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Quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, acorda.

— Carl Jung
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C APÍTULO I

g

Ecoam vozes vindas da sala de jantar pelas escadas de nogueira 

acima, indistintas, zumbindo, intrusivas. Com as mãos a tremer, 

fecho a porta ao entrar. O meu mundo fica em silêncio. Encosto 

a cabeça à porta e respiro fundo. O quarto ainda cheira a ela — perfume 

Eau d’Hadrien e sabonete de leite de cabra. A cama de ferro chia quando 

me sento nela, um som tão reconfortante como o tilintar do espanta- 

-espíritos que tem no jardim, ou como a sua voz sedosa quando me dizia 

que me amava. Eu vinha para esta cama quando ela a partilhava com o 

meu pai, queixando-me de dores de barriga ou de monstros debaixo da 

minha cama. A Mãe metia-me sempre na cama, abraçando-me e afagando- 

-me os cabelos, sussurrando:

— Haverá outro céu, meu amor, espera só.

E depois, como que por milagre, eu acordava na manhã seguinte e 

encontrava fitas de âmbar caindo entre as cortinas de renda.

Tiro os sapatos novos de salto alto, pretos, e esfrego os pés, aliviada. 

Arrastando-me para trás, encosto-me às almofadas amarelas com moti-

vos persas. Vou ficar com esta cama, decido. Não me interessa se mais 

alguém a quer, é minha. Mas vou sentir saudades desta velha casa de tijolo 

grés de estilo clássico.

— É sólida como a Avó — costumava dizer a Mãe, referindo-se à casa 

dela. Mas, para mim, nenhuma casa, nenhuma pessoa era tão firme como 

a filha da Avó — a minha mãe —, Elizabeth Bohlinger.

De repente, tenho uma ideia. Engolindo as lágrimas, salto da cama. 

Ela escondeu-a aqui em cima, sei que sim. Mas onde? Escancaro as portas 
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do roupeiro. Apalpo cegamente por trás dos fatos e dos vestidos. Empurro 

uns cabides com blusas de seda, que se afastam como cortinas de um 

palco. Lá está, aninhada na prateleira do calçado como um bebé no seu 

berço. Uma garrafa de Krug, sequestrada no roupeiro há quatro meses.

Assim que a tenho nas mãos, sou invadida por um sentimento de 

culpa. Este champanhe é da Mãe, não meu. Deu um dinheirão por aquela 

garrafa, a caminho de casa, quando vinha da primeira consulta médica,  

e resguardou-a logo de seguida, para que não se confundisse com as gar- 

rafas normais que havia no andar de baixo. Era símbolo de uma promessa, 

racionalizou. No fim dos tratamentos, quando estivesse curada, ela e eu 

haveríamos de abrir o precioso champanhe em celebração da vida e dos 

milagres.

Passo os dedos pela folha de prata e mordo o lábio. Não posso beber 

isto. Estava destinado a um brinde de celebração, não a uma filha enlu-

tada demasiado fragilizada para aguentar até ao fim um almoço no dia do 

funeral da sua mãe.

Há outra coisa que me chama a atenção, entalada entre o sítio onde 

encontrei o champanhe e um par de mocassins de camurça. Estendo a 

mão para o alcançar. É um livro vermelho fino — um diário, suspeito —,  

atado com uma fita amarela desbotada. A capa de couro está estalada  

e gasta. 

Para a Brett, escreveu ela numa etiqueta de oferta em forma de cora-

ção. Guarda isto para um dia em que te estejas a sentir mais forte. Hoje, faz 

um brinde a nós, minha querida. Formámos uma bela dupla. Beijos, Mãe.

Afloro com o dedo a sua caligrafia, que nunca foi tão perfeita como 

se podia esperar de uma pessoa tão bonita. Dói-me a garganta. Apesar da 

sua garantia de um final feliz, a minha mãe sabia que chegaria o dia em 

que eu havia de precisar de ser resgatada. Deixou-me o champanhe para 

hoje, e um fragmento da sua vida, os seus pensamentos íntimos e as suas 

reflexões, para o amanhã. 

Mas não consigo esperar por aquele amanhã. Olho para o diário, an- 

siosa por ler imediatamente os seus pensamentos. Só uma espreitadela 

rápida. Mas quando puxo a fita amarela, vejo uma imagem da minha mãe. 

Ela abana a cabeça, reprovando suavemente a minha impaciência. Olho 

para a sua nota, que me diz que espere até estar mais forte, e fico dividida 

entre os meus desejos e os seus. Finalmente, ponho o diário de lado.
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— Por ti — sussurro, e beijo ao de leve a capa —, espero.

Ergue-se-me um gemido do peito, rompendo o silêncio. Ponho uma mão 

na boca para o apanhar, mas é demasiado tarde. Dobro-me para a frente, 

agarrando as costelas, e sinto uma dor física de saudade da minha mãe. 

Como é que algum dia conseguirei suportar a vida sem ela? Ainda tenho 

muito de filha para dar dentro de mim.

Pego no champanhe. Sustendo a garrafa entre os joelhos, tiro-lhe 

a rolha. Sai disparada para o outro lado do quarto, fazendo tombar um 

frasco de Eulexin que está na mesinha de cabeceira da minha mãe. O seu 

remédio contra as náuseas! Apresso-me atabalhoadamente a recolher os 

comprimidos triangulares nas minhas mãos, lembrando-me da primeira 

vez que lhe dei um. Tinha acabado de fazer o primeiro tratamento de qui-

mioterapia e ostentava uma falsa coragem, por minha causa.

— Sinto-me muito bem, a sério. Já houve dores menstruais que me 

fizeram sofrer mais.

Mas, naquela noite, as náuseas assolaram-na como um tsunami. Engoliu 

um comprimido branco e, mais tarde, pediu outro. Fiquei deitada com ela 

enquanto a droga atuava misericordiosamente e permitia que o sono a 

tomasse. Aninhei-me junto dela nesta mesma cama, e passei-lhe a mão 

pelo cabelo e abracei-a tal como ela já tinha feito por mim tantas vezes.  

E depois, desesperada, fechei os olhos e implorei a Deus que curasse  

a minha mãe.

Ele não me ouviu.

Os comprimidos caem-me da palma da mão para dentro do frasco de 

plástico. Deixando a tampa solta, deixo o frasco na beira da mesa, ao lado 

da cama, para que ela lhe chegue facilmente. Mas não, a minha mãe já 

partiu. Não mais tomará outro comprimido.

Preciso do champanhe.

— À tua, Mãe — murmuro, com a voz embargada. — Tive muito 

orgulho de ser tua filha. Sabias, não sabias?

Não tarda nada, o quarto está a andar à roda, mas a minha dor é pie-

dosamente atenuada. Pouso a garrafa de champanhe no chão e puxo o 

edredão para trás. Os lençóis frescos cheiram ligeiramente a alfazema.  

É uma sensação decadente estar deitada aqui, longe da multidão de estra-

nhos no piso inferior. Afundo-me nos lençóis, permitindo-me só mais um 

momento de silêncio antes de voltar para baixo. Só mais um minuto…
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***

Uma pancada forte na porta acorda-me do meu torpor. Sento-me na cama. 

Preciso de um segundo para perceber onde estou… raios, o almoço! Salto 

da cama, tropeçando na garrafa de champanhe ao precipitar-me para a 

porta.

— Ai! Oh, bolas!

— Estás bem, Brett? — pergunta a minha cunhada Catherine, já com 

a porta aberta. Antes que consiga responder, ela abre a boca de espanto e 

precipita-se para dentro do quarto. Agacha-se em frente do tapete molhado 

e levanta a garrafa.

— Meu Deus! Entornaste uma garrafa de Clos du Mesnil 1995?

— Sim, mas primeiro bebi boa parte dela. 

Deixo-me cair ao lado dela e esfrego o tapete oriental com a bainha 

do vestido.

— Céus, Brett. Esta garrafa custou mais de setecentos dólares.

— Pois. — Ponho-me de pé com dificuldade e esforço-me por ver as 

horas, mas os números estão desfocados. — Que horas são?

Ela alisa o vestido preto de linho.

— São quase duas. O almoço está a ser servido. — Puxa-me uma ma- 

deixa de cabelo rebelde para trás da orelha. Embora eu seja mais alta do 

que ela uns bons doze centímetros, consegue fazer-me sentir que sou  

a sua filhota despenteada. Quase espero que humedeça os dedos com os 

lábios e me baixe o remoinho. — Estás com péssimo aspeto, Brett — diz, 

ajeitando-me o colar de pérolas. — A tua mãe seria a primeira a dizer que, 

apesar da tua dor, deves cuidar-te.

Mas não é verdade. A minha mãe ter-me-ia dito que estou bonita, em- 

bora as lágrimas me tivessem borrado a maquilhagem. Haveria de insistir  

que a humidade me realça as longas madeixas negras, sem criar um ninho 

de ratos frisado, e que os meus olhos inchados e vermelhos continuam  

a ser os olhos castanhos expressivos de um poeta.

