


Para a minha irmã, Klara.
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Oh, meu querido amigo!
Nunca te julguei morto,
Até o teu cavalo voltar para casa
Com as rédeas pelo chão
E os flancos tingidos pelo teu sangue.

Excerto de Caoineadh Airt Uí Laoghaire.
Por Eibhlín Dubh Ní Chonaill (1773)
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Há quatro anos atrás:
Os Três Minutos

No dia do seu décimo aniversário, Nessa ouve uma discus-
são no quarto dos seus pais. Ainda não sabe nada sobre 
os Três Minutos. Como poderia saber? A sociedade inteira 

esforça-se para manter as crianças inocentes. Brinca com bonecas. 
Acredita nas mentiras sobre o seu irmão, e quando o seu sorridente 
pai e a sua sempre preocupada mãe a aconchegam na cama à noite, 
demonstram nada mais que amor.

Mas, naquele momento, na cozinha, com dez velas num bolo 
atrás dela, tudo deverá mudar.

De certeza que o seu pai não sabe que a filha está do outro lado 
da porta e, mesmo assim, sussurra:

— Não precisamos de lhe dizer — diz. — Ela… Seja como for, 
ela não pode fugir. É um caso especial. Podemos dar-lhe mais alguns 
anos para ser a nossa bebé.

«Bebé! A nossa bebé!» Nessa eriça-se quando ouve aquilo. 
Tenta manter-se imóvel porque faz muito barulho com as pernas 
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 defeituosas quando anda. Mesmo assim, quando a sua mãe, Agnes, 
começa a soluçar, decide que já ouviu o suficiente.

— Por amor de Crom — diz. — Estou no corredor. Vou entrar 
e espero que não estejam aos beijos! — Diz a última parte como uma 
piada, mas não lhe sai bem.

— Entra — diz o pai. Ainda tem cabelo grisalho suficiente para 
lhe cobrir a cabeça. À justa. É mais velho ainda que a mãe e, num 
dia mau, Nessa pensa se foi por isso que nasceu tão fraca e apanhou 
poliomielite. O primo disse-lhe isso uma vez e Nessa pensa muitas 
vezes no assunto.

— Sei o que se passa com o Pai Natal — diz, entrando. — Se 
é disso que estão a falar. Há anos que sei, mas…

Agnes dobra-se e começa a tremer como se lhe tivessem dado 
um murro no estômago. Treme com força suficiente para fazer estre-
mecer a cama por baixo dela. O pai abraça-a com força com os seus 
braços compridos e magros e, por um momento, é como se aquele 
abraço fosse a única coisa a impedi-la de se despedaçar.

Um arrepio sobe pela espinha de Nessa. Não poderia saber, mas 
é o primeiro indício do medo que nunca mais a abandonará. Que 
arruinará a sua vida como arruinou a vida de toda a gente no país 
inteiro.

O pai começa também a chorar. As lágrimas dele mal se veem. 
São uma sugestão de humidade nos olhos acompanhada por soluços 
intensos que parecem forçados contra uma mordaça.

Nessa enche os pulmões com dificuldade.
— Seja o que for… — diz. Sente que uma parte dela lhe implora 

que se cale, que pare, que volte para trás! — Seja o que for, quero saber.
Contam-lhe. Falam-lhe dos Três Minutos e do que aconteceu ao 

seu irmão mais velho. E Nessa ri porque é a sua natureza e porque 
a situação é completamente absurda. É uma das partidas estúpidas 
do seu pai! Claro que sim.
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Mas a história horrível não para e o medo começa a aumentar 
cada vez mais dentro dela até lhes gritar, histérica, horrorizada:

— Estão a mentir! É mentira! — Cai quando a sua débil perna 
esquerda perde as forças.

Durante os dois dias seguintes, Nessa recusa-se a brincar ou 
a falar. Mas é demasiado inteligente para não reconhecer a verdade. 
As pistas rodearam-na durante a sua vida inteira e só a monstruosi-
dade daquilo aliada à ingenuidade da sua infância agora terminada 
lhe tinham permitido não reparar antes. Nunca tinha perguntado 
a ninguém onde estavam os adolescentes todos. Ou porque quase 
nunca tinha falado com alguém com 17, 18 ou 20 anos.

Mas, se não deixar que os médicos a ponham a dormir, o futuro 
será assim: nalgum momento durante a sua adolescência, os Sídhe 
virão buscá-la, como acontece a toda a gente. Caçá-la-iam e, se não 
conseguisse fugir-lhes, Nessa morreria.

No terceiro dia, as suas pernas defeituosas levam-na para fora do 
quarto. Tem os olhos secos. Diz:

— Vou sobreviver. E ninguém me vai impedir. — E acredita em 
cada palavra.
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Autocarro

Passaram quatro anos e Nessa está ao sol na estação rodoviá-
ria de Letterkenny. Tudo é velho e todos são velhos também. 
Menos ela própria e Megan, ruiva e de bochechas coradas, 

fumando abertamente tabaco de «estufa» e desafiando os adultos 
à sua volta a fazerem alguma coisa.

Nessa quer dizer alguma coisa à amiga. Alguma coisa como: 
«Só vamos conseguir sobreviver se nos mantivermos em forma.» 
Apenas uma em cada dez crianças consegue sobreviver à adoles-
cência. Mas o calor na cara dela sabe-lhe bem demais para estragar 
o ambiente.

Compram os bilhetes à avozinha na bilheteira e vão procurar 
cadeiras.

