


Para a minha mãe,

que nunca duvidou das minhas capacidades.
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ANTES

Tu não tens noção, mas eu ando a observar-te. Frequentemente.

E quando passamos muito tempo a observar alguém, muitas vezes  

desejamos poder dar-lhe conselhos, indicar-lhe o que está a fazer mal. Infeliz-

mente, és o tipo de pessoa que acha que sabe sempre mais do que os outros.  

O tipo de pessoa que faz o que lhe apetece todos os dias, alheia aos perigos  

diante dos teus olhos.

Não obstante, gostaria de partilhar algo contigo — como partilharia 

com uma amiga. Apesar de saber que nem imaginas que seja possível sentir 

tanta dor… ainda.

Eis o que gostaria de dizer-te; é algo muito simples.

Quando percebemos que a nossa filha desapareceu, pensamos que 
estamos a viver o pior pesadelo da nossa vida.

Rapidamente, somos invadidos por uma sensação de perda, como 
se a nossa força vital se esvaísse e nada pudéssemos fazer em relação 
a isso.

Sentimo-la a afluir de forma incontrolável. Porém, nessa altura, já 
deixámos de nos preocupar connosco próprios.

Só nos preocupamos com ela, com a nossa bebé.
Cerca de 48 horas. É o período de tempo aproximado em que nos 

mantemos à beira do abismo da loucura, agarrados à esperança de que 
ainda é possível desejar que tudo volte a ser como dantes.
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Passamos dias em claro, até nos administrarem sedativos, e, de 
cada vez que acordamos da nossa letargia, há sempre um segundo — 
um único segundo apenas — em que abrimos os olhos e pensamos  
que tudo voltou a estar bem. Um único segundo em que acreditamos 
que tudo não passou de um terrível devaneio.

Depois, percebemos que estamos a viver o pior período da nossa 
vida.

E é quase precisamente nesta altura que a esperança começa a  
extinguir-se. Começa por vacilar ligeiramente, até que ganha ímpeto 
e desaba por completo. A esperança é como a neve delicada, tal como  
o pavor que a substitui é como o gelo cortante e impiedoso que nos 
dilacera a alma.

E todos aqueles que nos rodeiam, todos eles, dizem exatamente a 
mesma coisa. 

Dizem-nos: «Aconteça o que acontecer, nunca percas a esperança.»
Contudo, é demasiado tarde para tais conselhos porque a esperança 

já está perdida. Desapareceu por completo.
Este, sim, tem de ser o pior período da nossa vida. Porém, cedo per-

cebemos que estamos redondamente enganados.
Porque um dia, num futuro próximo, acordamos e percebemos que o 

horror ainda mal começou.



PRIMEIRA PARTE
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CAPÍTULO 1

No presente

Queen’s Medical Centre, Nottingham

Orelógio faz tique-taque, tique-taque.

Está perfeitamente alinhado na parede, na periferia do meu 
campo de visão. 

No lado oposto da minha cama, um assomo de luz, uma janela. 
Deteto uma forma flexível e difusa. Creio que é verde. Roça suavemente 
contra o vidro, num sussurro, quando tudo o resto naquele pequeno 
quarto branco permanece em silêncio.

Ouço vozes, passos. Ouço-os do outro lado da porta. 
Os dois médicos entram no quarto, e esforço-me por descortinar os 

seus movimentos, que não passam de uma mancha branca. Visitam-
-me todos os dias, mais ou menos por esta altura, quando a luz é um 
pouco mais ténue. É assim que sei que é de tarde.

O meu coração bate aceleradamente. Será desta vez que vão reparar 
que continuo aqui, por detrás desta parede invisível e insonorizada que 
me separa agora do mundo real?

Para eles, permaneço num estado vegetativo, deitada nesta cama  
estreita, de olhos arregalados, inerte. Quieta como um cadáver.

Contudo, na minha mente, estou de pé, a bater com as mãos aber-
tas e os dedos estendidos contra um vidro imaginário. Aos gritos para  
sair.

Olhem para mim!, grito. Olhem para mim!

Mas eles mal dão pela minha presença. Falam de mim, observam-
-me à distância, mas não me tocam nem me olham nos olhos.
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Se alguém o fizesse, um médico ou uma enfermeira, detetaria um li-
geiro movimento de pálpebras, o tremor quase impercetível de um dedo. 
Meu Deus, talvez até a funcionária da limpeza vislumbraria uma cente-
lha de vida se ao menos olhasse para mim de vez em quando.

— Isto é dilacerante — diz a médica, em surdina, aproximando-se 
da minha cama. — Ela parece estar tão viva, não parece?

Eu estou viva!, grito. Eu ESTOU viva!

Reúno todas as forças e determinação que me restam e transmito-as 
à mão que repousa, inerte, sobre o cobertor azul-celeste. A minha mão 
esquerda. A mão que está visível perante as suas caras absortas.

Bastaria mexer um dedo, mover a palma da mão. Um movimento 
milimétrico, uma mera contração seria suficiente. Se ao menos conse-
guissem ver.

Qualquer coisa que denunciasse que continuo aqui. Petrificada, mas 
viva. Uma prisioneira reclusa no seu próprio corpo.

— Não resta nada da pessoa que foi. É uma mera concha — diz o 
médico, calmamente. — Está assim desde o dia em que teve o AVC.

— Não te gabo a sorte — suspira a mulher. — Em breve, terás de 
falar com a família.

— Não há família — responde ele. — Ainda não sabemos quem 
ela é.

A porta volta a abrir-se; depois, a fechar.
Os passos desaparecem à distância e o quarto fica em silêncio.
O único som que preenche o vazio é o resfolegar do ventilador que 

me mantém viva. E, entre cada som rouco, apenas o silêncio.
Não consigo respirar sem o auxílio de uma máquina. Não consigo 

engolir sem a ajuda de outra.
Respira, digo a mim mesma. Isto não pode ser real. Não pode estar a 

acontecer.

