


Para Marianne Merola, minha agente, mentora e amiga, 

presente desde o início desta fantástica viagem. 
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PRÓLOGO

1985

Lydia olhou distraidamente para o exterior, através da janela 

 da cozinha, com o sol brilhante de maio a cintilar no or-

valho da videira de batata -doce que caía em cascata do cantei-

ro, do lado de lá da cortina. Pouco faltava para as 7h30 e Jack,  

de 15 anos, e Amy, de 11, já estavam na camioneta, a fazer a viagem  

de 45 minutos até à escola. O último dia de escola antes do início 

das férias de verão. Ela tinha de preparar uma refeição especial 

para celebrar a ocasião. Waffles com morangos e chantili fresco  

e limonada com hortelã colhida no jardim de ervas do peitoril.

No exterior, Grey, o labrador prateado de olhos cinzentos-

-escuros, começou a ladrar. Uns latidos descontraídos e amisto-

sos. Lydia debruçou -se, varrendo o pátio com o olhar à procura  

da origem da excitação de Grey. Do seu ponto de observação,  

o pátio da quinta encontrava -se deserto. Os lençóis que esquecera 

na corda da roupa durante a noite esvoaçavam languidamente ao 

sabor da suave brisa da manhã. O caminho de gravilha que ser-

penteava até à estrada principal estava vazio, sem um rasto de pó 

que anunciasse uma chegada ou um visitante. Poderia ter chega-

do alguém pela velha estrada lamacenta, mas poucos se atreviam 

a vir por aí, com medo que os pneus ficassem presos no lamaçal 
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provocado pela chuva de início de verão. Lydia inclinou o ouvido 

na direção da janela; os latidos de Grey foram substituídos pelos 

cacarejos impacientes da capoeira, com as galinhas sussex à espe-

ra do pequeno -almoço. Lydia suspirou. O inverno e a primavera 

tinham sido longos e solitários, e começava, finalmente, a sentir-

-se melhor, após semanas de enjoos, tonturas e visão turva, que 

não sabia explicar. Ansiava pelo verão quente que se avizinhava, 

por levar as crianças à piscina da cidade, ir a piqueniques, es-

palhar uma manta no relvado da frente e observar a noite azul-

-marinho cravejada de estrelas.

Afastou -se da janela, anotando mentalmente os ingredientes 

de que iria necessitar para fazer os waffles: natas grossas, moran-

gos do último verão, guardados na arca congeladora da cave. Na 

sua periferia, uma sombra deslizou atrás dos lençóis que esvoa-

çavam na corda da roupa. Deteve -se. Lentamente, voltou -se para 

a janela, para tentar perceber o que era aquilo que acabara de ver 

pelo canto do olho. Os lençóis volteavam preguiçosamente com a 

brisa crescente. Não estava ali nada. Uma simples ilusão de ótica. 

Avançou para a cave em passos lentos e determinados e parou 

diante da porta fechada. Por norma, evitava a cave húmida e ranço-

sa, e foi com relutância que estendeu a mão para o puxador, pon-

derando fugazmente em esquecer o jantar de waffles e morangos 

congelados. Havia sobras de rolo de carne e puré no frigorífico,  

uma travessa de brownies sobre a bancada. 

Lydia soltou um riso hesitante, levemente embaraçada por ser 

tão assustadiça. Já vivia nesta quinta há 15 anos e nunca sentira 

medo. Sozinha, sim, mas nunca assustada. Inspirando fundo, 

rodou a maçaneta e tateou à procura do interruptor. Um sopro 

de ar bafiento encheu -lhe as narinas. Há anos que tentava ex-

pulsar a humidade e o cheiro fétido da cave, espalhando taças 

de vinagre no chão, borrifando bicarbonato de sódio e colocando 

bolas de naftalina nos cantos, e posicionando estrategicamen-

te a ventoinha, tão longe quanto extensão o permitia, de modo  
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a soprar ar fresco desde o alto das escadas. Nada resultara. Com 

a lâmpada despida sobre a sua cabeça de pouco servindo para lhe 

iluminar o caminho, Lydia desceu cuidadosamente os degraus 

de madeira, deslizando a mão pelo corrimão de ferro. Ao longo  

da parede, prateleiras com pequenos frascos muito bem arruma-

dos com compotas de morango, ruibarbo e framboesa, e recipien-

tes de vidro de dois e quatro litros de picles doces e chutney. Num 

espaço estreito entre as escadas estava guardada a arca congelado-

ra Coldspot de 340 litros. John comprara -lha quando fizeram sete 

anos de casados e, apesar de não ser a prenda mais romântica, ela 

tinha de admitir que era útil. Sempre que queria meio quilo de 

carne picada ou as costeletas do Iowa de que John gostava, tudo  

o que precisava de fazer era descer à cave para ir buscar aquilo  

de que necessitava.

Com esforço, abriu a tampa pesada da arca e apanhou com 

uma lufada de ar gelado. Afastando rapidamente o lombo de por-

co e os sacos de plástico com miolo pelado de milho -doce, Lydia 

enfiou a mão nas profundezas da arca à procura do que queria: 

um embrulho de um litro de morangos do verão passado, fatia-

dos e açucarados. 

O empurrão inicial não foi feito com muita força — tratou -se 

mais de uma apalpadela. Hesitante. Quase uma carícia. Um pás-

saro, talvez. Uma carriça caprichosa ou um pardal a descer pela 

chaminé para dentro de casa e, no seu estado frenético, a bater-

-lhe com as asas nas costas. Já acontecera antes, pássaros entra-

rem na casa. Jack e Amy iriam gritar de satisfação com o pássaro 

a esvoaçar -lhes junto à cabeça, desesperado por encontrar a saída 

para o ar livre. 

Mas seguiu -se, de imediato, um segundo golpe, que a atingiu 

nas costelas inferiores. Sentiu o ar a escapar -se -lhe dos pulmões 

e tentou apoiar -se na arca congeladora para não cair. 

Com dificuldade, deu meia volta, a precisar de ver, a precisar 

de saber quem queria fazer -lhe mal.
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Oh, és tu, foi o derradeiro pensamento de Lydia, antes de ser 

atingida na têmpora, cerrando os olhos pela última vez. 
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1

ATUALIDADE

O telefonema, como muitos do género, ocorrera nas primei-

ras horas da manhã, despertando Jack e Sarah de um sono 

profundo. A mão de Jack serpenteara desde debaixo da rou-

pa da cama, procurando desajeitadamente o telefone. Grunhiu 

um «olá» sonolento, escutou por uns momentos e, de seguida, 

sentou -se, subitamente desperto.

— São as miúdas? — perguntou Sarah, ao ligar o candeeiro na 

mesinha de cabeceira. Tinham deixado as raparigas na Universi-

dade de Montana apenas umas semanas antes e o maior receio 

de Sarah era receber uma chamada madrugadora como esta. Jack 

abanou a cabeça e Sarah libertou um suspiro de alívio.

— É a Julia — revelou Jack depois de desligar, com a voz em-

bargada pela emoção. — Caiu. Tenho de ir a casa. 

Agora, enquanto avião ascendia ao céu azul de Montana,  

Sarah acomodou -se no seu assento e olhou para a extensa paisa-

gem que se estendia lá em baixo. As montanhas, com os cumes 

brancos, pareciam emergir das árvores, enquanto os rios ser-

penteavam pelo terreno e lagos profundos cintilavam sob o sol, 

a meio de uma manhã de setembro. Apesar de ter crescido em 

Larkspur, nunca se cansava desta beleza e odiava partir, nem que 
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fosse por um curto período. Havia anos que ela e Jack não se afas-

tavam de Montana — não viam necessidade em viajar para locais 

exóticos, para costas marítimas ou desertos áridos. Tinham tudo 

aquilo de que precisavam na sua casa, em Larkspur Lake.

