto crescia, mas praticamente nenhuma da mãe. 
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Uma vez, quando Lou estava a sair do trabalho, passou por um grupo 
de turistas que estava a ver a exposição sobre pequenos mamífe- 
ros. Sem perceber, Lou parara e aproximara-se de uma das mulheres. 
Este perfume, pensou ela. O aroma floral atraíra os cantos da cons-
ciência de Lou, fazendo-a sentir que havia algo de que vitalmente 
necessitava, algo um pouco além do seu alcance. Usara a sua mãe a 
mesma fragrância? Queria perguntar à mulher o nome do perfume 
para que pudesse comprar um frasco, desarrolhá-lo e tentar persua-
dir a sair as memórias que tiveram de persistir nos locais recônditos 
do seu cérebro, mas não sabia como explicar o pedido. Enquanto 
ainda estava a tentar encontrar as palavras certas, a mulher pegara 
nas duas filhas pelas mãos e partira. Lou seguira-a com o olhar, for-
mando-se uma dor no centro do seu peito.

Lou começou a fazer anotações nas fichas dos elefantes e em 
seguida pousou a papelada de novo. A pergunta de Jamie pairava no 
ar. É claro que Lou não podia ficar com Donny e a nova namorada. 
Agora que pensava nisso, ele mencionara no outro dia que havia 
uma mulher no seu escritório que estava à procura de um compa-
nheiro de quarto. Agora ela percebia que ele não estivera a fazer 
conversa de circunstância. Questionou-se porque é que ele não lhe 
pedira simplesmente para sair. Teriam ele e a namorada andado a 
discutir isso, na esperança de que ela percebesse a indireta? Era um 
pouco embaraçoso.

Era por isso que Lou gostava mais de crianças e animais. Diziam 
o que lhes ia no pensamento, nos termos o mais direto possível.  
Se as crianças estavam zangadas connosco, gritavam. Se os elefan- 
tes estavam zangados connosco, avançavam e pisavam-nos até à 
morte. Simples e direto.

Talvez ela devesse ver se outro tratador precisava de um compa-
nheiro de quarto — afinal de contas, não poderia reclamar do cheiro 
das suas botas.

Lou caminhou até à barreira que separava os tratadores dos ele-
fantes e tirou uma maçã vermelha do bolso.

— Anda, Tabitha — chamou, e o elefante ergueu a cabeça 
maciça e aproximou-se lentamente. Lou lançou-lhe a maçã e viu-a 
desaparecer. O elefante chamou a sua atenção, e Lou olhou-o nos 
olhos durante um longo instante.
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Às vezes, desejava que pudesse simplesmente viver ali, onde a 
vida era menos complicada.

***

Christie Simmons girou a palhinha da sua margarita de mo- 
rango, sabendo, sem levantar os olhos, que o tipo careca do outro lado  
do bar estava a olhar para ela. Lutou contra a vontade de verificar  
as horas no telemóvel. Simon estava atrasado. Mais uma vez.

— Desculpe.
O Careca fizera a sua jogada e agora inclinava-se contra o bal-

cão ao lado dela. Ainda só lá estava há dois segundos e já estava a 
encurralá-la.

Christie ergueu o olhar, colocando uma pergunta nos olhos.
— Pago-lhe uma bebida? — ofereceu ele.
Ela deliberadamente desviou o olhar para o seu copo cheio.
— Depois desse, quero eu dizer — disse ele.
Ele estava a usar um fato bonito — nada feito por encomenda, 

mas um de riscas de boa qualidade — e tinha as unhas limpas. 
Christie dava importância a essas coisas. Ele tirou a carteira e sacou 
de um cartão American Express dourado e acenou para o barman. 

— Vou abrir uma conta — disse ele.
Há sete anos — talvez cinco, num dia bom —, Christie teria 

atraído os olhares dos tipos mais jovens e desordeiros, que jogavam 
bilhar no canto. Eles teriam pousado os tacos e ter-se-iam aproxi-
mado, com ruído e desleixo, namoriscando sem jeito ao mesmo 
tempo que ela atiraria a cabeça para trás e rir-se-ia, mantendo as 
costas perfeitamente retas para que eles pudessem admirar as suas 
curvas.

Mas agora tinha 37 anos, tecnicamente com idade suficiente 
para ser mãe deles. Então, ao invés de estar rodeada de músculos e 
cabelos soltos sobre os olhos e ofertas de shots slippery nipple, tinha 
isto: um afetadinho a tentar impressioná-la com a cor do cartão de 
crédito. Que combinava com a cor da sua aliança de casamento.

— Estou à espera de uma pessoa — disse Christie.
O Sr. Casado aproximou-se mais. O seu hálito cheirava a azedo, 

como se tivesse bebido uísque durante todo o dia. Talvez tivesse.
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— Bem, parece que ele não vem — disse o Sr. Casado. O seu 
sorriso não combinava com os olhos pequenos e insensíveis. — Está 
aqui sentada há meia hora.

Ela esperava que a pontada de mágoa que sentia não se reve-
lasse. Não queria dar-lhe esse triunfo. Conhecia bem este tipo de 
homens: namoriscara com ele, namorara com ele, bolas, até se 
casara com ele uma vez numa espetacularmente má decisão que 
revertera seis meses depois. Ele nunca alcançara o topo da sua  
profissão, e isso irritava-o. Talvez tivesse uma casa decente, e um 
PPR, mas todos os dias tinha de responder a alguém que possuía  
o trabalho que ele cobiçava, o estilo de vida que lhe tinha sido nega- 
do. A sua raiva e frustração aumentavam, e ele aliviava-se de ma- 
neiras passivo-agressivas: fingindo que tinha de trabalhar até  
tarde enquanto a mulher esperava em casa. Na brincadeira em 
alto e bom som com a barista que fez o seu galão de 4 dólares  
para provar que era um bom rapaz, e depois deliberadamente a 
atravessar-se à frente de outros condutores no trânsito. Oh, sim, 
Christie conhecia este tipo de homem intimamente antes mesmo 
de ele ter dito uma palavra. Na cama, ele seria um pouco bruto e 
muito egoísta.

O telemóvel de Christie tocou, mas ela esperou alguns toques 
antes de atender. Colocou-se num ângulo em que o Careca não 
pudesse ver-lhe o rosto. Se ele desse mais um passo ou dois para 
a frente, estariam na posição de colher, pensou ela ao reprimir um 
tremor.

— Olá, linda. — Com estas palavras, ela soube que Simon não ia 
aparecer. Tinha feito nuances no cabelo, preocupara-se que estivesse 
a ficar demasiado loira, mas a cabeleireira insistira que ninguém 
jamais poderia ser demasiado rico ou demasiado loiro, e gastara 
uma fortuna numa depilação brasileira. Aplicara a maquilhagem  
com cuidado, usando truques que adicionara ao seu arsenal ao lon- 
go dos últimos anos: uma linha de branco no interior de cada pál- 
pebra, para fazer os olhos parecerem maiores e mais brilhantes,  
corretor que prometia esconder pequenas rugas bem como olhei-
ras, um gloss preenchedor que ardia com a intensidade de malague- 
tas picantes, mas fazia os lábios parecerem mais cheios. Até fez  
a cama de lavado.
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— Olá — disse ela. Conseguia ouvir o Sr. Casado a respirar atrás 
de si, por isso conteve a irritação na sua voz.

