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PRÓLOGO

Ogato debaixo do alpendre estava outra vez naquilo. A arranhar 
a tábua, e o ruído ecoava pelo chão de madeira nobre do meu 
quarto. A afiar as garras, marcando persistentemente o seu ter-

ritório a meio da noite.
Sentei-me na beira da cama, bati com os pés na madeira e pensei, 

Deixa-me dormir. Isto tornara-se a minha súplica repetida a todos os seres 
vivos e inanimados que existem, consoante o pedaço de natureza que 
estivesse em ação em cada noite em particular.

O raspar parou e eu recostei-me debaixo dos lençóis. Comecei então  
a ouvir outros ruídos, agora mais familiares: o ranger do velho colchão, 
grilos, o uivo do vento a percorrer o vale. Tudo a fazer-me recordar a  
minha nova vida — a cama em que dormia, o vale onde vivia, um mur-
múrio na noite: Estás aqui.

Eu fora criada e estava talhada para a vida na cidade, habituara-me ao 
barulho das pessoas na rua lá em baixo, às buzinas dos carros, ao com-
boio sobre os carris até à meia-noite. Acostumara-me a esperar ouvir pas-
sos no andar de cima, portas a bater, água a correr nas canalizações que 
passavam pelas paredes. Conseguia dormir com todos esses barulhos.

Por vezes, o silêncio nesta casa tornava-se perturbador, mas sempre 
era melhor do que o barulho dos animais.

À Emmy, eu conseguira habituar-me. E ela acabara de entrar. O crepi-
tar do motor do carro dela na rampa de acesso era reconfortante, os seus 
passos no corredor embalavam-me, mas o gato, os grilos e o coiote…  
a isso demorava a acostumar-me.

Quatro meses, e finalmente estava a mudar, como a estação.
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Chegáramos no verão. A Emmy fora primeiro e eu juntara-me a ela 
umas semanas mais tarde. Dormíamos com as portas fechadas e o ar 
condicionado no máximo, em quartos defronte um do outro. Em julho, 
quando ouvi pela primeira vez um grito a meio da noite, levantei-me  
da cama como uma mola e pensei, Emmy.

Era um gemido abafado e baixo, como se alguma coisa estivesse a 
morrer, e a minha mente não tardou a começar a tirar conclusões preci-
pitadas: a Emmy estava a lutar, agarrada à garganta ou desmaiada no 
chão poeirento. Atravessei o corredor numa correria e levei a mão ao 
puxador da porta, que estava trancada, até que ela a abriu de rompante e 
assomou, fitando-me de olhos arregalados. Por instantes, assemelhara- 
-se à rapariga que fora quando nos conhecêramos, quando eu acabara 
de concluir os estudos. Mas isso era apenas ilusão de ótica provocada 
pela penumbra.

— Ouviste aquilo? — murmurei.
— Pensei que tinhas sido tu.
Envolveu-me o pulso com os dedos e o luar que entrava pelas jane-

las iluminou-lhe o branco dos olhos.
— O que foi aquilo? — perguntei. A Emmy já vivera no meio da 

selva, passara anos no Corpo de Paz, e habituara-se ao desconhecido.
Ouviu-se outro grito e a Emmy deu um salto — o som vinha mesmo 

de baixo de nós.
— Não sei.
Ela era mais ou menos da minha altura, embora mais franzina. 

Oito anos antes, fora ao contrário, mas ela perdera as curvas e cedera  
durante os anos em que estivera no estrangeiro. Agora, eu achava que 
tinha a obrigação de protegê-la do perigo, porque a Emmy era só pele 
e osso.

Porém, ela foi a primeira a reagir, percorrendo o corredor em silên-
cio, quase sem tocar com os calcanhares no chão. Eu segui-a, pé ante pé, 
fazendo o mínimo barulho possível ao respirar.

Levei a mão ao telefone, que estava ligado e pousado no gancho na 
parede da cozinha, para qualquer eventualidade. Mas a Emmy tinha 
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outros planos. Pegou numa lanterna que havia numa gaveta da cozinha, 
abriu lentamente a porta da frente e saiu para o alpendre de madeira. 
O luar suavizou-lhe os contornos, com os cabelos escuros a baloiçarem 
sob a brisa. Fez incidir o foco sobre a linha de árvores e começou a des-
cer os degraus.

— Emmy, espera — disse eu, mas ela já se tinha lançado para  
a frente, ignorando-me. Apontou a luz para debaixo do alpendre e 
ouviu-se outro grito. Eu agarrei-me à balaustrada de madeira enquanto  
a Emmy rebolou sobre as costas, tremendo ligeiramente com o riso 
antes de a gargalhada lhe irromper da goela, rasgando o céu noturno.

A um sibilar, seguiu-se um relâmpago de pelo a adejar de baixo 
da casa diretamente para o bosque, e outro logo de seguida, a correr.  
A Emmy sentou-se. Tinha os ombros ainda a tremer.

— Estamos a morar em cima de um bordel de gatos — disse.
Esbocei um sorriso, aliviada.
— Não admira que a renda seja tão baixa — atalhei.
O seu riso esmoreceu, focando a atenção noutra coisa.
— Oh, olha — disse, com um braço anguloso a apontar para o céu 

nas minhas costas. Lua cheia, ou melhor, uma superlua. Era essa a desig-
nação. Amarela e gigantesca, como se pudesse afetar a gravidade, pertur-
bar as nossas mentes, enlouquecer os gatos.

— Podemos pôr aqui blocos de betão para impedir que os gatos 
entrem — disse.

— Podemos — concordou ela.
Mas é claro que nunca o fizemos.

A Emmy apreciava a ideia dos gatos. E dos velhos casebres de  
madeira com alpendres e cadeiras de baloiço. Gostava também de vodca,  
de lançar dardos contra mapas enquanto bebia vodca e do destino.

Ela dava uma grande importância a este último.
Era por isso que estava tão convicta de que mudarmos juntas para 

aqui era a coisa certa a fazer, sem hesitações ou ponderação de alterna-
tivas. O destino reunira-nos, os nossos caminhos tinham-se cruzado 
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num bar obscuro oito anos depois da última vez em que estivéramos 
juntas. «É um sinal», dissera ela, e, como eu estava embriagada, aquilo 
fizera todo o sentido, os meus pensamentos fundindo-se com os dela, 
as linhas cruzando-se.

Provavelmente, os gatos também seriam um sinal — de quê, eu não 
tinha a certeza. Mas também a superlua, os pirilampos a cintilarem em 
consonância com o riso dela, a atmosfera húmida, como se estivesse 
a submergir-nos.

Depois disso, sempre que ouvíamos um barulho, sempre que eu 
me levantava de um pulo do puído sofá castanho ou do meu lugar à mesa 
de vinil da cozinha, a Emmy encolhia os ombros e dizia:

— São só os gatos, Leah.
Porém, durante semanas, sonhei com coisas maiores a viverem  

debaixo da nossa vivenda. Saía de casa dando um enorme salto, como 
se fosse uma criança. Imaginava coisas enroscadas ou agachadas na  
penumbra, na poeira, apenas olhos amarelos a fitarem-me. Serpentes, 
guaxinins, cães vadios e raivosos.

Ainda ontem, um dos meus colegas professores disse que tinha 
visto um urso no seu quintal. Nem mais: um urso no quintal. Como 
se fosse algo em que se pudesse reparar ou não ao passar. Graffiti no 
viaduto, uma lâmpada de candeeiro de rua fundida. Apenas um urso.