Sinto as lágrimas a ameaçar e viro-me de costas. Quem me vai incutir 

confiança agora que a minha mãe partiu? Baixo-me para apanhar a gar-

rafa vazia, mas o chão oscila e resvala. Oh, meu Deus! Estou dentro de um 

barco, no meio de um ciclone. Agarro-me à cama como se fosse a minha 

corda de segurança e espero que a tempestade passe.
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A Catherine inclina a cabeça e estuda-me, batendo no lábio inferior 

com a sua unha perfeitamente pintada.

— Escuta, querida, se calhar é melhor ficares por aqui. Trago-te o prato 

cá acima.

Ficar aqui uma ova! É o almoço da minha mãe. Tenho de descer. Mas 

o quarto está algo nebuloso e não encontro os sapatos. Ando em círculos. 

De que andava eu à procura? Dirijo-me, descalça e com passos incertos, 

para a porta e depois lembro-me.

— Pronto, sapatos. Saiam lá de onde quer que estejam.

Agacho-me e espreito debaixo da cama.

A Catherine agarra-me pelo braço e puxa-me para cima.

— Brett, para! Estás bêbeda. Eu meto-te na cama, dormes e isso passa-te.

— Não! — Liberto-me dela. — Não posso perder isto.

— Podes, podes. A tua mãe não ia querer que tu… 

— Ah, lá estão eles! 

Pego nos meus sapatos pretos de salto alto acabados de comprar e 

esforço-me por meter os pés lá dentro. Céus, os meus pés aumentaram 

dois números de há uma hora para cá!

Vou errando pelo corredor o melhor que posso, com os pés meio den-

tro, meio fora dos sapatos. Com os dois braços estendidos para me equili-

brar de um lado e de outro, cambaleio de uma parede para a outra, como 

uma bola de pingue-pongue. Atrás de mim, oiço a Catherine. A sua voz é 

séria, mas mantém-na baixa, como se estivesse a falar entredentes.

— Brett! Para imediatamente!

Está louca se pensa que vou deixar de ir ao almoço do funeral. Tenho 

de honrar a minha mãe. A minha linda mãe amorosa…

Estou agora nas escadas, ainda a tentar meter os pés inchados nestes 

sapatos de Barbie. Estou a meio das escadas quando torço o pé.

— Ai!

Imediatamente, um mar de convidados, que vieram prestar tributo 

à minha mãe, vira-se para me ver. Vislumbro mulheres horrorizadas 

levando as mãos à boca e homens ofegantes que correm para me apanhar.

Aterro no átrio, com o vestido preto subido até meio da coxa e um 

sapato a menos.

***
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O som de pratos a bater acorda-me. Limpo a baba do canto da boca e endi-

reito-me. Tenho a cabeça a latejar, pesada e turva. Pestanejo várias vezes e 

olho em volta. Estou em casa da minha mãe. Ainda bem. Ela deve ter uma 

aspirina para eu tomar. Apercebo-me de que a sala de estar está às escuras 

e vejo trabalhadores num rebuliço, metendo pratos e copos em caixotes 

de plástico castanhos. Que se passará? A realidade atinge-me como um 

taco de basebol. Fico com um nó na garganta e cubro a boca. Toda a dor, 

angústia e tristeza se voltam a instalar.

Já me disseram que uma longa batalha contra o cancro é pior do que 

uma luta curta, mas não estou convencida de que seja assim para quem cá 

fica. O diagnóstico e a morte da minha mãe aconteceram tão depressa que  

parece quase surreal, como um pesadelo de que vou acordar com um grito  

de alívio. Mas, em vez disso, acordo frequentemente tendo esquecido a  

tragédia e sou forçada a reviver repetidamente a perda, como o Bill Murray  

em O Feitiço do Tempo. Conseguirei eu suportar, alguma vez, o não ter 

aquela única pessoa, que me ama incondicionalmente, na minha vida? 

Conseguirei algum dia pensar na minha mãe sem que o peito se me aperte?

Ao friccionar as têmporas doridas, ocorrem-me na mente curtos  

fragmentos de imagens vagas, recriando o meu humilhante fiasco nas 

escadas. Apetece-me morrer. 

— Ei, dorminhoca. 

Shelley, a minha outra cunhada, dirige-se a mim com a Emma, de três 

meses, ao colo.

— Oh, céus! — gemo, segurando a cabeça entre as mãos. — Sou tão 

parva.

— Porquê? Achas que és a única pessoa no mundo que bebeu um 

copo a mais? Como está o tornozelo?

Levanto um saco de gelo quase todo derretido do tornozelo e rodo  

o pé.

— Vai ficar bom. — Abano a cabeça. — Vai sarar muito mais depressa 

do que o meu ego. Como pude fazer aquilo à minha mãe? — Deixo cair 

o saco de água gelada no chão com estrondo e levanto-me do sofá com 

esforço. — Numa escala de um a dez, Shel, que figura fiz?

Minimiza o meu sentimento de tragédia com um acenar de mão.

— Disse a toda a gente que estavas a sofrer de exaustão. E eles engo-

liram a história. Até era fácil de acreditar, pois estás com ar de quem não 
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dorme há semanas. — Espreita o relógio. — Escuta, o Jay e eu estamos  

a preparar-nos para nos irmos embora. Já passa das sete.

Do átrio, vejo o Jay de cócoras em frente do filho de três anos, enfiando 

o pequeno Trevor num casaco amarelo brilhante que o faz parecer um 

bombeiro em miniatura. Os seus olhos azuis de cristal encontram os 

meus, e guincha.

— Tia Buett!

O meu coração exulta e faço votos secretos de que o meu sobrinho 

nunca aprenda a dizer os R. Vou até ele e desgrenho-lhe o cabelo.

— Como está o meu rapazola?

O Jay aperta a mola de metal no colarinho do Trevor e levanta-se. 

— Ora aí está ela. — À parte os pés de galinha que lhe denunciam a 

idade e que se formam quando se ri, o meu irmão parece mais perto dos 

vinte e seis anos do que dos trinta e seis que tem. Passa-me um braço  

à volta. — Dormiste bem?

— Desculpa — digo, enquanto limpo um pouco de rímel debaixo do 

olho.

Ele dá-me um beijo na testa.

— Não te preocupes. Todos sabemos que isto é mais difícil para ti.

O que ele quer dizer é que, dos três filhos Bohlinger, eu ainda estou 

solteira, sem família. Era quem mais contava com a mãe. O meu irmão 

tem pena de mim.

— Estamos todos a sofrer — digo, afastando-me. 

— Mas tu eras a sua filha — diz o Joad, o meu irmão mais velho. 

Dobra a esquina do átrio e o seu corpo magro, mas forte, quase fica escon-

dido por trás de uma colossal coroa de flores. Ao contrário do Jay, que  

penteia o cabelo ralo para trás, o Joad rapa a cabeça, que fica lisa como um 

ovo, o que, juntamente com os óculos de armação clara, lhe dá um toque 

urbano e artístico. Vira-se de lado e dá-me um beijo na face.

— Vocês as duas tinham uma ligação especial. O Jay e eu não tería-

mos conseguido passar por isto sem ti, especialmente próximo do fim.

É verdade. Quando foi diagnosticado o cancro dos ovários à nossa 

mãe, na primavera passada, convenci-a de que íamos lutar contra ele 

juntas. Fui eu que tomei conta dela depois da operação, quem se sentou 

ao lado dela em todos os tratamentos de quimioterapia, quem insistiu 

numa segunda e numa terceira opinião. E quando já todos os especialistas 
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concordavam que o prognóstico era sombrio, era eu que estava com ela no 

dia em que decidiu suspender aqueles abomináveis tratamentos.

O Jay aperta-me a mão, com os olhos azuis brilhantes de lágrimas.

— Estamos aqui para ti. Sabes isso, não sabes?

Digo que sim com a cabeça e tiro um lenço de papel do bolso.

A Shelley quebra o nosso luto silencioso quando entra no átrio pu- 

xando a cadeirinha da Emma. Vira-se para o Jay.

— Querido, podes pegar naquela planta de jade que os meus pais 

mandaram? — Olha para o Joad e depois para mim. — Vocês não a que-

rem, pois não?

O Joad acena para o jardim botânico que tem nos braços, para o caso 

de ela não o ter visto.

— Já tenho as minhas.

— Leva-a — digo, confusa por alguém estar preocupado com uma 

planta quando a minha mãe acaba de morrer.

Os meus irmãos e as suas esposas deixam a casa de tijolo grés da 

nossa mãe para se embrenharem na noite nublada de setembro enquanto 

eu mantenho a porta de pau-rosa aberta, tal como a mãe costumava fazer. 

A Catherine é a última a passar, metendo um cachecol Hermès para dentro 

do casaco de camurça.

— Até amanhã — diz, beijando-me ao de leve na face.

Gemo. Como se decidir quem fica com que planta não fosse diver- 

tido que chegasse, às dez e meia da manhã de amanhã, todos os bens da 

mãe vão ser distribuídos pelos seus filhos, como se fosse uma cerimónia 

de atribuição de prémios Bohlinger. Numa questão de horas, vou tornar-

-me presidente da Bohlinger Cosmetics e patroa da Catherine — e não 

estou minimamente confiante de que consiga lidar com qualquer uma 

das funções.

A carapaça tempestuosa da noite abre-se, revelando uma manhã de céu 

azul. Um bom sinal, sentencio. Do assento de trás de um táxi de luxo, 

olho pela janela para a espuma branca da linha de costa do lago Michigan 

e mentalmente ensaio o que vou dizer. 