— Aconteceu um imprevisto no trabalho — disse Simon. — 
Adiamos?

Ela questionou-se se o Sr. Casado dera à esposa a mesma des-
culpa. Mas Christie não era na verdade uma esposa. Era uma namo-
rada, e não uma namorada exigente e ciumenta.

— Claro — disse ela.
— Amo-te — disse-lhe Simon. Doía-lhe que ele nunca acrescen-

tasse o eu, mas não fez caso, como sempre.
Esperou até ouvi-lo desligar e, em seguida, acrescentou:
— Oh! Pensei que tinhas falado no bar do Ritz! Está bem, encon-

tramo-nos daqui a pouco.
Colocou o telemóvel na mala e levantou-se. Não olhou para o 

Sr. Casado; suspeitava que ele descobrira a sua farsa. Saiu do bar  
e entrou na casa de banho e ficou em frente ao espelho, pestanejando 
com força enquanto se avaliava: o cabelo longo ligeiramente ondu-
lado, pele bronzeada, pestanas falsas aplicadas individualmente para 
que parecessem realmente naturais, e um corpo que raiava o exube-
rante em todos os sítios certos, realçado de forma eficaz com a saia 
preta curta e top de alças preto. É verdade que tinha um nariz trian-
gular e afiado, e um queixo um pouco fraco, mas ainda era a mulher 
mais bonita do bar, pensou.

Saiu da casa de banho e ficou no corredor, questionando-se 
o que fazer a seguir. Talvez pedisse uma salada na sala de jantar, 
embora uma mulher a comer sozinha parecesse patético.

— Desculpe-me.
Ela virou-se, à espera de ver o Sr. Casado. Mas era um homem 

diferente, que parecia um pouco mais velho e mais tosco na apa-
rência. Usava uma camisa branca e blazer castanho-claro de textura 
suave, botas de vaqueiro, e um daqueles laços de couro à volta do 
pescoço com um grande pingente de prata esterlina e turquesa.  
A vestimenta não funcionava bem aqui em D.C., a menos que tivesse 
amarrado o seu cavalo no parque de estacionamento.

— Gostava de falar consigo sobre um negócio.
— Está a brincar comigo? — Ela sentiu o coração acelerar em 

fúria. — Acha que sou uma prostituta?
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— Não, não, não de todo — respondeu o tipo rapidamente.  
Os seus olhos castanhos eram um pouco desmaiados por trás dos 
óculos, e começava a criar uma pança. — Eu acho que é uma mulher 
de negócios. Queria falar consigo sobre um trabalho… um trabalho 
a sério.

O tipo ergueu uma pasta. Tal como ele, já tinha visto dias melho-
res. Tinha riscos em redor das bordas e o fecho metálico tinha emba-
çado. 

— Eu posso explicar. Tenho a papelada toda aqui. Oferecia-lhe 
uma bebida, mas vi a forma como reagiu ao último tipo que lhe fez 
essa oferta.

— Um trabalho — repetiu Christie. — Está a falar a sério?
O tipo acenou com a cabeça vigorosamente.
— É bem pago e não é ilegal nem antiético. E estaria a fazer um 

serviço às mulheres.
Ele parecia sincero. Christie normalmente conseguia cheirar 

um patife a um quilómetro de distância, mas este tipo não emanava 
vibrações estranhas.

Ela não conseguiu deixar escapar: 
— Porquê eu?
Mais tarde, quando descobrisse o que ele queria que ela fizesse, 

iria pensar na resposta dele e questionar-se se foi o melhor elogio 
que já recebera ou um insulto degradante.

— Porque você é absolutamente perfeita para isto — disse ele.
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CAPÍTULO 2

Jamie acordou repentinamente, a sentir que a casa tinha perdido 
o equilíbrio e tombado.

Sentou-se, escutando com ouvidos de mãe. Não dormia pro-
fundamente durante a noite desde que os filhos tinham nascido. 
Despertava sempre ao primeiro grito — às vezes até sentia que 
tinha sido arrancada do sono mesmo antes do grito, alertada por uma 
mudança subtil iminente na atmosfera sinalizando uma criança 
doente ou assustada.

Rapidamente percebeu o que estava errado: o lado de Mike na 
cama exibia somente o edredão amarrotado. Provavelmente tinha 
ido lá abaixo ligar a televisão na ESPN, como fizera recentemente 
tantas noites, pensou Jamie. Porém, era estranho. Ela não conseguia 
ouvir o som do televisor através das finas paredes da casa.

De repente, ficou bem desperta. Quase gritou o nome do marido, 
mas parou antes de a única sílaba lhe escapar dos lábios. Algo lhe 
disse para não falar. Saiu da cama, continuando a inclinar-se para a 
frente para ouvir o que quer que fosse que a acordara, uma tensão 
elétrica que lhe atravessava o corpo.

Percorreu o corredor e desceu as escadas devagarinho, moven-
do-se silenciosamente no espaço sombrio. Quase tropeçou num 
carro de brinquedo que uma das crianças deixara no penúltimo 
degrau, mas agarrou-se ao corrimão.

Também não havia nenhuma luz acesa no piso principal da  
casa. Poderia Mike ter pegado no carro de patrulha e ido a algum 
lugar?

A Verdade Que nos Une.indd   25 8/25/15   5:34 PM



   Sa ra h  Pekkane n

26

Arrastou-se para a cozinha, com o coração a bater com tanta força 
que quase doía. Quando Mike saiu de um canto e lhe agarrou o braço, 
ela quase gritou, mas em vez disso soltou um pequeno guincho.

Mike estava de boxers e tinha na mão a sua SIG Sauer da polí-
cia. Levantou um dedo sobre os lábios e apontou para as portas de 
vidro deslizantes que levavam ao pequeno alpendre de madeira e, 
um lance de escadas abaixo, ao quintal. Havia um intervalo de mais 
ou menos um metro entre as duas portas. Jamie podia sentir a brisa 
suave contra a pele fria.

Mike colocou os lábios perto dos seus ouvidos. 
— Ouvi alguém — sussurrou ele.
As crianças. Os olhos de Jamie olharam imediatamente para as 

escadas, mas Mike abanou a cabeça. 
— Acho que ele está na sala de estar — sussurrou. — Não te 

aproximes.
Ele começou a mover-se lentamente, com a arma preta bri-

lhante a liderar o caminho. Jamie começou a tremer. Porque é que 
Mike ia atrás do intruso? Eles precisavam barricar-se no andar de 
cima! Num momento de loucura, ela perguntou-se se o atirador da 
esquadra localizara Mike, mas isso era impossível — o homem tinha 
sido morto instantaneamente. Mas poderia um pai ou um irmão ter 
ido em busca de vingança.

Mike deu mais um passo lentamente em direção à sala de estar. 
Estava longe demais para ela o alcançar agora. Estava dividida entre 
ir atrás do marido, para tentar protegê-lo, e ir ter com as crianças.