Mas está. Está a acontecer. 
E é muito, muito real.

Ainda consigo pensar. E recordar. Não sei como, recordo-me do pas-
sado com uma nitidez que dantes não tinha.
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No entanto, sei, instintivamente, que, se me recordar demasiado  
e cedo de mais, a dor será desmedida e acabarei por desligar por com-
pleto. E depois o que será da minha linda menina?

Todos desistiram da Evie há já algum tempo. A posição oficial da 
Polícia é que o caso continua em aberto e todas as pistas novas serão 
devidamente investigadas, mas sei que não estão a procurar ativamente 
novas pistas, pois não existem.

Nem pistas nem novidades. Nada.
Durante meses, após o sucedido, li meticulosamente todos os co-

mentários que as pessoas publicavam aos artigos online. Falavam como 
se conhecessem pessoalmente a «mãe horrível e negligente» da Evie e 
o seu «lar destroçado».

Outros questionavam abertamente o seu súbito desaparecimento. 
Todos eram peritos na matéria.

Redes de pedofilia europeias, um infanticida em série, viajantes ro-
menos de passagem — tudo teorias horríveis que explicavam o como e 
o porquê de a Evie ter desaparecido. Eu conhecia-as todas de cor.

Todos, porém, sem exceção, acabavam por dar a Evie como morta.
Menos eu. Optei por acreditar que a Evie continua viva, que conti-

nua a respirar algures. Tenho de me agarrar a isso.
É por isso que não posso entrar em pânico. Mesmo que não consiga 

mexer um músculo ou emitir um som, tem de haver uma forma de os 
ajudar a encontrá-la, a salvá-la, enquanto ainda me recordo de tudo de 
forma tão nítida.

Só há uma solução: tenho de pensar e voltar ao princípio.
Até um ponto ainda antes de tudo ter acontecido.
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CAPÍTULO 2

Três anos antes

Toni

As paredes austeras e nuas da casa nova eram suaves e frias, 
como osso exposto, sem nada que as preenchesse. Toda a casa 
era um amontoado de caixotes vazios, desprovidos de conteú-

do ou de personalidade.
Uma grande mancha de magnólia casca de ovo. Decididamente, 

incapaz de inspirar outra coisa que não tristeza e pavor.
Sim, era sóbria e funcional, mas eu sempre gostei de cor.
Adorava o espaço amplo da nossa antiga sala de estar, com a sua 

enorme janela de sacada e a parede contrastante, com papel de parede 
estampado em turquesa e preto que me demorara uma semana a esco-
lher; uma semana inteira a viver no meio de amostras de papel de pa-
rede coladas à chaminé da lareira, enquanto nós os três expressávamos 
a nossa discordância, até, finalmente, concordarmos com a escolha do 
padrão.

Olhei para as paredes, para os rodapés, o corredor exíguo e o aglo-
merado de quartos minúsculos ao fundo. Como se me tivesse escapado 
o charme da casa das primeiras dez vezes que a visitei.

Senti que a minha vida fora esvaziada de cor e textura, como se a 
minha alma tivesse sido pintada num tom de magnólia insípido, por 
dentro e por fora.

Virei-me para a pequena janela que dava para um pedaço ensopa-
do de relva mal-amanhada. O agente imobiliário que tratara do alu-
guer tivera a audácia de lhe chamar «jardim da frente». Que piada! 
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As ervas daninhas acumulavam-se junto às orlas esguias e os dentes-
-de-leão despontavam por entre as lajes do pavimento em locais estra-
nhos e inviáveis, fustigados pela brisa fria, oscilando como soldados  
embriagados.

Desviei o olhar da janela e olhei em redor da divisão. Empilhados a 
um canto, estavam alguns caixotes de cartão e sacos de plástico a abar-
rotar. A súmula dos últimos oito anos das nossas vidas. 

Todos os momentos bons e maus estavam registados naqueles sa-
cos; objetos de valor sentimental amontoados e compactados de modo 
a que nada se mexesse, que nada saísse do sítio.

Gargalhadas, caras risonhas e momentos em família encheram a 
minha mente e desapareceram logo a seguir, como o breve clarão de 
uma película de celuloide antiga antes de se extinguir. Talvez um dia 
conseguisse descortinar tudo, destrinçar os pequenos nós que consti-
tuíam tudo aquilo que correu mal. Talvez conseguisse, por fim, dar 
algum sentido ao porquê de estarmos a viver este pesadelo.

Talvez, então, conseguisse voltar a dormir.
Um barulho na porta deixou-me em sobressalto, mas, quando me 

virei, percebi que era só a minha mãe, o seu rosto cansado e vincado,  
o seu corpo delgado demasiado rígido e tenso. A sua energia e motiva-
ção para despachar tarefas era louvável, mas, na verdade, agora feria-me 
como uma agulha romba, um lembrete constante das minhas próprias 
incapacidades.

Franziu o sobrolho, adivinhando a verdade com os seus óculos es-
peciais de raio X de mãe.

— Não perderes tempo com cismas, não foi o que combinámos?
Ela bateu as palmas, e ali estava eu, novamente com 10 anos e com 

ela a insistir que me despachasse e me vestisse antes que perdesse o 
autocarro da escola.

Oxalá fosse assim tão simples. De bom grado voltaria a esses tem-
pos. Daria tudo para voltar atrás na minha vida e tomar decisões mais 
acertadas.