Olhou para Jack, que se remexia no seu lugar, tentando en-

contrar uma posição confortável para as suas pernas compridas.  

As rugas entrecruzadas nos cantos dos olhos dele tornaram -se 

mais pronunciadas durante a noite, e dois sulcos fundos sobre 

a ponte do nariz estenderam -se até à testa, como uma escada  

de preocupação. Ela já vira o rosto dele nestas condições, quando 

a primeira das suas filhas gémeas, Elizabeth, nasceu, demorando 

uma eternidade, uns bons 60 segundos, a dar o seu primeiro fô-

lego. Viu a mesma expressão quando a outra filha deles, Emma, 

deu uma valente queda de bicicleta e foi ter com eles a chorar, 

com o cotovelo a bambolear desamparado junto ao corpo. Conhe-

cia aquele olhar. Jack estava assustado. 

Desejou saber o que dizer para lhe diminuir os nervos, mas 

Jack era um homem reservado que guardava para si as preocu-

pações. Estendeu -lhe a mão e ele brincou, distraidamente, com a 

aliança de casamento dela, fazendo -a rodar e rodar no dedo, como 

se fosse um talismã. 

— Quando é que achas que vamos chegar a Penny Gate?  

— questionou Sarah.

Jack olhou para o relógio e estimou mentalmente a distância 

até à cidadezinha do Iowa onde crescera. 

— Diria que chegamos lá por volta das 19h00, se formos di-

retos ao hospital. O tio Hal disse que estabilizaram a Julia nas 

urgências e que, agora, está nos cuidados intensivos. 

— Do que me contaste da tua tia, se alguém consegue ultra-

passar uma queda tão má é a Julia. Graças a Deus que a tua irmã 

a encontrou tão depressa. 

— Sim, se a Amy tivesse ido lá a casa mais tarde, não sei se ela 

teria sobrevivido. — Jack calou -se, parecendo perdido nos seus 
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pensamentos, concentrando -se intensamente no assento diante 

dele. 

Sarah apercebeu -se da preocupação na voz dele. O que é que 

encontrariam quando chegassem a Penny Gate? A tia dele estaria 

desperta e grata por vê -lo ou iria sucumbir aos ferimentos, não 

resistindo até ao dia seguinte?

— Não tarda nada, estamos lá — assegurou -lhe Sarah. 

— Sabes, já lá vão 20 anos desde que fui a casa. Depois do 

acidente, nunca mais consegui voltar. O Hal e a Julia ficaram 

connosco, trataram -nos como se fôssemos filhos deles, e eu nem 

sequer me dei ao trabalho de os visitar durante estes anos todos. 

Jack raramente falava da sua vida em Penny Gate, dos anos 

anteriores ao acidente que tomara as vidas dos seus pais. Guar-

dava essas memórias bem escondidas, a única parte dele próprio  

a que Sarah não acedia. Tudo o que ela sabia era que, numa noite 

chuvosa de primavera do ano em que Jack fizera 15 anos, a mãe e 

o pai dele entraram na sua velha pick -up enferrujada e ele nunca 

mais os viu. 

Jack foi o seu fisioterapeuta, tratando -lhe o ombro ferido 

depois de ela própria ter sofrido um acidente de viação. E após  

12 dolorosas, mas produtivas sessões de reabilitação, anunciou 

que fizera tudo que podia por ela, pelo menos em termos de tera-

pia física, convidando -a prontamente para um encontro. 

Ela recordava -se vividamente da noite em que Jack lhe contara 

do acidente. Já andavam a sair há cerca de um mês e tinham pas-

sado o fim de semana a andar de caiaque em Deer Lake, três ho-

ras a norte de Minneapolis. Era uma noite quente de verão; o sol 

começava a desaparecer, uma esfera grande e dourada a derreter 

no horizonte do lago. Não tinham pressa em regressar à margem 

e pousaram os remos no colo, vagueando languidamente sobre 

a água. 

Sarah, na parte dianteira do caiaque, agitou levemente a mão 

para afastar os mosquitos que lhe zumbiam junto ao ouvido  



Heather Gudenkauf

14

e perguntou a Jack o que acontecera na noite em que os pais ti-

nham morrido. Ela não percebeu ao certo porque é que ele esco-

lheu aquele momento para responder; tinham sido já tantas as 

vezes em que se esquivara às perguntas dela. Talvez se devesse 

ao facto de estarem num local remoto; não avistavam outros bar-

cos havia horas. O único som era o chapinhar suave da água na 

lateral do caiaque. Jack revelou os pormenores da história com 

clareza, em frases curtas que pareciam arrancar -lhe o ar do peito: 

Ele andava outra vez a beber. Eu não devia ter deixado que ela fosse, 

nem ele. As estradas estavam molhadas. 

Sarah desejou voltar -se e estender a mão na direção de Jack, 

mas obrigou -se a manter -se virada para a frente, temendo que 

qualquer movimento fizesse com que ele se calasse.

Ele virou a carrinha. De pernas para o ar num milheiral. Morre‑

ram instantaneamente. 

A respiração de Jack era entrecortada e Sarah percebeu que 

ele chorava. Lenta e cuidadosamente, como se lidasse com um 

animal assustadiço, ela estendeu o braço para trás e encontrou  

a mão de Jack. 

Um ano mais tarde, casaram, ela largou o emprego de jorna-

lista e mudaram -se para Larkspur para iniciar família. Nos úl-

timos 20 anos, Sarah quisera perguntar tanta coisa a Jack. Não  

apenas sobre o acidente e os anos que se seguiram, mas sobre 

como era a vida dele antes de os pais morrerem. Perguntas sim-

ples. Ele era mais parecido com a mãe ou com o pai? Que livros é 

que ela lhe lia antes de se deitar ou se o tratava por uma alcunha? 

O pai ensinara -lhe a pôr um isco num anzol ou a fazer saltar pe-

dras na superfície de um lago? Mas sempre que ela abordava o 

assunto Jack encontrava uma forma de evitar a conversa. Ele não 

a deixava entrar. 

Jack largou a mão de Sarah e passou os dedos pelo cabelo gri-

salho, um gesto de nervosismo que ela sabia que ele repetiria 

uma centena de vezes até aterrarem.
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— Não devia ter levado tanto tempo a regressar — murmurou 

ele.

Jack agitou levemente a perna para cima e para baixo, emba-

tendo com o joelho na parte de trás do assento. O homem que 

seguia à frente dele voltou -se para trás e não disfarçou a sua irri-

tação. Jack nem reparou. 

— De certeza que eles compreendem — disse Sarah, pousan-

do uma mão na perna dele para a deter. Mas questionou -se se os 

tios de Jack iriam realmente compreender o que levara o rapaz de 

quem tomaram conta a afastar -se durante quase duas décadas. 

— Eu devia ter -lhe devolvido a chamada. — A voz de Jack so-

çobrou e ele aclarou a garganta. — Só que acabou por me passar 

e, além disso, eu sabia que ela iria ligar daí a uns dias. 

 A tia de Jack ligava para casa deles todos os domingos à noite, 

sem falha, para saber como iam as coisas e como tinha corrido  

a semana deles. Porém, no domingo anterior, eles tinham saído para 

um passeio a pé e perderam a chamada de Julia. Ela deixou uma 

mensagem no gravador de chamadas, mas eles regressaram tarde 

e Jack esqueceu -se de ligar no dia seguinte. Quando regressaram a 

casa e ouviram a mensagem, pareceu a Sarah detetar uma certa he-

sitação na voz de Julia, um tremor que a fez pensar em Parkinson. Na 

altura, não ligou, mas, agora, pensava se deveria ter dito algo a Jack.

— A Julia pareceu -te diferente nas últimas vezes em que te li-

gou? — perguntou Sarah, apertando mais o casaco de malha para 

se proteger da temperatura baixa do avião. 

