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Capítulo 1

Ontem à noite, a Rebekah tentou matar -me outra vez. Há muito  

que não tinha esse sonho, desde que partimos de Asherley, 

um lugar a que chamei casa durante um inverno e o período mais 

frio da primavera, um sonho recorrente quando o Max estava fora 

e eu me encontrava sozinha com a Dani.

O sonho começa, como sempre, com Asherley a brilhar à dis-

tância numa clareira reluzente. Não há nenhuma estufa, nenhuma 

casa de barcos, apenas um conjunto de canoas vermelhas enfiadas 

na praia pedregosa. Na verdade, a Asherley dos meus sonhos parece-

-se mais com a Asherley do tempo da caça à baleia, quando da torre 

mais alta se avistavam os veleiros que salpicavam Gardiners Bay.

Dominada pelo desejo de voltar para o interior da casa, atra-

vesso com facilidade o bosque cerrado que rodeia a propriedade. 

Quero tanto vaguear pelos seus corredores com lambris de ma-

deira, sentir os seus faustosos tapetes vermelhos sob os meus pés 

descalços, mexer os dedos à luz do sol que atravessa os vitrais, mas 

uma força invisível não me deixa entrar. Sou relegada para a baía, 

onde pairo como um fantasma triste, incumbido de observar aque-

les que ainda assombram Asherley a encenarem a mesma estranha 

pantomima.

Vejo o Max, o meu Max, a descansar numa cadeira de madei-

ra alinhada com outras, como dentes brancos a salpicar o relvado 

verde -prateado. Está a ler um jornal, enquadrado pela majestosa 
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extensão de Asherley por trás dele, os seus muros de pedra cinzen-

ta, a sua horda de cumes de terracota, os seus dentículos cravejados 

de rosáceas esculpidas, abrigada pela pesada fronte do seu grande 

alpendre de pedra. Estão acesos todos os candeeiros de todos os 

quartos da casa. Há lume a rugir em todas as lareiras. O círculo de 

janelas no cimo da torre mais alta arde como uma sentinela sobre 

a baía, como se a casa estivesse prestes a encenar um espetáculo 

grandioso para mim.

Chamo o Max, mas não me consegue ouvir. Quero ir ao seu 

encontro, tocar -lhe no rosto, cheirar -lhe o cabelo, encaixar o ombro 

sob o seu braço com as ilhargas juntinhas. Sinto um nó na garganta 

por essa saudade.

Como se previa, ela sai à pressa da porta das traseiras, equili-

brando com cautela um tabuleiro com limonadas. Usa um vestido 

de renda branco com uma fita vermelha. O cabelo loiro cintila ao 

sol, com o seu rosto tão misteriosamente simétrico que quase lhe 

daria um aspeto estranho, se não fosse a singular perfeição de cada 

traço seu. Eis a Rebekah a descer ao encontro do Max, alterando 

a maneira de andar para se adaptar à íngreme encosta do relva-

do de trás. Agora a Dani sai disparada da casa, rindo enquanto as 

suas pernas rechonchudas avançam direitas a mim e à água. Tem 

3 anos, talvez 4, e o cabelo, demasiado comprido para uma criança 

daquela idade, é do mesmo loiro quase branco da mãe. Costumo 

desejar ter conhecido a Dani assim tão nova e imatura. As coisas 

entre nós poderiam ter sido bastante diferentes.

O meu corpo impele -se por instinto para a frente para apanhar 

a menina, para a impedir de se afastar cada vez mais baía adentro 

e afogar -se.

— Tem cuidado, querida — grita a Rebekah, e o Max repete. Ela 

pousa o tabuleiro. Aborda o Max por trás, envolve -lhe os ombros 

com os braços e dá -lhe um beijo terno no pescoço. Ele coloca uma 

mão tranquilizadora no seu antebraço. Ambos observam a Dani 
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a mergulhar na água pouco funda com um chape, a gritar e a rir, 

exclamando «olhem para mim, consigo nadar».