— Não gosta de ursos, menina Stevens? — perguntara com um 
largo sorriso. Ele era mais velho e brando, com a pele à volta da alian-
ça a enfunar-se dos dois lados em protesto, ensinava história e parecia 
preferi-la à realidade.

— Quem é que gosta de ursos? — dissera eu, tentando evitá-lo no 
corredor.

— Quem vem viver para a terra dos ursos tem de gostar de ursos. 
— A sua voz soara mais alta do que o necessário. — Esta é a terra deles 
e continua a construir-se nela. Para onde é que eles hão de ir?

O cão do vizinho começou a ladrar e eu perscrutei o espaço entre os 
cortinados da janela, aguardando os primeiros raios de luz.

Em manhãs como esta, não obstante a minha esperança inicial  
— o cheiro da natureza, o charme das casas de madeira com cadeiras 
de baloiço, a promessa de um novo começo —, eu continuava a ansiar 
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pela cidade. Ansiava por ela como pelo café a entrar-me para o fluxo 
sanguíneo pela manhã, essa adrenalina de cobrir uma história, de ver o 
meu nome impresso no papel.

Quando cá cheguei no verão, houve um período de calmaria em que 
os longos dias me deram as boas-vindas com uma ditosa ausência de 
pensamento. Um período em que acordava pela manhã, servia o café e 
descia os degraus de madeira, sentindo-me, por instantes, tão próxima 
da terra, em contacto com algum elemento que me escapara até então: 
os meus pés pousados diretamente na terra que rodeava o alpendre, 
fragmentos de relva esgueirando-se por entre os dedos dos pés, como 
se aquele lugar estivesse a apoderar-se de mim.

Mas, noutros dias, a calmaria podia transformar-se numa ausência, 
e eu sentia alguma coisa a mexer-se dentro de mim, como memória 
muscular.

Às vezes, sonhava que um hacker malvado se tinha apoderado de 
toda a internet, deixando-nos na penúria, e que eu poderia regressar. 
Poderia recomeçar. Ser a Leah Stevens que planeara ser.
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CAPÍTULO 1

AEmmy dizia que as peculiaridades da casa lhe conferiam  
caráter: a inexistente pressão de água no chuveiro; a disposição 
que não fazia sentido. Para quem entrava desde o alpendre da 

frente, a nossa casa tinha enormes portas de vidro de correr que davam 
diretamente para a sala de visitas e para a cozinha, surgindo depois um 
corredor com dois quartos e uma casa de banho partilhada. A porta 
principal encontrava-se na outra ponta do corredor, virada para o bos-
que, como se a casa tivesse sido assentada com as dimensões certas, 
mas a orientação errada.

Provavelmente, a coisa mais simpática que posso dizer sobre a  
propriedade é que é minha, mas mesmo isso não é exatamente verdade.  
É o meu nome que consta no contrato de arrendamento, a minha  
comida que está no frigorífico, o meu limpa-vidros que limpa os restos 
de pólen das portas de vidro de correr.

No entanto, a casa pertence a outra pessoa. A mobília também.  
Não trouxe grande coisa quando deixei a minha última morada.  
Pensando bem, também não tinha muitos objetos pessoais para tra-
zer do apartamento de uma assoalhada no Prudential Center, em  
Boston. Bancos de bar que não caberiam debaixo de uma mesa normal.  
Dois toucadores, um sofá e uma cama, que me custariam mais dinheiro 
a transportar do que a substituir.

Às vezes, punha-me a pensar se esta sensação de frugalidade seria 
apenas o resultado das palavras da minha mãe a ecoarem-me na cabeça, 
fazendo-me encarar este sítio, e a minha opção de aqui estar, como algo 
aquém das expectativas.
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Antes de deixar Boston, tentara explicar a situação à minha mãe, 
enquadrando esta grande mudança de vida como uma decisão ativa, 
optando por apelar ao seu sentido de humanidade e gentileza — para 
bem dela e meu. Certa vez, ouvi-a apresentar-nos, a mim e à minha 
irmã, às suas amigas:

— A Rebecca ajuda aqueles que têm salvação, e a Leah dá uma voz 
àqueles que a não têm.

Posto isto, imaginei como ela descreveria a minha situação: A minha  

filha está de licença sabática, para ajudar crianças necessitadas. Se havia 
quem conseguisse convencer alguém disso, era ela.

Para começar, dei a entender que a ideia partira de mim, e não que me ti-
nha deixado enredar no plano de outra pessoa só porque não sabia para onde 
ir. Não admitindo o facto de quanto mais me deixasse ficar, mais sentiria o 
cerco a apertar-se. Eu e a Emmy já tínhamos enviado a caução, e as semanas 
demoraram a passar, enquanto eu imaginava esta nova versão do mundo à 
minha espera. Não obstante, preparara-me para o telefonema. Escolhera uma 
hora a que sabia que ela estaria a caminho do encontro diário com as amigas. 
Praticara a narrativa, antevendo as contraposições: Despedi-me do emprego e 

vou deixar Boston. Vou dar aulas no ensino secundário, já tenho o lugar à minha 

espera. Na Pensilvânia Ocidental. Sabes que há zonas rurais necessitadas aqui na 

América, não sabes? Não, não estarei sozinha. Lembras-te da Emmy? A rapariga 

com quem partilhei a casa durante o estágio após a faculdade? Ela vai comigo.

A primeira coisa que a minha mãe disse foi:
— Não me lembro de Emmy alguma. — Como se isso fosse o aspeto 

mais importante. Mas ela era assim. Implicava com os detalhes até que 
os alicerces finalmente cediam. No entanto, o seu método de inquirição 
era também aquilo que nos permitia saber que tínhamos uma base sólida, 
que não estávamos a assentar os nossos planos numa quimera que se 
desmoronaria inevitavelmente quando sob pressão.

Encostei o telefone no outro ombro.
— Vivi com ela depois de acabar a universidade.
Uma pausa, mas conseguia ouvir os seus pensamentos no silêncio: 

Queres tu dizer, depois de não teres conseguido o emprego que pensaste que 

ias conseguir quando acabasses a licenciatura, de teres aceitado em vez disso 

um estágio não remunerado, e de não teres onde viver?
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— Pensei que estavas a morar com a… como é que se chama? Aquela 
moça dos cabelos ruivos? A tua colega de quarto da faculdade?

— A Paige — respondi, imaginando não apenas ela, mas também 
o Aaron, como sempre acontecia. — Mas isso foi só durante algum 
tempo.

— Compreendo — disse, lentamente.
— Não estou a pedir a tua autorização, mamã. — Mas até estava,  

e ela sabia-o. Eu também.
— Vem a casa, Leah. Vem a casa e vamos conversar sobre isso.
Os seus conselhos tinham permitido que eu e a minha irmã alcan-

çássemos bons resultados desde o fim do ensino primário. Ela baseara-
-se nos seus próprios erros ao longo da vida para nos proteger. Criara 
duas filhas independentes e bem-sucedidas. Um estatuto que, agora,  
eu parecia estar a pôr em risco.

— Então, como foi? — disse ela, mudando de abordagem. — Um dia  
chegaste lá e apresentaste a demissão?

— Sim — respondi.
— E que motivo te levou a fazer tal coisa?
Fechei os olhos e, por instantes, imaginei que éramos pessoas dife-

rentes, capazes de dizer coisas como: Porque estou metida numa alhada, 

numa grande alhada, mas acabei por me encher de coragem e simples-
mente recitar o meu discurso.

— Quero marcar a diferença. Não me limitar a recolher factos e dar 
conta deles. Não estou a fazer nada naquele jornal, a não ser prejudicar 
o meu próprio ego. Há falta de professores, mamã. Posso mesmo mar-
car a diferença.