Jack semicerrou os olhos como se estivesse mentalmente a 

rever as conversas recentes que mantivera com a sua tia. 

— Acho que não. Referes -te a quê? 

Sarah hesitou. 

— Não sei ao certo. O Hal manifestou -te alguma preocupação 

em termos de saúde?

— Não, mas isso não quer dizer que ela não tivesse problemas 

— admitiu Jack. Apoiou a cabeça no encosto e olhou para o teto 
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do avião. — Nem acredito que ainda vivem naquela casa — disse 

ele, mudando de assunto. — É demasiado grande para duas pes-

soas. E aqueles degraus. São demasiado íngremes. Em criança, 

passava a vida a tropeçar lá. Nem sei como é que ninguém se 

magoou a sério lá. Aquele sítio é uma armadilha letal. 

Jack cruzou os braços em frente ao peito e afundou -se ainda 

mais no seu assento. 

— Costumávamos ir a um lago — contou ele, enquanto ela lhe 

enfiava uma mão pelo braço e pousava a cabeça no seu ombro.  

O cheiro reconfortante do creme de barbear e a goma usada para 

engomar a camisa encheram -lhe as narinas. — A tia Julia prepa-

rava os piqueniques até ao mais ínfimo pormenor. Morangos que 

passávamos horas a colher e arenque salgado em tostas, queijos 

com nomes impronunciáveis e o seu pão caseiro. — A voz de 

Jack soava distante e Sarah manteve -se atenta às palavras. — De-

pois, trepávamos todos para a caixa da carrinha do tio Hal e íamos 

pela velha estrada lamacenta até ao lago. Sentávamo -nos na mar-

gem, ficávamos a pescar durante horas, e saíamos de lá apenas 

com umas percas -sol, uma perca, se tivéssemos sorte. Mas a Julia 

fazia um grande alarido com o que cada um de nós apanhasse, 

batia palmas, dava pulinhos. 

Sarah pensou nas alturas em que levavam Elizabeth e Emma à 

pesca. Nos guinchinhos das miúdas por causa das minhocas serpen-

teantes que Jack usava como isco nos anzois. No prazer delas quan-

do Jack fazia de conta que soçobrava com o peso da pescaria delas.

— Às vezes, ainda sinto o sabor daqueles morangos. — Jack 

sorriu lugubremente e Sarah apertou -lhe a mão. 

— Deve ser complicado regressar — refletiu Sarah. — Imen-

sas recordações.

Ele assentiu timidamente com a cabeça, com um esboço de 

sorriso a surgir -lhe nos lábios. 

— Na altura, parecia tudo tão simples. De certa forma, mais 

fácil. — Jack voltou -se para a janela e olhou para a paisagem  
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longínqua lá em baixo. Do seu ponto de observação, o mundo não 

tinha fim, repleto de maravilhas e possibilidades infinitas, e, ao 

apreciar aquelas vistas, Jack deixou a sua mente vaguear. 

— Lembro -me das noites de temporal no verão — começou 

ele a contar, com a voz embargada pela tristeza. — Quando a ele-

tricidade ia abaixo, a minha mãe vasculhava os armários e gavetas 

à procura de lanternas. — Sarah susteve a respiração. Jack nunca 

falava dos pais. Nunca. 

— Eu e a Amy íamos buscar os lençóis lavados à corda da 

roupa, mesmo antes que a chuva começasse a cair. Depois, 

atirávamo -los por cima da mobília para fazer fortes. Fazíamos de 

conta que as lanternas eram as nossas fogueiras e contávamos 

histórias um ao outro…

Jack deu a ideia de que iria contar mais, mas, em vez disso, 

passou a mão pela boca como se varresse aquele pensamento. 

Virou costas à janela e apoiou a cabeça no encosto e fechou os 

olhos. 

Sarah desejou pressioná -lo a contar mais, mas percebeu que 

aquele fugaz momento de reminiscência terminara. 

Enquanto o avião os transportava para longe da vida que ha-

viam construído juntos, viu Jack a dormitar. Por detrás das pál-

pebras cerradas, ela sabia que vagueava um milhar de memórias 

secretas. Queria que ele a deixasse entrar, que soubesse que es-

tava seguro. Seguro com ela. Talvez não conseguisse apagar toda 

a tristeza e amargura que ele transportava, mas poderia estar ali 

para ajudá -lo a ultrapassar a dor. 

Apesar das tristes circunstâncias que motivaram a viagem de-

les a Penny Gate, Sarah estava ansiosa por conhecer a cidade onde 

Jack crescera. Queria percorrer de carro as estradas por onde ele 

em tempos viajara, ver o quarto onde ele já dormira, passar tem-

po com a sua família, que ela ao longo dos anos conhecera apenas 

através de telefonemas e postais de aniversário. Achou que tal 

poderia servir para que se aproximasse mais dele.
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Permitiu que Jack descansasse até a voz do piloto ecoar na cabi-

na do avião, anunciando a chegada iminente a Chicago. Acendeu-

-se a luz para apertar o cinto de segurança e ela deu uma leve 

cotovelada a Jack para o acordar. Lá em baixo, a extensão azul do 

lago Michigan estava cercada por quilómetros de arranha -céus. 

A descida revelou -se repleta de sacudidelas e Sarah sentiu o estô-

mago às voltas. Deu a mão a Jack e fechou os olhos, apertando os 

dedos dele com força até as rodas tocarem, finalmente, na pista.

Dispunham apenas de um quarto de hora para chegarem 

à porta de embarque para apanharem o voo de ligação para o 

pequeno aeroporto próximo de Penny Gate, e Sarah teve de se 

apressar para acompanhar as passadas longas de Jack conforme 

abriam caminho por entre as multidões de viajantes, com o trolley 

a saltitar atrás dela. 

Quando chegaram à porta de embarque, juntaram -se à fila de 

passageiros para embarcar no voo de ligação. Jack ligou rapida-

mente a Hal para saber novidades de Julia. 

— Ainda não acordou — relatou sombriamente quando desli-

gou a chamada. — Regressou do raio -X e tem uma fratura craniana,  

e a pélvis e ambos os braços partidos.

Sara entregou o cartão de embarque ao funcionário.

— Isso é horrível. Precisa de ser operada?

— Não sei. Para já, não, pelo menos. Estão a observá -la atenta-

mente para garantir que não há um derrame cerebral. 

Foram os últimos dos 50 passageiros a embarcar no voo re-

pleto. Dado que reservaram tardiamente os bilhetes, o lugar de 

Sarah era três filas atrás do de Jack, no outro lado do corredor. 

Era um voo de apenas meia hora até ao pequeno aeroporto 

regional perto de Penny Gate, e, conforme se aproximaram do 

destino, Sarah viu de longe como Jack parecia cada vez mais in-

quieto. Sarah tinha a noção de que a mente de Jack era acossada 

por um milhão de pensamentos. Ele já não via os tios há 20 anos. 

Como é que o receberiam? Jack regressava à cidade onde nascera  
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e fora criado, mas cujas estradas lhe haviam roubado os pais.  

A ansiedade parecia emanar do seu corpo e Sarah desejou poder 

ir ter com ele, para lhe garantir que tudo iria correr bem, e que, 

se assim não fosse, ela estaria ao seu lado. 

Sarah espreitou pela janela enquanto desciam. Jack tinha ra-

zão. Ele dissera -lhe que o Iowa tinha uma beleza muito própria 

e que a paisagem era um remendo de verdes viçosos, amarelos 

dourados e castanhos vivos. 

Quando aterraram, Jack esperou por Sarah na ponta da manga 

do aeroporto.

— Estás bem? — perguntou Sarah, preocupada. A pele dele 

tinha um tom doentio. 