— Olha para aquele autocarro! — diz Megan. O motor cansado 
cospe fumo de óleo vegetal reciclado e tudo cheira a fritos. — Vai 
ser uma sorte se conseguir aguentar o peso da mochila que trou-
xeste. Vamos ficar perdidas no meio do nada.
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Um sargento encorpado de meia-idade espera perto do auto-
carro, agitando uma agulha de ferro com dez centímetros de compri-
mento. Transpirando por baixo da boina, limpa a agulha com álcool 
e espeta-a no braço de toda a gente que entra.

— Pareço-lhe um Sídhe? — rosna uma velha.
— Ouvi dizer que podem ter o aspeto que quiserem, minha 

senhora.
— Nesse caso, não quereriam parecer-se comigo!
— Nisso estamos de acordo — diz ele.
A mulher pragueja quando ele a espeta na mesma.
O sargento sorri.
— As minhas desculpas! Supostamente, o ferro magoa-os.
Quando chega a vez de Nessa, o guarda olha-lhe para as pernas 

e não consegue evitar fazer uma cara de pena. Os teus pais não te 
amavam o suficiente para te matarem?

A expressão de Nessa permanece neutra.
— Mais alguma coisa? — pergunta.
Megan intromete-se.
— Desculpe, sargento. — Fala num tom educado e respeitoso. 

Tem a cara mais doce do universo: bochechas rosadas e olhos verdes 
brilhantes. — O que a minha amiga quer dizer é: Mete-te na tua vida, 
seu farejador de bosta intrometido.

Quando é Megan a enfrentar a agulha, o sargento certifica-se a 
dobrar de que não é uma espia. Aguenta bem o ferro, mas, quando 
ele o retira, pontapeia-lhe os pés e torce-lhe o braço atrás das costas, 
deixando o adulto com o dobro do seu tamanho de joelhos à sua 
frente.

— Megan — grita Nessa. — Chega!
— Eles treinam-nos muito bem — diz Megan, piscando o olho. 

Solta-o e entra no autocarro.

* * *
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O autocarro dirige-se aos solavancos a Monaghan, com Megan 
a tagarelar a viagem inteira, quase sempre em inglês. Nessa tenta 
responder em sídhe, não por adorar a língua, mas porque a sua 
capacidade de falar a língua do inimigo poderá salvar-lhe a vida 
um dia.

Sabe que devia procurar uma amiga melhor. Alguém que não 
fumasse ou não tivesse o cabelo perigosamente comprido. Mas 
Nessa não está pronta para sacrificar toda a felicidade e diversão do 
mundo devido aos inimigos ancestrais da sua raça. Ainda não.

Pouco depois de passarem por Lifford, atravessam uma ponte 
e entram no que costumava ser a Irlanda do Norte. Já ninguém se 
preocupa com esse tipo de coisa. A única fronteira reconhecida pelos 
Sídhe é o mar que rodeia a ilha de onde foram expulsos milhares de 
anos antes. Nenhum humano pode sair ou entrar. Nada de medica-
mentos, vacinas ou peças de substituição para as fábricas que costu-
mavam fabricá-los. Nada de mensagens de esperança ou amizade. 
Absolutamente nada.

Um véu de névoa ergue-se ao largo e todos no interior, indepen-
dentemente do que estivesse escrito outrora nos seus passaportes, 
pertencem à mesma espécie ameaçada.

O rapaz entra em Omagh. Parece em forma, claro. Tem o corpo 
de um atleta. A maioria dos adolescentes são iguais, mas não parece 
estranho nele, apesar de ainda não ter parado de crescer. Sorri 
quando as vê.

— Para Dublin, meninas? — As palavras em sídhe saem-lhe 
com naturalidade. Nessa gosta da aparência dele e da sua confiança 
afável e luminosa. Ele também gosta dela, parece-lhe, mas ainda não 
lhe viu as pernas.

Como é habitual, é Megan quem responde.
— O nosso colégio de sobrevivência fica em Roscommon.
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— Aquele em Boyle? Já ouvi falar dele. Não é verdade que um 
dos rapazes de lá sobreviveu há duas noites?

As raparigas abrem a boca de espanto.
— Quem? — pergunta Nessa.
Vinte e cinco anos antes, quando os Sídhe começaram a levar 

adolescentes, menos de um em cem sobrevivia. Naqueles dias, com 
o treino constante, com a boa forma física, com o estudo e com 
cada cêntimo a mais gasto num país empobrecido para conseguir 
que sobrevivessem, as suas probabilidades foram multiplicadas por 
dez. Mas esse número continua a ser suficientemente baixo para 
que a possibilidade de alguém que se conheça ter escapado a encha 
de entusiasmo.

— Ponzy, acho eu. É um nome a sério?
— Nem pensar! — guincha Megan. — O Ponzy não! Não esse 

merdas insignificante! — Mas ri-se porque gosta de Ponzy. Toda 
a gente gosta de Ponzy. Nessa sorri com força suficiente para sentir 
dor nas bochechas e o rapaz desconhecido alegra-se em resposta, 
mas não tanto como deveria.

— Mas… — diz. — Mas voltou um bocado… diferente.
— Diferente como? — pergunta Nessa. Atrás da cabeça do rapaz, 

passam por uma aprumada casa rústica com sebes bem aparadas 
e um jardim convertido em horta cheio de alfaces. Nunca esquecerá 
aquilo porque, em vez de lhe responder, o rapaz desaparece e as suas 
roupas vazias caem no chão.

Todos os outros demoram um segundo a perceber, mas Nessa 
não. Levanta-se imediatamente.

— Pare! — grita. A seguir, percebe que falou em sídhe e repete 
a ordem em inglês. — Tivemos um Chamado — grita. — Motorista! 
Tem de recuar! Marcha-atrás!

Megan, orgulhosa proprietária de um relógio de corda, já come-
çou a contagem decrescente.
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— Vinte segundos — diz. — Acho que… posso ter perdido 
alguns no início.