Em seguida, a Rebekah, como faz sempre no sonho, é a única 

que me avista na baía, demasiado perto da sua filha para o seu gos-

to. Endireita -se e caminha em direção à água, aproximando -se de 

mim como um leão que não quer perturbar a presa. Ainda de vesti-

do, atira -se à água, passando por uma Dani brincalhona e distraída 

até ficarmos finalmente cara a cara. Ela estreita os olhos, formando 

aquela familiar covinha sobre a sobrancelha esquerda.

Tento fugir, mas as minhas pernas não servem para nada.

— Quem és tu? — pergunta. — Não pertences aqui.

A boca da Rebekah está perto o suficiente para ser beijada, uma 

mulher que vi em centenas de fotos, cujos contornos memorizei, 

cujas expressões faciais estudei e por vezes imitei inconsciente-

mente nos meus dias mais sombrios, quando a minha obsessão 

era intensa e não fazia ideia de como viver em Asherley, de como 

ser esposa do Max ou amiga da Dani.

 — Eu pertenço aqui. Ela precisa de mim — digo, apontando 

para a Dani, surpreendida com a minha própria insolência. Tento 

mexer -me, mas tenho as pernas pregadas à areia e os braços a flu-

tuar ao meu lado como algas.

— Ela não precisa de ti — diz a Rebekah, pousando as mãos 

nos meus ombros num gesto tranquilizador. — Ela precisa da mãe.

Então recua ligeiramente. Recorrendo a todo o seu peso, 

a Rebekah enfia -me nas ondas com uma violência repentina, 

inundando -me a visão com bolhas de ar. Debato -me para chegar à 

superfície, para gritar ao Max por ajuda, mas ela é mais forte do que 

eu, as suas mãos são um torninho nos meus ombros, os seus bra-

ços rígidos como aço. No meu sonho, ela não está furiosa. Mata -me 

lenta e metodicamente, não com ódio ou medo. Está a ser prática. 

Canalizo recursos vitais para me libertar, redirecionando os sen-

timentos da Dani, alterando o destino do Max. O meu assassínio  
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é levado a cabo com desapego e eficiência. Embora eu não queira 

morrer, também não me imagino a continuar assim, cuidadosa com 

cada passo que dou, a olhar por cima do ombro, com medo de tocar 

no que quer que seja, de partir seja o que for, de amar alguém, preo-

cupada que o passado dele venha novamente à superfície e arruí-

ne tudo aquilo por que tanto trabalhei, por que tanto trabalhámos. 

Finda a sua tarefa, o meu corpo dissolve -se sem esforço nas ondas e 

desapareço. Estou morta e feita de nada. Já não existo.

Acordei a arquejar, com a mão na garganta. Recordei -me que 

está tudo bem, que estamos bem, que estamos vivas e ela morta, 

rogando pragas ao sonho por nos ter seguido até aqui, a nossa últi-

ma paragem, esperava eu.

Doeram -me as costas quando me espreguicei naquela manhã, 

sendo as camas pouco familiares a única desvantagem da nossa 

decisão de viajar durante o resto do ano para nos livrarmos das 

tragédias recentes. Percebemos que estabelecer uma rotina era 

benéfico. Eu levantava -me primeiro da cama e fazia o pequeno-

-almoço, pois só ficávamos em sítios com cozinha. Uma refeição 

caseira era a melhor maneira de começar aqueles nossos dias com 

tudo pela frente. Tentávamos não pensar demais no passado, não 

pensar em Asherley. Ficara para trás, bem como todos os seus se-

gredos. Construíamos novas memórias, criávamos novas histórias, 

histórias essas que poderíamos um dia contar aos nossos amigos, 

terminando as frases uma da outra dizendo: «Não, conta tu», «Não, 

tu. Tu contas melhor».

Os nossos dias eram, na sua maioria, lânguidos; por vezes eu 

planeava uma ida ao museu ou então dávamos um passeio pe-

las ruínas. As nossas noites eram passadas a ler, em vez de ver 

televisão, partilhando o sofá, mesmo que tivéssemos poltronas 

disponíveis, tocando levemente nos dedos dos pés uma da outra. 