— Estou só um pouco enjoado do voo — explicou Jack quando 

foram procurar um balcão de aluguer de automóveis. 

O céu limpo estava rapidamente a ser substituído por um 

manto de nuvens carregadas e sentiram um vento frio nas costas, 

o que os levou a apressarem -se na direção do balcão de rent ‑a ‑car. 

Jack carregou a bagagem para a mala do automóvel e abriu a por-

ta do passageiro para Sarah entrar. Ela sorriu face àquele pequeno 

gesto de cavalheirismo. 

— O hospital fica apenas a uma meia hora daqui — explicou 

Jack ao saírem do parque de estacionamento do aeroporto. Jack 

seguiu em silêncio conforme foi avançando pelo intenso trânsito 

da interestadual diante de uma zona industrial com edifícios al-

tos e robustos, chaminés de fábricas e pontes de comboios. 

Aos poucos, a paisagem foi mudando, com as fábricas a 

transformarem -se em extensos campos que se estendiam ma-

jestosamente até ao horizonte. Edifícios de quintas salpicavam 

a paisagem: silos em forma de bala, celeiros pintados de branco-

-vivo ou carmesim escuro, alguns mal se aguentando de pé, des-

gastados por anos de chuva, vento e neve. Passaram por campos 

de alfafa parcialmente colhidos, com listas douradas e verdes, e 

acres de milho desbotado pelo sol deitado à espera da colheita do 
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dia seguinte. Arame farpado bem esticado em postes de madeira 

circundava os campos, como dentes entalhados. 

Eram quase 19h00 e o sol punha -se por detrás da linha irre-

gular do horizonte, criando um halo dourado sobre os campos 

distantes. Uma chuva ligeira salpicava o para -brisas e Sarah li-

gou o aquecimento do carro. Apesar de a velocidade limite ser  

90 quilómetros por hora, Jack mal chegava aos 65. Ela observou -o  

disfarçadamente pelo canto do olho. Tinha as mãos cravadas no 

volante e olhava atentamente para a frente. Pensou se estaria a 

tentar atrasar a chegada ao hospital, relutante em ver a tia tão gra-

vemente ferida, ou se, simplesmente, temia regressar à sua terra 

natal, onde sofrera uma perda tão dolorosa. 

A estrada seguia o percurso do rio Gray Fox e serpenteava 

pela região rural. Seria esta a estrada onde os pais dele seguiam 

na noite em que morreram? Talvez um dos campos de milho 

recentemente ceifado tivesse sido aquele onde o carro deles fora 

parar. 

— Pareces distraído — comentou ela. — Queres que conduza?

Jack olhou para o conta -quilómetros e acelerou. 

— Não, desculpa, estou bem. Obrigado por me acompanha-

res. Vais deixar a tua coluna por escrever? — perguntou. 

— Não te preocupes — disse ela, afagando -lhe o joelho.  

— Avisei no jornal que ia estar fora uns dias. Tinha uma série 

de respostas em carteira, caso houvesse necessidade — explicou 

Sarah, referindo -se à coluna de conselhos que escrevia há sete 

anos. Apontou com a cabeça para a paisagem. — Mudou muito? 

As valetas encontravam -se ladeadas por cardos rosados e tre-

vos da pradaria roxos com espinhos. Ao longe, havia dezenas de 

turbinas eólicas, filas de estruturas altas que pareciam ter brotado 

incongruentemente dos campos de alfafa. As suas pás estavam 

sinistramente paradas, à espera de capturar os ventos da pradaria 

que passassem.

— Nadinha — comentou Jack. 



Teia de Mentiras

21

O Hospital do Condado de Sawyer ficava mesmo na periferia 

de Penny Gate e, assim que viraram para o parque de estaciona-

mento, Sarah viu que se tratava de um pequeno edifício de tijolo 

castanho -escuro, quase negro sob o céu cinzento. Jack estacionou 

o carro e puxou o travão de mão. Sarah esperou que abrisse a por-

ta, mas ele limitou -se a ficar parado, a olhar para a frente.

— Vai correr tudo bem — disse ela, na esperança de o sosse-

gar. Deixaram -se ficar sentados em silêncio por uns momentos 

e Sarah interrogou -se quanto ao que iria na cabeça dele. Seria 

medo? Tristeza? Arrependimento? Provavelmente tudo junto, 

concluiu ela, antes de quebrar o silêncio.

— Estás preparado? — perguntou.

Jack inspirou fundo e susteve a respiração por uns momentos, 

antes de libertar um profundo suspiro.

— Acho que sim — respondeu ao abrir a porta para sair do 

carro. 

Mas Sarah não tinha a certeza se ela própria estava pronta. 
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Lado a lado, Sarah e Jack atravessaram o parque de estaciona- 

 mento do hospital, com grossas pingas de chuva a açoitarem-

-lhes a pele. Atravessaram a entrada principal e foram de imediato 

invadidos pelo típico cheiro antissético dos edifícios hospitalares. 

O hospital estava limpo, mas era antigo. As paredes, de um verde 

institucional, encontravam -se decoradas com paisagens impres-

sionistas desbotadas e a alcatifa estava gasta e fina. Jack pergun-

tou por Julia no balcão de informações e foi encaminhado para  

o quarto piso.

Uma vez lá chegado, Jack hesitou à porta do quarto. 

— Não sei se consigo fazer isto — disse baixinho, esfregando 

os olhos. Sarah agarrou a mão dele e esperou. Sabia o quão difícil 

isto era para ele, que regressar a casa iria libertar uma torrente 

de memórias e emoções que mantivera trancadas dentro dele du-

rante décadas. 

Até que Jack bateu suavemente à porta, abriu -a e entrou. 

O quarto estava quase às escuras. As luzes encontravam -se 

apagadas; as cortinas encontravam -se cerradas. O aroma a morte 

pairava no ar e era sufocante. 

O olhar de Sarah foi capturado pela minúscula idosa deita-

da na cama de hospital. Adormecida ou inconsciente, era difícil  

saber. 
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Ao seu lado, Sarah ouviu Jack inspirar fundo. Por detrás da 

máquina de oxigénio, a pele de Julia estava pisada e pálida. Co-

lados ao seu cabelo branco muito encaracolado, via -se o que apa-

rentavam ser pedaços de sangue seco, uma parte rapada e tapada 

com um penso grosso. Estava ligada a uma intravenosa com um 

líquido transparente. Ambos os braços e mãos estavam ligados e 

tinha a perna direita imobilizada e suspensa desde a ponta dos 

dedos à pélvis. Sarah foi invadida por uma sensação de temor  

e esfregou os braços, tentando afastar o arrepio que sentiu. 

— Credo — murmurou Jack, percorrendo com as pontas dos 

dedos o antebraço direito da tia. — Isto tudo devido a uma queda? 

Sentia -se uma corrente de ar e o zumbido mecânico do equi-

pamento médico preenchia o ambiente. Se não fosse o monitor 

cardíaco ao qual Julia se encontrava ligada, seria difícil perceber 

se ainda respirava. 

Na mesa de cabeceira havia uma fotografia de Julia e Hal, dos 

primeiros tempos do seu casamento. Julia era jovem e encontrava-

-se muitíssimo grávida, mostrando um sorriso de pura alegria.  

Os olhos de Hal incidiam fixamente em Julia. Estavam nitida-

mente loucos um pelo outro. Junto à cama viam -se contas de um 

rosário e um livro de orações. Alguém colocara uma manta acol-

choada feita à mão, com remendos rosa e amarelos, em volta da 

sua figura diminuta. Um aroma pulveroso a pétalas de rosa ema-

nava do velho tecido, mas não conseguia disfarçar o cheiro a iodo 

e doença que permeava o quarto. Sarah tentou imaginar quem 

teria colocado tão amorosamente tais confortos caseiros por todo 

o quarto de hospital. Hal, calculou.