— Queres um chá? — perguntou-me.
Assenti com a cabeça, enquanto a via dirigir-se aos caixotes, vascu-

lhando as etiquetas manuscritas.
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Vislumbrei a minha mala pousada no chão, onde a deixara enquan-
to tirava saco atrás de saco da bagageira do carro. Avancei e alcancei-a 
por detrás da minha mãe.

— Vou só espreitar o meu telemóvel — murmurei quando ela se 
virou para olhar para mim.

Contudo, não remexi o interior em busca do telemóvel, mantendo-
-me imóvel a abraçar a mala contra o peito como se fosse um troféu.

A minha mãe fitou-me longamente.
— O que foi? — perguntei-lhe em tom de desafio.
Ela desviou o olhar, suspirou e abriu um caixote, retirando lá de  

dentro a chaleira e duas canecas que tinha envolvido em plástico  
de bolha.

— Chá — anunciou ela, enquanto desaparecia para dentro da  
cozinha.

Detestava enganar a minha mãe. Bom, talvez enganar seja demasia-
do forte. As minhas ações não a afetavam minimamente. Simplesmen-
te, não lhe contava tudo.

Afinal de contas, aos 35 anos, estava mais do que no direito de 
tomar as minhas próprias decisões sem envolver a minha mãe. Pelo 
menos, era isso que dizia a mim própria.

Era verdade que tinha muito que agradecer à minha mãe.
Após meses de ponderação e hesitações, ela convencera-me a sair 

de Hemel Hempstead e a mudar-me com a Evie para Nottingham, mais 
perto dela, para começar de novo.

Sempre me pareceu uma expressão demasiado gasta: começar de 

novo. Estava sempre na ponta da língua, mas a verdade é que acabei por 
demorar meses a planear e a tratar dos preparativos. E, mesmo depois, 
havia ainda tanto para fazer.

Apesar de tudo, já tinha inscrito a Evie numa «boa escola», a 
Escola Primária de St. Saviour’s, e ela começava no início do período  
escolar.

Nas palavras da minha mãe, era importante que a sua educação 
fosse perturbada ao mínimo.

Desse por onde desse, haveria de me esforçar para fazer o melhor 
pela minha filha. Pela nossa família imperfeita.
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— A Evie está entusiasmada com a mudança para a escola nova  
— anunciou a minha mãe da cozinha. — Disse-me isso hoje de ma-
nhã, antes de a deixar no jardim de infância.

Um assomo de consciência atingiu-me como um murro no estô-
mago. Ainda não tinha tido tempo para me sentar e falar com a Evie 
sobre a mudança, entre a venda e o aluguer das casas, os preparativos 
da mudança e o acerto das contas médicas do Andrew com a compa-
nhia de seguros. Tudo aquilo fora um pesadelo.

Porém, fiquei contente por saber pela minha mãe que a Evie estava 
entusiasmada.

— Marquei uma visita à escola amanhã à tarde, por volta das 14 horas 
— respondi-lhe. — Se quiseres, podes vir connosco.

Ela suspirou.
— Tenho a consulta no osteopata. Não te lembras de que tive de 

cancelar na semana passada para ir buscar as tuas chaves? — A farpa 
não me passou despercebida. — Acho que ele não gostaria que eu repe-
tisse a gracinha amanhã, mas depois quero que me contes tudo.

Apesar de a minha mãe gostar de me ir relembrando d o quanto 
nos ajudara, a mim e à Evie, a verdade é que eu não saberia o que 
seria de mim sem ela; nem como teria conseguido superar a morte 
do Andrew.

Há 18 meses, ele voltara a ser convocado para uma missão urgen-
te no Afeganistão. Uma «operação especial», chamara-lhe o sargento, 
acrescentando estatuto à missão com algumas palavras sem significa-
do, como se o Andrew devesse sentir-se grato — ou até mesmo honrado 
— por participar.

De facto, ele sentira-se ambos.
Eu desejara com todo o fervor que, desta vez, por algum milagre, 

ele não quisesse deixar-nos. Contudo, assim que toquei no assunto,  
o Andrew disse simplesmente:

— É o meu dever.
E eu sabia que isso significava que era um assunto encerrado.
Ele não tinha consciência, naquela altura, nem eu, mas nesse mo-

mento traçou de forma indelével o seu destino. Na verdade, traçara o 
destino de todos nós.
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Eu sabia que o Andrew nos amava, mas também amava o seu em-
prego e o seu país. E eu e a Evie fomos relegadas para segundo plano, 
assim que ele foi convocado.

O Andrew já não se dava com o resto da família quando o conheci, 
por causa de uma discussão terrível que tinham tido anos antes e que 
continuava muito presente. Tentei contactar o pai e o irmão dele, após 
o acidente, disponibilizando-me para levar a Evie, que eles não conhe-
ciam, até Liverpool para os visitar. Nunca obtive resposta.

Depois do acidente, a minha mãe ajudou-nos financeiramente, ain-
da que, desde a morte do seu companheiro, o Brian, três anos antes, 
ela própria não vivesse de forma muito desafogada. Tínhamos passado 
anos infernais com os problemas cardíacos do meu pai, que antece- 
deram a sua morte. Dois anos após a morte dele, a minha mãe conhe-
ceu o Brian, no seu grupo de caminhada local, e pensámos que podia 
voltar a ser feliz. Infelizmente, seis meses depois, o Brian foi diagnos-
ticado com um cancro em fase terminal, e a minha mãe teve de passar 
outra vez pelo mesmo suplício.

Por vezes, era difícil contrariar a noção de que a vida era uma treta.
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CAPÍTULO 3

No presente

Queen’s Medical Centre

Fixo o teto branco e vazio, momentaneamente absorvida pela 
forma como a tinta casca de ovo barata reflete os raios de luz 
que penetram através da janela, transformando-os em lasers.