Discutíamos menos, ainda que eu já não fosse ingénua ao ponto de 
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acreditar que duas pessoas tão diferentes como nós, que passavam 

tanto tempo juntas, nunca discutiriam. Mas a verdade era que ain-

da nos estávamos a conhecer uma à outra.

Enquanto esperava que a omeleta cozinhasse, espreitei para 

dentro do quarto, resistindo ao desejo de acariciar aquela espessa e 

escura cabeleira que passei a amar de uma maneira calma e tran-

quila, uma diferença significativa em relação ao modo como amava 

há pouco tempo. Era difícil acreditar que passara menos de um ano 

desde que conheci o Max Winter, um homem cujo amor me agar-

rou pelos ombros e me tirou de um estado de dormência, e que deu 

azo a outra emoção que ainda não havia sentido na minha jovem 

vida: ciúme, do género que prolifera como planta kudzu, trepando 

em redor do coração, sugando todo o ar, fundindo -se com os meus 

pensamentos e sonhos, pelo que no momento em que percebi  

o que me estava a acontecer já era quase tarde demais.

Fechei a porta do quarto com cuidado, atravessei o chão de azu-

lejo fresco da sala de estar, com os seus armários escuros e as pol-

tronas demasiado acolchoadas, e abri as cortinas opacas bafientas.  

Entrei descalça na abafada varanda de pedra, com o sol tão brilhan-

te que me feria os olhos. À distância, o ar quente vaporizava o mar. 

Eu conseguia ouvir em baixo os lojistas a discutir em castelhano 

sobre a falta de espaço no passeio, e levei um murro no estôma-

go de memórias antigas de uma mãe que cantava para mim na 

sua língua materna e de um pai com ombros queimados pelo sol,  

a tirar peixe do mar, os seus corpos prateados a dobrarem -se com 

violência no convés desgastado do barco onde vivemos outrora, 

sendo os quartos de dormir do tamanho da despensa mais peque-

na que se podia encontrar em Asherley. Podia ter desmaiado graças 

a essa lembrança. Ei -los novamente, a virem ao meu encontro de 

um lugar longínquo, miragens turvas das pessoas que outrora me 

amaram, e eu a elas, as suas longas sombras projetadas pelo sol 

matinal.
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Capítulo 2

Nada no meu passado sugeria que eu fosse o tipo de mulher 

que se apaixonaria por um homem como o Max Winter, pelo 

menos no decurso de um ano, muito menos um mês, e no entanto 

apaixonei -me — algo incrível para alguém como eu. Digo isto não 

para ser modesta ou autodepreciativa, mas eu era realmente cor-

riqueira. Nos livros que cresci a ler e nos filmes que adorava ver, 

as mulheres jovens que tiveram estes casos amorosos turbulentos 

eram belas ou tinham algo de estranho a seu respeito que subver-

tia a sua perfeição, tornando -as ainda mais belas por isso. Talvez 

um espaço entre os dentes da frente, ou olhos mal posicionados, 

mulheres divertidas e perigosas perante as quais os homens desfa-

leciam como árvores caídas. Ou então não tinham qualquer noção 

da sua beleza, mulheres que se sentiam bem com as suas vidas 

depois de um homem poderoso lhes conceder a segurança finan-

ceira e a satisfação sexual que há tanto tempo lhes faltava. Ainda 

que possam ter -me confundido com esse género de mulher, tam-

bém não era assim. Era, e ainda sou, banal. As minhas feições são 

equilibradas, o meu corpo está em boa forma. O cabelo, os olhos e 

a pele condizem de uma maneira que faz sentido. Até a minha per-

sonalidade, autónoma e circunspecta, cautelosa e séria, não chama 

a atenção. Os homens não clamam por mim. Antes do Max, nunca 

tive ciúmes de mulheres como essas. Faziam os homens nesses ce-

nários parecerem ridículos. Eu observava -os junto ao bar da piscina 
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do clube com os seus couros cabeludos queimados pelo sol, o fumo 

de cigarro e os anéis com sinete, os óculos de sol que pouco camu- 

flavam a direção dos seus olhares. Pareciam e comportavam -se 

como crianças deslumbradas com a abundância numa mercearia. 