— Jack? — ouviu -se uma voz atrás deles. Espantados, ambos 

se voltaram para verem uma pequena mulher com cabelo preto 

encaracolado e grandes olhos verdes que emanavam afeto. Sarah 

reconheceu -a das fotos natalícias que trocavam todos os anos e 

as fotografias não lhe faziam justiça. O seu rosto em forma de 

coração não tinha rugas e era pálido, em flagrante contraste com  
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os caracóis pretos. Os seus lábios grossos curvavam -se num sor-

riso desarmante revelando uma profunda covinha na face esquer-

da. Ela era linda. 

— Jack — insistiu a mulher, e Sarah detetou na sua voz um 

tom de alívio.

— Celia — disse ele, e sorriu, talvez pela primeira vez desde 

que tinham chegado ao Iowa. A mulher deu um passo em frente 

para envolver Jack nos seus braços e Sarah sentiu como se de re-

pente tivesse desaparecido nas paredes brancas do quarto. 

— É tão bom ver -te. Nem acredito que vieste — disse -lhe ela 

ao ouvido.

Sarah nunca conhecera Celia, a mulher do primo de Jack, 

Dean. Na realidade, a última vez que Jack regressara a Penny 

Gate fora para o casamento de Dean e Celia. Sarah ficara para 

trás com as gémeas, que na altura ainda não tinham um ano. 

Foi uma viagem rápida, apenas duas noites e três dias. Três dias 

em Penny Gate é mais do que suficiente, dissera Jack, mas, olhando 

para trás, Sarah pensou se Jack teria ficado aliviado por ela não  

o ter acompanhado. 

Sarah ansiara por, finalmente, conhecer pessoalmente Celia. 

Tinham falado brevemente ao telefone uma série de vezes ao lon-

go dos anos e trocado postais de natal. Mas, agora, não conseguiu 

evitar ficar intimidada pela mulher. 

Jack pôs fim ao abraço e recuou um passo, segurando Celia 

pelos ombros para a ver melhor. 

— Claro que vim.

Pela primeira vez, Celia pareceu reparar em Sarah.

— Sarah? — perguntou, e Jack assentiu afirmativamente. 

— Que bom finalmente conhecer -te em pessoa — disse Celia, 

puxando -a para um abraço apertado que pareceu exageradamente 

íntimo. — O Jack falou tão bem de ti que até parece que te conhe-

ço desde sempre. — Celia olhou em volta pelo quarto. — Onde é 

que estão as meninas? Trouxeram -nas?
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— Não, não — respondeu Sarah. — Elas não puderam vir.  

— Preparava -se para explicar que as raparigas estavam na escola 

quando apareceu à porta o primo de Jack, Dean, e desviou as 

atenções. Era um homem alto e entroncado com o aspeto des-

gastado de um agricultor cansado e de um filho abatido pela 

preocupação. 

Já não parecia o mesmo homem belo e imprudente que ela 

vira pela última vez há 20 anos quando fora o padrinho de ca-

samento deles. Ele ganhara bem mais do que 20 quilos e o seu 

espesso cabelo escuro desaparecera. Tinha o rosto desgastado e 

sulcado por rugas em função das horas passadas no campo sob  

o sol abrasador do Iowa. 

— Jack — disse Dean, e os dois homens abraçaram -se, com 

fortes palmadas nas costas. — Obrigado por teres vindo. — Dean 

afastou -se e limpou os olhos com as costas da sua mão enorme. 

— Sei que significa muito para a mãe que aqui estejas. Ela tem -te 

em muito boa conta. 

— Lamento imenso pela Julia — disse Sarah, e estendeu os 

braços quando ele a puxou para um abraço. — O que é que dizem 

os médicos?

Dean enfiou as mãos nos bolsos. 

— Tem uma fratura craniana e ossos partidos. Quase dema-

siados para contar. Mas ela é um osso duro de roer. 

— O que é que aconteceu? — quis saber Jack, baixando o olhar 

para a tia. Sarah percebeu que ele pensava o mesmo que ela: era 

um milagre que aquela mulher idosa e frágil ainda estivesse viva. 

— Só sabemos que caiu pelas escadas a dada altura ontem à 

tardinha. Foi a Amy que a encontrou e ligou para o 911. 

— E como é que está o teu pai? — perguntou Sarah. — Calcu-

lo que esteja muito em baixo.

— Está a aguentar -se bem. Acho que ainda não acredita no 

que está a passar -se. Está lá em baixo na cafetaria com a Amy,  

a ver se come qualquer coisa.
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— Há semanas que tento falar com ela — disse Jack —, mas 

nunca atende o telefone. 

Dean hesitou antes de falar.

— Pois, há algo que preciso de te contar. 

— Porque é que não vamos dar uma volta e apanhar ar — dis-

se Celia a Sarah, mas Jack abanou a cabeça. 

— Se da vossa parte não houver problema, não me importo 

que a Sarah fique — disse Jack. — Passa -se alguma coisa de er-

rado?

— É por causa da Amy — explicou Dean. — Vamos lá fora.

Foram para o corredor e Jack ficou na expectativa, a olhar para 

o primo.

— A Amy está bem? Aconteceu alguma coisa?

— Estamos preocupados com ela — disse Celia, incomodada. 

— Detesto envolver -te nisto — disse Dean, coçando o cacha-

ço. — E sei que é a última coisa que precisas de ouvir agora, mas 

ultimamente a Amy tem passado por momentos difíceis. 

— Claro que tem passado por momentos difíceis — disse Jack, 

confuso. — A Julia é como uma mãe para ela. 

— É mais do que isso — salientou Dean. — Já antes da queda, 

andava a comportar -se de modo estranho. 

— Anda outra vez a beber? — perguntou Jack. Sarah pensou 

no pai de Jack e no seu problema com a bebida. O alcoolismo 

passava de pais para filhos, mas Jack só bebia socialmente, nunca 

permitindo que lhe turvasse o pensamento.

— Acho que sim, e talvez também analgésicos. Perdeu o em-

prego no motel há umas semanas.

— Ela já lá trabalhava há dois anos. Sabem o que se passou? 

— Aparecia tarde no trabalho, ou nem sequer aparecia… foi o 

que ouvi dizer. 

Duas enfermeiras com batas verdes passaram mesmo diante 

deles e os olhos de Sarah seguiram -nas pelo deprimente corredor 

sombrio. Reparou que, no teto, surgira uma mancha castanha 
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que contrastava com o estuque branco e que a água da chuva 

pingava ritmicamente para um grande balde no chão. Imaginou 

o mofo e o bolor a acumularem -se por detrás das paredes. 

— A Amy passa metade do tempo às voltas como um zombie 

e perdeu imenso peso. Só não quero que fiques chocado quando 

a vires.

— Como é que ela paga as contas? — perguntou Jack. — Já 

encontrou outro emprego?

— Não me parece, mas ainda vive naquela pequena casa alu-

gada em Oleander, por isso, ainda não foi despejada. Calculo que 

os meus pais lhe andem a dar algum dinheiro para se desenras-

car. — Dean, sentindo -se desconfortável, passou o peso de um pé 

para o outro. — Eles têm um rendimento fixo e não lhes sobra 

muito dinheiro para partilhar. 

— O Hal e a Julia não deviam ter de sustentar a Amy — disse 

Jack, num tom baixo. — Ela já é crescidinha. 

— Achámos que gostarias de saber — disse Celia. — Tentei fa-

lar com ela, mas também não tem atendido as minhas chamadas.

Jack abriu a boca para falar, mas algo ao fundo do corredor lhe 

prendeu a atenção.

— Jack? — perguntou Sarah, mas o olhar dele estava focado 

num ponto distante, ao fundo do corredor.

Ele não respondeu e Sarah repetiu o nome dele, desta vez mais 

alto. 

