


Dedico este livro aos órfãos meus conhecidos  
e aos que ainda não conheci.
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N eve olha sem ver o teto tingido de amarelo pela nicotina, 
contemplando o longo trajeto que a separa da sua cama. 
Ou, em alternativa, do sofá-cama no apartamento da irmã.

Anseia por uma Coca-Cola Diet gelada e por paracetamol. 
Aproxima-se uma forte dor de cabeça e ainda não pregou olho. 
Além disso, precisa mesmo de urinar.

Semicerrando as pálpebras para melhor ler o mostrador do 
relógio portátil sobre a mesinha de cabeceira, que pisca com uma 
violência de néon, descobre serem 3 da manhã. Tinham chegado 
por volta das 2. O sexo não deve ter demorado mais de 15 minutos, 
talvez menos. Se calhar, dormitou um pouco sem se aperceber.

O Sei-lá-como-se-chama suspira e, suavemente, deixa escapar 
um gás, sem acordar.

Céus!
Apresentara-se como dono de uma empresa de software e 

estava em Londres para participar numa conferência. Mas não 
fazia sentido. Quem é que organizava conferências a poucos dias 
do Natal? E dissera «pacífico» em vez de «específico», sorrindo  
com um olhar vidrado e desconcertado perante os comentários 
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cáusticos de Neve. Não tinha um ar suficientemente esperto para 
ser dono de nada.

Tenta desenredar-se dos lençóis e pousa os pés descalços na car-
pete áspera e gasta. A sensação é arenosa, sebenta, e causa-lhe um 
arrepio que a faz retrair os dedos dos pés. Repara então no preser-
vativo caído ao lado da cama, em forma de vírgula encolhida.

O ar cheira a pó quente que o aquecedor projeta ferozmente,  
a pouca distância dela, juntamente com um travo de humidade.

O exterior do hotel — ao qual foi dado o imponente nome 
Intercontinental, Londres — parecera-lhe aceitável, ostentando 
um alegre toldo azul e branco, vasos com plantas e luzes natalícias 
nas janelas.

Neve não resistia a iluminações de Natal. 
Mas o quarto, com a sua mesa foleira, feita de aglomerado de 

fibra de madeira, e uma chaleira pequeníssima, faz-lhe lembrar 
aqueles sítios desolados que os caixeiros-viajantes escolhem para 
se matarem. Uma extensão elétrica branca, na qual não pode tro-
peçar quando for à casa de banho, serpenteia ao longo do chão.  
As paredes estão cobertas de papel com relevo, como era popular 
na década de 1970, pintado num tom amarelo-icterícia.

O trólei do Sei-lá-como-se-chama (Greg? Gary? Anda lá perto) 
repousa, aberto, sobre a cadeira ao lado da mesa. O braço de um 
pulôver descai, lânguido, para o chão. Ela imagina-o a arranjar-se 
e a preparar-se para sair, optando pela camisa mais favorável para 
conseguir uma queca. Optara bem.

Um intenso desprezo pela sua pessoa percorre-a, como uma 
nuvem de vapor quente. Passa ao lado da avaliação torpe e incons-
ciente desta situação, e mergulha de cabeça na fase da ressaca e 
da culpa. Sente uma angústia súbita ante a possibilidade de ele 
acordar naquele instante e pedir-lhe que volte para a cama. Ou pior 
ainda: querer conversar. 

A princípio, até parecia uma boa ideia.
A festa da empresa — jantar num restaurante italiano vulgar, 

seguido de copos num bar na zona de Waterloo — terminara cedo 
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porque, na perspetiva dela, tinha um bando de frouxos como cole-
gas, cheios de desculpas sobre amas, apanhar autocarros noturnos 
ou já-bebi-demais-tu-não? Bem, ela não, obviamente. 

Miri, a sua melhor amiga, que costumava alinhar com ela, 
encontrava-se num estado de gravidez muito avançado e não se 
aguentou depois das 8 da noite. Neve viu-se mais uma vez obrigada 
a calar um dos seus comentários saudosos, sobre o quanto outrora 
se costumavam divertir. As coisas entre elas jamais voltariam a ser  
como dantes. Testemunhar o inchaço crescente de Miri, que en- 
trava aos poucos naquele novo mundo da maternidade, apertava- 
-lhe verdadeiramente o coração.

Assim, quando fora abordada por um tipo com bom aspeto, 
que se oferecera para lhe pagar mais um copo de Merlot, Neve não 
recusara. Além do mais, sem lentes de contacto e com um elevado 
nível de álcool, sentia-se atraída por todos os presentes, cada um à 
sua maneira. E aquele em particular era irlandês: portanto, exótico.

Lou não a teria poupado a críticas: «Já tens 30 anos, Neve», 
diria, com aquela boquinha em forma de cu de gato que reserva 
para a irmã.

É assolada por uma nova angústia. Levanta-se com o máximo 
de cuidado e começa a procurar as cuecas por entre as roupas caí-
das no chão. Descobre-as enroladas na forma de um oito desolado, 
no lugar onde as descartara.

Já nesse ponto tinha considerado que a presente situação era 
um erro. A sessão de beijos — intensos contra a ombreira da porta 
do bar — não fora realmente promissora. Ele empurrava a língua 
contra a boca dela como uma lesma musculada, talvez imbuída de 
uma missão de resgate. 

Neve vasculha no monte de roupas à procura do soutien, que 
veste. Pega depois no top de seda dourada que comprara de propó-
sito para aquela noite. Ficara encantada por encontrá-lo a metade do 
preço, mas, ao usá-lo, descobrira que a fazia suar nas axilas. E agora 
também continha nódoas de vinho tinto, adquiridas durante a festa. 
Franze o nariz quando o enfia pela cabeça e o puxa para baixo.

— Vais-te embora?
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A voz sobressalta-a. Vira-se para o Sei-lá-como-se-chama, que 
a observa, apoiado nos braços pálidos e musculados por entre os 
lençóis da cama desfeita.

— Sim — diz ela. — Hmm… é melhor ir. — Esboça-lhe um 
sorriso, como se estivessem a despedir-se de um encontro ami-
gável no café, e não após uma triste queca motivada pelo álcool. 
— Vou só… — Estica o polegar na direção da casa de banho, onde 
entra a seguir, fechando a porta para urinar.

Lava as mãos à pressa. Evita ver-se ao espelho, ciente de que não  
melhorará o seu estado de espírito. E aparentemente despachou- 
-se mais depressa do que ele pensava, pois regressa ao quarto poucos 
minutos depois e descobre-o debruçado sobre a cama, a examinar 
vigorosamente os bolsos das calças.

Ele interrompe a busca e fita-a, encolhendo os ombros de forma 
comprometida.