Entretanto, as esposas desses homens ricos, observando os seus 

maridos a olharem para outras jovens, vibravam com a energia ner-

vosa de animais que pressentiam um vago desastre natural. Por 

isso, quando fui arrebatada por um americano endinheirado mais 

velho que me fez sentir como se nunca mais fosse precisar de co-

mer, pensei, após a relutância inicial, que podia muito bem render-

-me à brincadeira, desde que não me habituasse. 

Eu quisera o que os meus pais haviam tido, uma união calma 

e privada, irreconhecível pelos outros. Os meus pais eram ameri-

canos desencantados que optaram por viver e trabalhar numa pe-

quena traineira onde não havia separação de tarefas, apenas dias 

passados tranquila e diligentemente na companhia um do outro, 

fazendo turnos para cuidar de mim. Nasci naquele barco em águas 

agitadas, e, por sorte tanto de latitude como de longitude, também 

me deram documentos americanos, que nos enviaram pelo correio, 

uma vez que os meus pais nunca quiseram regressar aos Estados 

Unidos. A minha memória mais viva é a da minha mãe a balançar-

-me na sua coxa em águas pouco fundas, ensinando -me a nadar.  

A sensação da pele molhada da minha mãe na minha pele formou 

uma memória sensitiva profunda, avivada amiúde quando vejo ou-

tras mães com os seus bebés ao colo nas praias da ilha Grande 

Caimão, para onde nos mudámos quando chegou o momento  

de eu ir para a escola. Optaram por esse local porque era tranquilo e  

pequeno e sob nenhuma ameaça de tumulto político, e pela sua 

pobreza, de que fazíamos parte, maioritariamente escondida entre 

as belas casas nos arredores de George Town. Frequentei, do jar-

dim de infância ao 12.º ano, uma escola católica austera em George 

Town, refrescada por ventoinhas de palha e janelas com persianas, 
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onde nos ensinavam, ao estilo britânico, recorrendo à memori- 

zação e às reguadas nas mãos.

A minha mãe morreu de cancro quando eu tinha 6 anos. Não 

esteve muito tempo doente, talvez três meses, com o meu pai a 

falhar uns dias no mar para ir ao hospital segurar -lhe a mão. Eu 

encontrava -me lá com eles depois das aulas. Se a sua dor fosse 

suportável, deixavam -me vê -la. Noutras ocasiões, tinha de esperar 

numa pequena sala cinzenta ao fundo do corredor, que se tornava, 

para mim, a manifestação física da tristeza.

Pouco tempo após a sua morte, a artrite apoderou -se dos pul-

sos do meu pai, impossibilitando -o de puxar redes pesadas. Não se 

queixava. Envolveu os pulsos com fita e arranjou um trabalho numa 

empresa de aluguer de barcos, levando pessoas ricas em excursões 

pesqueiras. Adorava esse trabalho, mas tinha dificuldades em acei-

tar ordens da patroa, uma australiana autoritária chamada Laureen 

Ennis, uma das mulheres mais ricas das Caraíbas. Ela vingara intei- 

ramente por conta própria, alguém que devia servir de modelo para 

mim, não fosse a sua personalidade inspirar tanta aversão com 

aquele seu jeito tão grosseiro. Ainda forasteira, apesar da sua consi-

derável riqueza, quase não gastava dinheiro para parecer rica. Tinha 

unhas lascadas e sujas e vestia variantes de roupa desportiva pingo-

na e coçada. Pintava tão poucas vezes o cabelo que costumava exibir 

centímetros de raízes brancas. Mas o mais irritante era a sua voz, 

tão alta que não dava para perceber se era ela ou o destinatário dos 

seus gritos quem estava a ficar surdo. O meu pai por vezes imitava-

-a ao jantar, recorrendo ao sotaque australiano, com a sua voz grave  

a dar -lhe uma aspereza gutural que me fazia rir.

— O tô pai é um imbecil preguiçoso. Nô tenho culpa que nô 

tenha poupado o suficiente para uma refôrma decente. Sou uma 

idiôta por ser tõ generôsa. Devia despedir -vos aos dôs.