— O que foi? — perguntou -lhe virando -se e seguindo o olhar 

intenso dele, mas tudo o que viu foi um médico parado junto ao 

posto da enfermeira a tomar notas num bloco. 

— Nada — respondeu Jack, abanado a cabeça. Sarah achou -o 

baralhado. — Não é nada — insistiu, enfaticamente, e devolveu 

de novo a atenção ao que eles diziam. — Então, acham que a Amy 

anda a abusar dos analgésicos? Já falaram com ela sobre isso? 

— A minha mãe falou. Sei que estava preocupada com ela  

e discutiram o assunto uns dias antes da queda. 
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— Obrigado por me porem a par. Antes de regressarmos  

a casa, tento falar com ela. 

— Vem aí o Hal — anunciou Celia.

Aproximava -se um idoso com botas de trabalho e um casaco 

castanho -claro coçado. Apesar de ter quase 1,80m e ombros lar-

gos, era uma versão mais pequena e suave de Dean. A sua cabeça 

calva estava salpicada por manchas de velhice e estragada pelo 

sol e o seu rosto curtido e profundamente enrugado iluminou -se 

quando os viu. 

— Jack — disse calorosamente. Por detrás dos óculos grossos, 

os seus olhos brilharam de emoção e preocupação. — Muito obri-

gado por teres vindo.

— Tio Hal — disse Jack, abrindo os braços na direção do ido-

so. Abraçaram -se demoradamente e Jack fechou os olhos apre-

ciando o conforto do abraço. — Lamento imenso — sussurrou. 

Hal afastou -se, sorrindo por entre lágrimas. Encaixou o rosto 

de Jack nas suas mãos.

— Já sabes que quando ela acordar te vai dar cabo da cabeça 

por teres levado tanto tempo a regressar a casa. 

Dean riu -se baixinho e, de repente, o tom aligeirou -se. Tudo se 

tornou mais simples.

— Ele tem razão, sabes? Já estou a ouvi -la quando despertar. 

«Quer dizer que me bastava cair pelas escadas abaixo para fazer 

este rapaz regressar a casa?» — A voz de Dean elevara -se uma 

oitava ao imitar Julia. 

— Concordo plenamente — disse Jack, dando uma pequena 

gargalhada. — Lembra -se da Sarah, certo? 

— Estás igual — disse Hal ao abraçá -la. — Obrigado por teres 

vindo. 

Sarah observou o seu marido a deixar -se tomar pelo encanto 

confortável de uma família a pôr a conversa em dia depois de tantos 

anos de tempo perdido. Ficou surpreendida com a facilidade com 

que aquilo se deu, sem um vestígio do infortúnio que desabara 
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sobre eles em tempos idos. Jack e Hal interagiram como pai e filho 

e Sarah captou no olhar deles o amor e o respeito mútuos. Ficou 

tão arrebatada por esta faceta desconhecida de Jack que quase não 

reparou na mulherzinha frágil que pareceu ter surgido do nada.

— Amy — disse Celia —, olha quem aqui está. 

Os olhos castanhos de Amy mostravam -se fixos e inexpres-

sivos e Sarah achou que ela parecia ainda mais magra do que 

da última vez que a vira. A sua pele clara estava colada aos os-

sos e parecia fina como papel. Quase translúcida. O seu cabe-

lo encontrava -se pintado de um louro quase incolor e apanhado 

num puxo escorrido. Sarah compreendeu a razão da preocupação 

de Dean e Celia. Tinha um ar doente. 

— Não sabia se virias — disse Amy num tom quase acusató-

rio. Hesitou, mas depois envolveu o irmão com os seus braços 

ossudos. Inicialmente apanhado de surpresa, Jack acabou por  

retribuir o abraço. 

Tinham visto Amy pela última vez quatro anos antes. Ela ligara 

do nada, de Spokane, em Washington. Do que Sarah conseguira  

compreender, Amy viajara para lá com um homem e as coisas ti- 

nham acabado mal. Jack foi lá de carro buscá -la e, passadas seis 

horas, Amy chegava a Larkspur, com um ar esgazeado, nódoas 

negras e de ressaca.

Sarah nunca compreendera bem a dinâmica entre Amy e Jack. 

Sabia que Amy tivera uma vida difícil e achava que ela nunca 

perdoara efetivamente a Jack por ter ido para a universidade, 

deixando -a ficar em Penny Gate. Ele não falava, nem estava, mui-

tas vezes com a irmã, mas quando o fazia, por norma, era em 

conjugação com alguma catástrofe, regra geral, causada por Amy: 

um emprego perdido de forma injusta, uma relação venenosa 

com um homem, um problema com a lei. Depois dos telefone-

mas, Jack desligava, desgastado e perturbado. 

Jack murmurou algo ao ouvido de Amy, demasiado bai-

xo para Sarah conseguir ouvir, mas percebeu pelo modo como  
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o comportamento de Amy pareceu suavizar que Jack lhe disse-

ra algo que a sossegara. Ela assentiu com a cabeça e limpou os 

olhos, deixando atrás riscos negros de rímel. 

Sarah sentiu -se subitamennte subjugada pela visão de Jack a 

reconfortar Amy. Pestanejando para conter as lágrimas, quase 

conseguiu imaginá -los em criança, Jack, o irmão mais velho pro-

tetor, sempre a tomar conta da irmãzinha frágil. 

— Amy, é tão bom ver -te — disse Sarah, dando um passo hesi-

tante na direção da cunhada. — Já lá vai tanto tempo. 

— Olá — disse ela com uma voz rouca, surpreendendo Sarah 

com um abraço. Havia um cheiro a cigarro colado às roupas dela 

e Sarah sentiu a ponta afiada de cada uma das costelas. Sarah 

retribuiu cuidadosamente o abraço temendo apertar a franzina 

Amy com demasiada força. — Obrigada por teres vindo. 

— Ora essa. — Sarah levou a mão à bolsa e retirou de lá um 

pacote de lenços, que entregou a Amy. 

— Amy, comeste alguma coisa? — perguntou Celia. 

Amy assentiu com a cabeça e Celia lançou -lhe um olhar pene-

trante. 

— Comi — disse Amy, num tom aborrecido. — Podes pergun-

tar ao Hal. 

— Ela comeu — confirmou Hal. — Não muito, mas eu  

também não. 

— Tens de tomar conta de ti — pressionou Celia. — Porque 

é que não ficas em nossa casa esta noite? Para uma boa noite de 

sono. 

— Não, acho que esta noite fico por cá — respondeu Amy, 

apontando com o polegar para o quarto de hospital. — Vou ver 

como está a Julia. — Voltou a abraçar Jack. — Nem imaginas 

o quanto estou satisfeita por aqui estares. — Envolveu o seu 

corpo com os próprios braços como se tentasse proteger -se do 

frio e passou por eles, pelo corredor fora, na direção do quarto  

de Julia. 
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— Ela está a ter dificuldade em lidar com isto — disse Hal, 

olhando com carinho para a sua sobrinha. — Mas tem sido fan-

tástica. Tem estado sempre colada à Julia. 

— A Amy adora a Julia mais do que qualquer outra pessoa no 

mundo — disse Jack. 

— Foi ela que decorou o quarto da Julia com as fotos e as coi-

sas de casa? — perguntou Sarah. 

— Não, foi a Celia que fez isso — respondeu Hal, esfregando 

distraidamente a testa com a mão. 

— Foi muito simpático — disse Sarah. — Quando a Julia acor-

dar, vai ter à volta dela algum do conforto do lar. — Celia não era 

apenas linda, pensou Julia, como também atenciosa. Obviamen-

te, tomara em mãos a missão de tomar conta de toda a gente na 

família Quinlan. 

Para confirmar a observação de Sarah, Celia começou a reco-

lher copos de café vazios e guardanapos abandonados. 