Sinto um grande orgulho. É uma enorme honra. Nunca conseguirei subs-

tituir a minha mãe, mas vou fazer tudo o que puder para que a empresa ande 

para a frente.
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Sinto a cabeça a latejar e mais uma vez me censuro por ter bebido 

aquele maldito champanhe. Em que estaria eu a pensar? Sinto-me doente 

— e não apenas fisicamente. Como pude fazer aquilo à minha mãe?  

E como posso esperar que os meus irmãos me levem a sério agora? Tiro 

o espelho de blush da mala e ponho pó nas faces. Tenho de parecer com-

petente e composta hoje — como uma CEO. Os meus irmãos têm de 

saber que sou capaz de tomar conta da empresa, mesmo que nem sem- 

pre consiga tomar conta do álcool que bebo. Será que vão ficar orgulho- 

sos de a sua irmã mais nova passar de diretora de publicidade para  

presidente de uma grande empresa aos trinta e quatro anos? Apesar do 

fracasso de ontem, acho que sim. Eles têm as suas próprias carreiras,  

e, além das ações, têm pouco que ver com os negócios da família. E a Shelley 

é terapeuta da fala e uma mãe muito ocupada. Não quer saber quem gere  

a empresa da sogra.

É da Catherine que tenho medo.

Licenciada pela prestigiada Wharton School of Business, de Penn, e 

membro da equipa de natação sincronizada dos Estados Unidos nos Jogos 

Olímpicos de 1992, a minha cunhada tem a capacidade, a tenacidade e a 

vantagem competitiva que lhe permitem gerir três empresas ao mesmo 

tempo.

Nos últimos doze anos, ostentou o título de vice-presidente da Bohlinger 

Cosmetics e foi o braço direito da Mãe. Sem a Catherine, a Bohlinger Cos- 

metics não teria passado de uma pequena mas próspera empresa fami-

liar. Mas a Catherine chegou e convenceu a mãe a expandir a sua linha.  

No início de 2002, soube de um novo episódio que a Oprah Winfrey ia lan- 

çar, chamado As Minhas Coisas Preferidas. Durante vinte e uma semanas  

seguidas, a Catherine mandou pacotes requintadamente embalados de sabo- 

netes e loções de produção biológica da Bohlinger para os Harpo Studios, 

juntamente com fotografias e artigos sobre a empresa de produtos natu-

rais e amiga do ambiente. Quando preparava a sua vigésima segunda 

encomenda, ligaram de lá. A Oprah tinha escolhido o Chá Preto Biológico 

e a Máscara Facial de Grainha de Uva da Bohlinger como duas das suas 

coisas preferidas.

O episódio foi para o ar e o negócio cresceu exponencialmente. De re- 

pente, todos os spas e todas as lojas de prestígio exigiam a linha Bohlinger. 

A produção quadruplicou nos primeiros seis meses. Três grandes empresas 
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ofereceram somas exorbitantes para comprar de imediato a empresa, mas 

a Catherine convenceu a mãe a não vender. Pelo contrário, abriu lojas em 

Nova Iorque, Los Angeles, Dallas e Miami, e dois anos depois expandiu-se 

para o mercado externo. Embora adorasse pensar que a minha proeza 

publicitária teve alguma coisa que ver com isso, a empresa tornou-se uma 

companhia multimilionária, em grande parte, por causa da Catherine 

Humphries-Bohlinger.

É inegável. A Catherine é a abelha-rainha, e, como diretora de marke-

ting, eu tenho sido uma das suas obreiras. Mas, numa questão de minutos, 

os nossos papéis serão invertidos. Eu tornar-me-ei na chefe da Catherine 

— uma ideia que me aterroriza.

Em junho passado, quando a minha mãe estava em pleno processo 

de tratamento e as suas aparições na Bohlinger Cosmetics eram raras,  

a Catherine chamou-me ao seu escritório.

— É importante que aprendas os detalhes da empresa, Brett — disse, 

empoleirada atrás da secretária de cerejeira, com as mãos cruzadas no 

colo. — Por muito que queiramos negá-lo, as nossas vidas vão mudar. 

Tens de estar preparada para o teu papel. 

Ela achava que a minha mãe ia morrer! Como podia contar com o pior? 

Mas a Catherine era realista, e raramente se enganava. Fui percorrida por 

um arrepio.

— Naturalmente, todas as ações da tua mãe irão para ti quando ela 

morrer. Afinal, és a sua única filha e, de todos os filhos, a única que está 

na empresa. Também foste sua parceira de negócios mais tempo do que 

qualquer outra pessoa.

Fiquei com um nó na garganta. A minha mãe costumava dizer que eu 

ainda usava fraldas quando entrei para a empresa. Metia-me no marsu-

pial, e lá íamos nós, distribuindo os seus sabonetes e loções às lojas locais 

e aos mercados agrícolas.

— Como acionista maioritária — continuou a Catherine —, tens 

direito à posição dela como CEO.

Qualquer coisa no seu tom frio e calculado me fez pensar que talvez 

se sentisse ofendida por isso. E quem não estaria? A mulher era brilhante. 

E eu era, por acaso, a filha de Elizabeth.

— Vou ajudar-te a preparares-te — não que o não estejas já. — Abriu o  

calendário do computador. — Começamos amanhã, às oito em ponto? 

Um Ano para Ser Feliz.indd   18 23/05/16   17:36



U m  A n o  p a r a  S e r  F e l i z

19

Não era uma pergunta, era uma ordem.

Por isso, todas as manhãs, puxava uma cadeira para o lado da de 

Catherine e ouvia, enquanto ela explicava as transações comerciais com 

o estrangeiro, os códigos fiscais internacionais e as operações correntes 

da empresa. Mandou-me frequentar um seminário de uma semana na 

Harvard Business School, o que me atualizou quanto às mais recentes téc-

nicas de gestão, e inscreveu-me em cursos práticos online sobre tópicos 

que iam da racionalização de orçamentos às relações com os funcionários. 

Embora muitas vezes me sentisse esmagada pela quantidade de informa-

ção, nunca considerei a possibilidade de desistir. Fico honrada por usar a 

coroa que já foi da minha mãe. Só espero que a minha cunhada não venha 

a levar a mal cada vez que for necessário corrigi-la.

O motorista da Mãe deixa-me no número 200 E. da Randolph Street, 

e eu olho para cima, para a estrutura de granito e aço do Aon Center 

de Chicago. O preço dos escritórios aqui deve ser proibitivo. Claramente,  

o advogado da Mãe é de topo. Dirijo-me para o trigésimo segundo andar, 

e, precisamente às dez e meia, a Claire, uma ruiva atraente, conduz-me ao 

escritório do Sr. Midar, onde os meus irmãos e as respetivas mulheres já 

se encontram sentados a uma mesa de mogno retangular. 

— Quer um café, menina Bohlinger? — pergunta a Claire. — Ou tal- 

vez chá? Uma água?

— Não, muito obrigada.

Sento-me ao lado da Shelley e olho à minha volta. O escritório do  

Sr. Midar é uma mistura impressionante de antigo e moderno. O espa- 

ço, em si, emana modernidade, todo mármore e vidro, mas ele suavizou-o 

com tapetes orientais e com várias peças-chave de mobiliário antigo.  

O efeito é de uma lucidez apaziguadora.

— Gosto do escritório — digo.

— É, não é? — diz a Catherine, do outro lado da mesa. — Adoro 

arquitetura Stone.

— Eu também. E há granito que chegue aqui para abrir uma pedreira.

Ela ri-se baixinho, como se eu fosse uma criança que acabou de fazer 

uma gracinha.

— O que eu queria dizer era Stone, de Edward Durell Stone — diz.  

— Ele é que foi o arquiteto.

— Ah, pois. 
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Haverá alguma coisa que a mulher não saiba? Mas, em vez de me im- 

pressionar, a inteligência da Catherine faz-me sentir ignorante, a sua força 

faz-me sentir fraca, e a sua competência faz-me sentir tão inútil como 

uma cinta na Victoria Beckham. Gosto muito da Catherine, mas é um 

amor temperado com intimidação — se é fruto da minha inseguran- 

ça ou da arrogância da Catherine, não tenho a certeza. A Mãe disse-me 

uma vez que eu tinha todo o intelecto da Catherine, mas só uma pitada da 

sua autoconfiança. E depois sussurrou:

— Dou graças a Deus por isso.

Foi a única vez que ouvi a Mãe falar mal da Catherine, a Grande, mas 

aquela afirmação única e não censurada dá-me enorme conforto.

— Foi originalmente construído para a Standard Oil Company — 

continua, como se eu estivesse interessada. — Em 1973, se não estou 

enganada.

O Jay puxa a cadeira para trás, para fora da linha de visão da Catherine, 

e finge um bocejo exagerado. Mas o Joad parece fascinado com a conversa 

fiada da mulher.

— Muito bem, querida. O terceiro edifício mais alto de Chicago —  

diz o Joad, olhando para a Catherine como se estivesse à espera de con- 

firmação. Embora o meu irmão mais velho seja um dos jovens arquitetos 

mais estimados da cidade, pressinto que também ele se sente um pouco 

intimidado pela grandiosidade da mulher com quem está casado. — Só é 

ultrapassado pela Trump Tower e pela Willis Tower.

