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Capítulo 1

Londres, 1922

No dia em que conheci o Sr. Gellis, tinha estado a cami-
nhar à chuva.

De manhã, incapaz de suportar mais tempo sozi-
nha nos meus aposentos, fui vaguear por entre a agitação de 
Piccadilly, a gola do leve casaco que levava vestido bem levan-
tada sobre o pescoço. Uma morrinha que não chegava a bater 
no chão algodoava o ar e caía-me sobre as pestanas e o rosto. 
As luzes de Piccadilly brilhavam, ofuscantes, sob as nuvens 
cada vez mais baixas; as vozes animadas dos turistas abafavam 
o silêncio amargo dos executivos e os sussurros dos casais que 
passeavam na praça.

Deixei-me estar enquanto pude, a observar o meneio dos 
guarda-chuvas. Ninguém reparou na jovem pálida, de cabelo 
curto sob um chapéu barato e antiquado, com as mãos enterra-
das nos bolsos. 

Por fim, a morrinha transformou-se em chuva, e até eu dei 
meia-volta, seguindo relutantemente para casa.

Embora ainda fosse meio-dia, o céu já estava a escurecer 
quando abri o portão e acelerei o passo até à pequena e decré-
pita pensão onde me encontrava hospedada. Subi as escadas 
estreitas que conduziam aos meus aposentos, a tremer, devido à 
humidade que me penetrava nas meias e entorpecia as pernas. 
Estava à procura das chaves na mala, com os dedos gelados  
e a pensar numa chávena de chá quente, quando a senhoria  
me chamou do fundo das escadas, dizendo que havia um tele-
fonema para mim.
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Voltei a descer as escadas. Deduzi que fosse da agência tem-
porária — eram os únicos com os meus contactos. Trabalha- 
va para eles há quase um ano; enviavam-me de um lado para o 
outro para atender chamadas ou transcrever apontamentos em 
escritórios de tetos baixos e mal iluminados. Contudo, o traba-
lho escasseara nas semanas anteriores e as minhas poupanças 
diminuíram aflitivamente. Estava cheia de sorte — teria perdido 
a chamada se tivesse chegado a casa uns meros cinco minutos 
mais tarde.

O único telefone da casa encontrava-se na entrada do primei- 
ro andar sobre uma pequena prateleira. O auscultador estava 
fora do descanso, como a senhoria o deixara. Conseguia ouvir o 
eco de uma voz impaciente do outro lado. 

— Sarah Piper? — disse uma voz feminina quando peguei 
no auscultador e o levei ao ouvido. — Sarah Piper? Está aí? 

— Estou, sim — respondi. — Por favor, não desligue.
Era a agência temporária, como eu previra. A mulher pare-

cia alvoroçada e impaciente ao descrever o trabalho que surgira.  
— Um escritor — disse ela —, que está a escrever um livro 

qualquer, precisa de uma assistente. Quer uma reunião com 
alguém hoje. Quer que seja do sexo feminino.

Suspirei ao pensar em homens gordos e suados que gosta-
vam de ter uma série de jovens senhoras a trabalhar para eles. 
Normalmente, eu seria enviada para um escritório, para come-
çar a trabalhar de imediato, não para uma reunião pessoal.  

— É um cliente habitual? 
— Não, é novo. Quer uma reunião com alguém esta tarde.
Mordi o lábio, sentindo o estômago a revirar-se de desconfor- 

to. As trabalhadoras temporárias eram presas fáceis para qual-
quer tipo de comportamento masculino, e pouco podíamos fazer 
quanto a isso sem sermos despedidas.  

— No escritório dele?
A mulher bufou de impaciência.  
— Num café. Ele fez questão de marcar a reunião num local 

público. Está disponível? 
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— Não sei — respondi. 
— Olhe — o seu tom de voz tornou-se mais incisivo —, 

posso contactar outras pessoas. Está disponível ou não?
Encontrar-me a sós com um homem num café? No entanto, 

devia já duas semanas de renda na pensão.  
— Por favor — disse eu —, isto não é nenhum serviço de 

encontros. 
— O que tem a perder? — retorquiu ela. — Se não gostar, 

passo-o para outra pessoa.
Olhei pela janela; a chuva caía impetuosamente. Imaginei a  

mulher do outro lado da linha, aborrecida, desabrida e deste-
mida. Uma mulher assim não pensaria duas vezes. Mulheres 
como eu é que pensavam duas vezes: sobre voltar para a rua com 
a nossa única roupa boa, sobre marcar reuniões com homens 
desconhecidos em lugares desconhecidos. Sobre tudo.

Respirei fundo. Poderia voltar para os meus pequenos e 
húmidos aposentos e sentar-me à janela a pensar e a beber chá-
venas e chávenas de chá. Ou poderia sair e encontrar-me com 
um estranho, à chuva. 

— Lá estarei — respondi.
Ela deu-me as coordenadas e desligou. Fiquei quieta por 

um instante, a ouvir a chuva a bater na janela e o som de risos 
grosseiros nos aposentos do primeiro andar. Depois voltei para  
a rua.

 
— Calculo que não lhe tenham dito grande coisa — obser-

vou o jovem à minha frente, enquanto enchia a chávena de chá. 
— Revelei-lhes o mínimo possível.

Ele não era nada do que eu imaginara: jovem, talvez com 
uns 25 anos, a mesma idade que eu. O cabelo louro-escuro 
não estava penteado para trás, como era moda; usava-o mais 
comprido e solto, como se lhe tivesse passado um pente de 
manhã e mais nada. Os olhos cinzentos, o rosto sardónico e o 

O Fantasma de Maddy Clare.indd   9 17/05/2019   18:02



Simone St. JameS

10

eloquente movimento das mãos denotavam perspicácia. O café  
para onde me levara ficava no Soho e tinha uma atmosfera boé-
mia, a condizer com o seu estilo: um casaco de lã suave verde- 
-azeitona, que lhe assentava bem, sobre uma camisa branca com 
o colarinho desabotoado. Ele inseria-se perfeitamente num local 
como aquele, com quadros pouco convencionais e empregadas 
magras e mal-humoradas.

Eu é que destoava naquele cenário. Nunca havia ido ao Soho. 
Tinha uma reputação demasiado rebelde e demasiado artística 
para mim. Porém, enquanto bebericava um café que deixou  
a minha boca a arder de sabor e fitava o fascinante sorriso do  
Sr. Gellis, deixei de me preocupar. Coloquei as mãos frias em 
volta da chávena, encolhi os dedos dos pés nos sapatos baratos 
que os cobriam e consegui retribuir o sorriso. 

— Não muito — concordei. — Disseram que é escritor.
Ele riu-se.  
— Espero que não se tenha entusiasmado demasiado. Não 

escrevo livros sensacionalistas nem nada do género. Apenas 
livros académicos e objetivos. 

— Eu não leio livros sensacionalistas.  
— Então não vai ficar desiludida. — Colocou um cubo de 

açúcar na sua chávena. — Uma senhora que não lê livros sensa-
cionalistas promete. Eu pedi uma pessoa inteligente.

Pestanejei. A agência considerava-me inteligente? Duvidava. 
Provavelmente fora escolhida porque estava disponível naquele 
momento. Ainda assim, o elogio soube-me bem. Tirei o chapéu 
e passei rapidamente os dedos pelo cabelo, que me dava pelo 
lobo da orelha e estava a encaracolar-se ligeiramente devido à 
humidade.  