Neve enfurece-se quando percebe.
— Mas que porra é esta?! — exclama. — Achas que ia roubar-te 

a carteira?
A cabeça dói-lhe tanto que lamenta os próprios berros. Mas a 

alternativa seria enfiar-lhe a chaleira nas trombas — ideia muito 
apetecível. 

— Não te conheço de parte nenhuma, pois não? — replica ele, 
erguendo o queixo desafiadoramente.

— Não — sibila ela, procurando a mala e vestindo o casaco. 
Gestos que parecem demorar mais do era suposto.

Por fim, consegue dirigir-se para a porta.
— Para que conste, és uma merda na cama — informa, rodando 

o puxador. — Feliz Natal, imbecil!
Ao sair, tenta bater com a porta, mas uma dobradiça de segu-

rança frustra-lhe a intenção. A porta fecha-se lentamente com um 
suspiro dececionante.

A palavra «puta» ainda se escapa do quarto.
Na rua, Neve cinge o casaco de pele sintética contra o pescoço. 

As veias fervem-lhe de raiva. Por instantes, pondera voltar atrás e 
dizer-lhe das suas.
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Mas acaba por se afastar, saltos altos castigando o passeio, que 
reluz por causa da recente chuvada. Engole um travo de autoco-
miseração e pisca os olhos com força, tentando perceber onde se 
encontra.

Neve tem um péssimo sentido de orientação. Muitos dos seus 
antigos namorados, e inclusive Lou, nem queriam acreditar que 
era assim tão mau, como se Neve pretendesse impressioná-los sem-
pre que se perdia. Como se fosse escolha dela, entregar-se à vertigem 
do pânico quando ficava sem qualquer noção de onde se encontrava.

Ao chegar ao fim da rua, para e pondera para que lado se deve 
virar. 

Repara num edifício no extremo oposto, que aparenta ser uma 
fábrica, e convence-se de que tinham vindo por ali. Portanto, enceta 
caminho nessa direção, rezando para que a conduza a Waterloo. Se 
conseguir atravessar o rio e chegar à zona de Embankment e dos 
autocarros, talvez consiga apanhar uma carreira noturna.

Os sapatos magoam-lhe os tornozelos e o frio mordaz fá-la bater 
os dentes. O Sei-lá-como-se-chama usava barba curta, e a cara de 
Neve arde-lhe como se tivesse sido esfregada num ralador. Quando 
chegar a casa, vai ter de aplicar um creme hidratante, senão ficará 
a parecer que apanhou um escaldão, dando mais um motivo a Lou 
para lhe moer o juízo pela manhã.

Era como ter 17 anos outra vez, mas pela negativa.
Neve contorna a esquina seguinte e é assolada pela sensação 

familiar de desorientação absoluta, aquela em que desconfia estar 
a seguir o rumo precisamente contrário. Contudo, prefere conti-
nuar, e em breve encontra uma alameda. Grandes edifícios casta-
nhos agigantam-se de ambos os lados da estrada, despojados de 
luz nos vidros das janelas. Passa por uma longa fila de bicicletas  
de aluguer, qual manada exausta que agora dorme.

Pouco depois, descobre a esfera inconfundível do cinema IMAX 
de Waterloo e solta um suspiro de alívio; o bafo envolve-se com o 
ar frio.

Também fica contente por se cruzar com outras pessoas, fo- 
liões envoltos em ouropel, berrando e rindo entre si, e pelo exército 
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invisível de trabalhadores londrinos enfiados nos seus casacos bara- 
tos e práticos; vão cabisbaixos, correndo de um emprego para outro. 

Neve não tem receio de andar sozinha à noite em Londres. 
Era o tipo de comportamento que os pais detestavam, mas… bem, 
agora só lhe resta Lou, e oxalá já esteja a dormir. Neve foi vítima 
de um crime uma única vez, quando lhe roubaram o telemóvel na 
discoteca. O ladrão deve ter percebido de imediato que o aparelho 
não valia nada, pois o porteiro encontrou-o caído nas poças de lama 
e cerveja à saída do estabelecimento.

Acelera o passo, pensando se Miri achará graça a esta história na  
manhã seguinte, ou se reagirá com aquele seu olhar ligeiramente 
reprovador.

Neve tenta recordar em que ruas passam autocarros durante a 
noite em Kentish Town. É quando percebe, com um baque gélido 
no estômago, que tinha retirado as chaves da mala, ao sair de casa 
pela manhã, porque uma caneta vertera tinta no bolso da frente. 
Ocorre-lhe a imagem nítida do porta-chaves em cima da mesa da 
cozinha. Frenética, vasculha o interior da mala e confirma, pela 
ausência de volume no bolso, que não as trouxe. Fecha os olhos por 
instantes, exclamando: 

— Merda, merda, merda, merda, merda!
Lou vai passar-se por completo e acordar a família toda.
Já a consegue imaginar, com a sua expressão de mártir: «Tens 

de dar um rumo à tua vida.»

Passaram-se seis semanas desde que Neve se mudou para a 
casa da irmã, do cunhado e das duas meninas, após a separação de 
Daniel. Parece que foi há mais tempo.

Se ao menos pudesse passar a noite enroscada debaixo da 
secretária, mas nem sequer tem a chave do escritório.

Está demasiado frio para aguardar pelo nascer do dia; mas, seja 
como for, demorará muito até chegar a casa. Talvez entretanto a irmã 
já esteja acordada para tratar da bebé.

Segue para a ponte de Waterloo.
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N ão se ouve ruído nenhum. Excetuando o veículo ocasional 
que passa a chiar pela estrada molhada, encontra-se sozi-
nha na ponte. 

Marcha resoluta, ignorando a coroa azul e brilhante do London 
Eye à sua esquerda e o brilho reconfortante do Big Ben na margem 
oposta. Normalmente, estruturas como aquelas emocionam-na, 
pois são a prova de que já não vive numa aldeola nos arredores de 
Leeds. Mas o frio intenso e a hora tardia bloqueiam-lhe este tipo 
de emoções.

Ali, em pleno tabuleiro da ponte, sente o frio como uma faca 
contra a pele, um ataque malvado e pessoal que a obriga a enroscar- 
-se no casaco, qual tartaruga na carapaça.

Quando repara na figura ao fundo, fica desorientada, pois pa- 
rece tratar-se de uma alucinação, de uma presença etérea. Sensação 
que se deve, em parte, ao facto de a mulher ter pele e cabelo muito 
claros, além de trazer um vestido justo, também de tom pálido.  
E contribuindo para isso, sem dúvida, a incredulidade de perceber 
que ela não está a usar casaco, àquela hora tardia de uma noite de 
dezembro.
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Encontra-se no lado esquerdo, virada para a ponte de Blackfriars 
e para o parlamento, banhado por uma luz dourada. Olha para 
baixo, para o rio. Está perfeitamente hirta.