A Catherine olha para mim.

— A Willis Tower. Sabes, a antiga Sears Tower.

— A Sears Tower? — pergunto, esfregando o queixo, simulando con-

fusão. — Porque é que um grande armazém havia de precisar de uma 

torre inteira?

Do outro lado da mesa, o Jay ri-se. Mas a Catherine olha para mim  

— como se não estivesse bem segura de que estou na brincadeira — antes 

de voltar à sua lição. 

— Este edifício tem oitenta e três andares acima do nível do solo e…

O trivial sobre arquitetura termina quando a porta se abre e um ho- 

mem alto e de cabelos desordenados se precipita para dentro da sala, um 

pouco ofegante. Parece ter cerca de quarenta anos. Passa uma mão pelo 

cabelo e endireita a gravata.
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— Olá a todos — diz, dirigindo-se para a mesa. — Sou o Brad Midar. 

Peço desculpa por vos ter feito esperar.

Dá a volta à mesa a cumprimentar toda a gente com um aperto de 

mão à medida que nos apresentamos. A intensidade do seu olhar é miti-

gada pelos dentes da frente ligeiramente sobrepostos que lhe conferem 

um charme autêntico e arrapazado. Estarão os meus irmãos a pensar  

o mesmo que eu? Porque é que a Mãe contratou este jovem, um comple- 

to estranho, em vez do Sr. Goldblatt, que é o advogado da nossa família 

há anos?

— Acabo de chegar de uma reunião do outro lado da cidade — diz 

Midar, detendo-se ao lado da sua cadeira, à cabeça da mesa, diagonal-

mente oposta à minha. — Não esperava que se arrastasse até tão tarde. 

Pousa um dossiê na mesa. Olho para a Catherine, preparada para 

tomar notas com o seu bloco de apontamentos e a sua caneta, e encolho-

-me. Porque não pensei em tirar notas? Como diabos vou gerir toda uma 

empresa quando nem sequer me consigo lembrar do meu bloco?

O Sr. Midar pigarreia.

— Deixem-me que comece por dizer o quanto lamento a vossa perda. 

Gostava muito da Elizabeth. Só nos conhecemos em maio passado, logo 

depois de lhe ser diagnosticada a doença, mas, de alguma forma, sinto 

que a conhecia há anos. Não pude ficar muito tempo no almoço de ontem, 

mas fui ao funeral. Gosto de pensar que estava lá como amigo e não como 

advogado.

Imediatamente gosto deste atarefado advogado que encontrou tempo 

para ir ao funeral da minha mãe — uma mulher que só conhecia há 

dezasseis semanas. Penso no advogado que há na minha vida, o meu 

namorado, Andrew, que conhecia a minha mãe há quatro anos, mas  

que não conseguiu alterar a agenda para ir ao almoço de ontem. Afasto  

a dor que sinto no peito. Bem vistas as coisas, estava a meio de um julga- 

mento. E é um facto que conseguiu arranjar tempo para ir ao funeral.

— Dito isto — continua o Sr. Midar —, tenho a honra de ser o seu 

executor testamentário. Vamos começar?

Uma hora depois, as instituições de caridade da minha mãe estão 

substancialmente mais solventes, e Jay e Joad Bohlinger têm dinheiro 

suficiente para passar o resto dos seus dias em total ociosidade. Como é 

que a Mãe conseguiu acumular tanta riqueza?
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— Brett Bohlinger deverá receber a sua herança mais tarde. — O Sr. 

Midar tira os óculos de leitura e olha para mim. — Há aqui um asterisco. 

Mais tarde, explico-lhe isto em detalhe.

— Está bem — digo, a coçar literalmente a cabeça. Porque é que a Mãe 

não me deu a minha herança hoje? Talvez o explique naquele pequeno 

diário vermelho que me deixou. E depois ocorre-me. Eu recebo toda a 

empresa, que vale hoje milhões. Mas só Deus sabe como é que ela vai ficar 

sob a minha liderança. Uma dor surda lateja-me nas têmporas.

— A seguir, é a casa da vossa mãe. — Põe os óculos de leitura no nariz 

e procura o item no documento. — «O número cento e treze da North 

Astor Street e todo o seu recheio devem ficar intactos durante doze meses. 

Nem a estrutura nem o seu recheio podem ser vendidos ou arrendados 

durante este tempo. Os meus filhos não podem habitar a casa mais do 

que trinta dias consecutivos, mas podem utilizar objetos domésticos para 

seu uso pessoal.»

— A sério? — diz o Joad, a olhar para o Sr. Midar. — Temos as nossas 

próprias casas. Não há necessidade de manter a dela.

Sinto a cara a arder e viro a atenção para as minhas unhas. Claramente, 

o meu irmão pensa que sou coproprietária do loft que partilho com o 

Andrew. Embora eu viva lá desde que o Andrew o comprou, há três 

anos, e tenha mais dinheiro lá investido do que ele, não sou proprietária. 

Tecnicamente, é dele. E para mim está bem assim. O dinheiro nunca foi 

um problema para mim, pelo menos da maneira que é para o Andrew.

— Mano, é a vontade da Mãe — diz o Jay no seu habitual tom bem-

-disposto. — Temos de respeitar o seu desejo.

O Joad abana a cabeça.

— Tudo bem, mas é de doidos. Doze meses de impostos absurdos. 

Para não falar da manutenção da velha relíquia.

O Joad herdou o temperamento emocional do nosso pai — decidido, 

pragmático e destituído de sentimentalismos. A sua natureza impassí- 

vel pode ser útil, como na semana passada, quando estávamos a fazer os pre-

parativos para o funeral. Mas hoje parece desrespeitadora. Se dependesse 

dele, o Joad provavelmente espetava uma placa a dizer VENDE-SE no jardim 

da Mãe e um caixote do lixo na rampa de acesso ainda antes do fim do dia. 

Em vez disso, vamos ter tempo para examinar os seus pertences e para  

nos despedirmos atenciosamente de bocadinhos dela, um de cada vez.  
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É demasiado tradicional para o gosto do Andrew, mas era possível que um 

dos meus irmãos pudesse até decidir ficar com a preciosa propriedade 

permanentemente.

No ano em que me fui embora para a Universidade Northwestern, 

a Mãe comprou a casa de tijolo grés em ruínas quando esta foi judicial-

mente executada. O meu pai criticou-a, disse-lhe que era louca por se meter 

num projeto tão ambicioso. Mas ele já era seu ex-marido nessa altura.  

A Mãe era livre de tomar as suas próprias decisões. Ela via qualquer coisa 

mágica para lá dos tetos podres e das carpetes malcheirosas. Levou anos 

de trabalho árduo e de abnegação, mas a sua visão e a sua paciência aca-

baram por triunfar. Hoje, o edifício do século XIX, no cobiçado bairro Gold 

Coast, de Chicago, é uma obra-prima. A minha mãe, filha de um operário 

siderúrgico, costumava brincar dizendo que era como a Louise Jefferson, 

tendo «ascendido» desde a sua terra natal de Gari, no estado do Indiana. 

Gostava que o meu pai tivesse vivido o suficiente para testemunhar a 

espetacular transformação da casa — e da mulher — que eu sentia que 

ele sempre subestimara.

— Tem a certeza de que ela estava no seu juízo perfeito quando fez 

este testamento? — pergunta o Joad.

Deteto algo de conspiratório no sorriso do advogado.

— Estava no seu juízo perfeito, estava. Garanto-lhe que a sua mãe 

sabia muito bem o que estava a fazer. Na verdade, nunca vi planeamento 

tão elaborado.

— Continuemos — diz a Catherine, sempre a líder. — Trataremos da 

casa em tempo oportuno.

O Sr. Midar pigarreia.

— Passamos para a Bohlinger Cosmetics agora?

A minha cabeça lateja e sinto quatro pares de olhos em cima de mim. 

A cena de ontem volta a aflorar, e fico gelada de pânico. Que CEO se embe-

beda no almoço do funeral da sua mãe? Não mereço a honra. Mas agora é 

demasiado tarde. Como uma atriz nomeada para um Óscar da Academia, 

tento dar à minha cara a imagem da mais pura neutralidade. A Catherine 

está sentada, com a sua caneta em riste, à espera para tomar nota de todos 

os detalhes relacionados com a empresa. É melhor que me habitue a isto. 

Subordinada ou não, a mulher vai estar de olho em mim para o resto da 

minha carreira.
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— «Todas as minhas ações na Bohlinger Cosmetics, bem como o 

título de diretora executiva, vão para a minha…» 

Age naturalmente. Não olhes para a Catherine. 

— «… nora» — oiço, como se estivesse a alucinar. — «Catherine 

Humphries-Bohlinger.»
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— Mas o que é isto?! — pergunto em voz alta. De repente, 

dou conta de que perdi a porcaria do Óscar, e, para 

meu horror, não sou minimamente elegante. De facto, 

estou descaradamente indignada.

Midar olha para mim por cima dos seus óculos de armação de tarta-

ruga.

— Desculpe? Quer que repita?