Passou já meio minuto de pânico quando o autocarro começa 
a recuar e Nessa precisa de se segurar para não cair. Um carro 
do governo aproximou-se por trás deles e os passageiros ao fundo do 
autocarro acenam freneticamente para o fazerem sair do caminho. 
Desperdiçam 60 segundos inteiros daquela forma, mas não tardam 
a estar outra vez ao lado da casa com o jardim de alfaces e Nessa 
ordena a paragem.

Pensa se teria sido ali. Ou um pouco mais à frente?
— Quanto tempo? — pergunta, elevando a voz.
— Dois e quarenta e cinco — responde Megan, olhando o longo 

ponteiro homicida. — Três minutos agora!
É nesse momento que o rapaz regressa. Contando com rigor, os 

famosos «Três Minutos» são três minutos e quatro segundos. Toda 
a gente sabe aquilo porque muitos Chamados foram filmados por 
câmaras de videovigilância no terrível primeiro ano.

O corpo do rapaz reaparece e cai com força no chão. Nessa  sente-se 
aliviada por ver que não é um dos verdadeiramente horríveis. Não há 
nada ali para dar a volta ao estômago além de um pouco de sangue e 
de um par de minúsculos chifres a crescer da parte de trás do crânio. 
Os Sídhe conseguem ser muito mais criativos que aquilo e têm mesmo 
algo a que os peritos chamam «sentido de humor». Nessa estremece.

— Não o tiveram com eles durante muito tempo — sussurra 
Megan. — Não puderam aplicar-se a sério.

Alguns dos passageiros mais velhos choram e querem sair do 
autocarro, mas já não é como nos primeiros tempos. Podiam interfe-
rir com o corpo enquanto tentassem passar por cima dele e isso não 
era permitido. O rapaz com chifres ficaria ali deitado até os agentes 
do Departamento de Recuperação o terem examinado adequada-
mente em Monaghan.
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Megan cala os que choram com um olhar de ódio e fica sentada 
no seu lugar, olhando fixamente em frente. Nessa também tenta 
parecer calma e olha a paisagem campestre por onde passavam, ten-
tando não pensar em todos os homicídios cometidos por uma fação 
ou por outra para conseguirem cultivar aqueles terrenos.

Dá um salto quando Megan a segura pelo ombro e silva:
— Para!
— Paro? Paro o quê?
— Estavas outra vez a bater com a cabeça. Na janela.
— Ah, sim. — Nessa sente a nódoa negra a formar-se na sua 

testa. Percebe que respira com dificuldade, parecendo um peixe fis-
gado, tendo mais consciência do corpo do rapaz bonito do que de 
qualquer coisa na sua vida.

Os Sídhe levaram-no durante pouco mais de três minutos, mas, 
no seu mundo, a Terra Cinzenta, passou um dia inteiro, com cada 
segundo repleto de pânico e dor.

— É por ser parecido com o Anto? — pergunta Megan.
Nessa suprime um arrepio.
— Não é nada parecido com o Anto.
A ruiva encolhe os ombros. Não se importa. E Nessa também 

não se devia importar. Se quiser sobreviver, pelo menos.
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Levam as mochilas para dentro do portão e descalçam-se para 
endurecer a planta dos pés. Nessa sabe que a sua amiga anda 
mais devagar do que precisa para lhe poupar o embaraço. 

Nenhuma delas fala. É um belo fim de tarde, com o outono quase ali. 
As gralhas-cinzentas, crocitando tão alto quanto possível, encheram as 
árvores de penas cinzentas e pretas. De vez em quando, um grupo delas 
instala-se sobre os dormitórios cobertos de hera e sobre os edifícios 
austeros que se encolhem entre eles. Sim, o Colégio de Sobrevivência 
de Boyle é uma mistura atabalhoada de velho e novo, mas Nessa sente-
-se sempre aliviada quando o vê. Por mais que ame os seus pais, aquele 
é o seu verdadeiro lar, onde toda a gente enfrenta o mesmo perigo  
e o mesmo medo, partilhando também a mesma esperança.

A 100 metros da entrada principal, Anto vem juntar-se a elas. 
Nessa vê-o sorrir timidamente e tem de se esforçar para suprimir 
o sorriso que ameaça dominar-lhe a cara. Não podem estar juntos 
e nada alterará isso. Não podem.
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— Como estão as coisas? — pergunta ele, com o seu sotaque de 
Dublin, arrastando as vogais nas direções erradas. — Viram poças 
giras em Donegal?

Não importa que seja bonito ou que tenha uma cara maliciosa. 
Megan revira-lhe os olhos.

— Tenho aquele maldito relatório para entregar à Perua, por 
Crom — diz ela. — Não posso desperdiçar o meu tempo com gente 
como tu, Anto, seu dub fedorento. — E afasta-se, deixando-os a par-
tilhar um silêncio embaraçoso.

Nessa gosta que Anto não se ofereça para lhe levar a mochila 
e que nunca, nem uma única vez, tenha visto pena nos seus olhos. 
O que ele mais gosta é de rir, sentindo uma alegria contagiosa que se 
alastra onde quer que ele esteja.

Mas não se ri naquele momento. Caminham mais próximos do 
que deveriam, com respirações sincronizadas, os olhos fixos à sua 
frente, e ambos recordando a mesma coisa: aquela vez em que ela 
o beijou por acidente durante dez minutos inteiros.

Foi no dia em que Tommy foi levado. A primeira vez que viu 
o que os Sídhe conseguiam fazer a alguém. O que lhe podiam 
fazer a ela. E todas as ânsias inúteis se libertaram ao mesmo tempo, 
despedaçando a barragem que tinha construído para as conter. 
 Reconstruiu-a, depois disso. Mais forte que nunca.