— Precisa de uma secretária? Eu sei fazer transcrições.
Ele recostou-se na cadeira.  
— Talvez seja preciso algo desse género. — Tamborilou so- 

bre o tampo da mesa e olhou pela janela, como que pensativo. 
Fitei o seu perfil garboso e definido, e fui lentamente inva-
dida por um prazer aconchegante. A sua presença era tão 
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acolhedora, tão fácil. De repente, senti-me contente por ter ido. 
Ele voltou a tamborilar sobre o tampo da mesa e virou-se para  
mim. Parecia estar sempre em movimento, como se os pensa-
mentos não parassem um instante. — Confesso que não sei 
bem por onde começar. O que eu preciso pode parecer bastante 
estranho.

Alguma da minha felicidade esvaiu-se.  
— Estranho? 
— Marquei encontro em público por um motivo — conti-

nuou. — Preciso de alguém especificamente do sexo feminino 
e não queria que se sentisse desconfortável em face de algo que 
a pudesse assustar.

Gelei.  
— Perdão?
Ele corou. 
— Peço imensa desculpa. Isto não saiu bem. Não estou 

muito habituado à vida social, sabe? — Suspirou. — Vou deixar 
que os meus apontamentos expliquem tudo.

Retirou um enorme bloco de notas da mala de pele pendu-
rada nas costas da cadeira, pousou-o sobre a mesa e empurrou-o 
na minha direção. O bloco estava bastante gasto e cheio; viam-se 
cantos amarrotados, pontas de recortes de jornais coladas, pági-
nas adicionais dobradas e enfiadas no meio das folhas.

Abri-o na primeira página, deparando-me com um recorte 
de jornal sobre uma casa assombrada em Newcombe. Na mar-
gem, junto ao recorte, havia um conjunto organizado de notas 
manuscritas. Virei a página e vi mais notas, numa caligrafia cui-
dada, reta, forte e masculina.

Li as notas, demoradamente. Depois ergui os olhos. 
— Isto é… 
— Sim. 
— O relato de uma testemunha ocular sobre um fantasma. 
— Sim.
Sentia o seu olhar em mim, ao folhear mais páginas. Era um 

bloco de notas de assombrações, uma atrás da outra.  
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— Quer dizer que investiga fantasmas? 
— Documento-os. — Passou a mão pelo cabelo. — Bem, 

quem diria? Estou tão habituado que já nem penso nisso. Mas 
soa estranho, dito em voz alta, não é? 

Do interior da mala, retirou outra coisa para me dar: um 
livro. Peguei no magro volume e li o título. Relatos de Propriedades 
Assombradas no Norte de Inglaterra, de Alistair Gellis. Ergui o 
olhar para o Sr. Gellis, que mexia modestamente o chá com os 
olhos baixos.  

— Tinha dito que escrevia livros académicos e objetivos — 
observei, num tom acusatório. 

— É o que tento fazer. — Encolheu os ombros. — Viajo para 
locais assombrados e testo a veracidade dos relatos. Uso tec-
nologia para os documentar, ou negar, conforme a situação o 
exija. Depois, reúno as minhas conclusões em livros repletos de 
citações e notas de rodapé. O mais objetivamente que consigo, 
na verdade.

Tudo aquilo era muito bizarro para eu assimilar.  
— Acredita nestas coisas? — perguntei sem pensar.
Ele franziu o sobrolho, e eu desejei poder engolir as minhas 

palavras. Claro que acreditava em fantasmas, ou não escreveria 
sobre eles.  

— Não se trata de acreditar, na verdade — respondeu-me.  
— Eu acredito no que vejo. 

— Mas decerto que alguns destes relatos são um embuste?
Ele fez um esgar.  
— Sim, alguns são embustes. Muitos, na verdade. Os embus-

tes também entram no livro. Mas outros… — Parou e voltou a 
encolher os ombros. — O que hei de dizer? Alguns não são, 
pura e simplesmente.

Pousei o livro sobre a mesa. Tratava-se, seguramente, do tra-
balho mais estranho alguma vez recebido por uma trabalhadora 
temporária. Não sabia o que pensar. O Sr. Gellis parecia ser um 
jovem intelectual, talvez excêntrico, até — o tipo de pessoa que 
poderia deixar-se enganar por charlatães, pensei. Reparara que a  
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roupa dele, não obstante toda a elegância informal que denun-
ciava, era discretamente mais cara do que a das restantes pes-
soas na sala. Era provável que atraísse aldrabões como um íman. 

— Acha que sou maluco. — Quando ergui o olhar, ele estava 
a sorrir, divertido e ligeiramente pesaroso. — Pode dizê-lo. Pensa 
que sou louco. É o que a maioria das mulheres acha. 

— Não — retorqui. — Não. 
— Um aldrabão, então.
Fiquei surpreendida.  
— Não! Claro que não. 
— Muito bem. Só não acredita em fantasmas. 
— Pois… — Abanei a cabeça. — Não sei. Nunca pensei nisso. 

Não sei em que acreditar. — Respirei fundo e passei o dedo 
pelo limiar do pequeno livro à minha frente, tentando encontrar 
as palavras certas para expressar o que me preocupava. — Não 
tenho uma opinião formada sobre fantasmas. Acho que é nas 
pessoas que não acredito. 

— É uma mulher deveras invulgar — comentou ele.
Olhei-o, surpreendida. Estava a bebericar o seu chá, fitando-

-me serenamente por cima da borda da chávena. Tentei esclare-
cer as minhas dúvidas.  

— Então… e o… trabalho. Calculo que precise de alguém 
para organizar as suas notas? 

— Sim, sim. — Ele pousou a chávena e inclinou-se para a 
frente. — Tenho um assistente que toma notas por mim e man-
tém tudo organizado. Esse é o bloco de notas dele. — Apontou 
para o espesso bloco pousado à nossa frente, e eu imaginei um 
homem sisudo, de óculos, a ordenar minuciosamente todos os 
recortes do Sr. Gellis e a escrever notas com aquela caligrafia 
cuidada e segura. — Chama-se Matthew Ryder — continuou 
o Sr. Gellis —, mas está fora esta semana, porque foi visitar a 
irmã, que vai ter um bebé. Normalmente, não precisaria de um 
substituto, mas esta semana preciso.

Assenti com a cabeça. Tirar notas, organizar recortes — não 
deveria ser difícil.  
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— Com certeza que o ajudarei — disse-lhe.
Ele ergueu um dedo.  
— Ah, ainda não terminei. Não aceite já. Disse-me que não 

tinha uma opinião formada acerca da existência de fantasmas. 
— Nunca vi nenhum, seguramente — concedi.
O sorriso dele era como o Sol a romper por entre as nuvens.  
— Está com sorte, então. Porque vai ver um esta semana. 

Para mim.
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Capítulo 2

Ouviu-se um riso agudo na mesa ao lado, mas mal dei 
por ele, focada no Sr. Gellis.  

— Quer que eu veja um fantasma? 
— Espero que sim — respondeu ele, como se estivéssemos  

a discutir um assunto corriqueiro. — Se a indicação que tenho 
for genuína. E já faço isto há tempo suficiente para acreditar 
que seja.

Senti um nó frio a formar-se-me no fundo do estômago. Uma 
empregada de mesa aproximou-se e o Sr. Gellis pediu outra chá- 
vena de chá. Ela virou-se para mim, mas abanei a cabeça, enver-
gonhada, pois não sabia se ele iria pagar a conta, e eu não tinha 
dinheiro para outra chávena de café.  