Escolheu os filhos.
Correu novamente para o andar de cima, parando para pegar no 

telefone sem fios e marcar o 112. 
— Intruso — disse ela sem fôlego, dando o endereço ao mesmo 

tempo que verificava cada um dos quartos e se esforçava para ouvir 
o que se passava no andar de baixo. Sam estava a dormir profun-
damente, com o coelhinho de pelúcia esfarrapado contra a boche-
cha, tal como Eloise e Emily, que dividiam um quarto. Henry estava 
esparramado sobre a cama superior do beliche no pequeno quarto 
ao fundo, roncando suavemente. No momento em que percebeu de 
que estavam todos seguros, Jamie começou a tremer tão profusa-
mente que o telefone bateu-lhe contra a bochecha.
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— Quantos são? — estava a perguntar o operador de emergência.
— Não sei — sussurrou Jamie. Estava de guarda no corredor, 

o que lhe dava o melhor ponto de vista de todos os quartos. — Mas 
o meu marido é polícia. Tem uma arma. Ele é o que está de boxers. 
Oh, meu Deus, por favor, diga-lhes para não o matarem.

— Os agentes estão a caminho — disse o operador.
— Jamie?
A voz de Mike flutuou pelas escadas acima, a soar normal agora.
Ela premiu o botão para desligar o telefone ao mesmo tempo 

que correu para o seu lado, não estando mais preocupada em não 
fazer barulho.

Ele estava de pé na sala de estar, as luzes do teto acesas, segu-
rando um boneco Elmo vermelho peludo que deu um berro quando 
debilmente ergueu um braço acima da cabeça. 

— Este está a precisar de pilhas novas — disse ele.
— Foi isso que fez barulho? — perguntou ela.
— Não me parece — disse ele. Atirou o boneco Elmo de novo 

para um cesto de brinquedos. — A porta estava aberta quando desci. 
Verifiquei o resto da casa. Não está ninguém.

— Será que levaram alguma coisa? — perguntou Jamie. Viu o 
iPad ainda à vista sobre o balcão da cozinha e o computador portátil 
que Henry usava para os trabalhos de casa no sofá. — Mike? Podes 
guardar a tua arma?

Vê-la fê-la sentir-se um pouco doente.
Mike baixou o olhar para a arma como se não se tivesse aperce-

bido de que a tinha na mão. 
— Sim — disse ele, e começou a subir as escadas. Depois de 

os filhos nascerem, ele descarregava-a sempre e guardava-a num 
pequeno cofre no closet.

— Talvez devesses vestir umas calças. Liguei para o 112 — disse 
Jamie, assim que as luzes intermitentes de um carro de patrulha se 
aproximaram lançando feixes azuis e vermelhos pela casa, ilumi-
nando o rosto de Mike.

— Fizeste o quê? — perguntou ele. Algo mudou na sua expres-
são. Estava zangado com ela?

— Pensava que alguém tinha entrado em casa! Temos crianças 
em casa, Mike!
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Ele correu até ao andar de cima sem dizer uma palavra, e Jamie 
foi abrir a porta da frente aos agentes que responderam à ocorrência. 
Ela viu a vizinha do outro lado da rua a chegar aos seus degraus da 
frente, e Jamie acenou-lhe, desejando que tivesse tido tempo para 
vestir um roupão por cima da t-shirt comprida.

Não reconheceu os dois jovens agentes que saíram do carro 
de patrulha, mas quando Mike voltou a descer as escadas, parecia 
conhecê-los.

— A porta de correr foi arrombada— disse Mike. — Mas eu 
verifiquei a casa e não encontrei ninguém.

— Nós vamos verificar outra vez — disse o agente com óculos, 
a quem Mike chamara Stu. Parecia recém-saído da academia. Não 
admira que lhe tivesse calhado o turno da noite.

— Os nossos filhos estão a dormir no andar de cima — disse 
Jamie. — Por favor, tente não acordá-los… Acho que ficariam com 
medo se vos vissem.

— Claro, minha senhora — disse Stu.
— Eu vou com eles — disse Mike. Estava descalço, tinha agora 

vestidas umas calças de ganga e uma t-shirt vermelha dos Washington 
Nationals, e o seu cabelo grosso e escuro estava desalinhado.

— Mantenha-se atrás de nós, por favor — disse Stu.
Jamie viu Mike ficar tenso com a situação. Provavelmente tinha 

dez vezes a experiência destes tipos. Mas seguiu os homens enquanto 
verificavam cada divisão, closet e armário. A casa tinha quatro quar-
tos e duas casas de banho no andar de cima e uma cozinha, uma sala 
de jantar e uma sala de estar no piso principal, mas todos os espaços 
eram pequenos, e a busca não demorou muito tempo. E por mais 
incrível que parecesse, as crianças nem se mexeram. Mas Jamie já 
havia queimado biscoitos que estava a cozer para uma angariação de 
fundos da associação de pais da escola (cozer era um termo vago — 
o seu esforço envolveu fatiar massa de um rolo pré-cozinhado) e o 
detetor de fumo apitara durante quase cinco minutos. Isso também 
não acordara as crianças.

— Vamos dar uma olhadela naquela porta dos fundos — disse 
Stu.

— Eu não lhe toquei — disse Mike. — Ainda está tal como  
a encontrei.
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Jamie seguiu os homens pela sala de estar e observou-os a  
ajoelharem-se para examinar a porta.

— Não tem marcas — disse Stu. — Também é uma fechadura 
boa e resistente. O intruso teria atravessado o quintal… esperado… 
— Ele agachou-se e apontou para um pequeno aglomerado de terra 
no tapete mesmo à entrada da porta.

— Isso poderia ser da nossa cadela… — começou Jamie a dizer, 
antes de se interromper. — Espera… onde é que ela está? Porque é 
que a Sadie não ladrou?

Mike deixava sempre Sadie sair para o quintal à noite mesmo 
antes de ir para a cama. Era um dos rituais a que se tinham acos-
tumado por acordo tácito: Jamie ligava a máquina de lavar louça e 
configurava a cafeteira, Mike deixava Sadie ir à rua e trancava a casa.

— Onde é que a cadela dorme? — perguntou Stu.
— Lá em cima, no chão, num dos quartos das crianças — disse 

Jamie. Tecnicamente, Sadie costumava subir para uma cama a dado 
momento durante a noite: cadela e miúdos a conspirarem contra as 
regras pouco inspiradoras de Jamie. Mas Sadie nunca teria deixado 
os dois agentes aproximarem-se das crianças sem protestar.

Jamie voltou a subir as escadas a correr e verificou cada cama, 
mas a pequena rafeira castanho-clara tinha desaparecido. Levou um 
momento a pegar no roupão antes de voltar para baixo.

— Ela não está lá — disse Jamie.
— Será que ela saiu quando o intruso entrou? — perguntou 

Mike.
— Mesmo assim, isso não explica porque é que ela não ladrou 

— verificou Jamie. — Sabes bem que ela fica descontrolada quando 
uma pessoa nova entra em casa. Eu tê-la-ia ouvido.

Levantou a cabeça e olhou para Mike. 
— Tens a certeza de que trancaste as portas de correr depois de 

a deixares sair?
Mike franziu a testa. 
— Sim.
— Porque, se há uma fresta, ela consegue abrir com o nariz.
— Eu tranquei-as — insistiu Mike.
Jamie inclinou-se para fora pela abertura. 
— Sadie! — chamou em voz alta.
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Um momento depois, a cadela chegou a correr pelas escadas do 
alpendre e entrou em casa pelas portas de correr. Imediatamente, 
começou a ladrar para os dois agentes. Stu ajoelhou-se e deixou 
Sadie cheirar-lhe a mão. Ela deu mais dois latidos antes de permitir 
que a acariciassem.

— É difícil acreditar que um intruso pudesse passar por esta 
valente — disse Stu. — Para uma coisa tão pequena, ela faz muito 
barulho.