Quase tinham chegado à entrada principal quando Nessa o ouve 
dizer:

— Porque não?
Nessa não precisa de perguntar a que se refere. Para, forçando-o 

a parar também.
— Disseste-me que gostavas do meu cabelo — diz ela.
— É verdade. — A mão esquerda dele brinca com o crucifixo que 

a mãe lhe oferecera. Já sabe que aquilo não lhe vai agradar.
— Rapei-o.
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— Claro, Nessa. O Nabil aconselhou que todos o fizéssemos. 
Cortei a minha trança.

— Certo, Anto. E gostava de ter cabelo. Quando vou a casa, 
a minha mãe chora por me ver careca. Mas agora… nada, mesmo 
nada consegue agarrá-lo, percebes? Quando os Sídhe me  Chamarem, 
será menos uma preocupação.

— Claro. — Tem a face pálida. Odeia aquilo. Odeia falar sobre 
o dia inevitável em que todos serão levados. Mas evitar isso é o pro-
blema que todos têm ali. Sonham acordados. Constroem laços e dis-
trações às escondidas. Comem demasiado. Não treinam o suficiente. 
Falam inglês em vez de sídhe.

Diz-lhe a mesma coisa que disse uma vez aos seus pais:
— Vou sobreviver. — A sua voz é tão fria quanto consegue 

 torná-la, ou seja, realmente muito fria. — Aquela vez com o Tommy 
foi uma ocasião isolada. Já não estou interessada.

Anto não está autorizado a entrar no dormitório das raparigas. 
Deixa-o ao fundo das escadas e a cara dela está tão pálida como uma 
folha de papel por escrever. Nessa não olha para trás. As mãos dela 
não tremem. Nem sequer ligeiramente. Está a ficar muito melhor 
naquilo. Conhece Anto muito bem. Pode acreditar que a deixará 
em paz.

Milagrosamente, continua controlada quando chega ao topo das 
escadas. Tem um nó na garganta, mas ninguém consegue ver isso e 
a velocidade com que respira será atribuída ao esforço de transportar 
uma mochila pesada.

Mas, apesar do que disse sobre distrações, Nessa é um risco 
muito maior para Anto do que o oposto. Entre toda a gente que 
conhece, o espírito dele é o mais gentil. Estupidamente gentil. Inu-
tilmente gentil. Por Crom, como a irrita! Ninguém que pense da 
mesma forma que ele durará um minuto no outro mundo. Morrerá 
e não será rápido.
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Para! Para! Não se pode dar ao luxo de ter tais pensamentos. 
Em mais do que uma ocasião, os pensamentos deixaram-na… descui-
dada, levando-a a fazer aquela estupidez digna de um Romeu.

Passa pelas portas giratórias e entra numa sala bem iluminada 
contendo 30 camas. Dessas, 26 ainda estão ocupadas, mas estão no 
Ano 5, o ano crucial em que a maioria dos ocupantes serão  Chamados. 
A prova daquilo pode ser vista no piso de cima, onde o dormitório das 
raparigas do Ano 6 contém apenas seis camas, cinco das quais ainda 
usadas. Quanto ao Ano 7, restam apenas dois rapazes e uma rapariga, 
e nenhum deles chegará ao Natal.

Mas ninguém se comporta como se acreditasse naquilo. 
 Antoinette fuma à janela, sorrindo ao resto delas com bochechas 
gordas e morenas. Pelo menos quinze delas já ali estão. Raparigas 
atléticas de todas as partes da Irlanda, com aniversários em setembro 
ou no início de outubro.

Nicole faz conversa fiada com Marya. Emma, a «Roedora» parece 
camuflar-se contra a parede enquanto Liz Sweeney, encostada a um 
canto, franze o sobrolho a toda a gente.

Passaram todas duas semanas em casa e têm muitos motivos de 
conversa. Aoife ergue um pacote de doces preparados pela sua avó 
polaca. Herdou o cabelo louro e uma generosidade absurda da mesma 
fonte, mas o seu sotaque é tão dub parolo como o de Anto.

— Ouviste dizer que o Ponzy se safou? — pergunta-lhe Aoife.
— Sim! — E Nessa sente finalmente a tensão erguer-se dos seus 

ombros. — Grande Ponzy! Voltará como veterano?
— Não sei… Vai ficar em casa por agora. Mal posso esperar para 

ler o relato dele. Ei. Queres um biscoito?
Nessa nunca aceita biscoitos, claro. Abana a cabeça.
Como prometido, Megan foi entregar o seu relatório à Sra. Breen, 

a diretora da escola, conhecida como «Perua». Nessa pode deixar a 
mochila sobre a cama da amiga até conseguir organizar-se.
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A primeira coisa a sair da mochila é a sua História dos Sídhe, 
umas meras cem páginas contendo tudo o que a humanidade sabe 
acerca da espécie que jurou levar os irlandeses à extinção. Existem 
livros maiores a seu respeito, claro, chegando aos milhares de pági-
nas em alguns casos. Mas os seus autores pouco mais terão a ofere-
cer do que medo e especulação. Nessa prefere factos e não há um 
único parágrafo da História que não saiba de cor.

O livro seguinte é mais pesado. Contém os Testemunhos do ano 
anterior: os relatos dos rapazes e raparigas que regressaram da terra 
dos Sídhe com vida e suficientemente sãos para conseguirem relatar 
o que viram e ouviram.

O último livro, um presente da sua mãe quando saiu de casa pela 
primeira vez, é o Dánta Grádha, uma coletânea de poemas de amor. 
É exatamente o tipo de coisa que disse a Anto que não lhe despertava 
qualquer interesse. Também sabe a maior parte daquele de cor.