É a mesma vista 24 horas por dia, sete dias por semana, a menos 
que alguém ou alguma coisa decida inserir algum elemento novo.  
Ontem, uma mosca preta percorreu a imensidão branca do espaço por 
cima de mim. Parou diretamente na minha linha de visão e começou a 
limpar as patas dianteiras.

Quanto mais eu a fixava, mais próxima me parecia, aumentando 
de tamanho até eu ficar convencida de que conseguia ver claramente o 
conjunto dos seus olhos iridescentes e a sua boca sugadora.

Senti-me enojada, mas totalmente incapaz de parar de fitar aquele 
animal inútil. Até me lembrar que a mosca tinha mais autonomia do 
que eu.

Hoje, não está aqui nenhuma mosca; deve ter voado para longe. 
Voou em liberdade, entediada com o meu desespero.

Perscruto a minha mente em busca de pistas para o que me aconte-
ceu, que expliquem como vim aqui parar.

Ao contrário do meu corpo, as minhas recordações estão vivas. 
Consigo senti-las a pairar no recesso da minha mente, à espera de 
serem aprisionadas.

***
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Havia sido uma noite normal, passada em casa. Lembro-me de 
estar a ver televisão e de ir à cozinha preparar algo quente para beber.

Devia estar a pensar nas coisas que tinha de fazer antes de me ir deitar 
— pôr a louça na máquina, desligar os candeeiros, organizar as roupas 
da Evie para o dia seguinte — quando a chaleira me escapou das mãos.

A água a ferver salpicou sobre o meu braço e eu gritei.
Todos os sons foram potenciados. O barulho da televisão e o bater 

da chaleira no chão pareciam címbalos tocados repetidas vezes junto 
aos meus ouvidos.

Não desceu sobre mim nenhum manto de escuridão. Não vi clarões 
de luz intermitentes nem sonhos vívidos. Não flutuei até ao teto nem 
olhei para baixo, para o meu corpo inerte.

Simplesmente, o nada. Um enorme vazio no meu lugar.
Acordei aqui.
Ouvi-os dizer que tinha sofrido um AVC, enquanto escrevinhavam 

nas suas pranchetas. E dos graves. Podem acontecer muitas coisas a 
um corpo após um AVC; vira as listas, nos cartazes de alerta afixados 
no gabinete médico. Estes médicos sabiam muito sobre os efeitos de 
um AVC.

Há, porém, outra coisa, algo que eles ignoram. Algo que me acon-
teceu depois do AVC. Algo que me aprisionou dentro do meu corpo, 
como um inseto num pedaço de âmbar.

Tenho um tubo que entra pelo meu nariz e desce pela minha gar-
ganta. Alimenta-me. Outro tubo lateral descarta os meus dejetos.

Há muita coisa que consigo fazer sozinha, mas só na minha mente.
Um relógio na parede a bater. Sou incapaz de me mexer.

Sei que ainda estou viva porque ainda consigo inventar rimas par-
vas, sobretudo relacionadas com o relógio. Lembro-me claramente do 
riso cristalino da Evie, dos contornos suaves do seu rosto.

Isso é algo que a máquina não consegue fazer.
O relógio é a única coisa que muda aqui dentro, e, a maior parte das 

vezes, é a única forma difusa que consigo vislumbrar.
O meu coração bate com mais força e mais depressa. Também não é 

a máquina que o está a provocar; são os pensamentos dentro da minha 
cabeça.
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Porque estou viva.

Eu estou viva.

EU.

ESTOU.

VIVA.

Grito as palavras, vezes sem conta, mas o silêncio continua a reinar 
à minha volta.
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CAPÍTULO 4

Três anos antes

Toni

Atua mobília chega às 13 horas — ouço a minha mãe dizer 
da divisão contígua. — Podes começar a desencaixotar as 
tuas coisas se quiseres.

Eu não queria. Não me apetecia abrir caixotes ou fazer qualquer 
coisa que implicasse um esforço físico. Nem sequer me apetecia pe-
gar no nosso Fiat Punto com dez anos e ir buscar a Evie ao tristo-
nho ATL da Câmara. Há mais de um mês que o chaço implorava 
por um escape novo, mas, por ora, continuava a baforar nuvens de 
emissões ilegais, enquanto eu tentava reunir fundos para tratar do  
problema.

Contudo, não se tratava verdadeiramente de uma opção.
— Vou buscar a Evie — informei a minha mãe, enquanto reco-

lhia as chaves pousadas sobre o aparador. Não esperei pela resposta. 
Senti uma vontade súbita de sair de casa, nem que fosse por pouco  
tempo.

Um rádio com o volume demasiado alto enchia a rua com música 
pop. Olhei em volta, para identificar a origem do barulho, e reparei que a  
janela do piso térreo da casa do lado estava aberta. O agressor aparelho 
estava empoleirado no parapeito.

Portanto, além de tudo o mais, tínhamos vizinhos antissociais. 
Cada vez melhor…

Desviei o olhar e encaminhei-me para o carro, que, à falta de um ca-
minho de entrada ou garagem, teria de continuar estacionado na estrada.

—
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Acabara de pôr o cinto de segurança quando uma palmada no 
vidro me fez sobressaltar. Uma mulher magra, de cabelo fino e pla-
tinado e sem um dos dentes da frente sorriu para mim e levantou a  
mão.

Baixei ligeiramente o vidro, e um bafo a tabaco invadiu o carro.
— Olá, vizinha — disse ela, num sorriso marcado pela falta do den-

te, que atraiu o meu olhar como um íman, apesar do meu esforço para 
não olhar fixamente. — Sou a Sal. Eu e os meus dois rapazes vivemos 
na casa ao lado.

Apontou para a casa de onde saía a chinfrineira do rádio. Abri um 
pouco mais o vidro.