Em vez de responder, Mike esfregou os olhos. Jamie conseguia 
imaginar a cena: Mike, exausto e stressado, com um olho na televi-
são enquanto deixava Sadie ir à rua de noite, deslizando as portas 
para as fechar, mas sem as trancar. Às vezes, durante o dia, deixavam 
Sadie sair para o quintal e não se davam ao trabalho de trancar as 
portas, especialmente se as crianças estavam a ir e a vir da casa de 
brincar. Era possível — natural, até — que ele se tivesse esquecido 
num momento como este, quando as suas vidas tinham sido tão 
abaladas.

Mas porque é que Mike pegou imediatamente na arma e assu-
miu o pior?

— Falta alguma coisa? — perguntou Stu.
— Não que eu saiba — disse Mike.
— Todos os nossos aparelhos eletrónicos ainda estão aqui — 

acrescentou Jamie, apontando para o computador de Henry.
Stu clareou a garganta e olhou para o parceiro, e depois olhou 

para os pés. 
— Provavelmente alguns adolescentes a pregar uma partida — 

disse ele. — As férias de verão estão quase aí. Estão a ficar impacientes.
— Esta semana, um deles roubou um sinal de rua a poucos qui-

lómetros de distância — acrescentou o outro agente.
Stu era um péssimo mentiroso. Ele chegara à mesma conclusão 

que ela: Mike tinha-se esquecido de trancar as portas, e depois fez 
uma tempestade num copo de água. Jamie estava apenas contente 
por os agentes não terem visto Mike a atravessar a casa de boxers, de 
arma em punho apontada para o boneco Elmo estridente. Ele nunca 
iria aguentar a vergonha na esquadra.

Mas o modo como os agentes desviavam a olhar de Mike era 
quase pior do que gozar com ele. Mike agarrou nas portas de correr 
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e fechou-as, trancando-as de seguida, o som do clique ecoando no 
silêncio repentino.

— Adolescentes — disse Jamie, abanando a cabeça. — Nós 
temos um de 14 anos aqui esta noite, talvez por isso eles estivessem 
a planear uma brincadeira, como você disse.

Jamie percebeu que piorara as coisas. Tinha sido ela quem tinha 
sugerido que foi Sadie, e a sua repentina mudança era demasiado 
óbvia.

— Querem que vos traga uma chávena de café? — ofereceu ela 
rapidamente e ficou aliviada quando eles abanaram a cabeça e disse-
ram que precisavam de ir andando.

— Vamos deixar-vos dormir — disse Stu. Mike estendeu a mão 
e bateu palmas com a dele.

— Obrigado por terem vindo — disse ele. — Desculpem por  
a minha esposa vos ter ligado. Eu percebi que não era nada.

Jamie sentiu o rosto a aquecer, mas manteve-se em silêncio. 
Sabia que Mike necessitava de fugir à humilhação. Fechou a porta  
da frente depois de os agentes saírem e trancou-a, e em seguida 
virou-se para o marido. Ele parecia um pouco atordoado, como se 
tivesse acabado de acordar de um sonho vívido e se sentisse deso-
rientado.

— Vens para a cama? — perguntou ela. Sabia que provavel-
mente não seria capaz de voltar a dormir nessa noite, mas talvez 
Mike conseguisse. E ela receberia de braços abertos a oportunidade 
de se deitar ao lado dele e sentir o seu calor, de tentar aproximar-se 
fisicamente dele para compensar a distância emocional que come-
çara a infiltrar-se entre eles, como uma névoa, desde o tiroteio.

Mas ele abanou a cabeça. 
— Vou comer cereais.
— Está bem. — Jamie esperou até que ele se virasse e fosse para 

a cozinha, e depois subiu as escadas. Parou novamente em cada um 
dos quartos das crianças, colocando o rosto perto da cabeça de Eloise 
para que pudesse inalar o cheiro doce da filha e apanhou a boneca 
do chão do quarto de Emily e colocou-a em cima da secretária. Sadie 
estava enroscada na curva dos joelhos de Sam, e Jamie afagou ambas 
as cabeças. Parou no quarto de Henry e puxou para cima as cobertas 
que ele afastara com os pés.
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Por fim, entrou no seu próprio quarto e subiu para a cama. 
Ficou lá por um momento, e depois levantou-se para fazer algo que 
nunca fizera antes em todos os anos que conhecera Mike.

Puxou a porta do cofre para se certificar de que ele a havia tran-
cado depois de guardar a arma.

***

O corpo cansado de Lou ansiava por um banho longo e quente 
na banheira. Trabalhara no jardim zoológico naquela manhã, em 
seguida fora a correr ao apartamento para tomar um banho rápido 
e mudar de roupa, depois apanhara o metro até ao café, onde fizera 
um turno de cinco horas, lavando a vapor garrafas de leite em aço 
inoxidável e finalizando bebidas geladas com chantili e molho de 
caramelo. Após o banho, faria uma sanduíche grossa e a seguir dei-
xar-se-ia cair em frente à televisão. Talvez um velho filme a preto e 
branco, ou o History Channel, pensava, ao enfiar a chave na fecha-
dura do apartamento.

Inalou o cheiro de alho assado quando abriu a porta.
— Que delícia! — disse em voz alta. Talvez Donny tivesse tra-

zido comida feita. Ele comprava sempre o suficiente para dois e 
insistia que ela se servisse, fingindo que tinha pedido demais. Sabia  
que ela não tinha muito dinheiro, e era uma das muitas gentile- 
zas que lhe mostrara durante a relação deles e depois do fim da 
mesma.

Mas o rosto que apareceu na esquina do salão pertencia à nova 
namorada de Donny. Mary Alice tinha na mão um copo de vinho 
tinto e trazia vestido um bonito top vermelho, como se tivesse com-
binado as duas coisas. Mary Alice era quinze anos mais velha do que 
Lou — como era Donny — e isso era tudo o que Lou sabia sobre 
ela. Isso e o facto de que os dois se conheceram num grupo social 
Fabulosos aos Quarenta!, que se reunia para atividades como cami-
nhadas pela natureza e passeios de balão de ar quente.

— Olá — disse Lou. — O que é que cheira tão bem?
— O Donny está a fazer cacciatore de frango — disse Mary Alice.
— Uau! — exclamou Lou. — Impressionante para uma noite 

de quinta-feira.
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Lou tirou os tamancos, suspirando ao mesmo tempo que con-
torcia os dedos dos pés, e colocou-os num cesto junto à porta da 
frente antes de caminhar para o interior do apartamento. A mesa 
da sala de jantar estava posta com verdadeira porcelana, e havia um 
buquê de rosas vermelhas numa jarra. A música clássica soava nos 
altifalantes.

— Ei — disse Donny, enxugando as mãos no avental atado à 
volta da cintura. Lou tinha-lho comprado no Natal anterior, junta-
mente com um novo livro de receitas. — Pensei que ias fazer o turno 
da noite.

— E ia — disse Lou de repente, lembrando-se de que Donny 
lhe tinha perguntado a respeito da sua agenda no início da semana.  
— Mas alguém me pediu para mudar.