Também fui trabalhar para a Laureen, praticamente logo a 

seguir ao liceu, com a opção do ensino superior a tornar -se cada  
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vez menos provável quanto mais velho e doente o meu pai ia fican-

do. A Laureen tinha empresas de aluguer de barcos por todas as 

Caraíbas. No início fui incumbida de tarefas administrativas, ten-

do de estar a par dos horários dos barcos e de quem capitaneava 

cada embarcação. Além disso, registava as capturas, fotografando 

as mais espetaculares para virem figurar nas às paredes do escri-

tório da Laureen ao fundo do cais. O meu pai sabia exatamente 

onde encontrar os peixes grandes, ainda que isso por vezes signifi-

casse passar a noite na água, tendo eu de cobrar mais aos clientes 

quando acostavam. Aqueles que regressavam com uma albacora 

embalada em gelo, ou um espadarte -azul de metro e meio, não se 

importavam de pagar esse extra. Quando esses clientes se sentiam 

generosos, eu própria lhes levava os peixes para a cozinha, alguns 

deles ainda vivos e tão pesados como crianças, para os cozinheiros 

os amanharem, cozinharem e servirem. Depois guardavam as es-

pinhas e as entranhas em papel para que eu as devolvesse ao mar.

Acabei por aprender a conduzir barcos para o meu pai não ter de 

navegar e de atirar cordas, agravando a sua artrite. Ficar sem mim 

no escritório foi uma ofensa para a Laureen, uma ofensa pagar -me 

por um trabalho que o meu pai devia, segundo ela, ser capaz de 

levar a cabo sozinho.

Há cinco anos, a cem quilómetros da costa de Gun Bay, o meu 

pai sofreu um ataque cardíaco enquanto ajudava um cliente a  

puxar uma cavala -da -índia que se debatia na rede. Apressei -me ao 

convés e segurei -o por um momento. Ele estava com os olhos sem 

expressão e descalçava o sapato direito com o pé esquerdo. Um dos 

homens ladrou para mim:

— O que está aqui a fazer? Leve -nos ao raio do hospital!

Só por uma vez tinha eu pilotado aquele barco, um Viking de  

25 metros, por isso rezei para que as docas da cidade não esti-

vessem repletas de cruzeiros. Enquanto um dos homens (vim a 

saber tratar -se de um médico) tratava freneticamente o meu pai,  
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os restantes pairavam num semicírculo, bloqueando -me a vista.  

O médico só deixou de o tentar ressuscitar quando teve de ajudar  

a transportá -lo para a ambulância.

Fiquei sentada, sozinha, naquela pequena sala cinzenta enquan-

to outro estranho me dava a mesma notícia sobre o meu pai que 

já tinha recebido sobre a minha mãe. A Laureen pagou a conta do 

hospital, a conta da ambulância, a conta da entrada de emergência 

nas docas, a conta do funeral, além de ter reembolsado o dinheiro 

da despedida de solteiro do médico, uma dívida que entre nós se 

tornou — tal como o tempo — raramente mencionada, sempre 

sentida. Ela arvorou ares de generosidade quando me mudou da 

nossa modesta casa arrendada em Bodden Town para uma casa ge-

minada partilhada pelos funcionários, perto da marina, deduzindo-

-se ao salário um quarto apertado com uma cama individual,  

e onde a cozinha e a casa de banho eram partilhadas com um elen-

co rotativo de jovens estrangeiros que trabalhavam na ilha, falavam 

em decibéis e línguas variados, cujas relações sexuais e rixas pro-

vocavam, a cada quatro a seis semanas, uma remodelação repen-

tina das acomodações. Sentia -me como uma coluna incómoda no 

sempre crescente registo de dívidas da Laureen, dando -lhe maior 

liberdade para limitar as minhas folgas e marcar, de um dia para 

o outro, excursões que costumavam deixar -me a operar sozinha os 

barcos, na companhia apenas de homens, ignorando aquelas bati-

das periódicas à porta do meu camarote, testes para ver até onde 

iam os limites dos meus serviços.