Neve sente arrepios, só de ver os braços descobertos da mu- 
lher, muito brancos e magros, caídos sem ânimo junto ao corpo. 
Vê, numa das mãos, uma pochete prateada.

A mulher vira-se, pressentindo a aproximação de Neve, e lança- 
-lhe um olhar esperançoso. Neve é acometida por um embaraço 
bastante londrino, apesar da hora tardia e da estranheza do encon-
tro. Baixa a cabeça, mas percebe que a mulher continua a mirá-la. 
Vira-se, relutante, para ela.

— Ouça, a senhora sente-se bem? — pergunta. A voz sai-lhe 
mais roufenha por causa dos cigarros que fumou na companhia do 
Sei-lá-como-se-chama. — Não tem outra roupa consigo? 

A mulher abana a cabeça num movimento rápido e sorri com 
alguma simpatia. Como se fosse Neve a pessoa vulnerável, bizarra, 
e não o inverso.

Mesmo sem maquilhagem, à exceção de um traço de batom 
escarlate, a mulher é espantosamente linda, com olhos grandes e 
claros, e uma boca carnuda. O cabelo tem um tom tão claro que 
quase parece branco — ao contrário do de Neve, que é espesso  
e loiro-escuro. Encontra-se preso com ganchos de ambos os lados e 
cai-lhe em ondas sedosas sobre os ombros esquálidos e alvos. A pele  
cerosa ficou quase azul do frio.

Não tem ar de pobre, pensa Neve, mirando-a de cima a baixo.  
O vestido é feito de uma seda marfim e cinge-se fluidamente à sua 
figura esguia. É quase artificial, a forma como lhe envolve os pés, 
formando um círculo. O vestido de uma princesa. As palavras acor-
rem à mente de Neve como se emanassem de uma fonte infantil 
muito íntima, deixando-a um pouco envergonhada.

— Que está aqui a fazer? — questiona, suspirando. A breve 
troca de palavras fá-la sentir-se responsável pela mulher. Eis o mo- 
tivo pelo qual os londrinos evitam contactos. 

Devia ter mais juízo. Enfia a mão no interior da mala e retira a 
carteira.
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— Ouça, não tenho muito dinheiro — diz —, mas talvez  
consiga pagar-lhe um bilhete de autocarro. Onde deixou o seu 
casaco?

Uma rajada de vento bastante perversa percorre a ponte e em- 
purra as duas mulheres. O frio mordaz intensifica a dor de cabeça 
de Neve, e o silêncio alheio começa a enervá-la. Será que a mulher 
não fala inglês?

Neve perde a paciência e vira-se para prosseguir caminho quando 
a outra se exprime, por fim. 

— Você é adorável — diz. A mulher não só é inglesa como tem 
aquele tom de voz requintado e delicado das raparigas que goza-
vam com Neve na escola. Aquelas com cabelos ondulantes que 
dominam os pátios dos liceus.

— Não sou, não, nem por sombras. — Neve fica estranha-
mente irritada com o elogio. — Só reparei que deve estar cheia 
de frio, nada mais. — Faz uma pausa. — Ouça, também tive uma 
noite de merda. Isto é por causa de um gajo? Discutiram?

A mulher solta um som evasivo que Neve toma por concordân-
cia. Aproxima-se.

— Ele não vale isto — diz. — Confie em mim. E não me leve 
a mal: é um vestido lindo, mas vai ficar doente se andar pelas ruas 
assim vestida.

— Como se chama? — pergunta a mulher calmamente. 
Neve suspira de novo. Como é que se deixou apanhar nesta 

conversa? O instinto impele-a a responder à mulher que o seu 
nome não lhe diz respeito, mas sente-se exausta. Doem-lhe os cal-
canhares. Dói-lhe a cabeça. Está um gelo.

— Neve — acaba por responder. Abraça-se, bocejando ao mesmo 
tempo que treme de frio.

— Neve… quê? — pergunta a mulher.
Neve encara-a.
— Porquê?
— Por favor? — pede a outra, com os olhos brilhantes. Solta 

um som gutural, desolado. Neve aproxima-se mais um passo.
— Ouça — diz. — Não chore.
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— Por favor — pede a mulher enfaticamente. — Só lhe peço 
que me diga o seu nome.

Neve encara-a por instantes antes de responder: 
— Neve… Neve Carey. Eh, e o seu?
— Isabelle — responde a mulher em surdina. Depois, pergunta 

mais alto: — Neve, é capaz de me fazer um favor?
Neve imagina-se a levar esta estranha criatura espetral de auto-

carro para a casa de Lou. Pigarreando, tenta não soar enfadada.
— Hmm, sim, acho que sim — diz. — Mas depende do que for.
Isabelle abre a pochete e exibe um envelope castanho.
— Quero que fique com isto.
Neve hesita e examina o objeto, desconfiada.
— O que é?
— Um presente. Pela sua simpatia.
Neve recua um passo e levanta as mãos.
— Ouça, eu não fiz nada de mais. Só não quero que morra con-

gelada e que isso me pese na consciência. Não sou nada simpática, 
acredite. Na verdade, até sou um pouco cabra. Pergunte a quem 
quiser.

— É simpática, sim — afirma Isabelle, baixinho. — Vê-se que é.  
Aceita isto, só para me fazer a vontade? Diga que sim. Diga.

Neve encara a mulher, desconcertada por aquele comporta-
mento intenso e invulgar.

Um carro banha-as com a luz dos faróis e afasta-se. Por momen-
tos, Isabelle assemelha-se a um cadáver, de olhos afundados nas 
covas do rosto.

— É importante — insiste com firmeza. — Por favor. 
Neve fica tão enervada que não consegue ter outra reação a não 

ser esticar o braço e pegar no envelope.
Os ombros de Isabelle descaem e ela parece recolher-se sobre 

si mesma.
— Obrigada — diz calmamente. — Muito obrigada.
Remexe no interior da mala, tira um telemóvel, vira-se e sus-

surra algo em voz baixa para o aparelho. Depois enfia-o na pochete 
e fita Neve. Tem os olhos brilhantes, como se fosse chorar.
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— Devia ir-se embora — sugere, com a voz bastante embargada. 
— Eu fico bem.

Uma proposta tentadora.
Neve suspira pesadamente.
— Venha comigo — diz-lhe. — Vamos sair desta ponte fria. 

Para onde vai? Eu posso…
— Não. — A recusa firme fá-la arfar. — Lamento. Mas tem de 

se ir embora. Deixe-me aqui. Não devia ficar…
Impede-se de acabar a frase. Neve nota, pela primeira vez, que 

a mulher está apavorada; nunca viu ninguém naquele estado.
Neve cruza os braços.
— Nem pensar — diz. — Não a vou deixar aqui. Está um frio 

de rachar e…
Grita quando Isabelle se debruça sobre ela, dando-lhe um beijo 

em cada face com os seus lábios frios e secos. Depois, sente um 
assombro de medo quando Isabelle aproxima os lábios dos seus 
ouvidos.