— Sim, mas… na Pensilvânia Ocidental?
A maneira como proferiu aquelas palavras disse-me tudo o que eu 

precisava de saber. Quando a Emmy sugerira aquela região, a Pensilvânia  
Ocidental, isso afigurara-se-me como uma versão diferente do mundo 
que eu conhecia, e até de mim própria — algo que, naquele momen-
to, era precisamente o que eu precisava. Só que o mundo da minha 
mãe tinha a forma de uma ferradura. Ia desde Nova Iorque até Boston,  
envolvendo todo o Massachusetts no interior da curvatura (mas ignorando  
completamente o Connecticut). Ela era o epicentro de Massachusetts 
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Ocidental, e conseguira enviar com sucesso uma filha para o extremo 
de cada curvatura, e o mundo tornara-se correto e completo. Em con-
traste, qualquer outro local seria encarado como um nível divergente de 
insucesso.

Na realidade, a minha família encontrava-se apenas a uma geração 
de distância de uma vida como esta: uma casa arrendada com canali-
zações paupérrimas, uma pessoa com quem partilhar o espaço por 
necessidade, uma vila com um nome negligenciável, um emprego, 
mas nenhuma carreira. Quando o meu pai nos deixou, eu ainda não era 
suficientemente crescida para compreender esse impacto. Porém, sabia 
que tinha havido uma época em que tínhamos estado à mercê da gene-
rosidade das outras pessoas. Foram os anos do limbo — os anos sobre 
os quais a minha mãe nunca falava, uma época que agora finge nunca 
ter existido.

Aos ouvidos dela, é provável que toda a situação se apresentasse 
como um retrocesso.

— Há necessidade de bons professores em toda a parte — disse eu.
A minha mãe fez uma pausa, depois pareceu aquiescer com um 

lento e prolixo «Sim».
Desliguei, justifiquei-me, depois senti a ferroada. Ela não estava 

a concordar. Há necessidade de bons professores em toda a parte, sim, mas 

isso não é para ti.

Não era suposto ser propriamente um insulto. Eu e a minha irmã 
éramos licenciadas, com bolsas de mérito, tendo sido precocemente 
aceites nas universidades que escolhêramos. Não era de admirar que 
ela questionasse esta decisão, principalmente se tomada assim, de âni-
mo leve.

Despedi-me, dissera-lhe. Não era mentira, mas antes uma trivia-
lidade — a verdade era que se tratava da opção mais segura, para  
o jornal e para mim. A verdade era que eu não tinha emprego na única 
coisa para a qual recebera formação, nem perspetivas ou hipóteses de 
vir a ter. A verdade era que eu me comprazia com o facto de ela me ter 
dado o nome mais insípido, aquele tipo de nome com o qual odiara 
crescer. Uma rapariga que se confundia com a multidão e que nunca se 
destacava. Um nome que constava de uma qualquer escala de serviço.
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O carro da Emmy ainda não se encontrava no sítio habitual quando 
eu já estava preparada para arrancar para a escola, o que não era de 
todo invulgar. Ela fazia o turno da noite e andava com um tipo qualquer  
chamado Jim que, ao telefone, parecia que tinha os pulmões perpetua-
mente envoltos em fumo. Eu achava que ele não era suficientemente 
bom para a Emmy; que ela estava a retroceder de algum modo indigno 
de ponderação, como eu. Mas dei-lhe uma abébia porque sabia como as 
coisas podiam ser, como a calmaria se podia assemelhar a uma ausên-
cia, e que às vezes só queremos que alguém repare em nós. 

Tirando os fins de semana, acontecia passarem-se dias a fio sem 
nos cruzarmos, mas era quinta-feira, e eu tinha de pagar a renda.  
Geralmente, ela deixava o dinheiro em cima da mesa, debaixo do gno-
mo de jardim de pedra pintada que ela encontrara e usava como peça 
deco rativa. Levantei o gnomo pelo gorro vermelho só para ter a certeza, 
mas só lá estavam alguns trocos esquecidos.

Também não era nada invulgar ela atrasar-se com a renda.
Deixei-lhe um post-it ao lado do telefone fixo, o nosso ponto para 

deixar recados. Escrevi DEVEMOS A RENDA em letra maiúscula e  
colei-o na parede de painéis de madeira. Ela tirara de lá todos os  
bilhetes que eu deixara durante a semana: VÊ CONTA DA LUZ, MICRO-
-ONDAS AVARIADO, MICRO-ONDAS CONSERTADO.

Abri as portas de correr, apaguei as luzes da entrada, remexi a bolsa 
à procura das chaves do carro, e percebi que tinha esquecido o telemóvel. 
Quando me voltei, passou pela porta uma rajada de vento e vi o post-it 
que dizia DEVEMOS A RENDA a esvoaçar e a meter-se por detrás do  
suporte de madeira onde empilhávamos a correspondência. Acocorei-
-me e vislumbrei a balbúrdia acumulada por baixo.

Um monte de post-it. Um deles dizia LIGA AO JIM com as letras 
viradas para cima, mas meio tapadas por outro papel. Outros mais, com 
as letras viradas para baixo. Não tirados pela Emmy, afinal de contas, 
mas perdidos entre a parede e os móveis durante as últimas semanas.

A Emmy não usava telemóvel porque o seu ex-namorado ainda 
tinha o número dela e ela não queria que ele a encontrasse. A ideia 
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de não ter telemóvel deixa-me com a sensação de estar despida, mas 
ela dizia que era bom não estar sempre às ordens das outras pessoas. 
Quando o disse, pareceu-me uma coisa mesmo da Emmy — excêntrico  
e adorável — mas agora acho-o irracional e egoísta.

Deixei os bilhetes em cima da mesa da cozinha. Encostei-os ao  
gnomo de jardim. Tentei perceber há quantos dias não a via.

Juntei outro bilhete: LIGA-ME.
Decidi deitar os outros fora, para que esse não ficasse perdido 

na confusão.
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CAPÍTULO 2

Quando ia a caminho da escola, deparei-me com a estrada cortada 
ao fundo da rua principal que conduzia ao lago. Avistei um carro 
com o farolim rotativo a intercalar luzes vermelhas e azuis, e 

um agente a encaminhar o trânsito para depois da curva. Tirei o pé do  
acelerador e senti no coração uma ferroada que me era familiar.

Enquanto repórter, habituara-me a certas idiossincrasias dos locais de 
acidente, para além dos veículos de resposta de emergência: a delimi-
tação da área, as expressões dos curiosos, desconhecidos reunidos com 
as cabeças baixas em sinal de respeito, mas, mais do que isso, sente-se 
uma crepitação na atmosfera, algo percetível, como eletricidade estática.

Essa crepitação atraía-me.
Continua a conduzir, Leah. Não pares.

Contudo, estava a poucos quilómetros de casa, e a Emmy ainda não 
tinha regressado. Se ela sofresse um acidente, saberiam quem infor-
mar? Como me contactar? Poderia ela estar neste preciso instante sozi-
nha no hospital?

Passei pelo agente de serviço na rua e estacionei a seguir à curva se-
guinte. Com a pressa, deixei o carro destrancado no parque de estacio-
namento do clube de golfe, ainda em construção, e percorri o caminho 
de volta até à barreira. Segui junto às árvores, mantendo-me fora da vista 
do polícia para que ele não me impedisse a passagem.