Chorei meses a fio, em privado, guardando a dor para mim até 

poder estar sozinha. Foi então que, um dia, decidi que não podia 

mais ser uma mulher crescida a chorar numa cama individual. 

Enterrei a angústia e segui a minha vida, espantada por ser preciso 

apenas isso, uma simples decisão, que presumo, em retrospetiva, 

ter revelado algo perturbador em relação ao meu caráter. Apesar 

de passar por tímida, eu podia ser assim implacável: tomar uma  
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decisão e agir com base nela, arquivando e organizando emoções 

com a mesma eficácia com que geria horários de barcos em época 

alta. Emoções eram coisas para as quais não tinha tempo, não me 

podia dar a esse luxo.

Certo dia, estava eu no escritório a recortar uma bela crítica so-

bre a Laureen para a colocar na parede, quando os sinos de latão 

assinalaram a entrada do Max Winter naquela barraca com o ar con-

dicionado demasiado forte. Num gesto tão natural como respirar,  

a Laureen despiu a sua camisola de capuz com nódoas e levantou-

-se para o cumprimentar, com o peito generoso e tisnado pelo sol 

a liderar o caminho. Os seus braços abertos sugeriam um abraço, 

mas o Max cortou logo tal intenção com um rígido braço estendido, 

um momento embaraçoso que fingi não ver. 

— Ora, ora, se não é o Sr. Winter, ou devo dizer senador Winter? 

Já lá vai muito tempo.

— Sou apenas um senador estadual, por isso deixemo -nos de 

títulos — disse ele, olhando sobre o ombro para me dar um aceno 

formal.

Não me lembrava do Max Winter dos anos anteriores, o que não 

era incomum. A Laureen tinha um grupo de clientes com quem 

lidava pessoalmente: banqueiros, estrelas do desporto, celebrida-

des, gente que não gostava da vulgaridade de São Bartolomeu ou 

da apatia da ilha de São Martinho, gente para quem a banca era um 

trabalho a tempo inteiro e as ilhas Caimão o lugar onde podiam 

trabalhar e brincar ao mesmo tempo. Ela entesourava -os, gabando-

-se das gorjetas exorbitantes que rejeitara porque travaram amiza-

de, ou pelo menos assim dizia, confiando o suficiente nela para 

partilharem pormenores lascivos sobre casos amorosos e divórcios, 

embora eu soubesse que ela apenas os ouvira a conversar a partir 

da ponte de comando.

— Em todo o caso, é um prazer voltar a vê -lo, Sr. Winter. O clube 

não me alertou que ia regressar. Teria ficado muito feliz por poder 
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tratar das suas necessidades para que não tivesse de vir aqui ao 

meu escritório velho e degradado. Traz um café ao Sr. Winter — 

rosnou-me.

— Não é necessário — disse -me ele. — Não se dê ao trabalho.

— Já agora — acrescentou a Laureen em voz baixa —, as mi-

nhas sinceras condolências para si e para a sua adorável filha. Li 

sobre aquela terrível ocorrência. Já lá vai um ano?

Arrebitei as orelhas, desejosa de saber mais sobre essa «terrível 

ocorrência».

— Dezoito meses — disse ele. — E obrigado, fico grato pelas 

suas simpáticas palavras. No entanto, venho aqui à procura de um 

barco. Para amanhã. Um barco que eu consiga navegar sozinho.

— Nem quero ouvir uma coisa dessas. Fico muito contente por 

o poder levar amanh…

— Não. Por favor, ainda que agradeça a oferta. Deve estar muito 

ocupada nesta altura do ano.

— Que disparate. Janeiro fica entre épocas altas.

Eu entrei na conversa.

— O Commodore está disponível. Uma pessoa sozinha lida bem 

com ele. Só preciso de lhe fazer uma limpeza e encher o depósito.

— Obrigado. Conheço esse barco — disse o Max. — Apareço 

cá por volta das oito. Dá -lhe tempo suficiente para os preparativos?

— Mais do que suficiente.