— S-sim — gaguejo, com os olhos a saltar de um membro da família 

para o outro, à procura de manifestações de apoio. Os olhos do Jay são 

compreensivos, mas o Joad nem sequer consegue olhar para mim. Está a 

rabiscar no seu bloco de notas, e o seu maxilar contrai-se freneticamente. 

E a Catherine… bem, essa podia mesmo ter sido atriz, porque a expressão 

de incredulidade na sua cara é completamente credível.

O Sr. Midar inclina-se mais para mim e fala pausadamente, como se 

eu fosse a sua avó enferma.

— As ações da sua mãe na Bohlinger Cosmetics vão para a sua cunha- 

da, Catherine. — Estende-me o documento oficial, para que eu o veja.  

— Cada um de vocês vai receber uma cópia disto, mas pode ler o meu 

agora.

Olho com desconfiança e afasto-o com um gesto, a tentar respirar.

— Não, obrigado — consigo dizer. — Continue. Por favor. Desculpe. 

Afundo-me na cadeira e mordo o lábio, para não tremer. Tem de haver 

um engano qualquer. Eu… trabalhei tanto… Queria deixá-la orgulhosa.  

A Catherine tramou-me? Não, nunca seria cruel a esse ponto.
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— Então esta parte do processo está arrumada — diz-nos. — Tenho 

um assunto privado a tratar com a Brett. — Olha para mim. — Tem tempo 

agora ou marcamos um encontro para outra altura?

Estou perdida numa zona nebulosa e esforço-me por encontrar a 

saída.

— Pode ser hoje — diz alguém numa voz que parece a minha.

— Está bem, então. — Examina as caras que rodeiam a mesa. — Têm 

alguma pergunta a fazer antes de acabarmos?

— Está tudo bem — diz o Joad. Levanta-se da cadeira e procura a porta 

como um prisioneiro que anseia por ir para o pátio exterior.

A Catherine verifica se tem mensagens no telemóvel e o Jay avança 

para Midar cheio de gratidão. Olha brevemente para mim, mas rapida-

mente desvia os olhos. O meu irmão sente-se envergonhado, sem dúvida. 

E eu estou doente. A única pessoa que me é familiar é a Shelley, com os  

seus caracóis castanhos desordenados e olhos cinzentos suaves. Abre  

os braços e aperta-me num abraço. Nem sequer a Shelley sabe o que me 

há de dizer.

À vez, os meus irmãos apertam a mão do Sr. Midar, enquanto eu fico 

sentada em silêncio, como uma aluna que se portou mal e que foi man-

dada ficar no fim da aula. Assim que saem, Midar fecha a porta. Com ela 

fechada, o silêncio é tal que oiço o assobiar do sangue que me corre nas 

têmporas. Ele volta ao seu lugar, à cabeça da mesa, de maneira que for-

mamos um ângulo reto. A pele da sua cara é lisa e bronzeada, e os olhos 

castanhos são suavemente incongruentes com as feições angulosas.

— Está bem? — pergunta-me, como se esperasse mesmo por uma 

resposta. Devemos estar a pagar-lhe à hora.

— Estou ótima — digo-lhe. 

Pobre, órfã e humilhada, mas ótima.

— A sua mãe estava preocupada com o facto de este dia poder ser 

especialmente difícil para si.

— Acha? — digo, com um risinho amargo. — Ela achava que eu po- 

deria ficar indisposta por ficar de fora do seu testamento?

Bate-me levemente na mão.

— Isso não é bem assim.

— A sua única filha, e não recebo nada. Nada. Nem sequer uma peça 

de mobília como lembrança. Sou filha dela, bolas!
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Arranco a mão da dele e enterro-a no colo. Quando olho para baixo,  

o meu olhar pousa no anel de esmeralda, sobe para o relógio Rolex e acaba 

por cair na bracelete Cartier Trinity. Levanto o olhar e vejo uma coisa que 

se parece com repulsa a ensombrar a agradável cara do Sr. Midar.

— Eu sei no que está a pensar. Pensa que sou egoísta e mimada.  

Acha que tem que ver com dinheiro, ou com poder. — A garganta aperta-

-se-me. — A questão é que, ontem, a única coisa que eu queria era a cama 

dela. Isso mesmo. Só queria a sua velha e antiga… — esfrego o nó que 

tenho na garganta — … cama… para me poder enroscar e sentir a minha 

mãe…

Para meu horror, começo a chorar. Ligeiros ao princípio, os meus 

gemidos tornam-se soluços deformados e tempestuosos. Midar corre para 

a sua secretária, à procura de lenços de papel. Estende-me um e dá-me 

pancadinhas nas costas, enquanto faço os possíveis por retomar a com-

postura. 

— Desculpe — digo, numa voz profunda e rouca. — Isto é tudo… 

muito difícil para mim.

— Compreendo.

A sombra que lhe atravessa a cara faz-me pensar que pode ser mesmo 

verdade.

Limpo os olhos com o lenço. 

Respirar fundo. Outra vez.

— Está bem — digo, hesitante e a tentar encontrar alguma compos-

tura. — Disse que tinha uns assuntos a discutir.

Ele retira um segundo dossiê de uma pasta de couro e põe-no em 

cima da mesa, à minha frente.

— A Elizabeth tinha uma coisa diferente em mente para si.

Abre o dossiê e entrega-me um bocado de papel de caderno amarele-

cido. Fico a olhar para ele. Os vincos em mosaico dizem-me que foi um 

dia amarrotado, feito numa bola apertada.

— O que é isto?

— Uma lista de vida — diz-me. — A sua lista de vida.

Levo vários segundos a reconhecer que é, de facto, a minha caligra-

fia. A minha caligrafia floreada de quando tinha catorze anos. Parece que 

escrevi uma lista de vida, embora não me lembre dela. Ao lado de alguns 

dos objetivos, vejo comentários na letra da minha mãe. 
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OS MEUS OBJETIVOS DE VIDA

*1. Ter um filho, talvez dois
2. Beijar o Nick Nicol 
3. Pertencer à claque feminina Parabéns. Era assim tão impor-
tante?
4. Ir para o Quadro de Honra. A perfeição é sobrevalorizada.
5. Fazer esqui nos Alpes. Como nos divertimos!
*6. Arranjar um cão
7. Responder corretamente quando a irmã Rose me chamar e 
eu estiver a falar com a Carrie.
8. Ir a Paris Ah, as recordações que temos!
*9. Continuar amiga da Carrie Newsome para sempre! 
10. Ir para a Northwestern Estou tão orgulhosa da minha uni-
versitária que entrou para a equipa das Wildcats!
11. Ser superamiga e simpática Muito bem!
*12. Ajudar os pobres
*13. Ter uma casa bonita
*14. Comprar um cavalo
15. Correr com os touros Nem penses.
16. Aprender francês. Très bien!
*17. Apaixonar-me
*18. Atuar ao vivo num palco supergrande
*19. Ter uma boa relação com o meu pai
*20. Ser uma grande professora!

— Oh — digo, analisando a lista. — Beijar o Nick Nicol. Pertencer à 

claque feminina. — Sorrio e empurro a lista de volta para ele. — Que giro. 

Onde arranjou isto?

— Foi a Elizabeth. Ela guardou-a estes anos todos.

Inclino a cabeça.

— E então? Ela deixou-me em testamento a minha velha lista de vida? 

É isso?

O Sr. Midar não sorri.

— Bem, mais ou menos.

— Que se passa?
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Ele puxa a cadeira para mais perto da minha.

— Bem, é o seguinte: a Elizabeth repescou esta lista do lixo há muito 

tempo. Ao longo dos anos, sempre que você concretizava um dos seus 

objetivos, ela riscava-o. — Ele aponta para APRENDER FRANCÊS. — Está a ver?

A minha mãe tinha passado um risco pelo objetivo e ao lado tinha 

escrito Très bien!

— Mas há dez objetivos na lista que ainda não foram realizados.

— Que admiração. Estes não têm nada que ver com os objetivos que 

tenho agora.

Ele abana a cabeça.

— A sua mãe achava que estes objetivos são válidos, mesmo hoje.

Olho, desconfiada, magoada por pensar que ela não me conhecia me- 

lhor do que aquilo.

— Então estava errada.

— E ela gostaria que você cumprisse a lista.

Fico de boca aberta.

— Só pode estar a brincar. — Abano a lista na direção dele. — Escrevi 

isto há vinte anos! Adoraria honrar os desejos da minha mãe, mas tal não 

irá acontecer com estes objetivos!

Levanta as mãos como se se rendesse.

— Calma, sou apenas o mensageiro!

Respiro fundo e digo que sim com a cabeça.

— Desculpe. — Afundo-me outra vez na cadeira e fricciono a testa.  

— O que é que ela estava a pensar?

Passando as páginas do dossiê, o Sr. Midar tira um envelope cor- 

-de-rosa desbotado. Reconheço-o imediatamente. O seu papel Crane pre-

ferido.

— A Elizabeth escreveu-lhe uma carta e pediu-me que lha lesse em 

voz alta. Não me pergunte porque é que não lha posso simplesmente dar. 

Ela insistiu que a lesse em voz alta. — Lança-me um sorriso presunçoso. 

— Sabe ler, não sabe?

Escondo um sorriso.