— Hal — perguntou ela —, não o vi já hoje com o seu chapéu?

Hal levou as mãos à cabeça destapada.

— Acho que o deixei na cafetaria.

— Eu vou lá buscá -lo — ofereceu -se Jack. — Já tomava um 

café, de qualquer modo. 

— Eu vou contigo — disse Sarah, pouco interessada em ficar 

sozinha. A família de Jack era simpática, mas ela mal os conhecia 

e estava ansiosa por se esquivar ao panorama sombrio do quarto 

de hospital às escuras. Os estores fechados, o ar pesado, o zum-

bido pneumático da máquina de oxigénio. Era quase sufocante.

Sarah e Jack dirigiram -se aos elevadores.

— A Amy não está com bom aspeto — comentou Jack. — Es-

tou preocupado com ela.

— Foi ela que encontrou a Julia depois da queda, não foi? Deve 

ter sido muito traumatizante.

— Sim, mas há mais qualquer coisa. — Jack carregou no bo-

tão do elevador para descer, e depois insistiu uma e outra vez, 
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como se o elevador não se movesse suficientemente depressa. Ele 

procurou as palavras certas. — Há algo nos olhos dela — acres-

centou. 

— Devias falar com ela — disse Sarah. Detetou uma ligeira 

agitação pelo canto do olho. Uma médica apressava -se pelo cor-

redor fora, com a sua comprida bata branca a esvoaçar atrás dela. 

O primeiro pensamento de Sarah foi para a possibilidade de Julia 

ter piorado e susteve a respiração até a médica virar na direção 

oposta ao quarto da tia de Jack.

A porta do elevador abriu -se finalmente e eles entraram.  

As portas fecharam -se e Sarah apoiou -se em Jack.

— Não sei. Se calhar devia, mas não sei se faria a diferença.

O velho elevador rangeu e resmungou e desceu atrozmente 

devagar, parando em todos os pisos, apesar de não haver ninguém 

para entrar. Sarah calculou que quem estava à espera acabara por 

desistir, optando pelas escadas. 

— Acho que ela te daria ouvidos, Jack. Pareceu tão contente 

por te ver. 

Os pensamentos de Sarah regressaram, de repente, à conversa 

inicial sobre Amy. Lembrava -se do modo como Jack ficara pertur-

bado com algo que vira no corredor. 

— O que é que há pouco te chamou a atenção? — pergun-

tou Sarah. — Quando estávamos no corredor a conversar com  

o Dean e a Celia?

Jack voltou a premir o botão para o rés -do -chão como se isso 

fosse acelerar a descida. 

— Não estou a entender bem ao que te referes — disse ele, 

simulando ignorância. 

— Anda lá, Jack, conta -me — pressionou Sarah.

— Não foi nada — insistiu Jack. O elevador chegou finalmen-

te ao piso deles e as portas abriram -se para um corredor vazio e 

tranquilo. Era frio e sinistro, e Sarah não conseguiu evitar pensar 

que a morgue também devia ser ali em baixo. Jack virou à direita, 
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seguindo a placa para a cafetaria, e Sarah estugou o passo para 

conseguir acompanhá -lo. 

— Jack, foi como se tivesses visto um fantasma.

Jack estacou de repente.

— Deixa -te disso, Sarah. Não vi nada — disse ele, mas  

Sarah fitou -o na expectativa. — OK. Muito bem. Por um segundo, 

pareceu -me ver o meu pai. 

— O teu pai? — questionou ela, confusa. Era a última pessoa 

que esperaria ouvir Jack mencionar. — É impossível. 

— Não sei. Não é que tivesse dado para ver bem quem seria. 

— Sei que não é fácil regressar aqui. De certeza que está  

a despertar -te uma série de recordações. 

Entraram na cafetaria, onde uma iluminação, fraca e tímida, 

e um teto baixo tornavam o espaço ainda mais sombrio. O cheiro 

a brócolos demasiado cozidos e a café queimado encheu imedia-

tamente as narinas de Sarah. A divisão estava vazia, à exceção 

de uma mulher com um avental branco e uma rede no cabelo, 

empoleirada atrás de uma caixa registadora a folhear uma revista,  

e por um homem sentado sozinho a uma mesa, a olhar para a  

noite negra através de uma janela salpicada pela chuva, com  

a comida intocada à sua frente. 

Os olhos de Sarah vasculharam o espaço e assentaram numa 

mesa no canto mais distante. 

— Ali — disse ela, apontando. Passaram diante da mulher da 

caixa, que não levantou os olhos da revista, e encaminharam -se 

para a parte de trás da cafetaria. 

— Meu Deus, ele ainda usa esta coisa. — Jack sorriu ao dobrar-

-se para a frente para apanhar o chapéu caído no gasto linóleo ver-

de. — Acho que a Amy deu isto ao Hal no Natal, aí há uns 25 anos. 

— Deve ter um significado especial para ele — disse Sarah.

Jack ficou muito quieto. 

— Ei — Sarah deu -lhe um pequeno toque com o cotovelo.  

— Está tudo bem. Vai correr tudo bem. 
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— Não consigo afastar a ideia de que vi o meu pai — disse 

Jack. — Deves achar que sou maluquinho.

— Claro que não — respondeu Sarah, tentando confortá -lo, 

embora não conseguisse deixar de se sentir algo desconfortável. 

— No mês passado, pareceu -me ter visto o meu avô na mercearia, 

e ele morreu quando eu tinha 7 anos.

— Sim, mas eu aposto que ficarias feliz com a oportunidade 

de veres outra vez o teu avô. Não posso dizer que sinta o mesmo 

em relação ao meu pai. Nunca vou conseguir perdoar -lhe.

— Nunca? — perguntou Sarah. — Nunca vais conseguir 

perdoar -lhe? 

— Serias capaz de perdoar o teu pai se ele tivesse matado a tua 

mãe? — perguntou Jack de modo incisivo quando se preparava 

para abandonar a cafetaria. Sarah seguiu -o, deixaram para trás o 

elevador e Jack abriu uma pesada porta metálica que dava para 

as escadas. A caixa de escadas não tinha janelas e era debilmen-

te iluminada por lâmpadas fluorescentes cobertas de pó. Havia 

teias de aranha precariamente penduradas nos cantos, onde pa-

redes de blocos de cimento sem graça se encontravam com o teto,  

e Sarah acelerou o passo. 

— Não sei — respondeu Sarah com sinceridade. — Gostaria 

de pensar que perdoaria, especialmente se fosse um acidente. 

Os passos deles reverberaram nas escadas de metal confor-

me subiram em círculos. Sarah quase preferia o velho e vacilante 

elevador a estar confinada às paredes destas escadas, lúgubres e 

húmidas. Sentiu -se aliviada quando Jack empurrou a porta para  

o quarto piso. Estavam ambos algo zonzos devido à subida. 

— Deves ser melhor pessoa do que eu — disse Jack, quase 

sem fôlego, e Sarah entendeu que era melhor a conversa termi-

nar por ali.

Quando regressaram à sala de espera, Hal encontrava -se sen-

tado sozinho, com um olhar vazio apontado para um televisor 

fixado à parede. 
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— Descobri o seu chapéu — disse Jack, entregando -o ao tio. 

Hal assentou -o na sua cabeça calva e ajustou -o.

— Não há café? — perguntou Hal ao reparar nas mãos vazias 

dele e Sarah constatou que estavam tão embrenhados na conver-

sa que se haviam esquecido por completo do café. Ela ansiava por 

uma boa dose de cafeína. 

— O café parecia lodo — reagiu Jack, e Sarah perguntou -se 

por que razão ele não tinha simplesmente dito a verdade a Hal. 

— Onde está toda a gente?

— A Amy ainda está com a Julia, e o Dean e a Celia foram ver 

se conseguiam saber a que horas passa o médico amanhã. 