— Não compreendo — disse eu, depois de a empregada se 
afastar. 

— Deixe-me explicar, então. — O Sr. Gellis esfregou as 
mãos e os olhos cintilaram de entusiasmo. — Presumo que não 
conheça os famosos fantasmas de Inglaterra. — Neguei com 
a cabeça. — Claro que não. Como vê aqui, documentei mui-
tos deles. Há inúmeros fantasmas em Inglaterra, mas os inves-
tigadores que, como eu, escrevem sobre este assunto tendem 
a tratar os mesmos casos. É inevitável. O desafio é encontrar 
algo novo, uma assombração inteiramente inédita sobre a qual 
nunca ninguém tenha escrito. E foi precisamente esta semana 
que, por fim, descobri uma. — Pegou na chávena e, de um trago, 
bebeu quase metade do chá. Percebi que estava verdadeiramente 
entusiasmado. — Há uns dias, fui contactado por um pároco  
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de uma pequena aldeia chamada Waringstoke. Alguns meses 
antes, uma família local pedira-lhe para fazer um exorcismo, 
mas a sessão falhou redondamente: não só o fantasma não desa-
pareceu, como, segundo o pároco, o agrediu fisicamente. Uma 
agressão física, menina Piper! É absolutamente extraordinário.

Foi a primeira vez que ele disse o meu nome. Baixei o olhar 
para a mesa, embaraçada por ter reparado.  

— Que tipo de agressão física? 
— Atirar coisas, sobretudo. Coisas pesadas. O pároco disse-

-me que sentira o tumulto quase imediatamente; descreveu-o 
como um sentimento de raiva. Disse que nunca havia sentido 
nada assim, e esperava nunca mais voltar a sentir. 

— E porque é que o contactou a si? 
— Porquê? Porque eu pago por estas dicas, claro. — Ergui 

novamente o olhar para ele. Fez-me um aceno displicente com 
a mão e eu percebi que o Sr. Gellis era uma daquelas pessoas 
nascidas em berço de ouro, abastadas, que tratavam o dinheiro 
com insignificância. — Mas isso é irrelevante agora. O homem 
ficou tão perturbado pela experiência que mudou de vida e dei-
xou a aldeia. Ainda tem pesadelos. Já conheci muitos mentiro-
sos na minha vida, e não acredito que este pároco seja um deles. 
Escrevi logo à família que habita a casa, pedindo autorização 
para a visitar. Assentiram, mas com duas condições. 

— E que condições são essas? 
— Em primeiro lugar, que façamos os possíveis para entrar 

em contacto com o espírito e levá-lo a deixar a casa. Não sou 
padre, mas já me pediram este tipo de coisas antes, e posso 
prometer que irei tentar. Em segundo lugar — inclinou-se na 
minha direção, revelando-me, em grande plano, as pestanas 
pretas em redor dos olhos e a textura do seu rosto escanhoado 
—, parece que a família acredita, em retrospetiva, que deixar o 
pároco visitar a casa foi um erro, porque está convencida agora 
de que o fantasma não gosta de homens. Por isso, só permitirão 
que seja uma mulher a vê-lo. — O meu queixo descaiu ligei- 
ramente, enquanto o fitava. Ele bebeu o resto do chá e olhou 
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pela janela. — A chuva parou. Talvez possamos caminhar um 
pouco, e eu explicarei o resto.

Parara de chover, de facto, embora as ruas estivessem sujas 
e cinzentas. Seguimos caminho pela Berwick Street. Era quase 
hora de jantar, e os rostos que passavam por nós pareciam aba-
tidos e apressados, descorados pela chuva. O Sr. Gellis pagara 
a conta no café, atirando as moedas para a mesa sem as contar. 
Já na rua, enfiou as mãos nos bolsos do casaco e retomou a 
história. 

— O fantasma de Waringstoke é do sexo feminino — expli-
cou. — Ao que parece, era uma criada da família que se enfor-
cou no estábulo aos 19 anos. 

— Que triste. 
— Sim. Segundo o pároco, era uma rapariga estranha, algo 

airada. Raramente saía de casa. A Sra. Clare, a dona da casa, 
contou-me que ela tinha medo de homens e ficava perturbada  
na sua presença, mas nunca pensou que o fantasma da rapa-
riga sentisse o mesmo melindre. Quem poderia imaginar?  
De qualquer forma, não aceitará outro homem no estábulo,  
o local de origem da assombração. É deveras inflexível a este 
respeito, e, para eu ser o primeiro a documentar este fantasma, 
tenho de concordar. 

— Isto é completamente inédito para mim — declarei eu. 
— Talvez o Sr. Gellis esteja acostumado a lidar com este tipo de 
situações… 

— Não, de todo. É uma verdadeira loucura. A Sra. Clare 
pode estar a mentir, ou tão alienada como a criada pretensa-
mente estaria. Mas a assombração é em propriedade privada,  
e tenho mesmo de a ir ver. O que é que se pode fazer?

Mordi o lábio.  
— E é aí que eu entro. 
— Presumo que seja assustador. 
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— E se… — Senti estranheza só de dizer as palavras em voz 
alta, como se a apreensão relativamente a um fantasma fosse 
uma situação normal. — E se o fantasma me atacar como atacou 
o pároco? E se eu correr perigo?

O Sr. Gellis franziu o sobrolho e passou a mão pelo cabelo.  
— Bem, acho que não tenho uma resposta para essa ques-

tão. Tem receio de que lhe atire com alguma coisa? 
— Não sei. Parece idiota ter receio de que me sejam atiradas 

coisas. E se ela tencionar mesmo magoar-me? 
— É pouco provável que venha a estar em perigo. — Ele 

caminhava com a cabeça baixa, pensativo. — Ao que parece,  
o que o pároco sofreu foi mais uma explosão de raiva do que um 
verdadeiro ataque. Já vi poltergeists com esse comportamento. 
Trata-se mais de uma libertação de energia do que maldade 
pura. — Encolheu os ombros, num movimento sincronizado 
com as passadas calmas, e olhou para mim. — Porém, não lhe 
poderei dar nenhuma garantia. Trata-se de algo paranormal, afi-
nal de contas. Terá de estar preparada para correr esse risco.

Seguimos caminho até uma pequena praça arborizada. Repa- 
rei que ele arrastava ligeiramente a perna esquerda ao andar. 
Haviam passado apenas quatro anos desde a Grande Guerra, 
e o Sr. Gellis tinha menos de 30. Vivi toda a minha vida adulta 
num mundo de homens com lesões; na Londres daquele tempo, 
só os mais velhos e os mais novos é que não apresentavam cica-
trizes. Aparentemente, ser rico, charmoso e excêntrico não fora 
suficiente para impedir que o Sr. Gellis presenciasse a guerra 
como todos os outros. Deixei que esta inferência assentasse, que 
mudasse a minha opinião sobre ele. Não lhe perguntei nada, 
claro; era algo que simplesmente não se devia fazer. Contudo, 
quando lhe via um esgar, o rosto a denotar uma dor furtiva, já 
não me parecia nada um excêntrico distinto. 

Detive-me, e ele também. Permaneci ali parada durante bas-
tante tempo, com as mãos nos bolsos da minha gabardina fina,  
a sentir o impacto das vagas de frio que me arrepiavam do  
alto da cabeça ao fundo das entranhas. Todos nós tínhamos 
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suportado tantas mortes na nossa vida. Estávamos a falar de 
uma rapariga a sério, de um suicídio a sério — e, possivelmente, 
de um fantasma a sério que ele me pedia para ir ver. 