Donny olhou para Mary Alice, e de novo para Lou. 
— Vais sair hoje à noite, ou, hum…
— Hoje à noite? — perguntou Lou.
Ela olhou para os dois pratos sobre a mesa da sala de jantar, as 

flores, as velas incandescentes.
— Oh! Sim, vou encontrar-me com um amigo para… para ver 

um filme — mentiu. — Só vim a casa para mudar de roupa.
O alívio nos rostos de Donny e de Mary Alice foi quase cómico.
Lou correu para o seu quarto e despiu a t-shirt, enfiando uma 

limpa. Soltou o rabo de cavalo e escovou o cabelo cor de mel, e em 
seguida aplicou um pouco de batom. Nunca usava maquilhagem, 
por isso não tinha necessidade de retocá-la. Cheirou as axilas e deci-
diu que teria de se contentar com mais uma aplicação de desodo-
rizante em vez do tal banho. Olhou com desejo para a sua cama 
pequena e aconchegante e em seguida abriu a porta. Ela meio que 
esperava ver Donny e Mary Alice ali à espera, estendendo-lhe os 
tamancos, desesperados para apressá-la a sair.

Lou cobriu um bocejo com a mão, e depois injetou energia na 
voz quando gritou: 

— Adeus!
— Tchau! — respondeu Donny em voz alta.
Lou saiu do prédio e sentiu um pingo de chuva gordo cair-lhe 

na cabeça.
— Perfeito — disse.
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Apressou-se até ao sítio dos bagels a um quarteirão de distância,  
mas estava fechado. A chuva caía mais forte, encharcando-lhe o cabelo  
e escorrendo-lhe para os olhos. Pelo menos, a noite estava quente, 
pensou. Andou um pouco mais longe e encontrou um bar aberto, 
com o letreiro de néon rosa a piscar na luz sombria. Entrou e viu um 
banco vago. Deixou-se cair nele com gratidão e pegou na ementa.

Não havia muito aqui que pudesse comer; tornara-se vegeta-
riana na mesma altura em que começara a trabalhar com animais. 
Examinou a oferta: asas de frango fritas, batatas recheadas, hambúr-
gueres…

— Ajuda? — perguntou o barman. Talvez estivesse ocupado 
demais para formar uma frase completa; este lugar estava lotado.

— Têm hambúrgueres vegetarianos? — perguntou ela, tentando  
fazer-se ouvir acima da música estridente.

O barman abanou a cabeça. Uma argola de prata perfurava-lhe a 
ponta do nariz, e Lou questionou-se se alguma vez teria ficado preso 
em algo. Pensou em perguntar-lhe, mas ele já estava impaciente.

— Hum, posso pedir as batatas recheadas sem o bacon? — per-
guntou ela.

Ele encolheu os ombros. 
— Não sei. Vou verificar. Bebida?
— Sprite, por favor — disse ela.
Ela agarrou num guardanapo e limpou a humidade do rosto, 

olhando em redor. Quase toda a gente estava vestida de preto, as 
tatuagens abundavam, e algumas pessoas tinham piercings faciais. 
Era uma multidão jovem e moderna. Lou estava a usar calções e uma 
camisa às riscas azul e branca que era um pouco grande — roupas 
apertadas irritavam-lhe a pele —, mas não estava desconfortável. 
Acostumara-se à sensação de que não se encaixava em lado nenhum.

Donny e Mary Alice pareciam fazer uma boa dupla, pensou ela 
quando o barman lhe trouxe o refrigerante. Ambos eram calmos  
a falar, com cabelo sarapintado de branco e óculos de armação metá-
lica, e Lou conseguia imaginá-los a habituarem-se às mesmas roti-
nas fáceis de que ela e Donny costumavam desfrutar: passeios após 
o jantar nas noites amenas, manhãs de domingo no sofá com os jor-
nais espalhados entre eles, o rádio no Acura de Donny sintonizado 
na NPR enquanto discutiam histórias do dia.
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O apartamento tinha dois quartos, e Lou não teria problema 
em partilhar o espaço com eles, mas Mary Alice poderia não gostar.  
A maioria das novas namoradas não gostava de ter as antigas namora- 
das por perto. Vejam só os problemas que Jamie tinha com Christie, 
embora Jamie e Mike estivessem juntos há mais de uma década.

Lou acabou de beber a Sprite, sedenta após um longo dia ao 
calor, e tentou decifrar a letra da música que se ouvia aos altos berros 
através das colunas. Parecia envolver traição, mas o tédio também 
poderia ser a principal queixa do vocalista. Quando as suas bata-
tas recheadas finalmente chegaram, estavam cobertas de pedaços 
de bacon. Lou utilizou outro guardanapo para tirá-los. As batatas 
recheadas sabiam horrivelmente mal como se tivessem sido feitas 
na semana anterior e abandonadas sob uma luz de aquecimento, 
mas ela estava com demasiada fome para se importar.

Estava a música a ficar mais alta? A sua têmpora latejava ao 
ritmo da batida frenética. Comeu a refeição rapidamente, em seguida 
pagou a conta (4 dólares por um refrigerante? A sério? Talvez os 
hipsters fossem mais ricos do que aparentavam) e deslizou para fora 
do banco. Estava a chover mais quando voltou a sair para a rua e 
olhou em redor. Havia um cinema a poucos quarteirões de distância, 
mas uma verificação rápida no iPhone revelou que perdera o início 
dos dois filmes em exibição.

Ela não podia voltar para o apartamento tão cedo, e não havia 
quaisquer bibliotecas ou livrarias a pouca distância dali. Não tinha 
carro, por isso as suas opções eram limitadas. Deu por si a ir em 
direção ao cinema, pisando poças com os tamancos pesados. Mas 
quando tentou comprar um bilhete, ficou em apuros.

— Um bilhete para o que estiver a dar agora — disse ela.
— O próximo filme é às nove horas — disse o empregado ado-

lescente.
— Eu sei — disse Lou. — Mas eu quero um para o filme que 

está a dar agora.
— Já começou há quarenta minutos— protestou o empregado. 

Fez-lhe uma carranca por trás da janela de vidro da sua cabina.
— Não me importo — disse Lou.
— Mas já perdeu metade do filme — disse ele. — Não posso 

dar-lhe um preço com desconto.
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Lou inclinou-se para frente. 
— Oiça, eu estou a ficar encharcada e não posso voltar para o 

meu apartamento durante pelo menos as próximas duas horas, por-
que o meu companheiro de quarto tem a nova namorada lá e eu 
tenho a certeza de que querem fazer sexo. Duas horas é tempo sufi-
ciente, certo? Quero dizer, se jantarem primeiro. 

O empregado recuou, e Lou percebeu que provavelmente desa-
bafara demais outra vez. Jamie sugerira, mais de uma vez, que Lou 
nem sempre precisava de ser brutalmente honesta ou dizer a pri-
meira coisa que lhe viesse à cabeça. 

— A maioria das pessoas não se importa se lhes contares umas 
mentiras inofensivas — dissera Jamie. — Até esperam que o faças. 
— Esta conversa em particular surgira no refeitório do liceu, após 
uma das melhores amigas de Jamie ter perguntado se as suas novas 
calças de ganga a faziam parecer gorda. 

— Sim — dissera Lou.
— Francamente, Lou — vociferara Jamie depois de a amiga ter 

fugido para a casa de banho em lágrimas. — Pensa antes de falar às 
vezes, está bem?

— Pensei que ela quereria saber — protestara Lou. — Se calhar 
pode devolvê-las.

— Mas há uma maneira mais delicada de dizer essas coisas às 
pessoas — dissera Jamie. — Não podes simplesmente dizer da boca 
para fora.