— Vou ver se a Amy precisa de descansar — disse Jack. Deu 

um beijinho rápido na face de Sarah e ela sorriu calorosamente 

enquanto ele deu a volta e saiu da sala de espera, deixando -a a 

sós com Hal. Sarah sentou -se numa das cadeiras de costas duras, 

junto a Hal. Os olhos de Hal estavam rodeados por círculos roxos 

de cansaço, amplificados pelas lentes grossas dos óculos. 

— Não a devia ter deixado sozinha em casa — disse ele, en-

fiando o polegar e o indicador por debaixo dos óculos para esfre-

gar os olhos. — Ultimamente, ela andava com dificuldade em 

equilibrar -se. Andava a tropeçar imenso. 

Sarah pensou, uma vez mais, na mensagem de telefone que 

Julia deixara no gravador de chamadas e na sua voz trémula. 

Sarah viu Jack do outro lado do corredor a entrar no quarto de 

Julia. Pouco depois, saiu de lá Amy com um maço de cigarros na 

mão, dirigindo -se ao elevador. 

— Quem me dera que ela deixasse aquelas coisas — comen-

tou Hal. 

— Deve ter sido terrível para a Amy descobrir a Julia depois 

da queda. 

— Ela descobriu a Julia ao fundo das escadas e chamou logo 

uma ambulância, e, depois, ligou -me.

— Isso, provavelmente, salvou -lhe a vida. 
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— Acho que sim, mas uma assistente social veio falar comigo 

esta tarde. Já ouviste falar disso? Quer dizer, depois de um aci-

dente?

— Uma assistente social? — repetiu Sarah. — Porquê? 

— Veio perguntar um monte de coisas sobre o acidente da 

Julia. Eu nem sequer estava em casa quando ela caiu. Estava na 

cidade. Ela perguntou se havia quaisquer problemas na família, 

alguma razão para a Julia não se sentir segura. 

— Se calhar, eles têm de perguntar essas coisas quando há 

um acidente doméstico — disse Sarah, embora não estivesse  

lá muito segura. Contudo, não queria dar a entender a Hal que 

isso a preocupava. — O que é que lhe disse? 

— Disse -lhe o que te disse a ti. Que ela ultimamente andava 

a tropeçar imenso. Que dizer, que diabo, também eu. Estamos  

a ficar velhos. A assistente social disse que alguém alertou que  

a queda, afinal, poderia não ter sido um acidente. Porque é que 

alguém haveria de dizer uma coisa assim horrível? — questionou 

ele, incrédulo, remexendo a áspera barba grisalha de três dias  

no queixo, com os seus olhos azuis embaciados pela preocupa-

ção. 

— O que é que o Dean e a Amy dizem? A assistente social 

também falou com eles?

— Acho que só falou comigo. Eu não disse a ninguém. Não 

quis incomodá -los. — Remexeu -se no seu lugar, pegou num len-

ço de linho branco e alisou -o com os seus dedos rudes. — Achas 

que devo preocupar -me?

— Acho que devia dizer -lhes. Contar ao Jack. Podem ajudá -lo 

a falar com a assistente social — aconselhou Sarah, e Hal disse 

que o faria. 

— Ajuda mesmo ter a família por perto — disse, e cruzou 

uma perna sobre o joelho, com a sua pesada bota de trabalho 

castanha desgastada pelo tempo e pelo uso intenso. — Eu sei que  

o Jack não gosta de regressar cá. 
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— Ele quis vir. Quis estar cá consigo e com a Julia. — Sarah 

estendeu o braço para afagar o joelho de Hal, que cobriu a mão 

dela com a sua. 

— Bem, nem sei dizer -te como ajuda — disse ele, aclarando a 

garganta. Por momentos, pensou se iria aproveitar a oportunida-

de para interrogar Hal em relação a Jack, sobre o fantasma do pai 

dele que ele julgara ver mais cedo. Mas, em vez disso, permitiu 

que o silêncio se instalasse entre eles.

Ao longo da hora seguinte, Sarah permaneceu na sala de es-

pera, enquanto a família fez turnos para se sentar junto de Julia. 

Hal foi o último e, após o que pareceu uma eternidade, saiu do 

quarto, macilento e abatido.

— Acho que estamos todos cansados — frisou Dean, erguendo-

-se a custo da cadeira. — Talvez fosse melhor irmos todos para 

casa descansar um pouco. As enfermeiras chamam -nos se hou-

ver novidades. 

— E se ela acordar? — perguntou Hal, torcendo o chapéu nas 

mãos. — Vai ficar assustada se acordar e não estiver aqui nin-

guém. 

— Pode ficar toda a gente em nossa casa — disse Dean.  

— Estamos suficientemente perto do hospital para chegarmos cá 

rapidamente se ela acordar. Jack, tu e a Sarah são bem -vindos em 

nossa casa. Há espaço que chegue.

Jack esfregou os poucos pelos que lhe haviam crescido no  

rosto.

— Não me parece que seja grande ideia, Dean. 

— Não me digas — resmungou Amy, sentada na sua cadeira. 

— Está caladinha, Amy — disse Dean, atirando uma revista 

para cima da mesa de café. Deslizou sobre a superfície e esvoaçou 

até ao chão. 

— Vai -te foder, Dean — atirou Amy.

— Ei, vamos lá com calma — interpôs -se Celia. 
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— Amy — implorou Jack —, por favor, não faças isso. 

— A sério, Jack? — O tom de Amy suavizou, com a raiva a ser 

substituída pela mágoa. — Achas que voltares cá 20 anos depois 

vai fazer com que fique tudo bem? 

— Nada disto é bom para a Julia e é com ela que nos devemos 

preocupar agora — salientou Jack. — Hal, porque é que não fica 

esta noite com o Dean e a Celia? Eu e a Sarah arranjamos um hotel.

— Qual é o problema, Jack? — perguntou Amy com malícia. 

— Não queres passar a noite na casa dos horrores? 

— Cala -me essa boca, Amy. — Dean estava corado de raiva. 

— Como assim, «casa dos horrores»? — perguntou Sarah an-

tes de conseguir evitá -lo. Até então, observara com incómodo e 

em silêncio a tensa troca de palavras. Não conhecia verdadeira-

mente a família de Jack, nem compreendia a sua dinâmica, e era 

evidente que o melhor era manter -se à margem. 

— Deixa lá — disse Jack com aspereza, e Hal enterrou a cabe-

ça nas mãos.

— Por favor, discussões, não. Aqui, não. 

— Tem razão — disse Jack. — É melhor ir dormir. Podemos 

levá -lo a casa.

— Fiquem comigo — insistiu Hal. — É uma estupidez fi-

carem num hotel. Quero dormir na minha cama, mas não me  

apetece nada ir para uma casa vazia. Por favor, fiquem. 

— Claro, Hal — disse Jack, num tom apaziguador. — Fica-

mos em sua casa. — Virou -se, então, para Dean. — Obrigado 

pela oferta, mas seria estranho ficar na casa antiga. 

Porque é que seria estranho?, interrogou -se Sarah. E o que que-

reria Amy dizer com «casa dos horrores»? Evocou a Sarah uma 

imagem de serras elétricas e facas de borracha, uma brincadeira 

pateta de Halloween. E, no entanto, as palavras ficaram a pairar 

nos seus pensamentos. Estaria Amy a dramatizar, como Jack di-

zia que ela fazia sempre, ou seria algo mais do que isso? E porque 

é que Jack a silenciara quando ela se mostrou interessada? 
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Queria acreditar que aquilo não tinha significado, que ele  

estava apenas a tentar evitar que a família se envolvesse numa 

discussão. Mas crescia dentro dela a sensação de que seria algo 

mais do que isso. Jack escondia -lhe algo. 