Havia uma ravina no ponto onde a água se juntava à lama e à erva 
crescida. Ao fundo, consegui vislumbrar um magote de pessoas imó-
veis. Todas tinham os olhares fixos num ponto na erva mais ao longe. 
Mas não havia qualquer carro. Não tinha sido um acidente.
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Desci o declive a escorregar, com a lama a acumular-se nos sapatos, 
avançando mais depressa.

Vislumbrei o panorama, apesar da adrenalina e da consternação 
subjacente, e tentei imaginar tudo o que poderia ter acontecido ali.

No passado, tivera de praticar o desapego, quando o choque cau-
sado pelo sangue era demasiado forte, quando os sentimentos eram 
intensos, quando lobrigava um manancial de outras possibilidades no 
inerte rosto de um desconhecido. Agora, não conseguia evitá-lo — era 
uma das minhas melhores qualidades.

E era a única maneira de sobreviver num cenário de crime real: o san-
gue e os ossos expostos, a psicologia da violência. Porém, se pusermos 
demasiadas emoções num artigo, tudo o que o leitor consegue ver é o jor-
nalista. E o jornalista tem de ser invisível. Tem de ser os olhos e os  
ouvidos, o mecanismo da história. Os factos, os terríveis, horríveis  
e virulentos factos, têm de ser compartimentados. E o jornalista não 
pode parar, tem de avançar para o seguinte, para não ter tempo de pensar.

Agora, era uma questão de memória muscular. Enquanto avançava 
para a erva alta, a Emmy transformou-se em fragmentos, numa lista de 
factos: depois de quatro anos no Corpo de Paz, mudara-se para aqui no 
verão para fugir de uma relação que tinha azedado; fazia os turnos da 
noite na receção de um motel, e às vezes dedicava-se às limpezas em  
casas particulares. Mulher solteira, uma moça às direitas, franzina,  
cabelo escuro a dar-lhe pelos ombros.

A luminosidade esgueirava-se por entre as árvores, refletindo-se no 
espelho de água. A polícia avançava pelo meio da vegetação, ao longe, 
mas um agente estava ali perto, de costas viradas para o grupo de curio-
sos, impedindo-os de se aproximarem.

Acerquei-me do grupo. Ninguém deu por mim. A mulher que esta-
va ao meu lado envergava um roupão e chinelos de quarto, com os cabe-
los grisalhos soltos do gancho que tentava mantê-los afastados da cara.

Segui os seus olhares focados e vislumbrei uma mancha de san-
gue coagulado sobre as ervas ao lado do polícia, assinalada por uma 
bandeira cor de laranja. As melgas pousavam-lhe em cima, sob a luz 
matinal. Mais adiante, um círculo de cones delimitando um espaço 
completamente vazio.



U m a  P e r f e i t a  e s t r a n h a

21

— O que aconteceu? — perguntei, surpreendida com o vacilar da 
minha própria voz. A mulher mal olhou para mim, sem descruzar os 
braços, enterrando os dedos na própria carne.

Quando entrevistamos pessoas após uma tragédia, dizem: Foi tudo 

muito rápido.

Ou dizem: Foi muito confuso.

Escolhem fragmentos e deixam-nos preencher as lacunas.
Esquecem pormenores. Têm recordações equivocadas. Se chegar-

mos pouco tempo após o acontecimento, ainda estão trémulas.
Estas pessoas encontravam-se nessa fase. Agarradas aos cotovelos, 

os braços cruzados à frente do corpo.
No meu caso, quando estou num local destes, tudo abranda, ganha 

força e se destaca. Não esqueço os mosquitos a pairarem sobre as ervas. 
A mancha de sangue. A erva pisada. Mas, principalmente, são as pes-
soas que me marcam.

— Bethany Jarvitz — disse ela, e o aperto que sentia no peito esmo-
receu. Então, não era a Emmy. Não era a Emmy. — Alguém lhe deu uma 
valente tareia e deixou-a ali.

Anuí, fingindo saber de quem se tratava.
— Uns miúdos encontraram-na quando estavam a brincar na paragem 

do autocarro. — Fez sinal com a cabeça para a estrada de onde eu acabara 
de vir. Já lá não estavam crianças a brincar. — Se não tivessem… — Com-
primiu os lábios, deixando-os sem cor. — Ela vive sozinha. Quanto tempo 
passaria até que alguém desse pela sua falta? — Estremeceu. — Era tanto 
sangue. — Baixou o olhar para os chinelos e eu imitei-a. As bordas estavam 
manchadas de castanho, como se tivesse caminhado por cima do sangue.

Desviei o olhar para a estrada. Escutei a estática de um rádio, a voz 
de um polícia a distribuir ordens. Isto não tinha nada que ver comigo 
ou com a Emmy. Tinha de me ir embora antes que me envolvesse, me 
tornasse um elemento da multidão pelo qual a polícia acabaria inevita-
velmente por se interessar. O meu nome associado a uma cadeia de 
acontecimentos que eu queria desesperadamente evitar. Uma medida 
de coação de afastamento, a ameaça de um processo judicial, a voz do 
meu chefe a tornar-se mais grave enquanto o seu pescoço empalidecia: 
Meu deus, Leah, o que foi que fizeste?
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Recuei um passo e depois outro. Virei-me para regressar ao carro, 
atrapalhada por causa da lama nos sapatos.

A meio do caminho até ao carro, ouvi um roçagar nas minhas  
costas. Virei-me para trás, com os nervos em franja — e detetei uma 
ténue lufada de suor.

Um pássaro esvoaçou, batendo as asas em silêncio, mas não vi  
mais nada.

Pensei no barulho a meio da noite, no cão a ladrar. Nas horas.
É um animal, Leah.

Um urso.
São só os gatos.

Quase cheguei atrasada à escola. As aulas ainda não tinham come-
çado, mas era suposto eu lá estar antes do primeiro toque. Havia uma 
fila de carros de alunos na entrada principal, por isso meti-me pela faixa 
do autocarro (moralmente condenável, mas não ilícito), estacionei num 
lugar destinado ao corpo docente nas traseiras do edifício onde lecio-
nava e usei uma chave para entrar pela saída de emergência (também 
moralmente condenável, mas não ilícito).

Os professores estavam apinhados à porta das salas, a murmu-
rarem entre si. Deveria ter-lhes chegado aos ouvidos a notícia da mulher 
junto ao lago. A vida era diferente na cidade, onde acontecia um novo 
crime violento todos os dias, em que as sirenes eram uma constante  
e a simples proximidade nada significava. Na cidade, eu não teria conse-
guido publicar uma história decente sobre uma mulher encontrada na 
margem de um lago. Sobretudo tendo ela sobrevivido.
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CAPÍTULO 3

Não eram apenas os professores.
Toda a escola fervilhava. Atravessava os corredores, era o tema 
de conversa entre os alunos, aumentando de intensidade e de 

urgência enquanto se contorciam nos seus lugares. Uma mão tapava a 
boca, Oh, meu deus. Um sobressalto, uma cabeça a virar-se de uma pes-
soa para a outra. Certamente estavam a falar sobre a mulher que fora 
encontrada junto ao lago.

Por isso, previa-se um dia daqueles. Impossível dar a primeira aula.
Às vezes, a escola ficava assim, vibrante, mas era como ouvir uma 

conversa numa língua desconhecida. Os mexericos vinham escritos 
numa caligrafia secreta, um rabisco que eu já há muito não sabia ler.

Eu começara a pensar que esse desligamento tinha origem em algo 
mais do que apenas a idade, que eles faziam parte de uma espécie em 
fase de transição: chegavam sob a forma de crianças, com as vozes 
a mudarem, os contornos a moldarem-se, e iam embora como uma 
coisa completamente diferente. Curvas e músculo, e aquela força desco-
nhecida subjacente a essas alterações físicas, enquanto as outras partes 
tentavam desesperadamente acompanhar.