— Ela perguntou — sublinhara Lou, mas Jamie apenas suspi-
rara e fora reconfortar a amiga.

— O computador não lhe vende um bilhete para esta sessão — 
estava o empregado a dizer. — Só lhe vai vender um para a sessão 
das nove da noite.

— Está bem — disse Lou. A solução era suficientemente fácil 
pois já tinha mais informação. — Fico com um bilhete para a sessão 
das nove. — Agora já estava completamente encharcada.

Atravessou as portas duplas de vidro e entregou o bilhete a outro 
empregado, que o rasgou ao meio sem fazer comentários. Encon- 
trou um lugar perto da traseira da sala de cinema e sentou-se, a tre-
mer por causa da explosão gelada de ar condicionado. Olhou em 
volta. Toda a gente parecia fazer parte de um casal. Até a bonita  
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e jovem estrela no grande ecrã estava a fechar os olhos na anteci- 
pação de ser beijada.

Lou quase conseguia ouvir a voz de Jamie na cabeça, a persuadi-
-la a sair e conhecer uma pessoa nova, a inscrever-se numa aula de 
culinária ou num ginásio, a reivindicar um lugar vazio num clube  
de leitura. Mas Lou sentia que tinha a vida suficientemente preen-
chida. Juntamente com a família de Jamie, havia a sua família de 
animais no jardim zoológico. Além disso, falava com o pai de duas 
em duas semanas e visitava-o e à sua nova mulher em Nova Iorque 
uma vez por ano, mais coisa menos coisa.

Às vezes, questionava-se se o pai ainda sentia a falta da mãe 
delas. Já não falava nela, mas Jamie dissera-lhe que eles tinham sido 
completamente apaixonados. 

— Não te lembras deles a dançar na sala de estar? — perguntara 
Jamie.  — Nós descíamos as escadas em bicos de pés e observáva-
mo-los em vez de estarmos na cama. — Lou esforçava-se o melhor 
que podia, mas as imagens recusavam-se a florescer dentro dela. 
Ela tinha 12 anos quando a mãe morreu, não era um bebé. Porque  
é que não conseguia lembrar-se? — E as festas que davam! — dis-
sera Jamie uma vez. — A mãe esgueirava-se sempre para a varanda 
para fumar com as amigas. — Talvez fosse por isso que Lou nunca 
se importara com o cheiro de fumo de cigarro, embora o hábito não 
a atraísse minimamente.

O seu pai casara-se três anos depois da morte da mãe, e Lou 
estava feliz por o pai ter encontrado alguém. A nova esposa, Kathy, 
era bastante simpática, mas Lou nunca se sentira particularmente 
íntima dela, provavelmente porque ela entrara nas suas vidas apenas 
poucos anos antes de Lou ter ido para a faculdade.

Lou perdera tanto do filme que não estava a fazer sentido 
nenhum, por isso encolheu-se na cadeira e fechou os olhos. Quando 
deu por si, alguém estava a tocar-lhe no ombro.

— Está a ressonar muito alto — sussurrou a rapariga atrás dela.
— Desculpe — disse Lou. Ouviu risadinhas e endireitou-se.  

A sua roupa estava húmida e começou a ficar com pele de galinha. 
Olhou de relance para o relógio e percebeu que só poderia voltar 
para casa dali a uma hora. Colocou os braços à sua volta e desejou 
mais do que nunca aquele banho quente.
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Ela precisava de arranjar um novo apartamento, e deveria tratar 
disso o mais rápido possível.

***

Ela, Christie Simmons, tinha um emprego!
E um emprego a sério — não como os trabalhos de anfitriã e 

rececionista entre os quais costumava flutuar, ou os trabalhos como 
«modelo» que aceitara no passado que exigiam que ela caminhasse 
em biquíni em exposições de carros. Este era um trabalho regular, 
constante, invejável. Elroy até mencionara ajudas de custo. Elroy,  
que usava um laço de couro ao pescoço com um pingente, não era, 
afinal de contas, um cowboy extraviado. Era um detetive privado  
que se especializava em casos de infidelidade, e Christie ia ajudá- 
-lo a recolher provas. Ela trabalharia infiltrada. A melhor parte, 
porém, o que fez com que os seus lábios se curvassem num sor- 
riso secreto, era que ela estaria a manipular os pressupostos de 
pessoas como o Careca do bar com aliança de casamento. Só por-
que uma mulher era solteira e sexy, alguns tipos assumiam que ela  
era fácil, uma espécie de miúda descartável. E durante os últimos 
anos — o mesmo período de tempo em que ela começara a sentir 
uma leve redução na sua energia e reparara numa ligeira flacidez 
da pele em redor dos olhos e queixo — percebeu que isso começara  
a incomodá-la profundamente. Christie queria uma série de coi- 
sas, incluindo uma bela casa e um belo carro, mas outra coisa  
infiltrara-se no topo na sua lista de desejos, algo que não poderia ser 
comprado. Respeito.

Apenas um homem na sua vida a tratara com verdadeira dig-
nidade: Mike, o pai do seu belo e perfeito filho, Henry. Christie 
conhecera Mike num bar — porque, vejamos, miúdas como ela não 
frequentavam a biblioteca ou a loja de alimentos saudáveis   ou o tri-
lho de caminhada — e ele oferecera-se para lhe pagar uma bebida. 
Mas, em seguida, o guião de sempre desviara-se do seu trajeto habi-
tual: ele olhara-a nos olhos em vez de os focar trinta centímetros 
abaixo, e dissera o nome dela quando lhe entregara um copo de 
Chardonnay. Naquela época ela pensava que o vinho era azedo, mas  
tinha 23 anos e achava que a bebida era sofisticada.
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Mike era tão bonito — olhos castanhos intensos, um nariz arre-
dondado e ombros largos. Um triângulo de cabelo preto saltitante 
espreitava para fora do seu polo. Não era muito alto, mas parecia 
ocupar muito espaço físico.

— Posso levar-te a jantar? — perguntara ele, enquanto as suas 
amigas mostravam os polegares virados para cima e faziam gestos 
obscenos atrás das costas dele.

— Jantar? — repetira ela. Lambera os lábios, pintados num 
tom rosa chamado Kitten Pink, e baixara as pestanas, esperando que 
ele apreciasse as quatro camadas de rímel que aplicara meticulosa-
mente.

— Amanhã à noite — dissera Mike. — Italiano, soa-te bem?
— Estás a dizer-me que és italiano? — perguntara Christie.
Mike demorou a perceber a piada, mas lá chegara. 
— És uma comediante — dissera ele.
— E tu o que és? — perguntara ela.
— Polícia — dissera ele. Ela vira a forma como ele se endireitou 

um pouco mais ao proferir estas palavras. Ela quase dissera uma 
piada sobre as suas algemas, mas contivera-se. Por alguma razão, 
não lhe apetecia gracejar com ele do modo como fazia com outros 
gajos.

— Eu gosto de italiano — acabou ela por dizer. — De todas as 
maneiras.

— Então, vou buscar-te às sete. — Mike era assim, confiante, 
direto e firme. Aparecera cinco minutos mais cedo, abrira-lhe a porta 
do carro e perguntara o que ela gostava de comer enquanto estudava 
a ementa no restaurante.