As portas duplas voltam a abrir. Sarah Taaft ergue-se ali como um 
compacto bloco de músculo. A marine americana terá quase 50 anos, 
marcada pelo vento e pelo sol, mas nem a idade nem os elementos 
a amaciaram minimamente.

— Vamos correr — grita em inglês. Nunca aprendeu uma pala-
vra de sídhe. — Fatos de treino vestidos.

Nessa sente um momento de horror quando aquele olhar claro 
se fixa nela.

— Vens, Nessa?
— Claro que vou. — Sente-se corar, sobretudo quando vê Taaft 

revirar os olhos.
— Não vamos esperar por ti.
— Nunca esperam.
Nessa não precisa da caridade delas. É a primeira a mudar de roupa. 

A primeira a chegar à porta dupla. E ninguém consegue ultrapassá-la por 
uma escada abaixo. Desenvolveu uma técnica de manter as pernas fixas 

The Call.indd   23 23/05/17   10:09



24

PEADAR O’GUILIN

e deslizar de degrau em degrau sobre a planta dura dos pés. Nunca está 
a mais de um passo do desastre, apoiando-se no corrimão e na parede 
apenas com os braços para manter o controlo.

Taaft grita atrás dela.
—Não há escadas na terra das fadas, miúda! Isso não te vai aju-

dar lá!
Nessa atinge o piso térreo com uma velocidade incrível, caindo 

de forma precisa para deslizar sobre os mosaicos polidos quase até 
à porta principal.

Chuckwu chega com os seus sacos ao ombro.
— Que fazes no chão? — pergunta.
— Estou a fazer uma corrida, claro. — Recusa a mão que lhe ofe-

rece para a ajudar a levantar-se. Ouve já o murmúrio de riso do resto do 
dormitório, correndo pelas escadas atrás dela. — Tenho de ir. — Dali 
até às árvores, pode apenas coxear e a turma inteira ultrapassa-a sem 
dificuldade. Vê Antoinette, sorrindo e soprando-lhe um beijo a cheirar 
a tabaco enquanto Liz Sweeney tenta abrir caminho à força. Até Megan 
já chegou, ainda com um braço fora do fato de treino.

— Maldita Perua! Conto-te depois, Ness…
E, por fim, vem Taaft, passando por ela a correr.
— A sério, miúda…
E desaparecem. As pernas de Nessa doem-lhe quando chega às 

árvores, mas não se permite descansar.
— Cumpre as regras — murmura. — Cumpre as regras.
Tornou-se especialista naquilo com o tempo. Vê ramos que têm 

o tamanho certo e sabe exatamente como parti-los até, momentos 
depois, criar para si um par de muletas flexíveis.

Nessa tem braços mais fortes do que qualquer pessoa que conheça. 
Em distâncias curtas, consegue acompanhar a maioria dos corredores 
da sua turma, tanto rapazes como raparigas. Mas não naquele dia. 
Será uma corrida circular, como costumam chamar-lhe.
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Leva uma hora, descendo até à depressão entre colinas com 
as muletas deslizando perigosamente sobre as primeiras folhas caí-
das do ano até que, com o crepúsculo, alcança a formação conhecida 
como «o Velho». Vê a figura solitária da sargento Taaft ali sentada, 
segurando uma garrafa de cerveja ilícita.

Nessa para antes de a alcançar. Treme e transpira, arfando muito 
mais do que qualquer uma das colegas naquele ponto.

— Desiste, miúda — diz Taaft. — Vai para casa.
Nessa suprime a primeira resposta que lhe ocorre. É perigoso 

antagonizar Taaft. Há um motivo para ser o único membro do corpo 
docente sem alcunha.

— Porque está aqui, sargento?
Taaft ergue o olhar. Tem uma expressão irada feita de dores de 

dentes e de maçãs bravias. Mas, entre o cheiro a pinheiro e os raios 
meigos do sol poente, parece tão serena e encantadora como a Virgem.

— Talvez espere conseguir caçar uma fada.
— Um dos Aes Sídhe?
— Claro. Achas que não conheço essas palavras, miúda? O «Povo 

dos Montes»? — Bebe um longo gole da garrafa de barro. Há várias 
garrafas iguais a seus pés. — Até sei de onde vem o nome. Li aquele 
vosso Livro das Conquistas. Sobre como os expulsaram dos seus lares 
e os forçaram a aceitar aquele tratado…

— Nem sequer era nascida! Ninguém era!
— A tua gente enviou-os para «baixo dos montes». Seja lá isso 

o que for. E, milhares de anos depois, voltam a aparecer e acabam 
com vocês.

— Não vão conseguir! — Nessa enche os pulmões. Começa a sen-
tir o suor a gelar sobre a pele. Sabe que devia ir, mas não dará a Taaft 
a satisfação de a abalar. — Somos cada vez mais a sobreviver — diz. 
— Chegámos a um sobrevivente em cada dez pessoas. Há cinco anos, 
sobrevivia um em cada cento e vinte e cinco.
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—As fadas não aceitarão isso, miúda. Podes apostar a vida em 
como estão a concerber um plano agora mesmo para inverter as 
probabilidades. Seja o que for, só espero que venham até aqui para 
poder partir-lhes os seus pescoços magricelas com as minhas mãos.

E é exatamente o que faz à garrafa de barro. Estala, tão sonora 
como um tiro, entornando cerveja no chão.

Nessa engole em seco.
— Tenho de voltar, sargento.
Parar para falar foi um erro. Dá tempo aos braços para recorda-

rem o quão cansados se sentem. Desliza pela ladeira abaixo, com 
as pernas ficando presas nas raízes e nas pedras. Quando chega 
ao refeitório, já todas tomaram banho e as suas colheres roçam 
o fundo dos pratos.