— Olhe, não faço ideia do que a minha mãe estava a pensar. Antes de 

hoje, teria dito que, se ela lhe pediu que a lesse em voz alta, ela lá sabia 

porquê. Mas, hoje, tudo pode acontecer.

— Suspeito que continua a ser o caso. Ela tinha as suas razões.
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O coração acelera-se-me ao ouvir rasgar o envelope. Obrigo-me a ficar 

encostada e a cruzar as mãos sobre o colo.

Midar pendura os óculos de leitura no nariz e pigarreia.

— «Querida Brett, 

» Deixa-me começar por dizer como lamento tudo aquilo por que tiveste 

de passar nos últimos quatro meses. Foste a minha coluna vertebral, a  

minha alma, e agradeço-te. Eu não te queria deixar ainda. Tínhamos muita  

vida e muito amor pela frente, não tínhamos? Mas tu és forte, vais resistir, 

vais até medrar, embora não acredites em mim agora. Sei que hoje estás 

triste. Deixa essa tristeza assentar um pouco.

» Gostava de estar aí para te ajudar neste tempo de tristeza. Havia de 

te abraçar e de te apertar até que ficasses sem respiração, como quando 

eras menina. Ou talvez te levasse a almoçar. Iríamos para uma mesa aco-

lhedora no The Drake e passaria a tarde inteira a ouvir os teus medos e as 

tuas dores, passando-te a mão pelo braço para te dizer que sinto a tua dor.

A voz de Midar parece um pouco embargada. Olha para mim.

— Está bem?

Digo que sim com a cabeça, incapaz de falar. Agarra-me no braço  

e aperta-mo antes de continuar.

— «Deves ter ficado muito confusa hoje quando os teus irmãos rece-

beram a sua herança e tu não. E imagino como ficaste zangada quando a 

função de topo foi dada à Catherine. Confia em mim. Sei o que estou  

a fazer, e tudo o que faço é no teu melhor interesse.»

Midar sorri para mim.

— A sua mãe amava-a.

— Eu sei — sussurro, cobrindo o queixo trémulo.

— «Um dia, há quase vinte anos, estava eu a despejar o teu cesto do lixo  

Beverly Hills, 90210, encontrei esta bola de papel amarrotada. Claro que fui  

demasiado abelhuda para a deixar passar. Podes imaginar como fiquei en- 

cantada quando a desdobrei e descobri que tinhas escrito uma lista de vida. 

Não sei bem por que escolheste deitá-la fora, porque achei que era mara- 

vilhosa. Fiz-te perguntas sobre ela mais tarde, nessa noite, lembras-te?»

— Não — disse eu em voz alta.

— «Disseste-me que os sonhos eram para os tolos. Disseste que não 

acreditavas em sonhos. Acho que pode ter tido que ver com o teu pai. Ele 

devia ter-te vindo buscar nessa tarde para sair contigo, mas não veio.»
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A dor aperta-me o coração e torce-o até se tornar num miserável nó de 

vergonha e raiva. Mordo o lábio inferior e aperto os olhos. Quantas vezes o 

Pai não tinha aparecido como tinha prometido? Perdi-lhes a conta. Depois 

da primeira dezena de vezes, devia ter aprendido. Mas era demasiado cré-

dula. Acreditava em Charles Bohlinger. Como um mítico Pai Natal, o meu 

pai havia de aparecer com certeza, só precisava de acreditar.

— «Os teus objetivos de vida tocaram-me profundamente. Alguns 

eram engraçados, como o número sete. Outros eram sérios e solidários, 

como o número doze: AJUDAR OS POBRES. Foste sempre muito generosa, 

Brett, um espírito sensível e altruísta. Dói-me agora ver como tantos dos 

teus objetivos de vida continuam por realizar.»

— Não quero estes objetivos, Mãe. Mudei.

— «Claro que mudaste» — lê Midar.

Tiro-lhe a carta.

— Ela disse mesmo isso?

Ele aponta para a linha.

— Ali.

Fico com pele de galinha.

— Estranho. Continue.

— «Claro que mudaste, mas, querida, temo que tenhas abandonado 

as tuas verdadeiras aspirações. Tens sequer objetivos hoje em dia?»

— Claro que tenho — digo, à procura na minha mente, nem que seja 

só de um. — Antes de hoje, esperava gerir a Bohlinger Cosmetics.

— «A empresa nunca foi adequada para ti.»

Antes de eu ter tempo de lhe tirar o papel, o Sr. Midar inclina-se e 

aponta para a frase.

— Oh, meu Deus! É como se ela me estivesse a ouvir.

— Talvez fosse por isso que ela quis que lha lesse em voz alta, para 

vocês as duas poderem ter um diálogo.

Limpo os olhos com o lenço de papel.

— Ela teve sempre um sexto sentido. Sempre que alguma coisa me 

incomodava, nunca precisava de lho dizer. Era ela que ma descrevia.  

E quando eu tentava convencê-la do contrário, olhava para mim e dizia: 

«Brett, esqueces-te de que fui eu que te fiz. Sou a única pessoa que não 

consegues enganar.»

— Lindo — disse. — Esse tipo de ligação não tem preço.
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Volto a vê-lo, e traz aquele vislumbre de dor nos olhos.

— Perdeu algum dos seus pais?

— Estão ambos vivos. Vivem em Champaign.

Mas não diz se são saudáveis. Deixo cair o assunto.

— «Arrependo-me de te ter deixado trabalhar para a Bohlinger Cos- 

metics todos estes anos…»

— Mãe! Obrigadinha!

— «Eras demasiado sensível para aquele ambiente. Tu nasceste pro-

fessora.»

— Ensinar? Mas detestei ensinar!

— «Nunca te deste uma oportunidade. Tiveste uma experiência horrí-

vel naquele ano em Meadowdale, lembras-te?»

Abano a cabeça afirmativamente.

— Se lembro! Foi o ano mais longo da minha vida.

— «E quando chegaste ao pé de mim, a chorar e frustrada e cheia de 

angústia, meti-te na empresa e arranjei-te uma função no Departamento 

de Marketing. Teria feito qualquer coisa para tirar aquela dor e aquela 

preocupação desse teu lindíssimo rosto. À parte insistir que mantivesses 

o certificado pedagógico ao longo dos anos, deixei que abandonasses o teu 

verdadeiro sonho. Permiti que ficasses no teu emprego confortável e bem 

pago que nem te desafia nem te motiva.»

— Eu gosto do meu emprego — digo.

— «O medo da mudança faz-nos estagnar. O que me leva de volta à 

tua lista de vida. Por favor, olha para os teus objetivos à medida que o Brad 

continua a ler.»

Ele põe a lista à nossa frente e eu estudo-a, desta vez com mais cui-

dado.

— «Dos vinte originais, coloquei um asterisco ao lado dos restantes 

dez objetivos que quero que realizes. Vamos começar com o número um: 

TER UM FILHO, TALVEZ DOIS.

Gemo.

— Isto é de loucos!

— «Temo que vivas para sempre com uma sombra no teu coração se  

não tiveres filhos — ou pelo menos um filho — na tua vida. Embora conhe- 

ça muitas mulheres sem filhos que são felizes, não acredito que sejas uma  

delas. Tu eras a minha menina que adorava as suas bonecas, que não via  
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a hora de ter doze anos para poder tomar conta de bebés. Tu eras a menina 

que envolvia o nosso gatinho Toby no teu cobertor e choravas quando ele 

se conseguia soltar e saltava da cadeira de baloiço. Lembras-te, querida?»

O meu riso enreda-se num soluço. O Sr. Midar dá-me outro lenço 

de papel.

— É verdade que gosto de crianças, mas… 

Não consigo acabar o pensamento. Se o fizesse, iria obrigar-me a pôr a  

culpa no Andrew, e não é justo. Não sei porquê, as lágrimas não param. 

Parece que não as consigo estancar. Midar espera, até que finalmente aponto 

para a carta e lhe faço sinal para continuar.

— Tem a certeza? — pergunta, com a mão nas minhas costas.

Digo que sim com a cabeça, com o lenço de papel colado ao nariz.

Ele parece cético, mas continua.

— «Vamos passar por cima do número dois. Espero que tenhas mesmo 

beijado o Nick Nicol, e espero que tenha sido bom.»

Sorrio.

— Foi.

Midar pisca-me o olho, e, juntos, olhamos para a lista.

— «Vamos para o número seis — lê ele. — ARRANJAR UM CÃO. Acho 

isto uma excelente ideia! Arranja um cachorrinho, Brett!»

— Um cão? O que te leva a pensar que quero um cão? Não tenho 

tempo para um peixe, quanto mais para um cão. — Olho para o Brad.  

— O que acontece se não concretizar estes objetivos?

Ele mostra-me um monte de envelopes, presos com um elástico.

— A sua mãe estipulou que, de cada vez que cumprir um objetivo, 

volta aqui e recebe um destes envelopes. Ao cumprir todos os dez obje- 

tivos, recebe isto. — Mostra um envelope que diz CUMPRIMENTO.

— O que é que está no envelope que diz CUMPRIMENTO?

— A sua herança.

— Claro — digo, massajando as têmporas. Olho diretamente para  

a cara dele. — Faz ideia do que isto significa?

Levanta os ombros.

— Suponho que vai significar grandes mudanças na sua vida.

— Mudanças? A vida tal como a conheço acaba de ser despedaçada. 