— Nada muito pesado — dissera ela. Ela vestia o tamanho 36, 
e queria continuar assim durante tanto tempo quanto possível.  
O que poderia ser apenas até completar 40 anos, uma vez que a 
sua mãe agora se assemelhava a um peixe-balão. Mas a sua mãe 
seguia uma alimentação constante de comida de plástico e televisão 
de lixo, e Christie estava determinada a evitar esse caminho. Bem, 
pelo menos a parte da comida de plástico.

— O capellini é bom — dissera ele, com uma voz tão baixa e pro- 
funda que era quase um grunhido. — Talvez com amêijoas e um 
pouco de molho vermelho.
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Ela anuíra, e quando o empregado chegou, Mike pedira por 
ela. Fizera-a sentir-se bem tratada, mas não de uma maneira assus-
tadora e paterna — especialmente porque ela dormira com Mike 
nessa noite. Mike podia ter sido um cavalheiro, mas não era assim 
tão cavalheiro.

Era bom na cama, embora convencional, e isso acabou por ser 
a sua ruína: ser demasiado tradicional de outras maneiras, como se 
estivesse com pressa de chegar à meia-idade, de braços esticados 
num abraço de boas-vindas. Mike queria uma casa e uma família 
e tardes de domingo a gerir a churrasqueira. Christie queria sair à 
noite para dançar e viagens espontâneas a Las Vegas. Era demasiado 
jovem para assentar, e se fosse perfeitamente honesta, Mike tam-
bém não parecia assim tão ansioso para assentar com ela. As chama-
das dele tornaram-se menos frequentes após as primeiras semanas.

Provavelmente ter-se-iam afastado com o tempo, as memórias 
um do outro desaparecendo a cada ano que passava. Talvez depois 
de uma década ou duas, uma das suas amigas poderia ter dito: 
«Lembras-te daquele polícia com quem namoraste?» E Christie teria 
respondido: «Ah, sim, ele era bonito» e teria tido dificuldade em 
lembrar-se do nome dele.

Mas ela engravidou.
A culpa foi dela. Dissera a Mike que estava a tomar a pílula, o 

que era verdade, mas o que não revelou foi que às vezes esquecia-se 
de a tomar, especialmente depois de uma noite de bebedeira.

Contara-lhe as notícias, porque queria que ele ajudasse a pagar 
o aborto, mas em parte também queria contar a alguém, porque não 
tinha mais ninguém em quem confiar. A sua mãe ter-se-ia passado 
— teve Christie aos 18 anos e questionava constantemente a sabe-
doria dessa decisão — e o seu pai era apenas uma fotografia des-
botada que Christie tinha escondida numa gaveta da cómoda. Pelo 
menos pensava que a foto era do pai. O tipo da foto tinha o braço 
à volta dos ombros da mãe de Christie, e dava para ver que tinha 
sido tirada na época em que ela engravidara, porque estavam nos 
corredores da escola. Às vezes, Christie pensava que conseguia ver 
pedaços de si mesma na forma das sobrancelhas e das linhas retas 
do nariz dele, mas nunca o conhecera, por isso não podia ter a cer-
teza. Aparentemente, ele entrara para o exército após acabar o liceu, 
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e não respondera às cartas que a mãe de Christie enviara. Se a mãe 
de Christie pensara que a notícia de um bebé iria trazê-lo de volta, 
todo bonito e oficial no seu uniforme branco da marinha, qual cena  
de Oficial e Cavalheiro, essa fora a primeira de muitas deceções  
na sua vida.

Christie não sabia que tipo de reação esperara de Mike quando 
lhe contou sobre as duas linhas no teste de gravidez, mas ele apenas 
abanara a cabeça, sem alterar a expressão. Se calhar isso fazia parte 
de ser agente da polícia — não se podia perder a cabeça quando 
alguém confessava algo importante, como um assassinato, ou dar-
-se-ia cabo do caso todo.

Um momento depois, ele perguntara em voz baixa: 
— Queres casar-te? — Ela quase caíra do sofá com a pergunta. 

Que tipo de 23 anos de idade perguntaria isso a uma rapariga com 
quem namorava há menos de quatro meses?

Nessa altura já a firmeza de Mike se tornara chata, e pensar em 
ficar atrelada a ele para o resto da vida fazia-a sentir-se claustrofó-
bica. Ele ria-se muito alto quando via televisão — o que se conten-
tava em fazer na maioria das noites, enquanto bebia uma Budweiser 
— e possuía apenas um fato azul com um brilho perturbador.

— Não — dissera ela. — E acho que não quero ficar com o bebé.
Ele empalidecera então, e colocara a mão na própria barriga.
— Eu sou católico — dissera.
Isso explica muita coisa, pensara ela.
— Espera, está bem? — dissera ele. Deixara cair a cabeça nas 

mãos durante muito tempo. Estavam no apartamento dele, sentados 
lado a lado no sofá de pele preta, embalagens intactas de comida chi-
nesa à frente deles. Christie não conseguira comer porque os enjoos 
matinais tinham atacado vingativamente, tirando que eram enjoos du- 
rante todo o dia. Isso, juntamente com o atraso do período, fora o que  
a fizera decidir ir buscar um teste à farmácia.

— E se ficasses com ele?— dissera ele. — Se nós ficássemos 
com ele.

— Eu disse que não me vou casar — dissera Christie. Não con-
tigo, pelo menos, abstivera-se ela de acrescentar.

Não sabia porquê, mas de repente sentiu-se irritada com ele. 
— Eu ia acabar contigo — dissera ela. — Tu és uma seca.
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— Não faças nada ainda, está bem? — dissera ele, e isso ainda 
a deixara mais chateada por ele não ter reagido à sua declaração.  
— Provavelmente já tem braços e pernas. Cabelo, também. 

— Claro que não tem — dissera ela, embora não fizesse ideia de 
quem tinha razão. Levantara-se, a tremer de fúria. — É uma man-
cha. Uma manchinha minúscula!

Ela saíra a correr e voltara para casa, onde se servira de um 
grande rum com Coca-Cola Light, que preferia muito mais ao estú-
pido vinho barato que Mike sempre lhe oferecia. Ela não ia ficar com 
o bebé, portanto que importava se ela bebesse? Mas não fora capaz 
de engolir mais do que um gole. O álcool pareceu-lhe metálico na 
boca e pôs-lhe o estômago às voltas. Acabou por deitar a bebida pelo 
ralo, e amaldiçoara Mike.

Uma hora depois, ele batera à porta da sua casa, respirando com 
dificuldade, como se tivesse ido a correr até lá. 

— O bebé tem dedos das mãos e dedos dos pés. Eu verifiquei. 
Ele ou ela é agora do tamanho de um feijão.

E Christie irrompera em lágrimas.
A relação dela e de Mike não durou, é claro. Eles já se tinham 

separado quando fizeram a primeira ecografia. Mas o compromisso 
que Mike sugerira teve um sucesso surpreendente. Ele ficava com o 
bebé na maioria das vezes, quando não estava no trabalho, e pagava 
pela creche a tempo parcial. Christie só ficava com Henry apenas 
três noites por semana e um dia do fim de semana. Mike tam- 
bém lhe dava 500 dólares por mês de pensão de alimentos. Christie 
queixara-se de ter de abandonar a escola de cabeleireiro, uma vez 
que os enjoos durante o dia eram muito fortes e o cheiro dos pro-
dutos químicos piorava tudo, mas nunca lamentara a decisão que 
tomaram. A verdade é que Henry foi um anjo. Dormiu a noite toda 
durante a primeira semana, comia alegremente o que lhe era ofere-
cido e raramente ficava doente. Ela adorava ver televisão com ele ani-
nhado no seu peito, a cheirar a pó de talco suave e tão aconchegante 
como uma bolsa de água quente. Henry foi uma boa companhia 
desde o início.