O seu nariz era ligeiramente torto, a única coisa com vida na-

quele belo rosto. Imaginei que ele fizesse desporto e que sofrera 

um acidente com uma bola de baseball ou futebol. Quiçá uma his-

tória interessante envolvendo uns murros numa escola privada. 

Essa ideia tornou -o logo querido para mim.

— Sr. Winter, ouça o que lhe digo, esse barquinho não lhe serve. 

Deixe -me ser eu a levá -lo no Lassie…

Ele olhou -me com firmeza, e não desviei o olhar até sentir as 

faces afogueadas.
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— Gostava de levar o mais pequeno. Venho cá buscá -lo de ma-

nhã.

— Pelo menos deixe -me levar -lho para o cais do clube, Sr. 

Winter, todo limpinho e brilhante.

— Preferia zarpar daqui, se não se importar — disse ele.

Agora havia alguma veemência na sua voz. Queria estar sozi-

nho naquele barco, e isso preocupava -me, tendo em conta as apres-

sadas condolências da Laureen e a tristeza geral que ele deixava 

transparecer.

— Claro que não me importo. Vai precisar de equipamento de 

mergulho? A sua filha vai estar consigo? 

— Não. A Dani está este mês em Paris com a tia. Está naque-

la idade em que prefere a sua própria companhia... na verdade,  

a companhia seja de quem for... à minha — disse ele, a olhar para 

mim.

— Então vamos preparar um lanche para si. Liga para a cozinha 

— ordenou -me — e informa -os de que o Sr. Winter deseja…

— Eu passo no restaurante para levar comida. Ainda não sei o 

seu nome.

Desta vez falava para mim. Estava prestes a responder quando a 

Laureen se chegou à frente, com o seu sotaque a adulterar a ênfase 

para que o meu nome parecesse menos exótico do que era.

— Belo nome — disse ele, observando -me a cara como que para 

decifrar a sua relação com o nome. — Condiz consigo. É nova aqui?

— Já cá trabalho há cerca de oito anos.

— Como é que nunca a vi antes?

Ele parecia genuinamente transtornado por esse lapso da mi-

nha parte, ou da parte da Laureen.

— Talvez porque eu nunca o vi a si — disse eu, com alguma 

insolência, sentindo -me corar.

— Uma coisa é certa, esta não faz parte do meu pessoal mais 

simpático — disse a Laureen. — Se eu não a empurrasse pela porta 
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fora, ela ficaria muito contente por ficar o dia todo sentada a con-

sultar o Facebook com o ar condicionado ligado.

Revirei os olhos para o Max. Ela sabia que eu não tinha interesse 

nessas coisas.

— Pois, tudo bem. Vejo -vos às duas, amanhã de manhã — disse 

ele, agradecendo a ambas.

Os sinos ressoaram quando saiu.

— Eis um homem que sofreu — disse ela, com a mão no peito e 

os olhos a demorarem -se sobre a porta. — A esposa daquele pobre 

homem morreu num acidente de carro mesmo antes de ele vencer 

as eleições. Depois teve de criar aquela miúda sozinho. — Ela estre-

meceu. — Não gosto da ideia dele sozinho no mar. Pareceu -lhe de-

primido? — Eu queria dizer «Claro que está deprimido, a mulher 

dele morreu», mas ela já me contava que os Winters eram mem-

bros de longa data do clube, onde detinham bangalôs privados, os 

maiores destes reservados para uso pessoal. — E vivem numa ilha 

privada que pertence à família há centenas de anos. Foi -lhes ofe-

recida por um rei antigo. E a casa é como um castelo de um filme 

da Disney. Já lá dormiram vários presidentes. Isto é, republicanos. 

É provável que ele seja o único republicano que eu consigo tolerar 

e dar o meu voto. Não é daqueles loucos liberais. É mais da velha 

guarda; elitista, defensor de impostos baixos, esse tipo de coisa. — 

Ela virou -se para mim. — E não é que você se revelou uma bela 

surpresa? Nunca a tinha visto namoriscar. Devia ter vergonha. Ele 

agora pode ser solteiro, mas devia saber que é do tipo de homem que 

arranja uma estrela de cinema. Deve ser a única hipótese a seguir à 

Sra. Winter. Pode ter a certeza de que a Rebekah era qualquer coisa. 