— Acho que não consigo — confessei.
Ele virou-se para olhar para mim.  
— Menina Piper — disse, suavemente —, não tenha medo. 
— Se não for um embuste, se for verdade, está a pedir-me 

para… para ver uma coisa morta. — Até aos meus ouvidos a 
minha voz tremia.

Ele virou a cara e olhou para o céu. Estávamos rodeados de 
pequenas casas citadinas indubitavelmente caras, com pare- 
des protegidas por cercas de ferro preto. O ruído da cidade 
começara a desvanecer-se. As nuvens recusavam-se a disper- 
sar; mantinham-se suspensas, como um teto baixo e escuro, a 
girar lá em cima. As árvores molhadas agitavam-se com a brisa. 
Algures, ouviu-se o breve chilreio de um pássaro solitário. 

— Já vi muitos fantasmas — disse o Sr. Gellis, por fim.  
— É tão difícil de explicar. Temos medo deles, mas a maioria 
está apenas… perdida.

Olhei inexpressivamente para as casas. Lembrei-me do meu 
pai e da minha mãe, e senti o estômago a revolver-se, humi-
lhada por me achar quase a chorar. Parecia que, de repente, não 
era capaz de controlar as emoções. 

— Os mortos devem permanecer mortos — observei. Empur- 
rei os meus pais para longe. — A morte não é uma brincadeira 
nem um passatempo. 

— Menina Piper, olhe para mim. — A voz do Sr. Gellis era 
quente, ressoante. 

Ergui o olhar ao encontro do seu. Ele estava parado à minha 
frente, com as mãos nos bolsos, o vento húmido a despenteá-lo 
levemente. O estado de espírito do café desaparecera há muito, 
e o rosto dele permanecia fechado.  

— Pensa que eu não sei o que é a morte? — prosseguiu. 
Lembrei-me do andar arrastado e senti-me envergonhada. — Eu 
vou estar lá. Não vai ficar sozinha. Vamos trabalhar em equipa.  
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Eu sei que só nos conhecemos hoje, mas a menina Piper é a 
pessoa certa para este trabalho. Eu sei que é. E a menina tam-
bém sabe.

Quase chorei. Não me lembrava da última vez que alguém 
me falara com carinho ou simpatia. Eu andava pelas ruas da- 
quela cidade, incógnita e ignorada, a saltitar de emprego em 
emprego todas as semanas. Não tinha amigos, não tinha família, 
os homens não reparavam em mim. Devia recusar, alegar que era 
perigoso. Porém, depois de conhecer o Sr. Gellis, a ideia de vol-
tar para os meus aposentos na pensão, de continuar com aquela 
vida, parecia-me insuportável. Eu queria estar onde ele estava.

Pestanejei para enxotar as lágrimas e respirei fundo. Teria de 
correr o risco, como ele dissera. Eu era capaz. 

— Quando começo? — perguntei.
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Capítulo 3

Três dias depois, iniciámos a viagem para Waringstoke. 
Os dias de junho tornaram-se límpidos e frescos, em- 
bora soprasse uma brisa quente. A luz do Sol reluzia nas 

janelas dos edifícios londrinos e no cromado dos automóveis 
que passavam nas ruas. Nos meus minúsculos aposentos, o sol 
penetrava apenas o suficiente para realçar as manchas de pó nas 
janelas e o mofo cada vez mais escuro sob o papel de parede da 
cozinha.

Guardei a maior parte da minha roupa numa pequena mala, 
deixando para trás apenas as peças mais desgastadas, cujas cos-
turas não podiam voltar a ser remendadas e cujas nódoas não 
saíam. Vesti a minha melhor saia, cuidadosamente escovada na 
noite anterior, e a blusa mais nova que possuía. Não conseguia 
disfarçar o estado do meu casaco, mas o Sr. Gellis já o havia 
visto. Teria de servir, uma vez que não tinha outro.

Estava previsto ficarmos fora por uma semana; o Sr. Gellis 
dissera-me que não precisava de levar nada além dos meus per-
tences, mas eu senti necessidade de gastar algumas das moedas 
que me restavam num elegante bloco de notas e numa caneta 
nova. Pareceria mais uma assistente se estivesse verdadeira-
mente preparada para trabalhar. Coloquei o bloco de notas e a 
caneta na minha mala de mão, sobre os restantes itens, e senti- 
-me melhor: como uma profissional a caminho do emprego. 

Olhei em redor dos meus aposentos uma última vez antes 
de fechar a porta e sair: os azulejos pegajosos do chão, o sofá 
deformado e, mais além, a minúscula cama com os lençóis 
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surrados e desiguais. Passara ali muitas horas sozinha, a olhar 
pela janela, enquanto fingia ler um livro, ou apenas a dormir. 
Sentia-me tentada a deixar-me levar pelo entusiasmo, como se 
fosse voltar uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Talvez, sus-
surrou o meu entusiasmo, não voltasse de todo. Porém, isso era 
um absurdo, claro. Estaria de regresso numa semana, a obser-
var o mundo por aquela janela, como sempre fizera.

O Sr. Gellis tinha carro próprio. Eu pensara que iríamos de 
comboio. Tinha-me sentado pouquíssimas vezes num auto- 
móvel em toda a minha vida, e, seguramente, nunca me havia 
sentado num tão bom como o dele. Quase não me atrevi a tocar 
nos estofos de pele macia e limpa do banco do passageiro. Não 
havia manchas nos vidros. Podia ver Londres, à medida que ia 
desaparecendo em frente dos meus olhos e a estrada se des-
vanecia suavemente atrás de nós. Baixei o olhar para o punho 
coçado do meu casaco, que as minhas mãos agarravam, pou-
sadas no meu colo, e apercebi-me da minha aparência pobre e 
descuidada.

Depois de nos cumprimentarmos, o Sr. Gellis conduziu em 
silêncio, com o sol a iluminar-lhe intermitentemente o cabelo. 
Não olhou para mim durante bastante tempo. Por fim, falou.  

— Não se preocupe. 
— Perdão? 
— O automóvel — disse ele. — O meu pai morreu em 1916. 

Acabei por voltar para uma casa consideravelmente abastada. 
Nunca esperei tal coisa. — Regressou a casa depois da guer- 
ra, claro. Eu não sabia o que dizer e fiquei a olhar pela janela. 
— Os meus livros vendem alguns exemplares, mas não podia 
viver deles. — Ele parecia ter vontade de falar, e o meu contri-
buto era parco. — O meu pai trabalhava na banca. Nunca tive 
a veleidade de entrar no ramo, pelo que não faço ideia de como 
ganhou tanto dinheiro, infelizmente. Mas sou um afortunado. 
Não sei o que seria de mim se tivesse de procurar um empre- 
go. — Esboçou um pequeno sorriso. — A única coisa que me 
interessa verdadeiramente são os fantasmas. 
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— Porquê? — Voltei a olhar para ele. 
— Porquê os fantasmas, é essa a sua pergunta?
Encolhi os ombros.  
— Gostava de saber o que é que o fez interessar-se por algo 

tão mórbido.
Ele mantinha os olhos fixos na estrada à nossa frente, aten- 

tamente. Seguiu-se um longo silêncio, e eu pensei que não me 
iria responder.  