— Olá, sou a Toni — respondi com um sorriso, estendendo-lhe a 
mão com alguma dificuldade através do vidro. — Mudei-me hoje com  
a minha filha Evie. Vou buscá-la ao jardim de infância.

A Sal ignorou a minha mão, pelo que a recolhi prontamente.
— Vive sozinha com a pequena? Não tem homem, como eu? É como 

eu costumo dizer, antes só do que mal-acompanhada. Não concorda? — 
disparou ela, numa sequência de perguntas retóricas.

— Sim, sou só eu e a minha filha — confirmei, optando por respon-
der a uma das perguntas.

— Os meus rapazes, o Ste e o Col, já são crescidos. Mas eu não sou 
daquelas mães que acham que os filhos são a luz dos seus olhos, se é 
que me entende, Toni. Às vezes, sabem ser uns javardos; por isso, se 
eles armarem confusão, faça o favor de me dizer, ouviu?

— Confusão?
— Oh, sabe como são os rapazes, sempre a fazer asneiras. E às 

vezes são um bocadinho barulhentos. O meu Colin até passou algum 
tempo à sombra. Festejou os 19 anos na prisão. Às vezes, mói-me o juí-
zo, mas estou contente por o ter de volta a casa. Nunca deixam de ser os 
nossos meninos, não é, Toni?

— Ele esteve preso? — Tentei manter uma expressão impassível, 
mas senti que o horror daquelas palavras se colava ao meu rosto como 
uma máscara.

— Mas claro que não teve culpa nenhuma. Foi só um desaguisa-
do com uma malta, numa noite de copos, sabe? Ao primeiro sinal de 
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problemas, a bófia aparece logo atrás do meu Colin. Gostam de ter um 
bode expiatório.

A noção de que havia arrastado a minha filha de um bairro respei-
tável para viver paredes-meias com um criminoso deu-me a volta ao 
estômago. As coisas que a Sal me estava a dizer e o cheiro nauseabundo 
a tabaco que a rodeava como um nevoeiro pestilento estavam a deixar-
-me indisposta.

— Bom, tenho de ir andando — disse-lhe, entredentes, antes que 
ela começasse a contar outra história perturbadora. — Não me posso 
atrasar para ir buscar a Evie.

— Está bem, querida. Apareça para bebermos um chá e trocarmos 
dois dedos de conversa quando assentar arraiais. — Acenou com a mão, 
num gesto de despedida, e afastou-se.

Liguei o carro rapidamente e arranquei, antes que ela se lembrasse 
de mais algum relato preocupante sobre um dos seus filhos que sentis-
se a necessidade de me contar.

Apesar de eu e a Sal nada termos em comum, o seu convite 
para aparecer lá por casa teve o condão de agitar as minhas memó-
rias e de me fazer sentir o peso do que havia sido a minha vida até  
então.

Claro que valorizava muito a relação próxima que tinha com a mi-
nha mãe, mas sentia a falta de uma boa amiga, alguém imparcial com 
quem pudesse falar. Sentia falta da libertação de alijar o fardo, enquanto 
desfrutava de um copo de vinho, perante alguém que não fizesse juízos 
de valor. Alguém que me compreendesse.

Já não tinha ninguém assim na minha vida. A minha melhor ami-
ga, a Paula, havia-se mudado para Espanha há cinco anos, e, apesar de 
inicialmente ainda conversarmos por Skype, os contactos resumiam-se 
agora a um postal de Natal todos os anos, em que ambas escrevíamos, 
impreterivelmente, «Temos de nos ver em breve», perfeitamente cien-
tes de que tal não aconteceria.

Depois, houvera a Tara. Costumávamos sair os quatro para ir be-
ber um copo ou jantar fora quando os nossos maridos voltavam a casa,  
e íamos ao cinema ou encomendávamos comida quando estavam fora, 
em serviço.
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O marido dela, Rob Bowen, estava de serviço com o Andrew naque-
le dia. Teve morte imediata no local.

A Tara estava grávida de quatro meses na altura do acidente, e vim a 
saber que perdeu o bebé. A nossa perda devia ter-nos aproximado, mas, 
em vez disso, pareceu separar-nos ainda mais.

Enviei-lhe um postal de condolências, numa altura em que estava 
a braços com a minha própria dor, mas de que serviu? Lembro-me de 
ter tido dificuldade em saber o que lhe dizer, acabando por escrever um 
«Lamento imenso». Parecera-me pesarosamente inadequado na altura.

Escusado será dizer que tão cedo não daria um saltinho à casa ao 
lado. A Sal não parecia ser má pessoa, mas a sua linguagem pouco pró-
pria não era algo que queria que a Evie ouvisse. E, apesar de acreditar 
que todos merecemos uma segunda oportunidade quando cometemos 
um erro, não me agradou mesmo nada a conversa sobre o seu filho 
mais velho, o Colin.

Cheguei à grande rotunda, ao cimo da Cinderhill Road, e entrei na 
fila de carros. Havia um fluxo constante e lento de veículos a sair da 
M1 para o centro da cidade, e tive de esperar quase um minuto antes 
de conseguir passar a rotunda e apanhar a saída para Broxtowe Estate.

Passei por um grande hotel, à esquerda, enquanto descrevia a ro-
tunda. Cartazes gigantes anunciavam uma feira de casamentos que te-
ria lugar no final do mês, assim como a banda de tributo aos Take That, 
que atuaria no fim de semana do Halloween. 

Percebi, demasiado tarde, que estava na faixa errada, e tentei mudar 
para a faixa contígua. O veículo atrás de mim emitiu uma buzinadela 
contínua, e eu olhei pelo espelho retrovisor, erguendo a mão num pedi-
do de desculpa, mesmo a tempo de ver a cara do condutor transformar-
-se num esgar de ódio, a vomitar insultos.