— Lamento muito. Perdoe-me. Fique com ela, se for capaz de 
o suportar.

Vira-se então para a água e, num gesto simples, salta por cima 
do parapeito e lança-se ao rio. 

A Casa na Floresta.indd   19 09/04/2018   12:23



20

3

N eve descansa no banco traseiro do carro-patrulha, enro-
lada numa manta térmica e banhada pela luz intermitente 
azul que entra pela janela. Os estalidos do rádio desapare-

cem sob o baque sonoro da chuva gelada contra o tejadilho.
Os socorristas marítimos da Royal National Lifeboat Institution 

foram os primeiros a chegar, causando-lhe alguma confusão com 
os seus dísticos vistosos, pois ela julgava que só atuavam nas zonas 
costeiras. Apareceram com uma prontidão assombrosa depois de 
ela fazer a chamada. Mas viria a saber que um dos seus quartéis  
se encontra nas proximidades de Waterloo.

A polícia apareceu depois. O telefone de Neve ficara sem bate-
ria a meio da conversa com o operador, e portanto, durante os dez 
minutos surreais que o carro-patrulha levou a chegar, manteve- 
-se sozinha na ponte, observando o barco dos socorristas lenta-
mente às voltas no negrume aquático, varrendo a água com um 
foco de luz. Ainda pensou em partir e deixá-los entregues à sua 
missão. Mas era triste, tão triste, que aquela pessoa não tivesse 
mais ninguém no mundo a não ser os serviços de emergência à sua 
procura.
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Daí que se mantivesse de vigília, perscrutando a escuridão lá 
em baixo. O coração pulou-lhe no peito ao ver uma mancha branca 
surgir à superfície, mas não passava de uma garrafa de plástico 
grande. A sensação de alívio, por não ser obrigada a saltar e socor-
rer a mulher, quase lhe tirou a força às pernas.

Saberia depois que ninguém esperava que ela — uma pessoa 
normal com parcos conhecimentos de natação — tentasse salvar 
alguém que se lançara ao Tamisa em pleno inverno. Mas a culpa  
regressa regularmente, ferindo-a com golpes rápidos e doloro- 
sos entre as costelas. Pelo menos, é uma sensação a que já se acos- 
tumou. 

Narrou à polícia o encontro, em frases chocadas e bruscas.  
Os agentes, com muita calma, encorajaram-na a recomeçar e a 
contar-lhes tudo com o máximo de pormenores.

Agora ali está ela, naquele estranho rescaldo, sem conseguir 
parar de tremer. Pontualmente, é abalada por um arrepio mais 
forte, que a faz retesar o queixo. Uma sensação enervante. Lera 
algures que o choque pode ser fisiologicamente perigoso, mas não 
percebe muito do assunto e pensa que talvez devesse pedir calman-
tes ao pessoal da ambulância. 

Espreita pela janela. Através da condensação e da chuva, vê um  
dos socorristas a conversar com uma agente. É uma mulher pe- 
quena do Norte, com cabelo curto e encaracolado, e ar eficiente.  
A agente anui e olha para o carro. Neve desvia o olhar, como se 
apanhada numa ilegalidade.

A porta do carro abre-se, mas é o jovem agente negro que enfia 
a cabeça à sua procura.

— A senhora sente-se bem? — pergunta com gentileza. Tem 
olhos bonitos, pestanas grossas e uma constipação que lhe embarga 
a voz e o faz retirar um lenço do bolso. Assoa-se, observando-a.

Neve acena afirmativamente.
— Ouça — diz ele —, fomos informados pela equipa de sal-

vamento de que a maré está muito forte e o tempo vai piorar. 
Já decidiram que não vão continuar a busca. — Faz uma pausa. 
— Compreendeu?

A Casa na Floresta.indd   21 09/04/2018   12:23



C a s s  G r e e n

22

O tom formal é contrariado pelo ar bondoso.
— Acho que sim — diz ela numa voz apagada. — Já não há 

salvação possível. Ela… não vem à superfície?
Ele faz um esgar. 
— É possível — continua —, mas às vezes demora até, hum,  

as pessoas darem à margem nesta zona do Tamisa. — Faz uma 
pausa. — Era uma amiga sua, a mulher que saltou?

Neve engole em seco, revivendo o momento.
A rapidez com que tudo aconteceu. Lábios frios e secos na sua 

cara, mãos como garras prendendo-a pelos ombros. O clarão do 
vestido quando saltou para a água negra.

— Passei apenas ao lado dela — responde. — Não a conhecia. 
Ia… para casa e ela estava ali. Comecei a falar com ela. E depois 
ela… — Engoliu em seco. — Ela fez aquilo. Ali, diante dos meus 
olhos.

O polícia faz um trejeito de compreensão, a cara inclinada.
Só então Neve se lembra do envelope, percebendo que, com  

o choque, o terá deixado cair no passeio.
— Ela deu-me uma coisa — diz ela. — Um envelope. Foi muito 

estranho. Só aceitei para ela parar de agir de forma estranha. — 
Engole novamente em seco, sentindo um tremor por todo o corpo. 
Por fim, ri-se de forma alta e inapropriada. — Mas não serviu para 
nada, pois não?

O polícia anui.
— Já o temos, bem como o telemóvel e a bolsa. Daqui a pouco 

pediremos que faça um depoimento por escrito e poderá ir para 
casa. Foi uma noite complicada. Amanhã vai sentir-se melhor.

Neve assente, grata, os olhos a transbordarem de lágrimas.
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S ão quase 6 da manhã quando o carro-patrulha para diante 
do prédio de Lou e Steve numa rua frondosa de Kentish 
Town. O Sol ainda não se mostrou. Há luzes em algu- 

mas janelas. As pessoas fecham as portas de entrada sem fazer 
ruído, põem mochilas sobre os ombros e auscultadores na cabeça, 
e avançam, curvadas de cansaço, ao longo da rua, para a entrada 
do metro.

Neve agradece aos dois agentes, notando que o negro atraente 
prolonga o olhar. Fechando a porta do carro, repara, com algum 
contentamento, no adiantado da hora: a irmã certamente já estará 
acordada, a tomar conta de Maisie, a bebé de 11 meses. 

O veículo afasta-se e Neve desce com cuidado os degraus escor-
regadios que dão acesso à cozinha.

Lou e Steve ocupam os dois pisos inferiores do alto prédio vito-
riano, e ela pretende chamar a atenção de Lou pela janela, para não 
tocar à campainha e acordar todos os residentes.