— Ora bem — disse, finalmente —, tudo começou com uma 
experiência. É comum nestas obsessões. — Ergueu uma mão, 
passou-a pelo cabelo e voltou a pousá-la no volante. — Eu tinha 
16 anos. Estava num colégio interno. Fui passar as férias de 
Natal com um amigo chamado Frederick Wheeler. — Abanou 
a cabeça. — O velho Freddy, o que será feito dele? Éramos bons 
amigos na altura, uma amizade juvenil. O Freddy era um bom 
rapaz. Tinha uma madeixa de cabelo louro que lhe estava sem-
pre a cair sobre um olho, por muito que a penteasse. Deixava-o 
louco. Queríamos manter o cabelo comprido, claro, porque 
achávamos que atraía as raparigas. — Olhou de relance para 
mim, e deve ter visto algo no meu rosto, porque me lançou um 
sorriso afável e genuíno. — Não se preocupe; esta história não 
acaba mal, nem para o Freddy nem para mim. O nosso final 
infeliz era não haver raparigas que reparassem em nós.

Dei por mim a sorrir.  
— Um fado pior do que a morte. 
— Deveras. — Os seus olhos fitavam novamente a estrada. 

— Estava lá há poucos dias, a passar o tempo com o Freddy e os  
pais dele, num casarão velho e frio. Não havia muito que fazer, 
mas conseguimos manter-nos entretidos. A patinar no lago,  
a subir ao telhado de um velho mono, a comer tudo o que nos 
aparecia à frente… esse tipo de coisas, está a ver? Ora, uma 
noite houve algo que me fez acordar. Não tinha a certeza do que 
teria sido, mas sonhara com passos, um arrastar de pés furtivo,  
e pensei, ali deitado, que talvez os tivesse realmente ouvido. 
Pensei que o Freddy poderia estar acordado. Por isso, levantei-me 

O Fantasma de Maddy Clare.indd   23 17/05/2019   18:02



Simone St. JameS

24

e fui até ao quarto dele, ao fundo do corredor. — Voltou a olhar 
de relance para mim, talvez para ver se eu ainda o estava a ouvir. 
Como se eu pudesse abster-me de absorver cada palavra da his-
tória que ele estava a contar. — A porta do quarto do Freddy 
estava entreaberta — continuou, voltando a focar-se na estrada. 
— Espreitei lá para dentro, a pensar que, afinal, ele estaria a 
dormir. E estava. Estava na cama, a dormir, e, ao lado, havia algo 
de pé, a olhar fixamente para ele.

Deixei escapar um pequeno suspiro.  
— Não… 
— Oh, sim. Era um vulto… uma pessoa, pensei, mas indis-

tinta. Estava ali especada, imóvel, com a cabeça inclinada para 
baixo, seguramente a encará-lo e a observá-lo. 

— O que é que fez? 
— Fiquei ali petrificado durante muito tempo. Não conse-

guia respirar de tão assustado que estava, para dizer a verdade. 
O vulto não se mexia; aparentemente, não me tinha visto, ou 
talvez não se importasse. Só lhe interessava o Freddy. Olhava-o 
fixamente com os braços caídos. Eu conseguia ver-lhe as per-
nas, pelo que deduzi que fosse um homem, a menos que fosse 
uma mulher de calças. Não sabia o que fazer. Só me apetecia 
fugir, mas e se o vulto quisesse fazer-lhe mal? Deveria acordar 
o Freddy e alertá-lo? Deveria tentar afugentar o vulto? Estava 
paralisado por pura cobardia. Permaneci ali parado, provavel-
mente por poucos segundos, embora não parecesse, até que o 
vulto se virou e desapareceu. Nunca olhou para mim, e eu 
nunca cheguei a ver-lhe a cara. Virou-se e desapareceu, sem 
mais nem menos. Mexi as pernas a custo e por pouco não caí, 
ao regressar ao meu quarto. Fiquei acordado na cama o resto da 
noite, a olhar para o teto, a suar, sobressaltando-me a cada som. 
Parecia que demorara uma eternidade até amanhecer. Estava 
meio convencido de que o vulto teria voltado, de que eu dei-
xara o Freddy entregue a um terrível destino, de que o iríamos 
encontrar morto na cama. Mas o Freddy desceu para o pequeno-
-almoço, repousado e fresco como uma alface. 
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— Contou-lhe a sua experiência? 
— Não fui capaz. Tive vergonha. Eles iriam certamente pen-

sar que eu estava a delirar. Ninguém parecia estar minimamente 
perturbado. Começou a nevar naquele dia, uma terrível neve 
molhada, e tivemos de ficar em casa. Vagueámos pelas várias 
divisões e, num dos corredores que eu nunca havia visto antes, 
encontrei um quadro. Era o retrato de um jovem, de cabelo louro 
desalinhado como o do Freddy e semblante sério. O Freddy 
disse que era o seu irmão mais velho, que morrera com 17 anos, 
ao cair do palheiro do estábulo, três anos antes. Havia algo nele 
que me fazia lembrar o vulto, embora não conseguisse preci-
sar o quê. De repente, apercebi-me de duas coisas: primeiro, 
que tinha visto o falecido irmão do Freddy a fitá-lo enquanto 
ele dormia; e, segundo, que queria saber mais. De onde viera o 
fantasma, para onde fora, porque estivera ali, o que me poderia 
dizer. Continuava apavorado, mas, simultaneamente, sentia-me 
fascinado. Foi assim que tudo começou. Não imediatamente, 
claro. Concluí os estudos, embora fosse surripiando todos os 
livros que conseguia encontrar sobre fantasmas. Depois fui 
para a França. — Encolheu expressivamente os ombros e fez 
um esgar. — Seria de pensar que a mortandade que vi por lá 
fosse suficiente. Mas isto é diferente. É difícil de explicar. Além 
disso, não sabia o que fazer da vida depois de regressar. É só isto 
que quero fazer. — Voltou a fitar-me. — Bem, penso que já sabe 
tudo sobre mim. 

— Já — confirmei. 
— E o que acha? — Mordi o lábio. Ele voltou a olhar para a 

estrada, mas agora sorria. — Vá lá, pode dizê-lo. 
— É que… — Mudei de posição no banco. — Não consigo 

deixar de pensar… Disse que nunca tinha visto o retrato antes. 
Mas estava nessa casa há uma semana. E se o tivesse visto e não 
se lembrasse? E se o tinha em mente na noite em que foi ao 
quarto do Freddy? 

— Ah, bem. — Tamborilou no volante. — Não tinha,  
mas posso acompanhar o seu raciocínio. Digamos que o vira. 

O Fantasma de Maddy Clare.indd   25 17/05/2019   18:02



Simone St. JameS

26

Não sabia quem era. Isso era certo. Porque haveria de o ver no 
quarto do Freddy? 

— Simples. Disse que ele era parecido com o Freddy. Seria 
fácil partir do princípio de que o retrato era de um familiar. E, se 
fosse moderno, seria mais uma pista. E disse que nunca chegou 
a ver o rosto do vulto. 

— Então o meu inconsciente criou aquilo tudo?
De repente, apercebi-me do que estava a dizer e levei a mão 

à boca. O que é que eu tinha na cabeça?! Era o meu primeiro 
emprego em semanas, e o Sr. Gellis era tão gentil. Como fora 
capaz de abrir a boca e insultar a sua experiência? Ele poderia 
despedir-me de imediato e voltar simplesmente para trás.  

— Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Foi uma falta de 
consideração. Não sei nada sobre o assunto, como é óbvio.

Porém, ele sorriu.  
— Não há problema. Está a sair-se muito bem, menina Piper. 