Comportem-se, dizíamos nós, e eles ficavam sentados às suas secre-
tárias, agachados e expectantes, um pé algures na sala a bater no chão a 
um ritmo frenético. Assim que a campainha tocava, levantavam-se como 
balas e saíam de rompante pela porta, libertando-se como se não houves-
se um amanhã, deixando a sala a tresandar a hortelã-pimenta e almíscar.

Eu não compreendia como é que alguém esperava conseguir algo ali, a 
não ser manter as aparências. Aquilo não passava de uma cela temporária.
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Eu tinha sido assim? Acho que não. Não me lembrava muito bem. 
Mesmo naquele tempo, creio que terei estabelecido um objetivo e feito 
tudo para o alcançar.

A campainha tocou a anunciar o começo de outro bloco de aulas,  
mas o frémito continuou. Tirei da minha mala a pilha de testes já  
classificados e foi então que ouvi — Detido.

Senti o estômago a revirar-se. A expressão era acutilante, uma 
ameaça constante. Sempre presente, a mais ínfima possibilidade:  
o meu ex-namorado, o Noah, a alertar-me para que eu tivesse cuidado 

com aquele artigo — eu pensava que era precisamente isso que estava  
a fazer, a sério que sim.

Lembro-me de, na faculdade, os olhos de um professor se fixarem 
nos meus a meio da aula, como se conseguisse pressentir alguma  
coisa em mim, já naquela época, enquanto explicava que, em jornalis-
mo, uma mentira se transforma em difamação.

Mas, na verdade, era mais do que isso. Era mais do que apenas uma 
expressão jurídica. Em jornalismo, a mentira é uma violação do mais 
sagrado dos seus mandamentos.

Põe-te a andar, dissera o meu chefe. E reza para que a história fique por aqui.

Eu obedecera, deixando entre nós toda uma cordilheira no proces-
so. Porém, na era da informação, a distância não era nada. Pensava que 
tinha conseguido escapar, mas talvez não tivesse.

Não. Estava a ser irracional. Uma mulher fora espancada poucas 
horas antes; era disso que se tratava.

Serpenteei pelo meio das secretárias, pousando os testes diante dos 
alunos com a folha de rosto virada para baixo. Aproximando-me, ávida 
de informação. Um velho hábito.

Os enormes olhos arregalados do Connor Evans estavam postos em 
mim, e senti a tensão nos ombros. Seria alguém desta sala?

Perscrutei os alunos — quem é que faltava? O JT, mas ele chegava 
sempre atrasado.

No entanto, lá estava um lugar vazio, na terceira fila, a secretária 
junto à janela: o lugar do Theo Burton.

Ele entregara o seu caderno diário umas semanas antes com uma 
redação de tema livre que me tinha provocado pele de galinha — mas 
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era ficção, e eu dera indicações para escrever qualquer coisa. Mesmo 
assim, ele escrevera com uma autoridade e uma confiança que ultra-
passavam a sua imaginação. Demasiado próximo de algo real. Fechei os 
olhos e as suas palavras afluíram-me à memória:

O rapaz vê-a e sabe o que ela fez.

O rapaz imagina membros distorcidos e a cor vermelha.

Se o Theo tivesse feito alguma coisa, se aquelas palavras tivessem 
sido um aviso… meu deus, que responsabilidade.

Eu poderia sempre inventar uma história para encobrir o caso:  
não lera com a devida atenção. O trabalho nem ia ser classificado. Eu 
não sabia.

Só que então o Theo Burton assomou à porta e a tensão escoou dos 
meus ombros. Antes de se dirigir para o seu lugar, deteve-se diante da 
turma.

— Os chuis estão a invadir a secretaria — disse ele, como se fosse 
a voz da autoridade, o botão do colarinho desapertado, os sapatos impe-
cáveis. Demasiado civilizado, o Theo Burton da vida real.

Se este fosse o segundo bloco de aulas, os alunos dir-me-iam o 
que acontecera, sem hesitações. Eram todos caloiros e tratavam-me 
como uma confidente. A turma do terceiro bloco receberia de bom gra-
do qualquer desculpa para evitar a matéria, por isso eu poderia  
perguntar-lhes o que entendesse sem me sentir prejudicada. Porém,  
a turma do primeiro bloco de aulas havia-se insubordinado no início do 
ano letivo, e eu nunca mais recuperara as rédeas. Se achasse que eram 
suficientemente inteligentes ou organizados, ter-lhes-ia dado o crédito 
de um planeamento conjunto. Um ataque coordenado.

No entanto, o erro tinha sido da minha responsabilidade, tal 
como a história da minha vida atual. No primeiro dia de aulas,  
apresentara-me e confidenciara-lhes que acabara de chegar de  
Boston. Julguei que os miúdos de um lugar como este — uma vila em 
recessão que se vê subitamente perante um abalo de nova esperança 
— poderiam ficar impressionados. Julguei que os conhecia de ginjeira.

Uma rapariga da última fila bocejou, por isso eu acrescentei, Era 

jornalista, convicta de que assim me concederiam alguma autori-
dade. Foi então que a rapariga que bocejara ergueu a cabeça e mostrou 
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os dentes como um gato com um canário a balançar-lhe nas presas.  
Chamava-se, não tardei a saber, Izzy Marone, e disse:

— É o primeiro ano que dá aulas?
Estivera na sala de aula três minutos e já tinha cometido um erro. 

Não havia nenhum motivo para pensarem que eu era uma professora 
inexperiente aos 30 anos, que estava a recomeçar a vida, tendo fracas-
sado na primeira metade.

O dia escolar era constituído por quatro blocos de 90 minutos, 
mas a primeira aula continuava a parecer demorar o dobro de todas 
as outras.

Naquele instante, a Izzy Marone estava a ser o centro das atenções, 
com cadeiras puxadas para junto dela e rapazes a inclinarem-se na sua 
direção. O Theo Burton passou pelo meio deles e pousou os dedos na 
aresta da maçã do rosto dela, falando-lhe diretamente ao ouvido. A expres-
são dela era séria.

Decidi tentar a Molly Laughlin, que se encontrava afastada, física 
e metaforicamente, na esperança de que todos os outros estivessem 
demasiado envolvidos nos murmúrios para se darem conta.

— O que aconteceu? — perguntei. Orgulhava-me de encontrar  
fontes de informação e de as fazer falar, e ela era uma presa fácil. Creio 
que a apanhei de surpresa, ao fazer a pergunta sem rodeios.

No instante em que abriu a boca para responder, o intercomu-  
ni cador crepitou.

— Menina Stevens? — A voz do diretor adjunto silenciou a sala.
— Sim, Sr. Sheldon? — respondi.
Demorara algumas semanas a acostumar-me àquela excentricidade  

de os professores se tratarem daquela maneira, quer fosse pelo interco-
municador, quando os alunos podiam ouvir, ou em pessoa, nos cor-
redores. Custava-me habituar-me a ouvir os adultos tratarem-se pelos  
apelidos daquele modo, uma formalidade obsoleta.

— Solicita-se a sua presença por instantes na secretaria — ecoou a 
voz de Mitch Sheldon.

Apercebi-me da quietude e do silêncio nas minhas costas, os 24 pares 
de ouvidos à escuta, atentos.