Tive de me esforçar para não travar a fundo e obrigá-lo a embater 
na minha traseira, só para o chatear. Não sabia de onde vinham aqueles 
estranhos pensamentos. Desde a morte do Andrew que pareciam surgir 
na minha cabeça, como se emanassem de outra pessoa.

Quando olhei para as minhas mãos, percebi que estavam de tal for-
ma fincadas no volante que os nós dos dedos estavam brancos.
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CAPÍTULO 5

Três anos antes

Toni

Eles não tinham NENHUMA das peças de Lego novas, 
mamã! — queixou-se a Evie, à saída do jardim de infân-
cia, enquanto entrava para o carro. Os seus caracóis lou-

ros saltitavam e refulgiam, refletindo os raios de sol difusos daquela 
tarde de agosto, e o seu narizinho estava torcido, dando-lhe um ar mais 
amoroso do que chateado. O sinal de nascença no pescoço parecia estar 
iluminado, como um pequeno morango. — E quiseram obrigar-me 
a beber leite! Disseram que fazia bem aos ossos. Faz bem aos ossos, 
mamã?

A Evie gostava de leite nos cereais, mas não suportava bebê-lo simples.
— Faz bem aos ossos porque tem muito cálcio — expliquei-lhe, 

enquanto manobrava o Punto de volta à Cinderhill Road. — Mas podes 
obter cálcio de muitos outros alimentos, como o iogurte e o queijo; por 
isso, não precisas de beber leite se não gostares.

A Evie acenou de forma solene.
— Disse-lhes que o leite me fazia mal e que, uma vez, até vomitei 

para cima do gato do vizinho. E então eles deixaram-me beber sumo.
Tive de conter o riso. Efetivamente, ela vomitara para cima do gato 

persa raro dos nossos vizinhos. Acho que nem eles nem o gato conse-
guiram perdoar-nos.

Quando chegámos a casa, a Evie foi a correr para o seu caixote de 
peças de Lego gigante, esvaziando-o no meio da sala. Suspirei e abanei 
a cabeça.

—
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— Evie, acho que não é uma boa altura para…
— Toni, deixa-a brincar, querida — interrompeu a minha mãe, o 

que lhe valeu um sorriso rasgado da parte da Evie. — Podemos arrumar 
as coisas enquanto ela brinca.

— ’Vó, quero o bacio. — A Evie fez beicinho e franziu o sobrolho.
— Vá, anda lá — aquiesceu a minha mãe. — A avó leva-te.
A Evie tinha 5 anos e era perfeitamente capaz de ir à casa de banho 

sozinha, mas optei por engolir os protestos. Ambas acabariam por me 
ignorar se tentasse interferir.

Quando saíram da sala, sentei-me numa das cadeiras desdobráveis 
que estávamos a usar até chegar a mobília. Voltei a olhar para os caixo-
tes, a um canto, mas não me levantei para os abrir.

Não estava preparada para me despedir dos bons tempos que havía-
mos passado na casa antiga, a casa na qual eu e o Andrew depositára-
mos todas as nossas esperanças e sonhos futuros, e que era agora a casa 
de outra família.

Mais uma vez, senti uma necessidade tremenda de fugir.
Fugir da minha mãe, das recordações do Andrew, e, hoje, fugir até 

da Evie. Só por um bocadinho.
O remorso provocou-me um aperto no peito. Que ingénuos ha-

víamos sido, eu e o Andrew, ao pormos os olhos no futuro como 
cachorrinhos iludidos, sem prestarmos atenção aos obstáculos no  
caminho!

Senti o início, já familiar, de um ataque de pânico a crescer dentro 
de mim, sem forma de o conter. Peguei na minha mala e espreitei o 
conteúdo, só para ter a certeza de que estava lá tudo, longe de olhares 
indiscretos.

Tentei convencer-me de que tinha opções. Por exemplo, podia admi-
tir tudo à minha mãe e emendar as coisas, antes que a situação ficasse 
descontrolada.

Contudo, a ideia de lhe pedir ajuda deu-me a volta ao estômago.
No fundo, sabia que não podia fazê-lo. Ainda não.
Até porque, pareceria uma reação exagerada. Não é que a situação 

estivesse descontrolada; eu dependia apenas de uma solução temporá-
ria, a curto prazo. Uma muleta.
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Sabia o que estava a fazer e prometi a mim mesma que não deixaria 
a situação descambar.

Arrastei-me até ao canto da sala e abri, sem grande convicção, as 
abas do caixote de cartão que estava mais próximo. Suspirei ao ver o 
conteúdo: recordações da minha vida antiga.

Fotografias de família tiradas nas férias, no Natal, num jantar come-
morativo. Um dos meus desenhos preferidos que a Evie fez de nós os 
três no infantário. Postais elaborados: Para o Papá, Para o Meu Querido 

Marido, Para a Minha Querida Mulher.

Não tinha conseguido deitar nada disto fora, apesar de saber que 
havia uma enorme falta de espaço na casa nova. Parte de mim ainda 
precisava daquilo, de olhar para aquilo. Para poder lembrar-me de como 
éramos. Era uma forma de me agarrar à frágil lembrança daquela que 
fora outrora a minha vida.

Mordi a língua com força, para despertar do meu torpor. Tinha pelo 
menos de tentar dar uma volta otimista à minha vida. Esta casa signi-
ficava um novo começo para mim e para a Evie; era o nosso recomeço. 
Tal como dissera a minha mãe, tinha de dar uma oportunidade para 
tudo se recompor.

— Tenta pensar de forma positiva e acreditar que tudo é possível 
— disse em voz alta para mim mesma. — Tudo vai correr pelo melhor. 
— Mas as palavras pareceram vazias e perdidas ao ecoarem no espaço 
à minha volta.