Considero útil ter alguém que questione a aparência das coisas, 
sobretudo numa expedição de observação. O Matthew costuma 
desempenhar esse papel.

Lembrei-me do assistente que eu estava a substituir, o ho- 
mem da caligrafia cuidada.  

— Quer dizer que ele é cético?
O Sr. Gellis voltou a sorrir.  
— Não tenho a certeza de qual será a posição do Matthew, 

mas, se descobrir, não deixarei de a partilhar consigo.
Não sabia o que pensar daquilo, pelo que respondi:  
— Ainda assim, eu deveria ter tento na língua. 
— Já fez valer a sua posição — disse o Sr. Gellis. — Mas, 

menina Piper, insisto. Eu sei o que vi. Sei muito bem. Se alguma 
vez vir uma aparição, irá compreender.

Por volta do meio-dia, parámos para almoçar num pub, 
numa pequena aldeia, onde o Sr. Gellis comprou sanduíches e 
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garrafas de leite. Comemos rapidamente, pois tínhamos de vol-
tar à estrada para chegarmos a Waringstoke ao anoitecer.

Enquanto comíamos, pensei sobre o que ele dissera, que 
seguir o rasto de fantasmas era a única coisa que queria fazer. 
Ele tinha a liberdade para fazer o que lhe aprouvesse. Se eu 
pudesse fazer o que quisesse para ocupar o tempo, o que seria? 
Não me vinha nada à cabeça. 

— Parece pensativa — comentou ele quando terminámos. 
— Está arrependida do nosso acordo? 

— Não. Desculpe — respondi, levantando-me e sacudindo 
as migalhas da saia. Que egoísta era ao ficar ali queda e abatida. 
— Não estou muito habituada a ter companhia. 

— Eu também não. — Sorriu para mim. Na verdade, ele 
parecia tão mais à vontade do que eu que poderia estar a men- 
tir; porém, eu sentia que havia nele um desconforto, que se 
escondia muito para lá da superfície, e sabia que estava a dizer 
a verdade. — Companhia feminina, sobretudo. Os homens ten-
dem a perder a polidez quando só têm a companhia de outros 
homens. 

— Está a sair-se muito bem — observei com sinceridade, 
enquanto caminhávamos de volta para o automóvel. — Eu é que 
tenho de me lembrar das boas maneiras. Diga-me, o Sr. Ryder 
partilha da sua paixão por fantasmas? 

— Ninguém partilha verdadeiramente da minha paixão por  
fantasmas, menina Piper. — Acompanhou-me até ao meu 
lado do carro, eu entrei e ele fechou a porta; deu a volta até ao  
banco do condutor e sentou-se. — Mas o Matthew é um assis-
tente precioso. Não é apenas pelos blocos de notas; também cos-
tuma tratar da logística de viagens como esta. Sou incapaz de  
ler mapas. Além disso, também trata do equipamento técnico.

Eu endireitei-me no banco.  
— Equipamento técnico? 
— A máquina fotográfica. A película. Tentamos documentar 

todas as manifestações, embora seja quase impossível fotogra-
far um fantasma. Sabia? 
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— Acho que consigo imaginar. 
— Apesar de tudo, não deixamos de tentar. O Matthew sabe 

trabalhar com a máquina fotográfica, bem como com o gravador 
de som.

Olhei para ele.  
— Gravador de som? — Nunca havia visto tal coisa; não 

saberia como o utilizar. Senti um arrepio de verdadeira preo- 
cupação. Bem vistas as coisas, a máquina fotográfica já me  
daria água pela barba.

O Sr. Gellis sorriu.  
— É uma engenhoca enorme, custou-me os olhos da cara. 

Mandei-o fazer especialmente para mim. Na verdade, não faço 
ideia de como funciona. O Matthew sabe. Desmontou-o e voltou 
a montá-lo no dia em que o recebi. Creio que nunca o vira tão 
entusiasmado. 

— Sr. Gellis, na verdade… eu não… 
— Por favor, não se preocupe. — Tirou uma mão do volante 

e fez-me um aceno. — Não tinha esperança alguma de que 
soubesse trabalhar com o gravador. O Matthew ensinou-me 
o suficiente para o utilizar, pelo menos de forma rudimentar, 
nesta expedição. Posso mostrar-lhe como é que se liga e desliga, 
uma vez que será a menina Piper a tentar gravar o fantasma da 
Falmouth House, e não eu. No entanto, o equipamento não ser-
viu de muito até hoje. — Suspirou. — Por muito que gostasse de 
registar uma assombração, nunca fomos bem-sucedidos. Tudo 
o que conseguimos gravar com aquela engenhoca foi a estática, 
o som do vento e a minha própria voz. 

— Talvez seja esta a ocasião — disse eu.
Ele sorriu com as minhas palavras.  
— Não diga isso à frente do Matthew. Ele não queria perder 

esta expedição de maneira nenhuma. Se a menina gravar uma 
assombração na sua primeira semana de trabalho, ele pode ver-
-se obrigado a estrangulá-la. 

— Conhece o Sr. Ryder há muito tempo? — perguntei.
Ele lançou-me um olhar inquisidor.  
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— Está a fazer muitas perguntas sobre ele, sabia?
Sorri e abanei a cabeça.  
— É só porque tenho diferentes imagens dele na cabeça. 

Será novo ou velho? Gordo ou magro? 
— Tem a minha idade; é quase dois anos mais novo. Nem 

gordo nem magro. E, sim, tem muito interesse em fantasmas. 
Embora por razões diferentes das minhas, creio eu.

Não tive tempo de o questionar sobre esta última afirmação, 
pois ele começou a relatar-me algumas das experiências de caça 
aos fantasmas. Era um excelente contador de histórias; tinha o 
dom de saber construir a narrativa, dando apenas os detalhes 
essenciais e criando o suspense estritamente necessário para 
manter a audiência interessada. Recostei-me no banco e fiquei 
a ouvi-lo, a pensar que lhe devia perguntar, um dia, se tinha 
exemplares dos seus livros para eu ler. Devia ser um escritor 
talentoso.

As histórias eram terrivelmente tristes. Uma criança morta 
num acidente com uma carruagem; um jovem desaparecido 
num pântano cujo corpo nunca fora encontrado; uma mulher 
idosa que assombrava a sua última residência e continuava 
a realizar as mesmas tarefas simples que executava quando  
estava viva, vezes sem conta, como se não se soubesse morta. 
Concluí que muitas das histórias de fantasmas não eram ape-
nas relatos de morte, mas também de insondável angústia e 
de desespero. As pessoas felizes não deixavam fantasmas; ou 
talvez deixassem fantasmas pacatos, que ficavam sentados 
no seu canto preferido ou que vagueavam pelas margens dos 
seus riachos favoritos, nunca incomodando os vivos. Era pro-
fundamente estranho ouvir aquelas histórias arrepiantes de 
desesperança e de dor, sentada, confortavelmente, no banco  
do passageiro daquele automóvel, a testemunhar o entarde- 
cer de um dia perfeito a dar lugar a um reconfortante e fulgente 
pôr do Sol. 