Anto parece aliviado por a ver e, a seguir, finge não ter repa-
rado enquanto se dirige para uma das mesas das raparigas e encon-
tra lugar entre Megan e Antoinette. Conor Geary, por outro lado, 
seguiu-a com os olhos desde a porta. Ninguém é mais alto nas mesas 
dos rapazes. Conseguiria esborrachá-la com um punho e parece 
sempre que é essa a sua intenção. Descobriria porquê em breve, mas 
não naquele dia.

— Por Crom, tresandas! — diz Megan. — Felizmente, este gui-
sado nojento está a destruir aos poucos os meus sentidos. Olha! 
Guardei-te quantidade suficiente para te obrigar a passar a noite na 
casa de banho.

— Porque iria à casa de banho quando a tua cama fica ao lado 
da minha?

— Estás a dizer que sou uma poia, Nessa Doherty.
— Estou o quê?
— Se a minha cama é uma sanita e eu estou nela, então…
Antoinette interrompe-as. Tem o prato tão limpo que parece ter 

acabado de sair da loja. Mergulha o garfo na mistela quase fria.
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— É sempre um prazer ajudar, minhas queridas.
São oito à volta da mesa no refeitório enorme, com cada turma 

distribuída pela sua secção e com os rapazes separados das rapari-
gas. O maior grupo é formado pelos miúdos de 10 anos do Ano 1. 
Parecem tão minúsculos, tão fracos e doces. Ficam paralisados como 
coelhos quando a campainha toca ou quando um dos encorpados 
instrutores olha para eles.

No extremo do refeitório, fica a mesa dos sobreviventes, onde 
três dos que regressaram dos Sídhe comem, acompanhados pelos 
instrutores. Nabil está lá esta noite, mesmo que não toque em carne 
de porco. Os seus grandes olhos escuros parecem sempre dema-
siado tristes para uma cara tão gentil. Talvez as cicatrizes que lhe 
interrompem a barba sejam o motivo. Mas não impressiona Taaft, 
no entanto, que franze a testa ao descobrir que o único lugar vazio 
fica à esquerda do francês.

Depois, há as mesas dos professores, onde Allanna Breen é rai-
nha. É uma famosa erudita, escreveu a História dos Sídhe e fala a sua 
língua como uma nativa. Está acompanhada esta noite pela cadavé-
rica Sra. Sheng, professora de medicina de campanha, e pelo ana-
fado e corado Sr. Hickey, outro sobrevivente, um dos primeiros, que 
ensina teoria da caça. Ri-se de alguma coisa, mas, qualquer que seja 
a piada, é o único a percebê-la.

Muitos dos outros professores preferem comer sozinhos ou 
estão na cidade próxima de Boyle.

Alanna Breen bate com um talher no copo e o silêncio alastra 
pelo refeitório. Levanta-se, sem se preocupar com a forma como 
as peles penduradas do seu pescoço estremecem quando se mexe, 
mesmo que aquele traço em particular lhe tenha valido a alcunha 
de «Perua» entre os alunos. A sua aparência não é melhorada pelo 
queixo minúsculo encolhido à sombra de um enorme nariz de rampa 
de esqui. No entanto, a sua voz é forte e as palavras saem-lhe com 
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facilidade, cada uma como joia gramatical perfeita em caso, género, 
tempo e número.

— Já todos terão ouvido que um dos nossos, o Ponzy, sobreviveu 
a um Chamado.

Espera que os aplausos e gritos de júbilo terminem.
— Não voltará para Boyle, mas o seu relato será publicado no iní-

cio da próxima semana. Haverá cópias no meu gabinete, e o Sr. Hickey 
— faz uma vénia ao cavalheiro de cara rubra a seu lado — partilhará  
as partes relevantes com vocês todos.

— As partes relevantes, professora? — É Bartley quem pergunta. 
Um dos dois colegas de Ponzy que sobram no Ano 7.

— As partes relevantes — confirma ela. A assistência  sente-se 
tão atordoada que mais ninguém diz nada durante algum tempo. 
Os relatos de sobreviventes são sempre publicados na íntegra. Mas 
o rapaz no autocarro naquela manhã, o rapaz que foi  Chamado, 
disse qualquer coisa sobre Ponzy. Disse que tinha ficado… 
 diferente.

— Todos conhecemos o Ponzy — diz a Sra. Breen. — Ou o Jack 
Ponsonby, como talvez seja mais adequado chamar-lhe. Pediu… 
Pediu que o recordássemos como era. E, depois de ter lido o relato 
dele e de ter consultado o nosso professor de teoria da caça, decidi dei-
xar de fora o último parágrafo e quaisquer fotografias dos… hmm… 
ferimentos do Ponzy. Essa questão está arrumada. Ficamos felizes por 
o termos de volta. Por termos outro sobrevivente para manter vivo 
o futuro do nosso querido país. A sobremesa será servida dentro de 
um momento. Antes disso, o brinde.

E ergue o copo, imitada por todos os outros, gritando com fervor 
e paixão:

— A Nação deve sobreviver! O futuro é nosso!
Nessa repara que os miúdos de 10 anos não participaram no 

brinde. Em vez disso, têm as cabeças pousadas nas mesas.
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— Coitadinhos — diz Antoinette. — Estão a dormir. Deram-lhes 
o Chá das Boas-Vindas.

— Acho isso nojento — diz Megan. E Nessa acena com a cabeça, 
apesar de não concordar com a amiga. Os miúdos do Ano 1 estão 
prestes a aprender a lição mais importante que o colégio de sobrevi-
vência poderá ensinar-lhes. Dentro de poucas horas, cada um deles 
acordará nu e sozinho na floresta. É uma experiência que os assus-
tará e que os marcará para sempre. É essa a intenção porque, se vol-
tar a acontecer, significará que foram Chamados pelos Sídhe.
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A aula de história dá para dormir até que, do nada, a Perua 
pergunta a Antoinette:
— Porque achas que estás aqui?