Mas, desconsolada, vê que as luzes da cozinha estão apagadas. 
Só lhe faltava aquilo: que, logo naquele dia, Maisie tenha dormido 
sem interrupções.
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Mas então repara na irmã, diante do lava-louça, agasalhada com  
o casaco folgado e comprido que usa em casa, com Maisie no seu 
ombro, desperta e esticada como uma suricata. A bebé vê a tia e 
acena com ternura, abrindo e fechando os dedos.

Neve responde ao aceno com um sorriso fraco. Lou vira-se e Neve 
assiste, sem ouvir, ao berro de susto. Lou desaparece pela porta 
da cozinha, e momentos depois a porta da rua, no andar de cima,  
é destrancada e aberta com estrondo. 

Lou aparece à entrada, observando a irmã enquanto esta sobe 
os degraus. Pelo rosto inchado, Neve percebe de imediato que ela 
teve uma noite má. Os olhos de Lou estão pequenos e vermelhos,  
como os de um coelho. Há manchas de pele seca nas suas faces, 
que estão coradas, como se nascessem os dentes à mãe, e não à 
filha.

— Santo Deus, olha para ti! — exclama Lou. — Só chegas a 
estas horas? Julgava que estavas na cama. Oh… Neve? O que se 
passa?

Não restam lágrimas a Neve, que subitamente sente neces-
sidade de conforto. Avança para a irmã, com vontade de enter-
rar a cara na extrema suavidade do seu amplo ombro. Deseja ser 
amparada como uma criança e que lhe assegurem que tudo cor-
rerá bem.

— Não posso… — diz Lou com um riso repentino. — Maisie, 
para de te contorcer! — A pequenina empurra a tia com força e 
solta um som como o do motor de um carro com as rotações eleva-
das. As três embatem desastradamente umas nas outras.

Com o rosto corado, Neve enfia-se na cozinha.
Outra coisa não seria de esperar, pensa. Ela e Louise nunca foram 

muito de abraços.
Pega na chaleira, que terá acabado de ferver. Destapa o frasco 

de café e despeja um pouco na caneca que anuncia «A MELHOR 
MAMÃ DO MUNDO», sabendo que Lou vai ficar chateada com 
esta escolha; ainda por cima nem usou colher.

— O que tens? — pergunta Lou da entrada. — Aconteceu 
alguma coisa? 
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Vertendo a água da chaleira na caneca, Neve remexe numa 
gaveta à procura de uma colher. Adiciona duas colheres de açúcar 
ao café, antes de levar o líquido amargo e morno à boca e bebê-lo 
sem demoras. Lou e Steve não acreditam no efeito do café.

— A sério, Neve — prossegue Lou num tom baixo e tolerante. 
— A Lottie está a chegar à idade de querer saber por que razão a tia 
passa as noites fora de casa. Não podes voltar com esse mau aspeto 
quando estás a viver numa casa de família. Não achas que está na 
hora de…

— Uma mulher cometeu suicídio à minha frente. Presenciei 
tudo.

Lou arregala os olhos e tapa a boca com a mão.
— Meu Deus! Onde? No metro?
Maisie começa a choramingar. Enterra a cara no ombro da mãe, 

levanta as pernas e curva as costas.
Lou balança de um lado para o outro. Agora mexe-se sempre 

assim, sem nunca parar, como se impelida por um metrónomo 
íntimo e maternal, mesmo quando não transporta crianças nos 
braços. Conforta a criança e dá-lhe palmadinhas nas costas, sem 
desviar os olhos de Neve.

— Onde? O que aconteceu?
Neve vira-se para encher novamente a chaleira, e Lou apressa-

-se na direção dela.
— Deixa-me fazer isso. Senta-te e conta-me tudo. Estás com 

péssimo aspeto. Já te sentes mais quente?
Lou entrou na sua zona de conforto. Cuidar das necessidades 

físicas dos outros é o seu dom nesta vida. 
Neve obedece. Senta-se e abana a cabeça para dizer que não, 

ainda não está quente, nem se imagina a sentir calor novamente. 
Lou sai da cozinha e regressa com a manta que cobria o sofá. Neve 
envolve os ombros e o pescoço com ela, tentando ignorar o odor 
vagamente nauseabundo que dela emana, por ter sido manuseada 
por tantas mãozinhas sujas.

Conta a Lou o que aconteceu quando estava a atravessar a ponte, 
enquanto a irmã prepara outro café.
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— Espera — interrompe-a Lou de imediato, franzindo o sobro-
lho. — Isso foi depois da tua festa do emprego? Passaste a noite 
inteira na esquadra?

Neve suspira. Sente-se tentada a mentir, mas pensa: Para quê?
— Estive em casa de uma pessoa — responde, em jeito de com-

promisso, pois dizer «hotel» seria mais sórdido. Apesar de terem 
sido ambas educadas num ambiente agnóstico, Lou tornara-se um 
pouco cristã por causa de Steve, que ia à missa.

Neve fita a irmã diretamente nos olhos quando lhe responde, 
e Lou desvia a atenção para a bebé, dando-lhe palmadinhas nas 
costas.

— Tudo bem — responde pacientemente. — Continua…
Neve conta o resto da história com uma série de frases tensas.
— Mas que coisa! — comenta Lou, espantada. — Que coisa 

terrível!
Ficam em silêncio.
Só quando se enfia, agradecida, na cama gelada e se debate com  

uma nova onda de tremores é que Neve percebe que não contou  
à irmã do estranho envelope. 

O que haveria nele?, pergunta-se, enquanto imagens confusas 
lhe percorrem a mente. Por fim, começando a aquecer pela pri-
meira vez desde que saiu do quarto de hotel do Sei-lá-como-se- 
-chama, cai no torpor do sono.
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Q uando acorda, Neve recorda prontamente o sucedido. 
Nem sequer atravessa aquele período de desorientação 
inicial do dia. Ei-lo ali, nu e cru diante de si.

Uma mulher falou comigo e depois atirou-se da ponte.
Isabelle. Chamava-se Isabelle.
Descola as pestanas, com os olhos doridos, e fixa a roseta branca 

espiralada do teto.
Do andar de baixo, chegam-lhe aos ouvidos os guinchos e gri-

tinhos dos programas infantis na televisão, a lamúria baixinha de 
Maisie e a voz cavernosa de Steve.

Imaginar que tem de descer e conviver com eles fá-la gemer,  
e enterra a cara na almofada.

Steve nunca disse propriamente que não a queria em casa. 
Nem Lou.

Mas ela repara nos olhares que trocam entre si quando se 
esquece de lavar a louça, ou quando deixa um copo ou um prato 
no pátio. Os seus artigos de higiene têm aumentado na prate-
leira da casa de banho, e todas as manhãs encontra-os arrumados  
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e dispostos em conjuntos. Para todos os efeitos, Steve anda atrás 
dela, armado com espanador e vassoura.