Quando a minha mãe e a Evie desceram as escadas, sentámo-nos a 
beber um chá. Tudo me pareceu mais calmo e pacífico.

Até ouvir uma pancada seca na porta.
Eu e a minha mãe olhámos uma para a outra, surpreendidas, mas a 

Evie nem sequer levantou os olhos, extremamente concentrada a mon-
tar as suas peças de Lego coloridas.

— Queres que vá abrir? — perguntou a minha mãe.
— Não, eu vou lá. — Levantei-me e recompus os fiapos desgrenha-

dos do meu rabo de cavalo feito à pressa.
Não havia nenhuma sombra no vidro opaco da entrada, do outro 

lado, mas abri a porta e preparei-me para sorrir ao estafeta ou carteiro 
ou a quem quer que ali estivesse.
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Porém, não estava lá ninguém.
Olhei para baixo. À frente da porta, estava um belíssimo ramo 

de lírios, um daqueles bouquets caros e feitos à mão que assentam 
num recipiente em forma de bolha de plástico cheia de água. Todo 
o arranjo vinha dentro de um saco preto brilhante, que até incluía  
pegas.

Passei por cima das flores e fiquei no relvado, a olhar para os dois 
lados da rua, mas não vi ninguém nas imediações.

Peguei no arranjo de flores pelas pegas do saco, mas pareceu-me 
um pouco instável, pelo que segurei o suporte preto elegante por baixo 
e levei o bouquet para dentro de casa.

— Vejam o que estava à porta — anunciei com um sorriso nos lá-
bios quando entrei na sala.

— Que flores tão bonitas! — exclamou a Evie. — São de quem, 
mamã?

— Ainda não sei. — Sorri e pousei o ramo no chão. — Dá uma vista 
de olhos, Evie, para ver se encontras o envelope.

A minha mãe ergueu o sobrolho.
— Sabes de quem são?
— Não faço a mínima ideia. — Fiquei a observar, enquanto a Evie 

afastava cuidadosamente as flores em busca do bilhete do remetente. 
— Mas a verdade é que enviei a nossa nova morada a todos os meus 
contactos, pelo que pode ser de qualquer um deles.

— Uma coisa é certa, um arranjo desses não sai barato — comen-
tou a minha mãe. — Esses lírios Stargazer são…

Nesse momento, foi interrompida por um grito lancinante da  
Evie.

— O que foi, Evie? — Corri de imediato para junto dela.
Ela começou a sacudir as mãos e a choramingar, e eu vi um inseto 

a voar na direção do teto. Olhei para as flores e vi surgir uma vespa.  
E depois outra. E mais outra — todas na direção das mãos e dos braços 
pálidos e expostos da Evie.

— Vespas! — gritei, lançando-me na direção da minha filha e usan-
do os meus próprios braços para lhe proteger a cabeça e corpo. — Estão 
no bouquet!
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Os gritos da Evie e o alarido da minha mãe distraíram-me da dor 
que sentia das picadas nos meus braços e ombros. Esbracejei, para afas-
tar as flores, e todo o arranjo caiu ao chão.

— Está ali um ninho! — gritou a minha mãe. — Vão lá para fora!
Peguei na Evie e atirei-me na direção da porta da rua. A minha mãe 

seguiu-nos de imediato e fechou a porta. Corremos as três para a rua, 
com a Evie ainda a gritar e a bater nos braços e na cara.

Eu e a minha mãe afastámos os insetos dos braços uma da outra,  
e eu arranquei mais um do couro cabeludo da Evie, enquanto me picava 
os dedos.

Olhei para a janela da sala e vi os pequenos corpos irados e lista- 
dos das vespas a atirarem-se contra o vidro numa fúria desmedida,  
desesperadas para nos atacarem. Para nos fazerem mal.
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CAPÍTULO 6

Três anos antes

A Professora

Harriet Watson despejou os sacos das compras sobre a bancada 
da cozinha e começou a juntar as latas. Abriu a porta do armá-
rio e guardou-as cuidadosamente, uma a uma, na prateleira 

de baixo.
Três latas de feijões cozidos, duas latas de tomate aos pedaços e qua-

tro latas de sopa de tomate. Todas com os rótulos virados para a frente 
e agrupadas por conteúdo.

— Essas são na segunda prateleira.
Harriet deu um salto para trás, deixando cair a lata de pêssego em 

calda que tinha na mão e assistindo, impotente, ao embate na bancada, 
falhando por pouco a caixa de ovos de galinhas criadas ao ar livre que 
ali se encontrava.

— Mãe — disse, virando-se —, o que faz aqui?
— Estou em minha casa, lembras-te? Posso levantar-me quando 

bem entender.
Harriet semicerrou os olhos até os contornos da mãe se tornarem 

mais nítidos.
— A fruta enlatada, o arroz doce e o creme de ovos vão para a se-

gunda prateleira — continuou a mulher. — Quantas vezes tenho de te 
dizer?

— Sim, desculpe, estava distraída.
Harriet sentia a superfície da bancada macia e fria debaixo dos 

dedos. Pegou na lata de pêssego em calda e voltou-se para o armário, 
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colocando-a na segunda prateleira, no seu devido lugar. À frente da 
salada de fruta e ao lado da laranja em calda.

Quando se virou novamente para a porta, a mãe ainda ali estava,  
a observá-la.

Harriet reparou que ela estava descalça e trazia vestida apenas a 
camisa de noite de algodão bordada com lírios do vale. Aquela que lhe 
ficava larga, sobre os ossos, como uma mortalha diáfana.

— Devia ter vestido o robe e calçado os chinelos — admoestou  
Harriet, enquanto tentava alcançar os óculos abandonados junto ao  
lava-louça de aço inoxidável. Deu alguns passos em frente. — Vai  
constipar-se se andar assim neste chão de mosaico.