A polícia estava na secretaria e solicitavam a minha presença.
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Levei a mão à boca e fiquei surpreendida ao reparar que tinha os  
dedos a tremer. Fui buscar a bolsa que estava na gaveta trancada da 
secretária, na lateral da sala, demorando-me, percebendo que todos  
sabiam alguma coisa que me escapava.

O trinco encravou duas vezes antes de a gaveta se abrir.
A Izzy virou-se para mim e franziu o cenho ao reparar nas minhas 

mãos trémulas.
— Não ouviu dizer? — indagou.
— Ouvi dizer o quê? — retorqui.
A julgar pela falsa aparência de seriedade que estava a tentar inter-

por, era evidente pelo trejeito dos seus lábios que estava a sentir um 
enorme prazer ao dizer-me isto. Como se soubesse que eu não fazia a 
mínima ideia. Mais uma vez, preparei-me para o pior.

— O treinador Cobb acabou de ser detido por suspeita de agressão 
— disse ela.

Oh. Merda.

Apanhou-me bem.
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CAPÍTULO 4

ODavis Cobb era o motivo por que eu começara a deixar o  
telemóvel em modo de silêncio durante a noite. Ignorava os 
telefonemas dele sempre que os recebia, religiosamente efetua-

dos depois das 23 horas, após ele ter passado pelo bar e estando a 
regressar a casa a pé, presumia eu. De qualquer maneira, era sempre 
a mesma história.

O Davis Cobb era o proprietário da lavandaria automática da vila e 
fazia uns biscates a treinar a equipa de basquetebol da escola, mas só 
fiquei a saber dessas duas coisas depois de o conhecer, o que ocorreu 
quando estava a tratar de burocracias nos serviços administrativos da 
autarquia.

Eu pensara que ele era professor. Toda a gente parecia conhecê-lo. 
Toda a gente parecia gostar dele. Alguém dissera:

— Então, Davis, já conheces a Leah? Vão trabalhar juntos a partir do 
outono. — Ele sorrira.

Oferecera-me um copo no bar mais próximo. Tinha aliança no dedo 
e estávamos em pleno dia. Podes seguir-me no teu carro. Encarei-o como 
uma amistosa oferta de boas-vindas. Pensara imensas coisas sobre ele, 
até à noite em que me apareceu à porta de casa.

No corredor, cruzei-me com a Kate (Menina Turner) que ia na dire- 
ção oposta. Tinha o cenho carregado e, no início, nem deu por mim, mas 
depois parou, agarrou-me pelo braço e os nossos corpos roçaram en-
quanto me transmitiu um pequeno segredo:

— Querem saber se o Davis Cobb alguma vez teve um comporta-
mento inadequado connosco. Foi rápido. Muito rápido.
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Senti o estômago a revirar-se ao pensar nas provas que eles pudes-
sem já ter e que permitissem arrastar-me para este caso. Os recentes  
telefonemas. O registo do telefone dele. Seria por isso que me tinham 
chamado pelo intercomunicador?

— Sente-se bem? — perguntou, como se conseguisse ler alguma 
coisa no meu silêncio. Após os últimos poucos meses a trabalhar do 
outro lado do corredor, a Kate passara a ser uma cara amistosa no meio  
do caos do dia. Mas agora temia que ela conseguisse ler alguma coisa 
nas entrelinhas.

— Tudo isto é muito esquisito — disse eu, tentando imitar a mesma 
expressão de perplexidade dela. — Obrigada pelo cuidado.

Na área da secretaria, o Mitch Sheldon estava de plantão diante 
da porta da sala de reuniões, de braços cruzados como um segurança,  
os pés bem firmes no chão, mesmo com as calças caqui, mesmo com os 
seus mocassins. Quando me viu a chegar, baixou os braços. O Mitch era 
o que eu tinha de mais parecido com um mentor, e um amigo, mas não 
sabia bem o que pensar da expressão que ele tinha estampada no rosto.

Por detrás do Mitch, a porta estava aberta e eu contei pelo menos 
dois homens de casaco escuro sentados à mesa oval, a beberem café 
de copos de poliestireno.

— O que aconteceu? — perguntei.
— Meu deus — disse o Mitch, baixando a voz e acercando-se de 

mim. — Prenderam o Davis Cobb por agressão hoje de manhã. Tam-
bém é a primeira vez que estou a saber do caso. Assim que cá cheguei, 
comecei a receber telefonemas da imprensa e dos encarregados de 
educação.

A área da receção, com janelas de vidro que davam para a entrada 
da escola, estava apinhada de polícias, tal como o Theo dissera. Porém, 
não se viam outros professores a perambular pela área da entrada, nem 
pelo corredor dos gabinetes por detrás da receção, onde nós estávamos 
agora. Apenas eu e o Mitch, que apontou com a cabeça para a porta.

— Chamaram por ti. — Engoliu em seco. — Estão a interrogar  
todas as mulheres, mas chamaram-te pelo nome.

Uma pergunta, a roçar a acusação.
— Obrigada, Mitch.
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Entrei para a sala e fechei a porta atrás de mim. Estava enganada — 
eram três os polícias na divisão. Dois homens com fatos tão parecidos 
que deveria ser protocolo do departamento, e uma mulher com roupas 
mais informais.

O homem mais próximo de mim levantou-se e mirou-me uma  
segunda vez.

— Leah Stevens? — perguntou, com o distintivo bem visível no cinto.
Enrijeci os ombros ao responder.
— Sim — concordei, com os braços caídos junto ao corpo, exposta 

e expectante, sentindo-me como se estivesse em exibição. Estendeu-me 
a mão.

— Inspetor Kyle Donovan — disse. Era o mais jovem dos dois, mas 
mais cortês, de algum modo mais maduro. Fiquei com a sensação de 
que era ele o responsável, não obstante ser o mais novo. Se calhar foi 
apenas por ter boa apresentação, me olhar nos olhos, e eu ser parcial. 
Tenho um tipo, vá.

Estendi uma mão para apertar a dele, depois inclinei-me sobre  
a mesa, repetindo o gesto com o homem mais velho.

— Inspetor Clark Egan — apresentou-se. As suas patilhas começa-
vam a ficar grisalhas, tinha uma constituição mais delicada e uns olhos 
lânguidos. Inclinou a cabeça e depois trocou um olhar com o inspetor 
Donovan.

— Allison Conway. — Cargo ainda indeterminado, fato de negó-
cios, cabelos loiros a caírem-lhe aos cachos sobre os ombros.

— Obrigado por concordar em falar connosco — disse o inspetor 
Donovan, como se eu tivesse opção. Indicou-me a cadeira diante dele.

— Não tem por que agradecer — disse eu, sentando-me e tentando 
perceber a situação. — Do que se trata?

— Queremos fazer-lhe umas perguntas sobre o Davis Cobb.  
Conhece-o?

— Claro — respondi, cruzando as pernas, esforçando-me por pare-
cer mais descontraída.

— Há quanto tempo? — prosseguiu.
— Conheci-o em julho, nos serviços administrativos da autarquia, 

quando me mudei para cá. — Impressões digitais, despistagem de 
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drogas, investigação ao passado. Professores e chuis, a última linha 
de profissões imaculadas. Investigam os registos criminais, mas não 
os processos cíveis. Os «quase» não contam. A intuição ainda menos. 
Eram tantas as brechas por onde te podias escapar. Tanta coisa que não 
poderia ser revelada num registo de delitos e substâncias controladas.