Contudo, ela não faz de propósito. Sente-se muito agradecida 
por a aturarem. Mas a confusão sempre foi uma constante na sua 
vida. Entra numa sala e em minutos já largou as chaves num sítio, 
a mala noutro, e onde é que estará o telemóvel, raios? 

Steve não bebe demasiado, não fuma e nem sequer diz pala-
vrões. Corre, anda de bicicleta e joga futebol com os colegas da se- 
guradora em que trabalha. Os pais dele têm algum dinheiro, e ele  
gosta de se considerar um pai dedicado.

Não tem o mínimo sentido de humor. 
Infelizmente, aquele tipo de pessoas traz ao de cima o pior 

que há em Neve. Irrita-a solenemente o vinco ligeiro que surge ao 
canto da boca de Steve quando ela enche um segundo ou terceiro 
copo de vinho ou solta um «Foda-se, que está tanto frio!».

Ao sair do duche, ao início da manhã, passou por ele, enrolada 
apenas numa toalha. Steve fez tanta questão de desviar o olhar que 
ela teve vontade de deixar cair a toalha, só para ver o que acontecia. 
Era possível que Steve entrasse em combustão, tal como a triste 
imagem da perna enfiada numa meia, em cima de um monte de 
cinzas, que encontrara num exemplar do Jornal do Incrível do pai, 
quando era pequena.

Steve sempre fora beato, mas piorara desde há duas semanas. 
Inesperadamente, houve uma noite em que ficaram todos bêbe-
dos. Mesmo não tendo bebido mais de duas cervejas, Steve ficou 
tão descontraído que Neve começou a gostar da sua companhia.

Mas, quando ela soltou um trocadilho atrevido, enquanto o aju-
dava a colocar a louça na máquina depois de Lou se ter ido deitar, 
ele reagira como se uma cobra lhe tivesse mordido. Neve já nem 
se lembrava do comentário, mas o cérebro dele tê-lo-á interpretado 
como uma tentativa de sedução, e desde então evitava qualquer 
contacto visual.

Se calhar, pensa que Neve é um demónio sexualmente voraz 
que lhe saltaria para cima se ele não estivesse casado com a irmã.

Que tédio. 
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* * *

Neve levanta-se da cama com o vigor de uma velha e envolve-se 
no roupão, antes de descer para a casa de banho. Felizmente, hoje 
é sábado, ainda que, atualmente, o prazer de um fim de semana 
tenha sido mitigado pela sua condição de a) sem-abrigo, por assim 
dizer, e b) solteira e miserável. Entrando na cozinha, encontra Steve 
diante do lava-louça, ocupado a cortar sanduíches em fatias. Já vol-
tou da corrida; nota-se pelo brilho avermelhado das bochechas. 
Mais tarde, irá sem dúvida entregar-se a um demorado percurso de 
bicicleta, quando for hora do lanche das miúdas. Neve já reparou 
nesta tendência: Steve não só mantém os hábitos de quando ainda 
não era pai, como ainda recebe elogios por isso.

— Bom dia — diz ela, enchendo a chaleira.
— A Lou contou-me o que aconteceu — diz Steve sem preâm-

bulos. — É uma história funesta.
Neve prepara-se para responder quando uma voz esganiçada 

irrompe da sala adjacente.
— O que é «funesto», papá?
Lottie surge ao pé deles. Olha para cima, perscrutando-os. Neve 

adora a sobrinha de 4 anos, apesar de se sentir estranhamente a 
ser avaliada por ela, e sempre com nota negativa. Talvez seja uma 
coisa genética.

O cabelo é preto como o da mãe, mas encaracolado e solto, 
sempre em movimento. Os olhos são extremamente claros, azuis, 
como os de Steve, e o narizinho está polvilhado de sardas escuras.

Steve faz-lhe uma festa no queixo.
— Não interessa, menina Lotts. Estás pronta para irmos ao 

parque?
Mas Lottie não se deixa demover com tanta facilidade. 
— Aconteceu alguma coisa à titi Neve? — pergunta. 
Neve e Steve trocam olhares.
— Porque perguntas isso? — diz Steve.
A miúda enfia o carneirinho de peluche debaixo do braço e 

observa-os com curiosidade.
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— Porque a mamã disse que hoje tens de ser simpático com a  
Neve e tu respondeste: «Céus, não faço milagres!» E depois a mamã 
deu-te uma palmada no braço.

Steve solta uma gargalhada comprometida.
— Bem…
Neve sorri debilmente.
— Estou bem, Lot — diz ela. — Não se passa nada comigo. 

Repara. — Levanta os braços e dá uma voltinha esquisita. Nem 
sabe bem porquê.

Lottie desata a correr para a sala, já imersa noutras preocupa-
ções. Steve começa a organizar furiosamente a merenda, baixando 
a cabeça para cortar cenouras em pedaços e despejar húmus num 
recipiente de plástico.

Neve entretém-se a preparar café e torradas para si mesma.
— Seja como for — diz Steve num tom baixo —, lamento… 

aquilo… o que aconteceu. Deve ter sido duro de assistir.
— Obrigada — murmura Neve. — Foi mesmo.
Meia hora depois, a família está pronta para sair. Maisie arqueia 

as costas e protesta contra ir presa no carrinho, enquanto Lou lhe 
vai dizendo palavras encorajadoras numa voz alegre, que aos ouvi-
dos de Neve soa como um conjunto de pregos a raspar contra um 
vidro.

Despedem-se de Neve, que se deixa cair, aliviada, no sofá e pega 
no telemóvel, contente por se ter lembrado de o pôr a carregar 
quando chegou a casa. 

O polegar percorre o ecrã e, sem o evitar, encontra o número de 
Daniel. Mantém o dedo sobre o número, cheia de vontade de ouvir 
a sua voz.

Antes que mude de ideias, envia-lhe uma mensagem.
«Posso aparecer às 14 horas para ir buscar as minhas coisas?»
Hesita e acrescenta: «Bj» e «N». Nada mais.
Neve está desesperada para lhe contar o acontecimento da noite 

passada. Revive novamente a sequência de imagens na sua cabeça.
Pensa no instante em que reparou nela, Isabelle, a olhar absorta 

para o rio. Agora parece-lhe estranho que não lhe tenha ocorrido 
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de imediato a possibilidade de suicídio. Chega a ser ridículo. Mas 
estava cansada e cheia de frio. E um pouco bêbeda; já para não 
falar no facto de se sentir humilhada devido à situação com o Sei- 
-lá-como-se-chama. Ou seja, não raciocinava com clareza.