Mais tarde, ela descobriu porque não conseguira ir à clínica de 
aborto. Não foi por causa do olhar assombrado de Mike, ou por pen-
sar naqueles dedinhos das mãos e dos pés a contorcerem-se dentro 
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dela. Foi porque, no momento em que soube que estava grávida,  
a dolorosa sensação de vazio a que Christie se tinha acostumado a 
carregar finalmente desaparecera. Foi só depois de ter desaparecido 
que foi capaz de identificá-la como solidão.

Agora Christie entrava com o seu Miata no beco sem saída onde 
Mike e Jamie viviam. Tinha sido o próprio Mike a construir a cerca 
branca à volta da moradia de tijolo. Quando contara a Christie, ela 
fingira um ataque de tosse para esconder o riso. O jardim da frente, 
como sempre, estava cheio de motas e um triciclo e pistolas de água.  
Mesmo antes de Jamie abrir a porta, Christie sabia qual seria o aspeto  
do interior da casa: equipamentos desportivos empilhados junto à 
porta da frente, um sofá espatifado em redor de uma televisão que era  
grande demais para o espaço, um grupo de crianças a cirandar por ali,  
incluindo um vizinho ou dois… Estranho como todas as coisas que 
lhe causaram arrepios há 15 anos não pareciam tão horríveis agora.

Bateu à porta, e Jamie atendeu, afastando a franja do rosto com 
uma mão enquanto abria a porta com a outra.

— Ei — disse Christie. A esposa de Mike era apenas alguns 
anos mais jovem do que Christie, mas Jamie parecia ter cerca de 
25 anos, com aquele rosto sem rugas e suavemente arredondado  
e olhos azul-bebé. Provavelmente ainda lhe pediam identificação.

— Olá, Christie. — Jamie sorriu sem mostrar os dentes.
Christie pode não ter sido boa aluna na escola, mas tinha um 

sentido infalível acerca das pessoas. Jamie só a tolerava por causa de 
Mike e Henry.

— Essa camisa é nova? — perguntou Christie.
— Isto? — Jamie olhou para baixo como se se tivesse esquecido 

de que estava a usar roupa. Quando ergueu de novo o olhar, também 
exibiu uma expressão desconfiada. — Não, tenho-a desde sempre.

Christie não sabia porque dissera isto. Obviamente, a camisa 
não era nova; o decote estava um pouco desgastado. Ela nunca sabia 
como se comportar ao pé de Jamie, por isso normalmente acabava 
por dizer ou fazer a coisa errada.

— Então, o Henry está? — perguntou Christie.
— Sim, espera — disse Jamie. — Henry! — chamou ela pelas 

escadas acima. Um minuto depois, ouviu-se a batida de passos pesa-
dos   e o seu filho apareceu.
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— Olá, mãe — disse ele, movendo-se facilmente e com fluidez,  
apesar de parecer ser feito só de cotovelos ossudos e membros de- 
sengonçados. Henry praticava três desportos: beisebol, basquetebol 
e futebol. No geral, tinha Muito Bons com uns Bons espalhados pelo 
meio como tempero. Dizia «por favor» e «obrigado» sem lhe pedi-
rem. Era um menino de ouro.

— Hambúrgueres soam-te bem para o jantar? — perguntou ela.
— Na verdade, comemos isso ontem à noite — disse Henry, 

olhando de soslaio para Jamie. — Mas não me importo de comer 
duas vezes seguidas.

Christie puxou-o para si para lhe dar um abraço, reparando 
novamente nos pelos finos castanho-claros que tinham começado a 
germinar acima do lábio superior dele. Ela media 1,67 metros, mas 
ele já a ultrapassara há um ano. Ela não era uma pessoa sentimental, 
mas ficou com lágrimas que lhe arderam nos olhos no dia em que se 
apercebera de que tinha de levantar a cabeça para olhar para o filho.

— Tchau, Jamie — disse Henry. Abraçou também a madrasta e 
saiu pela porta, com a enorme mochila pendurada no ombro.

— Adoro-te! — disse-lhe Jamie em voz alta, e Christie sentiu-se 
a amolecer. Independentemente do que pensava da esposa de Mike, 
tinha de admitir que Jamie fora sempre boa para Henry. Uma vez 
Christie perguntara a Henry sobre o tempo que ele passava com 
Jamie. 

— Ela fala alguma vez de mim? — perguntara, mantendo a voz 
casual.

— Sim — dissera Henry, e Christie preparara-se para sobrevi-
ver à resposta.— À noite, quando dizemos as orações — algo que 
Christie não tinha autorizado, mas não podia controlar o que Mike 
fazia com o filho — Jamie diz-me para te incluir.

— Oh — disse Christie. Por um momento não tivera a certeza de 
como interpretar esta revelação. Será que Jamie achava que Christie 
necessitava de salvação? Mas a voz de Henry foi docemente inocente, 
e ela decidira que era uma espécie de elogio. Embora Christie não 
acreditasse em Deus, gostava da ideia de que alguém dizia bem dela.

— Tenho novidades fixes — disse ela ao entrarem no Miata.  
— Tenho um trabalho novo.

— Sim? — disse Henry. — Onde?
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— Vou ser uma agente infiltrada — disse Christie. — Um dete-
tive particular contratou-me.

— A sério? — O rosto dele iluminou-se.
— Pois, acreditas? Tens um pai que é polícia e uma mãe que é 

investigadora secreta.
— Então o que é que vais investigar? — perguntou Henry.  

— Negociações de drogas?
— Não — disse Christie, alterando o que disse ao ver a deceção 

de Henry. — Pelo menos não no início. Vou apanhar homens nojen-
tos que traem as mulheres.

— Tipo com escutas?
— Provavelmente — disse Christie, embora não fizesse ideia. 

Elroy não lhe dera todos os pormenores; iam reunir-se dali a uns dias  
para os discutir. — Provavelmente vou ter um microfone escondido 
enquanto falo com os gajos. Talvez uma câmara secreta, também. — 
E, possivelmente, uma gabardina sexy, imaginou Christie. Mais valia 
começar a usar as ajudas de custo.

— Isso é altamente — disse Henry.
— É, não é? — disse Christie, e sentiu a mesma explosão quente 

de orgulho que Mike devia ter sentido naquela noite há muito tem- 
po quando lhe disse que era polícia. O seu novo trabalho pagava  
60 dólares à hora, o que era muito melhor do que os 14 que atual-
mente ganhava como rececionista num salão de cabeleireiro.

Sentia que o destino tinha-lhe finalmente sorrido, depois de 
todos aqueles relacionamentos maus e contas de cartão de crédito 
em atraso e aquela sensação de que de alguma forma, sem ser capaz 
de identificar exatamente quando ou como isso acontecera, a vida 
que pretendera ter escapara-se-lhe, levando consigo uma maré de 
pessoas que se riam e brindavam com copos de champanhe e acena-
vam enquanto ela estava na costa.

Que se lixe a balança passivo-agressiva, pensou, e disse: 
— Vamos buscar sundaes para comemorar?
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