— Quem? Eu? — Antoinette quase salta da cadeira. Tapa à pressa 
o tronco masculino de proporções heroicas que rabiscava na mesa. 
Não é o tipo de coisa que a Sra. Breen aprecie, sendo a diretora do 
colégio. — Hmm… porque estou aqui, professora? Hmm… Porque 
os Sídhe querem matar-me?

— Querem mais do que matar-te, rapariga. Querem torcer-te. 
Amarrotar-te como um papel velho. Estou a tentar salvar-te e não 
ouves nada do que digo!

A diretora não costuma dar aulas, mas Chapman está num dos 
seus «dias» e não recupera até a sua provisão de álcool se esgotar. 
A Sra. Breen já preparou a papelada para a despedir. E há outros 
professores também na lista.

A Sra. Breen é mais rija.
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Pertence à geração sortuda que passou pela adolescência antes de 
os adolescentes começarem a aparecer com inacreditáveis e assusta-
doras mutilações. Lembra-se do momento em que os aviões saíram do 
espaço aéreo irlandês, despenhando-se do alto, vazios. Lembra-se  
de ler sobre o último barco de passageiros a sair de Dublin, sobre como 
encalhou na costa de Wicklow sem vivalma a bordo além de rataza-
nas e animais de estimação solitários. E tinha uma irmã mais nova, 
da idade de Antoinette, cujo corpo não foi autorizada a ver depois de 
os Sídhe a terem Chamado.

A Sra. Breen quer gritar aos seus alunos, mas para quê?
— Professora — começa Antoinette —, não consigo perceber 

o que esse homem… esse Geng… Geng…
— Gengis Khan.
— Sim, esse. Não percebo o que tem que ver connosco.
A Sra. Breen sorri. Ergue um retrato do homem.
— Antoinette, apresento-te o teu antepassado.
— Ele? Não é nada parecido comigo! O meu pai é nigeriano!  

E a minha mãe é…
— Sei muito bem o que a tua mãe é, rapariga! — Uma mulher 

incrível, mas muito menos encantadora que a filha. — Mas tens razão. 
Não se parece nada com ninguém no Ano 5. E, no entanto, é o ante-
passado de todos nós. Sem exceção. Sei que não acreditas e não per-
cebes que relação poderá isto ter com os Sídhe, mas vou explicar. 
Deixa-me começar por dizer que teve muitas amantes.

— Como eu, professora! — grita o Conor. E o seu estatuto na 
turma obriga toda a gente a rir-se, obedientemente. Até a Sra. Breen 
força um sorriso.

Mas Nessa não reage. Porque Anto, o brincalhão compulsivo, 
não resiste a brincar com o fogo.

— Não como tu, Conor — diz. — Duvido que as amantes do 
Khan fossem tão bonitinhas como tu.
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A turma ri-se com vontade daquela vez. Até Conor se ri, aparen-
temente sem ter ficado ofendido.

Mas, depois da aula, a sua fúria abate-se sobre Anton no 
 corredor.

Os miúdos foram treinados para lutar, para ferir, por membros 
das antigas forças especiais de meio mundo. E Conor aprendeu 
melhor que ninguém. Anto também não é nada mau. É suficien-
temente rápido para bloquear os primeiros golpes, mas, antes que 
alguns dos outros consigam atirar o seu atacante ao chão, enquanto 
Nessa tenta aproximar-se, Conor já deixou um olho negro e já partiu 
uma costela.

Nessa sente-se alvoroçada. Só consegue pensar: E se o Anto for 
Chamado agora mesmo? Naquele estado enfraquecido? E se os Sídhe 
o Chamarem?

E ele talvez pense o mesmo porque treme, sangrando dos lábios 
feridos. Tenta desesperadamente não chorar à frente de toda a gente. 
Nessa quer ir ter com ele e levantá-lo. Quer abraçá-lo com força 
e essa seria a coisa certa, a única coisa humana a fazer.

Reprime tudo isso. A culpa é dele. Só dele. Foi como se pedisse 
aquilo. Nessa está ali para sobreviver. Não se preocupa com nin-
guém e a sua cara mantém-se tão serena como a imagem de um 
santo.

Anto conseguirá vê-la na multidão, enquanto os amigos o aju-
dam a levantar-se, mas também conhece as regras e os seus olhos 
afastam-se dela. Coxeia para longe, como um cão espancado.

Ninguém fala em sua defesa. Ninguém o acompanha. Muitos 
riem-se, na verdade.

Entretanto, Conor afasta os membros do seu grupo como se 
 fossem pulgas.

— Quanto mais depressa aprender respeito, mais o sangue dele 
ficará dentro do corpo.
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— Não te preocupes — diz Megan ao ouvido de Nessa. — Aquele 
merdas passará dias na Jaula por isto.

Só se um instrutor o tivesse apanhado em flagrante porque ser 
um rufia nunca será tão mau como ser um bufo.

À noite, Nessa volta a fazer a estupidez, a estupidez que jurou 
que nunca repetiria. Tem crescido dentro dela desde que o rapaz de 
Omagh foi Chamado no autocarro e os acontecimentos do dia torna-
ram a pressão insuportável.

Quando os outros sucumbem a um sono exausto, Nessa sai de 
baixo da colcha e guarda o papel no bolso de peito do seu pijama.

— Onde vais? — sussurra Megan. Tem um instinto sobrenatural 
para saber quando Nessa faz alguma coisa que não devia.