Arrepiada, recorda aqueles últimos segundos; os lábios frios 
dela, e as palavras que lhe sussurrou ao ouvido.

O que lhe disse ela? Devia ser capaz de recordar as últimas 
palavras de uma moribunda. Não era o mínimo que se esperava 
de si?

Neve repousa a cabeça nas mãos, fitando as ripas de madeira 
do soalho, banhadas pelo fraco sol de inverno, e procura recuperar 
a memória exata.

Mas já não se lembra.
Portanto, abre o Safari e percorre o noticiário da região, à pro-

cura de referências à mulher que saltara da ponte. Não encontra 
nada, obviamente. Para os jornais londrinos, é uma notícia sem 
interesse. Quantas pessoas se lançaram ao Tamisa no último ano? 
Um monte delas, possivelmente. 

O telemóvel apita com a receção de uma mensagem. Abre-a.
«Pouco tempo livre nesta semana, viajo no Natal. Podemos 

combinar no Ano Novo.»
Sem ponto de interrogação. Nem assinatura. Nem beijos.
E, sem o conseguir evitar, desata a chorar. Lágrimas fortes e 

quentes caem-lhe pelas faces. Curva-se sobre si mesma, assolada 
pelo desgosto.

A Casa na Floresta.indd   31 09/04/2018   12:23



32

6

D entro de dois dias, o escritório de Neve encerrará devido 
à época natalícia.

A Portland Cavendish Crafts, com sede em Gray’s Inn 
Road, é uma editora de revistas de especialidade. Diante da rece-
ção em que Neve passa oito longas e fastidiosas horas por dia, foi 
colocado um mostruário com as diversas revistas, que ostenta títu- 
los animados em letras coloridas, tais como Ponto-Cruz Divertido  
e O Bê-á-bá do Bricolage.

Quando começou a trabalhar ali, tinha uma vaga ambição de se  
tornar jornalista. Não era esse o destino das pessoas bem-sucedidas?  
Contavam histórias como: «Oh, no início servia chá e agora sou 
supervisora na BBC», e assim por diante. Iria recordar com agrado 
as velhas revistas para as quais costumava escrever, até ser convi-
dada para assumir um cargo de destaque algures, mediante um 
processo obscuro.

No entanto, o jornalismo nunca foi realmente a sua ideia de 
futuro — e ainda bem, pois, passados cinco anos, continua no seu 
posto a atender o telefone, anunciando vezes sem conta: «PCC, 
em que posso ser útil?»
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E frequentemente tem de responder: «Não, não somos a polícia 
nem a Paróquia da Congregação Cristã», ou «Não, essa é a IPC.  
É outra editora de revistas, totalmente distinta da nossa».

Passa o resto do tempo a tirar fotocópias e a esquivar-se a outras 
tarefas, tanto quanto pode sem comprometer o salário. O qual é 
péssimo, mas era suficiente enquanto vivia com Daniel.

Agora vive com Lou e Steve, e não lhe chega. Tal como não será 
suficiente no futuro, a julgar pelos valores das rendas que Steve 
traça a esferográfica quando estão à mesa. 

Eis uma das coisas que lhe provocam suores frios quando 
acorda a meio da noite.

Despacha as restantes tarefas administrativas a que o emprego 
obriga, antes de encerrar o expediente, e considera miserável a 
perspetiva de passar uma semana inteira debaixo dos pés da irmã 
e do cunhado.

Além do facto de os pais de Steve pretenderem passar o dia de  
Natal na casa do filho. A ideia de estar sentada à mesa com aquele 
casal de empertigados, a desejar que outra pessoa que não ela peça  
um segundo copo de vinho, causa-lhe uma claustrofobia antecipada.

Ouve um arfar sonoro perto de si e levanta a cabeça, desco-
brindo Miri debruçada sobre a fotocopiadora. A amiga é pequeni- 
na — terá pouco mais de um metro e meio — e a gravidez inchou-a 
ao ponto de parecer tão larga quanto a sua altura. Massaja as costas 
com o punho fechado, gemendo suavemente.

Neve contou a Miri o encontro com a mulher na ponte assim 
que voltou ao trabalho. Outrora, Miri ficaria ávida de pormenores, 
mas a gravidez tardia transformara a amiga destemida numa pes-
soa com um temor estranho do mundo. Quando Neve chegou ao 
momento em que Isabelle saltou da ponte, Miri desviou o olhar 
como se não quisesse ouvir mais, embora fizesse os trejeitos apro-
priados e abraçasse a amiga com algum constrangimento, espe-
tando a curva dura da barriga contra Neve.

Miri escapou-se, apressada, arregalando os olhos, como se fosse 
Neve a causa do ato chocante e violento. 
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Observa com desgosto a amiga, no mesmo instante em que  
alguém irrompe pelas portas duplas e para diante do balcão. 
Trata-se de Fraser, o editor da Modelismo para Todos, uma revista 
mensal repleta de histórias sobre modelos de comboios, que,  
para grande espanto de Neve, é das publicações mais vendidas da 
PCC.

Embora tenha apenas 30 e poucos anos, a sua predileção por 
casacos próprios de académicos e óculos antiquados, bem como 
o cabelo ralo e esbranquiçado, dão-lhe um ar muito mais velho. 
Comporta-se como se editasse um jornal importante, e Deus ajude 
quem se atrever a gozar com os seus leitores, como Neve costu-
mava fazer no passado. Razão pela qual, julga Neve, Fraser gosta 
de se armar em chefe ao pé dela, dando-lhe tarefas administrativas 
mesquinhas que ele próprio poderia despachar.

Neve finge não reparar nele, obrigando-o a pigarrear. É uma  
atitude infantil da parte dela, mas tem de procurar todas as formas 
de prazer naquele emprego enfadonho. 

Olha para cima e recompensa-o com um sorriso muito aberto, 
cheio de dentes brancos e olhos faiscantes, fazendo enrubescer as 
pontas das orelhas do homem.

— Hmm… Neve… — diz, apressado. — Será que podia abusar 
de si e pedir-lhe um favorzinho?

Neve debruça-se, com ar conspiratório, e diz:
— Fraser, sabe bem que eu só existo para servir as suas neces- 

sidades. 
Oxalá Miri a tenha ouvido, para mais tarde gozarem o prato. 

Mas percebe que Miri já terminara as fotocópias e fora à sua vida.
— Enviei-lhe um e-mail com este assunto há bocado — informa 

Fraser vincadamente, e Neve, admoestada, deixa morrer o sorriso.
— O telefone não me tem dado descanso — mente.
— Sim, bem, seja como for, tivemos um problema com algumas 

das assinaturas da Selos e Postais e da Bordados e Lazer — afirma.  
— Preciso que escreva cartas a explicar a situação a todos os leito- 
res afetados. — Faz uma pausa, e os olhos brilham ao acrescen-
tar: — Ainda são bastantes. Vai mantê-la ocupada durante algum 
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tempo. — Apresenta-lhe uma folha de papel repleta de nomes  
e moradas.