O Davis Cobb conseguira.
— Tornaram-se amigos? — indagou o inspetor Donovan.
— Não propriamente. — Tentei manter-me calma, mas não  

consegui.
— Alguma vez a contactou diretamente? Alguma vez lhe telefonou?
Aclarei a voz. E lá estava. A prova de que dispunham, o motivo  

por que me haviam arrancado da aula. Cuidado, Leah.
— Sim.
O inspetor Donovan levantou a cabeça, acicatado pela minha  

resposta.
— Foi consentido? Deu-lhe o seu número de telefone?
— A escola dispõe de um diretório. Todos temos acesso a essa infor-

mação. — Ao número de telefone e à morada, ficara eu a saber.
— Quando foi a última vez que ele lhe ligou? — interveio o inspetor 

Egan, indo direto ao assunto.
Parti do princípio de que, se estavam a perguntar, era porque já 

sabiam e só queiram a minha confirmação, e que eu lhes desse provas 
de estar a dizer a verdade.

— A noite passada — respondi.
O inspetor Donovan não desviara de mim o olhar, com o lápis a 

pairar, ouvindo, mas não tirando apontamentos.
— Sobre o que falaram? — indagou.
— Eu não falei — respondi. Comprimi os lábios. — A chamada foi 

parar ao voicemail.
— O que disse ele?
— Apaguei a mensagem. — Fora ideia da Emmy. Há algumas  

semanas, franzindo o sobrolho para o meu telemóvel, que eu segurava 
na mão, perguntando se era outra vez aquela besta do Cobb. Depois de eu 
anuir, ela dissera: Sabes, não precisas de ouvir. Basta apagar a mensagem. 

De início, parecera-me uma ideia peregrina, aquele fortuito desprezo 
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pela informação, mas também carregava algo de inexplicavelmente  
irresistível. Fingir que nunca acontecera.

O inspetor Egan abriu a boca para falar, mas, nesse instante, 
a mulher — Allison Conway, cargo indeterminado — interrompeu-o.

— Acontece com muita frequência? — perguntou. Com base nos 
registos telefónicos, eles sabiam que sim.

— Acontece — assenti. Entrelacei os dedos em cima da mesa.  
Mudei de ideias e preferi meter as mãos debaixo da mesa.

O inspetor Donovan inclinou-se para a frente, com os dedos entre-
laçados e a voz baixa.

— Porque é que o Davis Cobb lhe telefona noite após noite, menina 
Stevens?

— Não sei. Eu não atendo. — Sim, era boa ideia manter as mãos  
debaixo da mesa. Senti os nós dos dedos a perderem a cor de tanto 
apertar.

— Porque não atende? — perguntou o inspetor Donovan.
— Porque ele me liga embriagado, noite após noite. O senhor 

atenderia? — Tratava-se de um hábito que o Cobb parecia ter passado 
a apreciar. Respiração pesada, os ruídos da noite, a brisa a sibilar. Isso 
quando eu ainda ouvia as mensagens, tentando decifrar os detalhes, 
como se o conhecimento fosse uma forma de resistência. Em vez disso,  
invadia-me sempre uma vaga sensação de desconforto. Como se 
ele quisesse que eu ficasse a pensar que vinha a caminho. Que esta-
va à espreita.

O Mitch Sheldon encontrava-se do lado de fora da porta e eu sabia 
que provavelmente conseguia ouvir.

— Qual a natureza do vosso relacionamento? — interveio nova-
mente o inspetor Egan.

— Ele telefonava-me embriagado a altas horas da noite, inspetor.  
É essa a tónica do nosso relacionamento.

— Alguma vez a ameaçou? — quis saber.
— Não. — Estás sozinha em casa, Leah? Já pensaste quem mais está a 

ver-te? Falara tão baixo que eu tivera de aproximar o telefone do ouvido 
para conseguir ouvir, pensando se ele também estaria a aproximar-se, 
do outro lado da parede.
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— A mulher dele sabia? — perguntou, insinuando outra coisa.
Fiz uma pausa.
— Não, acho que podemos partir do princípio de que a mulher dele 

não sabia.

Muito antes dos telefonemas, certa noite de sábado, ouvira o ba-
rulho do motor de um carro lá fora, mais suave e menos ruidoso 
que o do Jim. A Emmy estava a dormir e eu a ler um livro na sala de 
estar. Depois, ouviram-se passadas no alpendre e a imagem do Davis 
Cobb materializou-se, como um espectro. Bateu ao vidro da porta, 
fitando-me.

— Leah — disse depois de eu abrir uma frincha na porta, como se 
o tivesse convidado. Tinha na boca o hálito a álcool, e acercara-se dema-
siado, chegando-me o cheiro com a aragem noturna. Tive de travá-lo 
com a mão para o impedir de abrir totalmente a porta.

— Ei — disse —, pensei que fôssemos amigos. — Ele não quis 
insinuar apenas isso.

— Já é tarde. Ficaste com a ideia errada — retorqui eu, sustendo 
a respiração por instantes, esperando o momento em que teria de me 
esgueirar para um lado ou para o outro.

— Pensas que és boa demais para nós, Leah?
Eu abanei a cabeça. Não pensava isso.
— Tens de te ir embora.
Ouviu-se um rangido no chão algures nas minhas costas, nas profun-

dezas da penumbra do corredor, e o Davis finalmente bateu em retirada, 
para a noite. Eu fiquei a perscrutar as trevas até que soou o ribombar do 
motor, a diminuir de intensidade na lonjura.

Voltei-me e a Emmy assomou da penumbra do seu quarto, deixando-
-se ver apenas agora, depois de ele se ter ido embora.

— Está tudo bem? — perguntou.
— Era só um tipo do trabalho. O Davis Cobb. Já foi embora.
— Não deveria conduzir naquele estado — disse.
— Pois não — concordei. — Não deveria.
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Estava calor na sala de reuniões. O inspetor Egan mudou de  
posição, murmurou alguma coisa ao ouvido da Conway, mas o inspetor 
Donovan estava a observar-me atentamente.

— Ele fez mal àquela mulher? Aquela de quem todos andam a falar, 
a Bethany Jarvitz? — perguntei, olhando diretamente para o inspetor 
Donovan.

— Seria uma surpresa para si? — perguntou, e eu voltei a ser o 
centro das atenções.

Fiz uma pausa. Noutro momento da minha vida, antes de ter conhe-
cido a Emmy, teria dito que sim.

— Não.
Havia algo no seu olhar que transparecia comiseração, e eu não 

tinha a certeza de o apreciar.
— Tem algum motivo para dizer isso? — perguntou. Davis Cobb, 

casado, respeitável membro da sociedade, proprietário de uma pequena 
empresa, treinador de basquetebol na escola secundária. Eu aprendera 
há muito tempo, num brutal abalo de realidade, que nada disto interes-
sava. Já nada me surpreendia.

— Não especialmente — respondi.
Ele inclinou-se para mim, deixando os olhos examinar-me por 

breves, mas eficientes, instantes.
— Conhece a Bethany Jarvitz, menina Stevens?
— Não — respondi.
O inspetor Donovan tirou uma fotografia de uma pasta, pousou 

a aresta no tampo da mesa, como se estivesse a meio de um debate.  
Por fim, lá se decidiu, e deixou a fotografia cair com a imagem voltada 
para cima. Direcionou-a para mim com as pontas dos dedos.

— Oh! — exclamei. A explicação para me ter mirado uma segunda  
vez, para os olhares. Aparentemente, também o Davis Cobb tinha um 
tipo do seu agrado: cabelos castanhos e olhos azuis, sorriso largo e  
nariz estreito. A pele dela era mais bronzeada, ou talvez fosse da época 
do ano, o cabelo mais comprido, e ostentava uma pequena fresta entre 
os dois dentes da frente, mas conseguia ver mais semelhanças do que 
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diferenças. Se eu tivesse duas alunas assim na minha turma, teria de 
tomar uma nota mental — a Bethany precisa de usar aparelho — para 
conseguir distingui-las.