— Nunca fica assustado? — perguntei-lhe. 
O Sol caía no horizonte e o anoitecer começava e envolver-nos. 
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— Não — respondeu com uma expressão de honestidade.  
— Os fantasmas, menina Piper, são assustadores ao início: afi-
nal, são os nossos mortos. Mas, na verdade, são impotentes. 
Podem tocar em coisas físicas: bater com as portas, quebrar 
louça, abrir e fechar torneiras… Investiguei até o caso de um 
fantasma que puxava as cobertas das camas durante a noite, 
enquanto os vivos dormiam, uma experiência deveras aterrori-
zante, como pode imaginar. Porém, estão encurralados, a exe-
cutar as mesmas ações vezes sem conta, incapazes de pensar 
ou de comunicar. Terão verdadeira consciência? Terá o irmão  
do Freddy escolhido estar ali, ou estaria o seu espírito coman-
dado por uma compulsão primária e ineludível? Serão im- 
pressões deixadas pelos que partiram, como uma sombra ou 
um eco? Descobrir a resposta a esta pergunta é o que me move 
há cinco anos. Se existir um fantasma com consciência, quero 
encontrá-lo. 

— E acredita que vai encontrar algo assim na Falmouth 
House — concluí.

Ele sorriu.  
— Espero que sim, menina Piper, espero sempre que sim. 

Mas não tiro conclusões antes de ver as provas. E, a propósito, 
estamos a chegar a Waringstoke.

Não conseguia ver muito de Waringstoke no crepúsculo: 
algumas casas pequenas, uma igreja e um adro. A estrada em 
que seguíamos era esburacada e estreita. Não vi sinal de outros 
automóveis ou de qualquer outro tipo de veículo. As poucas 
casas eram velhas e encontravam-se a uma distância conside-
rável da estrada principal, em ruas sinuosas. Eram pequenas, 
de madeira e pedra, bem conservadas, com uma aconchegante 
luz amarela nas janelas. Estávamos numa parte muito antiga  
de Inglaterra, mas não numa zona rica. Era um enorme con-
traste relativamente a Londres, tão cheia de metal e de vidro. 
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Atrás da pequena aldeia, vislumbrava campos extensos, colinas 
verdejantes e bosques cerrados.

Ao fim de algum tempo, o Sr. Gellis estacionou o carro. 
Deu a volta e abriu-me a porta. Eu saí, reprimindo um gemido 
devido às cãibras nas pernas após a longa viagem. Ali parada, 
subitamente envolta em silêncio, olhei em redor.

Estávamos no pátio de uma pequena pousada; conseguia ver 
um cisne na insígnia da porta, embora, no escuro, não fosse 
capaz de ler a inscrição. A pousada tinha dois andares, um 
empilhado sobre o outro, com empenas inclinadas e janelas 
com pinázios, nas quais se via uma luz débil a tremeluzir. Senti 
gravilha sob as solas finas dos meus sapatos. O silêncio era 
total; não se ouvia um som, além de uma leve brisa na copa das 
árvores e o canto longínquo de um pássaro. Depois do ruído de 
Londres e do ronco do automóvel o dia inteiro, tinha os ouvidos 
a latejar, e, ao ver a escuridão a cair sobre a paisagem e o vento 
a sacudir as árvores distantes, senti uma impressão estranha, 
como se o mundo tivesse acabado e toda a humanidade tivesse 
desaparecido.

Virei-me e vi o Sr. Gellis a olhar para mim. Tinha uma ex- 
pressão bem-humorada no rosto, combinada com um olhar  
vivo que eu estava a aprender a reconhecer.  

— Um belíssimo lugar, não é? — comentou ele.
O vento acariciou-me o cabelo e eu afastei algumas madei-

xas soltas da testa.  
— Não sei. Nunca tinha estado no campo.
Ele arregalou os olhos.  
— Nunca?
Neguei com a cabeça.  
— Cresci em Brixton. E agora vivo na cidade. 
— Uma menina da cidade — observou ele, enquanto abria  

a bagageira do automóvel e retirava as nossas malas. — Nunca 
foi à beira-mar de férias? Nunca foi à casa de um primo nas fé- 
rias escolares? — Voltei a negar com a cabeça. — Bem, então 
creio que isto lhe vai fazer bem. — Fechou a bagageira. Agradeci, 
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em silêncio, o tato que ele demonstrara ao não referir a família 
ou amigos que eu não tinha. — Ar fresco e tudo isso. O que é 
que se costuma dizer? Vai dar cor ao seu rosto? 

— Sr. Gellis! — Um homem, vindo da pousada, dirigiu-se  
a nós, de boina cinzenta, a arrastar um sobretudo. 

— Sim — respondeu o Sr. Gellis. — E o senhor deve ser o  
Sr. Ahearn.

O homem assentiu com a cabeça, mas não sorriu.  
— Sim, senhor. Pode deixar as malas aí. Eu mando um rapaz 

levá-las para cima.
No interior, passámos pela ampla entrada do bar, que come-

çava a encher. Vislumbrei traves baixas e escuras de madeira 
no teto e ouvi algumas gargalhadas masculinas e o tinido de 
vidro. Porém, não tinha vontade de entrar, e, com um aceno do 
Sr. Gellis, segui uma empregada pelas escadas acima até um 
pequeno quarto, onde haviam sido colocadas as minhas malas  
e eu podia, por fim, descansar e retocar-me.

Não havia muito a fazer. A blusa estava irremediavelmen- 
te enrugada, bem como a saia, e as meias precisavam de ser 
lavadas. Porém, eu ainda não estava pronta para me ir deitar. 
Dirigi-me ao pequeno lavatório e passei água pela cara. No espe-
lho embaciado, fiz o melhor que pude. Usava o cabelo curto, 
pelas orelhas, o corte da moda; embora desejasse, como a maio-
ria das raparigas, ter lindos caracóis bem penteados, como uma 
estrela de cinema, não tinha dinheiro para o estilo, nem para 
o modelador de caracóis, nem para as latas de brilho e paco-
tes de ganchos necessários para o manter. Além disso, dado o 
desânimo que andava a sentir ultimamente, não seria capaz de 
passar uma hora por dia a tratar do cabelo, por muito estilo que 
desejasse ter.

Assim, optara por um corte simples, até ao lobo das orelhas. 
O meu cabelo era castanho-chocolate, num tom que eu achava 
indefinido, e o penteado mantinha-se sem grande dificuldade, 
exceto quando a brisa o soprava para os olhos. Nessas oca-
siões, era suficientemente comprido para eu poder prender as 
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madeixas mais rebeldes atrás das orelhas, se o vento não fosse 
demasiado forte.

Penteei o cabelo com um pouco de água, para tentar dar-lhe 
um novo viço. Tinha apenas alguns produtos de beleza, com-
prados com carinho e usados com parcimónia, pelo que não 
usei nenhum naquele momento. O meu rosto teria de servir, tal 
como estava.

Sentia-me cansada e, por momentos, pensei em ficar no meu 
pequeno quarto, mas, quando olhei em volta, vendo a parca mo- 
bília, mal iluminada por uma lâmpada elétrica titubeante num  
canto, mudei de ideias. A exaustão que sentia debatia-se com 
outro sentimento, uma sensação de entusiasmo que me era es- 
tranha. Queria saber o que iria acontecer a seguir. E, de qualquer  
forma, precisava das indicações do Sr. Gellis sobre o que ele 
esperava que eu fizesse na manhã seguinte.

O Sr. Gellis estava no bar. Não fora ao quarto, como eu, e tirava 
apontamentos em silêncio, com a cabeça dourada inclinada so- 
bre o bloco de notas, enquanto ia bebendo uma cerveja.

Sorriu quando me viu, um sorriso tão fácil e bonito que  
o coração estremeceu-me no peito.  

— Ei-la — disse ele —, fresca como uma flor. Sente-se e 
peça algo para jantar. Temos de preparar alguns pormenores 
para amanhã. 