— À casa de banho?
— Nunca vais depois de apagarem as luzes.
— Vou. Mas tu estás sempre a dormir.
— Não, não estou, sua pega imunda. Avisei-te da última vez, não 

avisei?
— Dorme.
— Achas que consigo dormir agora? — Mas Megan suspira 

e deita-se.
Como prometido, Nessa dirige-se para a casa de banho, que 

é uma pequena divisão ao fundo do dormitório. Cruza-se com Emma 
Roedora na porta. A rapariga só dá pelos ombros de Nessa, mas 
é uma das corredoras mais rápidas do seu ano.

— Hmm… Talvez seja melhor esperares um bocado, Nessa.  
E abre uma janela. Desculpa.

— Tudo bem — diz Nessa.
O cheiro não é tão mau como anunciado, mas abre a janela, 

mesmo assim. A seguir, despe o roupão e sai, vestida só com o seu 
pijama fino. Está no terceiro andar. Em baixo, as pedras rachadas 
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e velhas do pavimento esperam-na se cair. Quase têm a sua oportu-
nidade quando uma perna fica presa no parapeito. Mas, depois disso, 
os seus braços poderosos fazem a maior parte do trabalho.

A construção deficiente dos edifícios do dormitório dá a Nessa 
muitos apoios para as mãos. Melhor ainda é a hera que teve uma 
geração inteira para crescer com força. Trepa de lado, sentindo-se 
eufórica. Aquela não é uma ação de sobrevivente. Vai contra tudo 
aquilo em que acredita, contra tudo aquilo que precisa de fazer. Nada 
disso conseguirá afastar-lhe o sorriso da cara.

Chega à janela do corredor. Ouve um latido lá dentro e vê alguns 
cães deambulando por ali. A sua missão é procurarem espiões Sídhe 
inexistentes. Mas os alunos têm a teoria de que as autoridades que-
rem apenas manter os rapazes e as raparigas separados. Nenhuma 
grávida conseguiu sobreviver ao Chamado. Não aconteceu uma única 
vez em 25 anos. Então porque não nos põem em escolas separadas?

Os animais rosnam e Nessa percebe uma coisa horrível: Sabem 
que estou aqui! Entra em pânico, afastando-se até o barulho ficar para 
trás e até encontrar a janela de outra casa de banho.

Está exausta. A sua respiração ofegante parece tão sonora como 
o rosnado de qualquer animal.

É naquele momento que é mais provável que a apanhem. Depois, 
passará um dia inteiro na Jaula sem comida e sem nada para fazer 
além de refletir na sua fraqueza cada vez maior e na possibilidade de 
ser Chamada a qualquer momento.

Mas acalma a respiração e consegue forçar a janela a abrir. 
Minutos depois, está no dormitório dos rapazes, rodeada por ron-
cos. Ser encontrada ali seria pior do que a Jaula. Significaria cair 
em desgraça e ser tão gozada que pediria aos Sídhe que a viessem 
salvar! Sentia os músculos trémulos e as suas pernas não colabo-
ravam enquanto tentava mover-se em silêncio, contando as camas: 
uma… duas… e três.
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Aquela sombra é Anto, que precisa de a esquecer para que algum 
dos dois tenha uma hipótese de sobreviver. As narinas dela palpitam 
com o cheiro do medicamento que lhe deram para os ferimentos. 
Ouve a sua respiração suave e tenta ver a forma dele por baixo da 
colcha. Pensa, enquanto o suor começa a arrefecer-lhe sobre a pele, 
em como ficaria quente ali debaixo. Mas tudo o que faz é enfiar-lhe 
o papel por baixo da almofada.

A descida é muito mais difícil.
«És uma parva», disse-lhe Megan depois da última vez.
«Se fosse um rapaz, dirias que sou romântico. Como Romeu na 

varanda!»
Megan revirou-lhe os olhos.
«Não diria nada disso! Foi o filme mais estúpido de sempre. 

Nem sequer era em inglês. Não sei que língua era aquela.»
A mão de Nessa escorrega, e ela choraminga como uma criança, 

mas a outra mão consegue segurar-se e o deslize vale-lhe um joe-
lho esfolado. Quando chega à janela onde os cães patrulhavam, vê 
algo estranho: cinco cães estão deitados ali, juntos. Parecem dormir, 
mas… mas têm os olhos abertos. Será normal? Mas está demasiado 
cansada para se preocupar com isso naquele momento.

A primeira coisa que faz quando volta a entrar pela casa de banho 
das raparigas é ficar deitada no chão durante dez minutos. O linóleo 
parece-lhe uma alcatifa. Imagina a cara de Anto de manhã quando 
encontrar a mensagem que lhe deixou:

E há muito tempo que não durmo
Esperando o sabor dos seus beijos

Não perceberá uma palavra, porque os versos estão escritos 
em irlandês. Mas, se conseguir pesquisá-los, num país sem acesso 
à internet há 25 anos, descobrirá que fazem parte de um poema 
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escrito por uma rapariga que morreu há muito tempo: Rapaz do 
Cabelo Entrançado. E talvez se lembre de que também teve o cabelo 
entrançado, um dia.

Não lhe pode dar mais nada. E não pode dar mais nada a si 
mesma. A alegria ameaça acumular-se novamente até se tornar 
riso. Mas chegou o momento de a selar outra vez no frasco. A mão 
escorregou-lhe a dada altura! Quase caiu! Teria de ser a última vez. 
Foi uma exceção. Uma segunda exceção.

De volta ao dormitório, as formas das suas amigas rodeiam-
-na. Uma delas mexe-se. E parece voltar a ficar quieta. De repente, 
o colchão fica plano. E Antoinette, a generosa, encantadora e tola, 
 desaparece.
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