E eu tenho de a voltar a colar de uma maneira que uma… uma criança 

queria que fosse?
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— Olhe, se isto for demasiado para si hoje, podemos combinar encon-

trar-nos num outro dia.

Levanto-me.

— É demasiado. Vim para aqui esta manhã à espera de sair como 

CEO da Bohlinger Cosmetics. Ia fazer com que a minha mãe ficasse 

orgulhosa de mim, levar a empresa a altos voos. — Sinto um nó na gar-

ganta e engulo com dificuldade. — Em vez disso, tenho de arranjar um 

cavalo? Incrível! — Pestanejo para evitar as lágrimas e estendo a mão. — 

Desculpe, senhor Midar. Sei que isto não é culpa sua. Mas simplesmente 

não consigo lidar com isto neste momento. Eu entro em contacto consigo.

Estou quase fora da sala quando Midar corre para mim, a agitar a lista.

— Fique com isto — diz —, para o caso de mudar de ideias. — Mete- 

-me a lista na mão. — O relógio está a andar. 

Inclino a cabeça, curiosa.

— Que relógio?

Olha para baixo, para os seus sapatos Cole Haan, embaraçado.

— Tem de cumprir um objetivo pelo menos até ao fim deste mês. 

Dentro de um ano, a partir de agora… quer dizer, no dia treze de setembro 

do próximo ano, toda a lista tem de estar cumprida. 
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Três horas depois de ter entrado cheia de autoconfiança no Aon 

Center, saio de lá aos tropeções com as emoções a assolar-me 

como uma chuva de meteoros. Choque. Desespero. Fúria. Dor. 

Abro abruptamente a porta do táxi de luxo. 

— 113 North Astor Street — digo ao motorista.

O livrinho vermelho. Preciso daquele livrinho vermelho! Hoje estou 

mais forte — muito mais forte — e estou preparada para ler o diário da 

minha mãe. Talvez ela se explique, talvez me diga porque me está a fazer 

isto. É possível que, afinal, não seja um diário, mas antes um velho livro 

de contabilidade da empresa. Talvez fique a saber que a empresa estava 

em queda livre e que foi por isso que não ma deixou. Tem de haver uma 

explicação.

Quando o motorista encosta o carro, abro subitamente o portão de ferro  

e avanço pelas escadas de betão. Sem me dar ao trabalho de tirar os sapa-

tos, corro escada acima e vou direita ao quarto dela.

Com os olhos, revisto o quarto inundado de sol. Com exceção do can-

deeiro e da caixa das joias, a cómoda está vazia. Escancaro as portas do 

roupeiro, mas não está lá. Abro gavetas e depois viro-me para as mesi-

nhas de cabeceira. Onde estará? Revolvo a mesa da secretária, mas só 

encontro cartões de notas em relevo, canetas variadas e selos. Aumenta  

o pânico. Onde diabos deixei o livro? Retirei-o do roupeiro e pu-lo… onde? 

Na cama? Sim. Ou será que não? Puxo o edredão, rezando para que esteja 

aninhado no meio dos lençóis. Não está. O meu coração acelera. Como pude 

ser tão descuidada? Ando às voltas, passo as mãos pelo cabelo. Que fiz eu  
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com o livro? A minha memória é difusa. Estaria embriagada a ponto de me 

esquecer de acontecimentos anteriores? Espera! Será que o tinha quando 

caí pelas escadas abaixo? Saio do quarto a correr e desço a escadaria.

Duas horas mais tarde, tendo procurado sob as almofadas da mobília, 

em todas as gavetas e armários, e até no lixo, chego à conclusão arre-

piante de que o livro não está em lado nenhum. Quando telefono, quase 

histérica, os meus irmãos não fazem ideia daquilo de que estou a falar. 

Deixo-me cair no sofá e escondo a cara nas mãos. Deus me perdoe! Perdi 

a promoção, a herança e a última oferta que a minha mãe me fez. Poderei 

descer mais baixo do que isto?

Quando o despertador toca na manhã de quarta-feira, acordo com a leveza 

de não me lembrar do pesadelo da véspera. Estico-me e deito o braço à 

mesa de cabeceira, à procura do odioso sonzinho às cegas. Silenciando o  

despertador, viro-me de costas, concedendo-me mais um minuto para fechar 

os olhos. Mas, de repente, volta tudo em catadupa. Abro subitamente os 

olhos e sou apanhada numa rede de pavor.

A minha mãe morreu.

A Catherine está à frente da Bohlinger Cosmetics.

Espera-se que desmantele a minha vida. 

Parece que um elefante me aterra em cima do peito e sinto dificulda-

des em respirar. Como posso encarar os meus colegas, ou a minha nova 

chefe, agora que sabem que a minha mãe não confiou em mim?

O coração corre acelerado e eu levanto-me sobre os cotovelos. O loft 

frio transmite-me uma sensação agreste de outono, e pestanejo várias ve- 

zes, adaptando-me à escuridão. Não consigo. Não posso voltar ao trabalho. 

Ainda não. Deixo-me cair na almofada e olho para cima, para os tubos de 

metal expostos no teto.

Mas não tenho escolha. Ontem, quando não apareci no trabalho depois 

do encontro com o Sr. Midar, a minha nova chefe telefonou, e insistia para 

que nos encontrássemos logo de manhã. Mas, por muito que quisesse 

dizer à Catherine — a mulher em quem a minha mãe acreditou — que 

fosse para o Inferno, sem herança, preciso do emprego. 

Arrasto as pernas para fora da cama. Tendo cuidado para não acor-

dar o Andrew, tiro o roupão turco do cabide que está no poste da cama.  

É então que me apercebo de que ele já lá não está. Ainda nem sequer são  
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cinco da manhã e o meu incrivelmente disciplinado namorado já foi cor-

rer. Agarrando o roupão, e descalça, atravesso o chão de madeira de carva-

lho e desço atabalhoadamente as frias escadas de metal. 

Levo o café para a sala de estar e enrosco-me no sofá com o Tribune. 

Mais um escândalo na Câmara Municipal, mais funcionários corruptos, 

mas nada me distrai do dia que tenho pela frente. Irão os meus colegas  

solidarizar-se comigo e dizer-me como a decisão da Mãe foi injusta? Viro- 

-me para as palavras-cruzadas e precipito-me à procura de um lápis.  

Ou será que o escritório aplaudiu de pé quando soube da notícia? Gemo. 

Terei de puxar os ombros para trás, erguer a cabeça e fazer com que todos 

acreditem que foi minha ideia que a Catherine gerisse a empresa. 

Ó Mãe, porque me deixaste nesta posição?

Forma-se-me um bolo na garganta e eu engulo-o com um gole de café.  

Hoje, não tenho tempo para me lamentar, graças à Catherine e à porcaria 

da sua reunião. Ela acha que está a ser modesta, mas sei exatamente o que 

está a fazer. Esta manhã, vai oferecer-me um prémio de consolação — a 

sua antiga função como vice-presidente. Vai dar-me a segunda posição na 

cadeia de comando, a troco da sua amnistia e da minha obediência. Mas 

está muito enganada se pensa que vou aceitar sem impor as minhas exi-

gências. Sem herança, vou precisar de um valente aumento.

O meu amuo suaviza-se quando o Andrew chega a casa, encharcado 

de suor por causa da sua corrida matinal. Vestido com calções azuis e uma  

t-shirt dos Chicago Cubs, analisa o relógio preto de corrida com as sobran-

celhas franzidas.

Levanto-me.

— Bom dia, querido. Como foi a tua corrida?

— Lenta. — Tira o boné e passa a mão pelo cabelo loiro curto. — Vais 

faltar outra vez esta manhã?

O sentimento de culpa atinge-me como um murro no estômago. 

— É. Continuo sem forças.

Dobra-se para desabotoar os atacadores.

— Já lá vão cinco dias. É melhor não esperares muito mais.

Vira-se na direção da lavandaria enquanto lhe vou buscar o café. 

Quando regresso, o seu corpo magro está esparramado no sofá. Está com 

umas calças de fato de treino e uma t-shirt lavadas a fazer as palavras- 

-cruzadas que eu tinha começado.
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— Posso ajudar? — pergunto, aproximando-me por trás e inclinando-

-me por cima do ombro dele.

Deita a mão à chávena de café sem levantar os olhos das palavras-

-cruzadas. Escreve birr no doze vertical. Vou ver a pista. Moeda etíope. 

Caramba, estou impressionada.

— Ah, catorze horizontal… — digo, empolgada com a oportunidade 

de poder mostrar que também eu tenho um intelecto minimamente res-

peitável. — Capital dos tesouros… é Helena, penso eu.

— Eu sei. 

Bate com o lápis na testa, absorto em pensamentos.

Quando é que deixámos de fazer as palavras-cruzadas juntos? Parti- 

lhando a mesma almofada, costumávamos trabalhar no problema e  

bebíamos café. E, de vez em quando, quando eu sabia uma resposta espe-

cialmente difícil, o Andrew beijava-me na testa e dizia-me que adorava  

o meu intelecto.

Viro-me, para me ir embora, mas paro a meio das escadas.

— Andrew!

— Hum?

— Vais apoiar-me quando eu precisar de ti?