— Ela foi encontrada a menos de um quilómetro da sua casa,  
numa zona escura.

Na escuridão, à primeira vista, poderíamos ser confundidas.
Alguém estalou os dedos debaixo da mesa.
— Gostaríamos que deixasse o seu testemunho — disse o inspetor 

Egan, gesticulando para a mulher que estava ao seu lado, e foi quando 
percebi qual era o cargo da Allison Conway. Era ela quem iria recolher  
o testemunho. Era mulher, ligada ao apoio à vítima, e seria delicada 
com este assunto sensível.

— Não — repliquei. Mais do que qualquer outra coisa, eu precisava 
de dar pouco nas vistas. Para o meu novo começo, tinha de ter a folha 
limpa. Tinha de ponderar melhor com quem confidenciava, para poder 
ter a certeza de em quem confiar.

Antes de ter deixado Boston, antes de a merda ter vindo à tona, eu 
mantivera uma relação com o Noah durante quase seis meses. A ami-
zade já vinha de antes. Tínhamos trabalhado juntos no mesmo jornal  
e a competição fora o que nos impelira. Porém, pensar que éramos 
iguais por dentro tinha sido um erro. Fora o Noah quem me denuncia-
ra. Fora quem arruinara a minha carreira. No entanto, calculo que ele 
diga que a culpada fui eu.

O meu envolvimento agora só iria perturbar o precário equilíbrio 
que eu abandonara em Boston. Era melhor para todos que eu desapare-
cesse, que mantivesse o nome afastado dos jornais, longe de tudo o que 
pudesse associá-lo às autoridades.

— Seria útil para o caso — disse o inspetor Donovan. A Conway 
fulminou-o com o olhar.

— Não — repeti.
— Se o Davis Cobb andava a persegui-la — começou ela. Tinha 

uma voz branda e afetuosa, e eu conseguia imaginar que até teria tenta-
do segurar a minha mão se estivéssemos mais próximas.

— Seria útil para o nosso caso. Poderia ajudar tanto a Bethany 
como a si. Poderia contribuir para a segurança de outras mulheres.
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— Não farei comentários — disse eu, e ela olhou-me com uma expres-
são inusitada.

As minhas palavras queriam dizer Desistam. Queriam dizer Não 

podem implicar o meu nome. Queriam dizer Procurem outro caminho.  
Porém, aparentemente, a mensagem não estava a passar.

Recuei na cadeira e assim já pareceram compreender.
— Obrigado pelo seu tempo, menina Stevens. — O inspetor Kyle 

Donovan levantou-se e entregou-me o seu cartão. Pela maneira como 
me olhou, noutros tempos, eu teria pensado que teríamos formado uma 
bela equipa de trabalho. Pensei que teria gostado que isso acontecesse.

Voltei-lhes as costas, mas parei à porta.
— Espero que ela esteja bem.

Eu estava certa. O Mitch tinha ficado à espera do lado de fora da 
porta.

— Leah — disse ele quando eu ia a passar. Para me tratar pelo nome 
próprio na escola, o caso era grave.

— Tenho de voltar para a aula, Mitch — disse eu. Continuei a ca-
minhar, saindo pela porta das traseiras num dos extremos da secretaria 
que dava acesso direto ao pavilhão das salas de aula.

Quando as aulas estavam a decorrer, a escola era completamente 
diferente. Conseguia ouvir-se um lápis a cair e a rolar lentamente pelo 
chão. Um autoclismo a ser descarregado. O eco dos meus passos nos 
corredores vazios.

Regressei para a aula a pensar que, de algum modo, me tinha safa-
do de boa. Até que fui render a Kate Turner, que andava a saltar entre 
a sala dela e a minha, supervisionando as tarefas que havia atribuído  
à minha turma.

— Tudo bem? — perguntou. Deve ter entrado em cena quando  
percebeu que o meu interrogatório estava a demorar significativamente 
mais tempo que o dela.

Anui e agradeci-lhe, fingindo indiferença.
— Sim, tudo bem.
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Depois de a Kate se ir embora, a Izzy Marone levantou o braço.  
O resto da turma permaneceu em silêncio e atenta.

— Sim, Izzy? — ouvi o tiquetaque do relógio nas minhas costas. 
Um motor a arrancar do lado de fora. Uma abelha a bater no vidro.

— Menina Stevens, estávamos a pensar por que motivo quiseram 
falar consigo sobre o treinador Cobb.

Foi então que percebi que não me tinha safado de nada.
— Concentrem-se no trabalho — retorqui. Senti os olhares a incidi-

rem em mim. Por uma vez, eu tornara-me interessante para eles, confor-
me ansiara sempre ser. Digna da sua inteira atenção e reverência.

Sentei-me à secretária, abri o e-mail da escola e eliminei todas as 
mensagens com um clique do rato. Era mais fácil do que filtrar cada 
mensagem porque, de qualquer modo, eram sempre as mesmas.  
Eu sabia que ainda existiam algures no éter, mas parecia-me melhor 
apagar tudo da superfície.

A vila estava em mudança, tal como eu, e sentira uma inapreensível 
harmonia com aquele sítio quando ali chegara com a Emmy. A escola 
era nova a estrear, com uma camada de tinta fresca a cobrir as super-
fícies, todas as salas equipadas com a mais recente tecnologia. No pri-
meiro dia, durante a sessão de apresentação, a Kate comentara que era 
como viver um sonho, em comparação com a sua escola anterior. Aqui, 
não teríamos de partilhar as impressoras nem reservar a televisão com 
uma semana de antecedência. Era um novo começo para todos.

A população escolar era constituída tanto por jovens como por  
menos jovens: as pessoas que sempre aqui tinham vivido, desde há  
gerações; antigas famílias de mineiros, os que haviam sobrevivido à  
recessão económica; e o novos-ricos, que tinham ascendido com o cen-
tro de dados tecnológico, a promessa de um novo fôlego para a econo-
mia. Eu previra beneficiar juntamente com a escola desse novo fôlego.  
Acabara de ser inaugurada para dar resposta a uma população em cres-
cimento. Estávamos todos no mesmo barco. A reconstruir-nos, até 
sermos algo.

Só que não acontecera assim. Os empregos não foram para as 
pessoas que já aqui viviam. A nova unidade trouxera com ela novos 
trabalhadores. As escolas duplicaram de dimensão, sendo divididas  
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e reorganizadas, reestruturadas, abrindo-se a porta a novos professores. 
Graças à minha licenciatura em Jornalismo, experiência profissional e 
vontade de me mudar para o meio de nenhures, eu era necessária.

A Izzy Marone estalou a pastilha elástica, e fazia-o porque não era 
suposto estar a mascá-la e sabia que ninguém a impediria de o fazer. 
Rodopiou o lápis na mão, observando-me atentamente.

A Izzy pertencia ao segundo grupo de novos-ricos. Como se 
a casa monstruosa numa vizinhança impessoal e o seu estatuto no 
meio de nenhures fossem motivo de ostentação.

Por vezes, precisava de toda a minha força de vontade para não 
avançar, agarrá-la pelos ombros e murmurar-lhe ao ouvido: Estás numa 

escola pública no meio do nada. Desaparecerás do mapa se deres um passo 

fora dos limites da vila. Não serás ninguém noutro sítio.

Bem. Quem era eu para falar.