Sentei-me. Tinha de admitir que estava com muita fome, 
mas o orgulho retraiu-me.  

— Não me parece certo que esteja a pagar todas as minhas 
refeições. Eu não deveria pagar a minha parte?

Ele ergueu uma sobrancelha.  
— Claro que não. Está aqui a trabalhar para mim, como 

minha empregada. É minha responsabilidade. Além disso, que 
género de cavalheiro deixa que uma senhora pague o próprio 
jantar? 

— Eu sou uma mulher moderna, sabe? — Dei por mim a 
sorrir. Parecia-me inacreditável que ele estivesse a namoriscar 
comigo. E mais ainda o facto de eu estar a dar-lhe troco. 
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— Já me tinha apercebido. — Voltou a sorrir. — Pode até ser 
demasiado moderna para Waringstoke. Todas as pessoas da sala 
atentaram em si. Imagino que esperem que comece a fumar 
cigarros e a dançar em cima das mesas a qualquer momento.

Eu também reparara nos olhares dos restantes circunstantes 
no bar — o dono da pousada, o Sr. Ahearn, a lançar-nos olhade-
las por entre a azáfama da lida; o empregado do bar a inclinar 
a cabeça para sussurrar com os clientes; os olhares rápidos dos 
homens nas mesas, nos quatro cantos da sala. Porém, a tensão 
já se fazia sentir antes de eu ali entrar, pelo que seria idiota 
achar-me a causa do que quer que fosse.  

— Não é para mim que estão a olhar. É para si.
Ele inclinou-se na minha direção, falando em confidência.  
— Tem de se habituar a isto. Estamos longe de Londres, e é 

uma comunidade pequena. Toda a gente conhece toda a gente, 
bem como os pais e os avós de toda a gente. Apercebi-me de que 
os forasteiros não são bem-recebidos na maioria das aldeias e 
vilas em que estive a fazer o meu trabalho. 

— Reparei que o dono da pousada não foi particularmente 
acolhedor. 

— Ah, é perspicaz, então. Na verdade, tentei colocar-lhe algu-
mas questões enquanto a menina Piper estava no quarto. Creio 
que a estátua de Wellington que tenho no meu jardim é mais  
afável.

Estávamos quase a sussurrar. Eu ouvia-o atentamente, incli-
nada para a frente. Pelo canto do olho, vislumbrei um homem 
idoso, num casaco azul-escuro, sentado num banco no bar, com 
uma caneca de cerveja na mão, a olhar-me com uma inequívoca 
expressão de reprovação. Quando o encarei, fixou os olhos nos 
meus e não desviou o olhar. Apercebi-me das aparências: eu e 
o Sr. Gellis, sentados intimamente à mesa, inclinados um para 
o outro. Qualquer observador pensaria que éramos amantes. 
Corei ligeiramente, e o semblante do homem de casaco azul 
adquiriu uma leve expressão mesquinha de vitória. Desviei o 
olhar.
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O Sr. Gellis recostou-se na cadeira e fez sinal para alguém 
atrás de mim. Um empregado de mesa — o único do bar — 
aproximou-se, e o Sr. Gellis pediu o jantar para mim e para ele, 
quase sem olhar na minha direção. Carne de vaca, batatas e 
legumes estufados. Quando o empregado desapareceu, olhou-
-me como que a pedir desculpa. 

— Bem sei que acabámos de concordar que é uma mulher 
moderna — disse ele —, mas não faz mal nenhum parecer anti-
quada aqui.

A minha surpresa esvaiu-se, e percebi o que ele queria dizer. 
Pedir a minha refeição por mim fora uma representação diri-
gida a todos em redor. No entanto, eu vivia sozinha há algum 
tempo e não estava habituada a ter um homem a fazer o que 
quer que fosse por mim.  

— Eu compreendo… mas, se se tornar um hábito, terei de 
protestar.

Ele sorriu novamente para mim. Um sorriso fácil.  
— Menina esperta. Agora, vejamos os nossos planos para 

amanhã.
Passámos cerca de uma hora a falar sobre o que iria acon-

tecer no dia seguinte. O meu jantar chegou, e, embora fosse a 
maior porção de comida que eu já vira, acabei por descobrir que 
tinha apetite suficiente para dar conta do recado, o que levou 
o Sr. Gellis a provocar-me e a falar dos efeitos do «ar fresco do 
campo». Até me convenceu a tomar um copinho de cerveja. 

Os nossos planos eram relativamente simples: o Sr. Gellis já 
havia enviado uma mensagem para a Falmouth House e rece-
bido uma resposta a dizer que éramos esperados no dia seguinte 
de manhã. Iríamos inquirir a Sra. Clare e a velha governanta 
acerca da criada falecida, a Maddy. Depois, se tudo corresse 
bem, eu pegaria na máquina fotográfica e no equipamento de 
gravação e iria ao estábulo assombrado, na esperança de que a 
Maddy aparecesse.

A perspetiva era tão estranha, tão diferente de qualquer 
emprego que alguma vez pensara ter, que tinha dificuldade em 
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compreendê-la. O entusiasmo que sentira ao deixar os meus 
aposentos na pensão voltou a dominar-me, desta vez temperado 
com um pouco de medo. Em alguns momentos, parecia que 
ver um fantasma seria como um jogo de salão, que criava um 
calafrio, mas não deixava de ser um mero passatempo. Outras 
vezes, lembrava-me que iria estar na presumível presença de 
alguém além-túmulo.

A preocupação acossava-me. E se não visse nada? E se não 
houvesse nada para ver? Seria enviada para casa, e tudo aquilo 
acabaria num ápice. Teria eu realmente esperança de ver um 
fantasma?

Deixámos o bar em alvoroço ao permanecermos tanto tem- 
po na nossa mesa. Eu deveria sentir-me envergonhada; toda 
a gente presumira, certamente, que éramos um casal. Ainda 
assim, não conseguia sentir o que devia. Tinha de admitir que 
me deixara invadir por um ligeiro assomo de orgulho egoísta por 
haver quem pensasse que um homem tão bem-parecido e obvia-
mente afortunado como o Sr. Gellis me escolhera como com-
panheira. Encontrou-me por acaso numa agência de trabalho 
temporário. E então? Considerava-me uma simples empregada. 
E então? Ninguém ali na sala o sabia, pelo menos até àquele 
momento. Além disso, aconteciam coisas bem mais estranhas 
todos os dias, certo? Seria uma impossibilidade assim tão abso-
luta, tendo em conta a proximidade com que nos encontráva-
mos a trabalhar? Eu era livre, e o Sr. Gellis não usava aliança 
nem falara de mulher nenhuma. 

Bem, estava a precipitar-me. Obriguei-me a afastar esses 
pensamentos da mente.

Mais tarde, porém, ao subir as escadas para o quarto, exausta, 
admito que, pela primeira vez em anos — talvez desde a morte 
dos meus pais —, desprezei o bom senso e deixei que a minha 
cabeça se enchesse de fantasias de menina. O Sr. Gellis pare-
cia gostar de mim, e iríamos estar juntos, sem mais ninguém. 
Quando penso nisso, em retrospetiva, espanto-me por essas 
ideias tão tolas e fúteis terem estado tão presentes nos meus 
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pensamentos. Eu não era uma mulher normal, mas não dei-
xava de ser uma mulher, a delirar, pela última vez, com histó-
rias imensamente românticas, sem imaginar o calvário por que 
estava prestes a passar.
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