Finalmente levanta a cabeça.

— Vem cá.

Bate com a mão no sofá, ao seu lado. Dirijo-me para ele e ele passa-me 

um braço à volta dos ombros.

— Ainda estás aborrecida por eu ter faltado ao almoço do funeral?

— Não. Compreendo. O julgamento era importante.

Atira com o lápis para cima da mesa de café e sorri abertamente, 

expondo a covinha adorável da sua bochecha esquerda.

— Tenho de admitir que, dito assim, me parece uma fraca justificação, 

mesmo para mim. — Com os olhos fixos nos meus, fica sério. — Mas, 

respondendo à tua pergunta, claro que te vou apoiar quando precisares. 

Nunca terás de te preocupar com isso. — Passa-me o polegar pelo rosto. 

— Estarei sempre a teu lado, mas tu vais dar uma CEO e peras, com ou 

sem a minha orientação.

O meu coração acelera. Quando o Andrew chegou a casa esta noite, 

com uma garrafa de champanhe Perrier-Jouët para celebrar, não tive cora-

gem de lhe dizer que não fui, nem nunca serei, presidente da Bohlinger 
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Cosmetics. O homem que raramente elogia estava praticamente efusivo. 

Será excessivo querer mais um dia para me deleitar com a sua aprovação? 

Esta noite, quando conseguir suavizar o golpe ao dizer-lhe que sou a nova 

vice-presidente, dir-lhe-ei a verdade.

Ele passa-me a mão pelo cabelo.

— Diz-me lá, senhora patroa, que tens na agenda hoje? Estás a consi-

derar contratar alguns advogados no futuro?

O quê? Ele não pode estar a pensar que eu iria contra os desejos da 

minha mãe. Encaro a coisa como uma brincadeira, e forço uma breve gar- 

galhada pela garganta seca.

— Não me parece. Na realidade, vou ter uma reunião com a Catherine 

esta manhã — digo, deixando-o pensar que fui eu quem convocou a reu-

nião. — Temos umas coisas a discutir.

Ele diz que sim com a cabeça.

— Boa jogada. Lembra-te de que ela agora trabalha para ti. Mostra-lhe 

que quem manda és tu.

Sinto o sangue a acorrer-me às faces e levanto-me do sofá.

— É melhor ir tomar um duche.

— Estou orgulhoso de ti, Senhora Presidente.

Eu sei que lhe devia dizer que é a Catherine quem merece o seu orgu-

lho, que é à Catherine que ele devia estar a chamar Senhora Presidente.  

E vou dizer. Vou mesmo.

Hoje à noite.

Apesar do som dos meus saltos altos contra o chão de mármore, consigo  

passar rapidamente pelo átrio da Chase Tower sem ser notada. Subo no  

elevador até ao quadragésimo nono andar e entro na sede luxuosa da 

Bohlinger Cosmetics. Empurrando as portas de vidro duplo, dirijo-me 

diretamente ao escritório da Catherine com os olhos fixos no chão à mi- 

nha frente.

Enfio a cabeça no escritório do canto — que foi, em tempos, da minha 

mãe — e vejo a Catherine atrás da secretária, perfeitamente arranjada, 

como de costume. Está ao telefone, mas acena-me para que entre, levan-

tando o indicador para me dizer que fala já comigo. Enquanto termina a 

chamada, dou uma volta ao espaço que em tempos me foi familiar, ques-

tionando-me sobre o que teria feito às pinturas e às esculturas que a Mãe 

Um Ano para Ser Feliz.indd   39 23/05/16   17:36



L o r i  N e l s o n  S p i e l m a n

40

adorava. No seu lugar, colocou uma estante com livros e distinções emol-

duradas. A única coisa que ficou do lugar que já foi sacrossanto da Mãe é a 

vista da cidade, de tirar a respiração, e a placa com o seu nome. Mas, após 

um exame mais apurado, vejo que não é a placa com o nome da minha 

mãe, afinal. É o da Catherine! A mesma letra, o mesmo bronze e o mesmo 

mármore dizem agora: CATHERINE HUMPHRIES-BOHLINGER, PRESIDENTE.

Fico a ferver! Há quanto tempo é que ela sabia que ia ser a herdeira 

da Mãe?

— Está bem. Ótimo. Informe-me sobre o valor assim que puder. Sim. 

Supashi-bo, Yoshi. Adiosu. 

Desliga o telefone e volta a sua atenção para mim.

— Tóquio — diz, a abanar a cabeça. — A diferença horária de catorze 

horas é uma maçada. Tenho de estar aqui antes de amanhecer para os 

apanhar. Felizmente, trabalham até tarde. — Aponta para o outro lado  

da secretária, para um par de cadeiras Luís XV. — Senta-te.

Deixo-me cair na cadeira e passo uma mão pela seda azul-cobalto,  

tentando lembrar-me se a Catherine tinha estas cadeiras no antigo escri-

tório.

— Parece que já estás completamente instalada — digo, incapaz de 

resistir ao sarcasmo interior. — Até conseguiste arranjar a placa com o 

teu nome em… quê? Vinte e quatro horas? Não fazia ideia de que con- 

seguiam fazê-las tão depressa.

Ela levanta-se e dá a volta, até ao meu lado da secretária, sentando-se 

na cadeira ao lado, para ficar de frente para mim.

— Brett, são tempos difíceis para todos nós.

— Um tempo difícil para todos nós? — A visão turva-se-me. — Estás 

a falar a sério? Eu acabo de perder uma mãe e uma empresa. Tu acabas de 

herdar uma fortuna e a empresa da minha família. E tu… tu armaste-me 

uma cilada. Disseste-me que eu seria a CEO. Trabalhei arduamente a ten-

tar aprender os meandros da função!

Com a compostura de quem acabou de ouvir um elogio ao seu ves-

tido, ela espera. As narinas alargam-se-me e apetece-me continuar, mas 

não me atrevo. Afinal, ela é a minha cunhada — e a porcaria da minha 

chefe.

Inclina-se, pousando as mãos pálidas sobrepostas sobre as pernas 

cruzadas.
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— Desculpa — diz. — Lamento mesmo. Ontem fiquei tão chocada 

como tu. Parti de um pressuposto no verão passado, um erro colossal, 

certamente. Esperava que recebesses as ações da tua mãe, e decidi prepa-

rar-te sem primeiro consultar a Elizabeth. Não quis que ela pensasse que  

tínhamos desistido dela. — Cobre-me a mão com a sua. — Acredita,  

eu tinha intenção de trabalhar para ti o resto da minha carreira. E sabes 

que mais? Teria tido orgulho nisso. — Aperta-me a mão. — Respeito-te 

muito, Brett. Acho que terias tido êxito como CEO. Acho mesmo.

Teria tido? Franzo a sobrancelha, sem saber se oiço um cumprimento 

ou um insulto.

— Mas aquela placa com o nome — digo. — Se não fazias ideia, como 

é que já tens a placa com o teu nome?

Ela sorri.

— Elizabeth. Ela encomendou-a antes de morrer. Mandou-a entregar 

e pôr na minha secretária quando entrei no escritório ontem.

Baixo a cabeça, envergonhada.

— É mesmo da Mãe.

— Era notável — diz a Catherine, com olhos brilhantes. — Nunca 

saberei desempenhar as funções como ela. Já considero um sucesso se 

conseguir ser uma pequena parte do que ela foi.

O meu coração amolece. É óbvio que também ela chora a perda de 

Elizabeth Bohlinger. Ela e a Mãe formavam uma parceria perfeita, sendo 

a Mãe a face elegante da empresa e a Catherine a sua incansável assistente 

nos bastidores. E, olhando para ela agora, com o seu vestido de caxemira 

e sapatos de salto alto Ferragamo, a sua pele lisa e suave e o cabelo apa-

nhado num carrapito na nuca, quase compreendo a escolha da minha 

mãe. A Catherine parece mesmo uma CEO, a escolha natural para ser 

a sua sucessora. Mas, mesmo assim, dói-me. A Mãe não via que, com  

o tempo, eu podia ter-me tornado uma Catherine?

— Desculpa — digo. — Lamento mesmo. Não é culpa tua que a Mãe 

não me visse capaz de gerir a BC. Tu vais ser um enorme sucesso.

— Obrigada — sussurra, levantando-se da cadeira. Aperta-me o ombro  

ao passar por trás de mim para fechar a porta. Quando volta ao lugar, fixa 

o olhar em mim, com os olhos assustadoramente intensos.

— O que vou dizer é muito difícil para mim. — Morde o lábio inferior 

e cora. — Quero que te prepares, Brett. Vai ser um choque.
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Rio-me, nervosa. 

— Meu Deus, Catherine, tens as mãos a tremer! Nunca te vi tão 

ansiosa. Que se passa?

— Tenho uma ordem da Elizabeth. Ela deixou um envelope cor-de-

-rosa na gaveta da minha secretária. Havia uma nota lá dentro. Posso ir 

buscá-la, se quiseres vê-la. 

Começa a levantar-se, mas agarro-lhe o braço.

— Não. A última coisa de que preciso é de outra nota da Mãe. Diz-me só. 

O meu coração está agora a galopar.

— A tua mãe pediu-me… ela quer que eu…

— O quê? — quase grito.

— Estás despedida, Brett.
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