Neve recebe-a, murmurando que vai deitar mãos à obra. Vê-o 
afastar-se com o andar apressado, como um pintainho. O trabalho 
perdeu a pouca graça que ainda tinha. Sente-se profundamente 
farta.

Liga o atendimento automático da central telefónica e esconde-
-se durante alguns minutos na casa de banho. Enfiada no cubículo, 
assoa-se furiosamente até a vontade de chorar passar. 

Enquanto lava as mãos, alguém puxa o autoclismo. Julgava 
estar sozinha, mas fica aliviada quando Miri sai do cubículo.

— Que grande treta! — exclama a amiga. — Mais valia usar 
fraldas, era tudo mais fácil. É a sexta vez que faço chichi desde as  
9 horas. — Cala-se ao reparar no rosto choroso de Neve. — Que se 
passa, querida? Lembraste-te dos teus pais?

Uma das muitas razões para Neve adorar Miri é o seu à-vontade 
com a sua condição de órfã.

Neve encolhe os ombros e lava as mãos. Quando abre a boca, 
sente a voz embargada e ranhosa.

— Nem por isso. É… este lugar, entendes? Às vezes ponho-me 
a pensar porque é que ainda cá estou.

Miri lava as mãos e observa o reflexo da amiga no espelho, com 
o sobrolho franzido e o olhar condoído.

— Bem, não és a única — diz com ternura. — Seja como for, 
as festas estão à porta.

Neve funga, impaciente.
— Sim, mal posso esperar que chegue o dia de Natal — reclama, 

inexpressiva, fazendo uma expressão de fatalidade ao espelho. 
— Vais passá-lo com o Casal Enfadonho? — pergunta Miri, 

dando um saltinho de coelho com as mãos curvadas como patinhas.
— Não tenho outro remédio! — exclama Neve.
Miri suspira.
— Sabes bem que te convidaria para apareceres lá em casa, 

mas estou à espera de um monte de tios e tias, portanto vou ter 
um inferno festivo só meu. — Imita o sotaque indiano e abana a 
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cabeça. — «Tens de comer mais, Amira-Ji, ou o bebé sai magricela 
como o pai.»

Neve ri-se, atirando o lenço para o cesto do lixo.
— O Arjan está aterrorizado — continua Miri, com um sus-

piro. — É o primeiro Natal que não passa nas urgências e acho que 
gostava de lá estar. Consegues imaginar preferir doentes a uma 
reunião familiar? Este é o meu karma. — Miri estica os braços com 
um floreado, como se revelasse palavras num cartaz. — Eis a famí-
lia Sharma: menos interessante do que uma gastroenterite viral.

Neve ri-se, animando-se um pouco mais.
Miri faz uma pausa.
— Olha, tenho estado para te perguntar: descobriste mais alguma 

coisa a respeito daquela mulher? A que se suicidou? 
Neve abana a cabeça, sentindo a boa disposição retornar às 

profundezas.
— Tentei procurá-la no Google, mas acho que há tanta gente a 

atirar-se ao Tamisa que já nem é notícia.
Miri solta uma exclamação de desagrado.
— Que ideia deprimente. Mas quem sabe — diz, animando- 

-se — se a encontraram ainda viva? Porque não ligas para a polícia  
e perguntas? Tens o direito de saber. Afinal, presenciaste tudo.

Neve leva o telemóvel para as escadas, em busca de privacidade.
Demora uma eternidade a encontrar quem a possa ajudar. Liga 

para o número de emergências, sendo encaminhada para outro 
departamento. Por fim, tendo ficado em linha de espera durante 
mais de cinco minutos, é atendida por uma mulher com ar enfa-
dado. Esta indica-lhe que é preciso procurar no sistema e coloca-a 
novamente em espera.

Neve suspira e pondera desligar. Mas não, tem de ir até ao fim.
Por fim, atende-a outra mulher. Mais calorosa. 
— Bom dia, a senhora queria informações sobre o suicídio 

ocorrido na ponte de Waterloo a 21 de dezembro? — pergunta.
— Sim, é isso mesmo. — O coração de Neve acelera, e ela 

agarra com força o telemóvel, com a mão suada. Faz-se silêncio.
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— Lamento informar que encontraram um corpo na manhã 
seguinte.

— Oh… — Neve solta a exclamação com desalento. Não fazia 
sentido esperar um desfecho diferente, mas a notícia provoca-lhe 
um choque elétrico gelado na barriga.

— Conhecia a pessoa em causa? — continua a mulher, num 
tom interessado.

— Não, mas estava lá. Sabe…
Narra a história toda, mais uma vez, enquanto a mulher no 

outro lado da linha vai exclamando «Meu Deus!» e «Que pena!» 
nos devidos momentos.

Quando acaba de falar, a mulher baixa um pouco o tom de voz.
— Ouça. É muito comum, nestas situações, uma pessoa sentir- 

-se culpada e julgar que devia ter feito alguma coisa. Mas encare 
as coisas por outro prisma: a senhora em questão estava mesmo 
determinada.

— Como assim? — pergunta Neve, endireitando-se na cadeira.
— Bem… — Faz uma pausa. — Ela tomou precauções para 

garantir que se afundava depressa. 
Neve percorre rapidamente a memória relativamente à mulher, 

Isabelle. Não trazia um casaco para encher os bolsos de pedras,  
à maneira de Virginia Woolf. Nem transportava nada consigo. 
Então, como pesaria o suficiente para ir ao fundo? Recorda o ves-
tido de seda colado à figura magra de Isabelle. A leveza do teci- 
do, a sensação de que pertencia a outra era, mais glamorosa do 
que a atual.

— Não entendo — comenta, lastimosamente. — Trazia apenas 
um vestido de noite.

Há um breve silêncio. Depois a mulher diz de rompante:
— Não sei se devia contar-lhe isto sem a permissão da fa- 

mília, mas a senhora assistiu a tudo, portanto… —  Pigarreia e 
baixa ainda mais o tom de voz. — Foi a bainha do vestido, está  
a ver? — diz. — Estava cosida com uma fita de chumbo para cor-
tinados. O peso foi suficiente para afundar uma pessoa daquele 
tamanho.
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O estômago de Neve revolta-se.
— Céus! — exclama. — É terrível!
— Sim, é terrível — concorda a mulher. — Ela pensou bem na 

questão, obviamente. Salvam-se muitas pessoas naquele troço do 
Tamisa, antes de se afogarem. Uma pena. Estava mesmo determi-
nada a morrer, a coitada.
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