— Isso querias tu. Uma pneumonia seria uma boa desculpa para 
me manteres presa a uma cama e longe da tua vista.

— Não é nada disso, mãe.
— Quando é que ela vem? — A mulher idosa esfregou o tecido 

solto que se amarfanhava nos seus frágeis pulsos. — Quando é que  
chega?

Harriet quis estender o braço e pressionar as pontas frias dos seus 
dedos contra a pele pálida e enrugada dos antebraços da mãe, outrora 
tão firme e pontilhada por conjuntos de sardas como meadas de açúcar 
fiado.

— Já lhe disse, mãe — suspirou Harriet. — Estou a tratar disso.
A senhora bufou, virou-se e desapareceu no corredor.
— Quando terminar isto aqui, levo-lhe um chá — disse-lhe Harriet, 

ainda, mas sem obter resposta.
Um ou dois minutos depois, ouviu o elevador das escadas a entrar 

em ação.
Terminou de arrumar as últimas latas e deu dois passos atrás, para 

admirar a simetria da sua obra. A seguir, sentou-se à mesa da cozinha 
com os descomunais sacos de medicamentos da mãe, cujas inúmeras 
receitas aviara nessa manhã.

Harriet abriu todas as embalagens e contou cuidadosamente a com-
binação correta de comprimidos multicolores, depositando cada monti-
nho de sete cápsulas nos compartimentos correspondentes aos dias da 
semana da caixa de medicamentos.
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Enquanto cumpria esta tarefa, rugas marcadas alinhavam-se como 
pequenos soldados ao longo da profunda cicatriz vertical que dividia a 
sua testa.

Era difícil de imaginar como é que estes minúsculos torpedos de 
pó eram capazes de manter uma pessoa viva. Duas vezes ao dia, a idosa 
senhora abria o compartimento correspondente e depositava os com-
primidos na palma da mão. Examinava cada um deles, antes de os 
despejar todos na boca e de os empurrar garganta abaixo com água.

Era com as farmacêuticas que a sua mãe precisava de ter cuida-
do; elas é que se preocupavam mais com os lucros do que com as  
pessoas.

— Os medicamentos e o dinheiro são uma mistura tão acertada 
quanto a educação e os orçamentos — comentara Harriet, na noite an-
terior, enquanto lia um artigo sobre os medicamentos proibidos pelo 
Serviço Nacional de Saúde.

A resposta da sua mãe fora:
— Tiraste os filetes de salmão do congelador?
Felizmente para as crianças que tinha ao seu cuidado na es-

cola, o dinheiro nunca fora um dos principais incentivos na vida de  
Harriet.

O sistema educativo dava primazia aos exames, mesmo no caso dos 
alunos mais novos. Harriet sabia que os inspetores da Ofsted só esta-
vam interessados nos resultados dos testes, e não nos jovens ou nas 
suas vidas. Já tinha sido sujeita a quatro auditorias, e os inspetores nun- 
ca se haviam preocupado em fazer sequer uma avaliação superficial da 
forma como ela, pessoalmente, afetava a vida das crianças.

Só estavam interessados nos professores diplomados. Chegava a 
ser insultuoso.

Contudo, estavam muito enganados. Ela tinha bem mais poder e 
influência sobre as crianças do que as pessoas imaginavam.

Em menos de dois meses, completaria 19 anos como educadora na 
Escola Primária de St. Saviour’s. Haviam sido 19 longos anos a dar tudo 
de si, a fazer sacrifícios aos quais ninguém parecia dar valor.

Harriet era uma professora de corpo inteiro, e dizia precisamente 
isso a todos os que lhe perguntavam a profissão.
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— Mas tu não és professora, és assistente — corrigia a mãe com 
visível satisfação. — É a mesma diferença que existe entre um médico e 
o enfermeiro que despeja as arrastadeiras.

Ela já pedira à mãe para parar de dizer aquilo, mas a senhora fizera 
orelhas moucas.

Harriet ensinava as crianças que tinha ao seu cuidado. Proporcionava- 
-lhes conhecimentos inestimáveis sobre elas próprias, conhecimentos  
que não obteriam em mais lado nenhum, num mundo que satisfazia 
todos os seus caprichos.

A mãe não sabia o que dizia. Ninguém sabia.
Tudo o que ela queria fazer era ajudar as pessoas, será que não  

percebiam? 
Porém, não chegara onde chegara a correr riscos desnecessários. 

Escolhia as crianças a dedo; sabia exatamente o que procurar.
Puxou os formulários de candidatura do novo ano letivo para junto 

de si e deu uma nova vista de olhos aos nomes. No dia anterior, havia 
acedido à base de dados dos alunos, imprimido a lista e feito anotações 
a lápis junto a cada uma das crianças.

Naquele período, entraria uma menina que vinha do Sul. Mãe sol-
teira, pai falecido. Tinham acabado de se mudar para uma casa em  
Muriel Crescent. Harriet sabia onde era, à saída da Cinderhill Road,  
em Bulwell, relativamente perto da sua própria casa.

Segundo a base de dados, aquele era o dia em que fariam a mudan-
ça, o primeiro dia naquela zona. Sorriu para si própria, imaginando 
como estaria a ser a transição.

Harriet voltou para o organizador de medicamentos e fechou a tam-
pa com firmeza, fazendo uma pausa para olhar por breves instantes 
pela janela da cozinha. As nuvens plúmbeas pareciam travar uma bata-
lha pela supremacia com as alvas e fofas. Ficou a observá-las, enquanto 
percorriam os céus, obstruindo os últimos raios de sol, até não restar o 
menor indício de luz solar.