Sabe, uma vez ela ofereceu -me uma nota de cem dólares para ficar 

aqui porque estava à espera de uma chamada importante e preo- 

cupada por não vir a ter rede no oceano. A tal chamada nunca chegou,  

mas foi em mim que confiou para se sentar aí onde está senta-

da e esperar o dia inteiro pela chamada. Claro que eu não queria  
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aceitar o dinheiro, mas ela insistiu. Aquela mulher tinha muita 

classe. O mesmo não posso dizer da filha. Um autêntico diabrete. 

Nunca vi criança tão presunçosa. Sabia que, há um par de anos, 

essa miúda teve metade da polícia da ilha, além de um helicóptero, 

à sua procura? Achou que devia ir beber uns copos com um gru-

po de atletas de uma universidade qualquer da Florida. Ela nem 

13 anos tinha. Pobres rapazes, desfizeram -se em lágrimas quando 

descobriram a idade e juraram que nenhum lhes tinha posto a mão 

em cima, mas não por falta de tentativas da parte dela, disseram 

eles. Ela podia ter -lhes arruinado a vida, como quem não quer a 

coisa — disse, estalando os dedos. — No entanto, à última hora, 

ela confirmou que os rapazes estavam a dizer a verdade. Apenas 

quis que eles sofressem um pouco. Raparigas como ela não têm 

finais felizes. — A Laureen vagueou até ao escritório com o livro de 

contabilidade ao peito e os chinelos a bater -lhe nos calcanhares su-

jos e gretados. — Nã. Acabam mortas ou na prisão, deixando toda  

a gente a pensar qual seria o destino mais merecido.
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Capítulo 3

Passei o resto do dia a pensar unicamente na visita do Max 

Winter. Enquanto lhe limpava e preparava o barco para o dia 

seguinte, pensei na maneira como me olhou e naquele sorriso calo- 

roso, um pequeno gesto que as pessoas trocam centenas de vezes 

por dia, mas o efeito deste demorou -se. Eu chamara -lhe a atenção. 

Disse que gostava do meu nome. Perguntara a si próprio por que 

razão não me vira antes, como se eu fosse digna de ser recordada. 

Dissera, diretamente para mim, que viria buscar o barco de manhã 

e fez uma vénia ao pronunciar o meu nome, recorrendo à ênfase 

correta.

Era curta a caminhada entre a marina e o alojamento dos fun-

cionários, mas havia um troço de West Bay que não tinha passeio, 

pelo que eu costumava tomar o caminho da praia para evitar ir 

junto ao trânsito da autoestrada não iluminada. A areia apresen-

tava uma caminhada bem mais desafiadora, mas era melhor do 

que estar no ângulo morto de um carro. Além do mais, em certas 

noites a caminhada aclarava -me as ideias e naquela noite era disso 

que precisava.

Quando cheguei à casa geminada, o barulho de outra festa, vin-

do da nossa sala, fez -me parar de imediato. A casa era uma das 

três detidas pela Laureen, amontoadas lado a lado como lápides 

ao fundo de um sombrio beco sem saída do outro lado da auto- 

estrada. Fiquei a escutar os graves insistentes que pulsavam da casa  
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enquanto me esvaziava lentamente. Não me restava nada, não ti-

nha reservas de energia para lidar com o que seria uma floresta  

de bêbedos a encherem as sóbrias divisões, uns em cima dos ou-

tros no sofá gordurento, cada tampo de mesa um baldio de garrafas 

vazias e cinzeiros a transbordar. Olhei da autoestrada para as luzes 

intermitentes da marina, sentindo -me como se a própria tristeza 

me tivesse dado uma palmadinha no ombro e oferecido o seu bra-

ço. Que mais havia para fazer além de me arrastar de volta ao cais 

e à cama dobrável do escritório da Laureen?

No regresso não segui pelo caminho da praia. Estava tão can-

sada, que quase desejava que um camião desse uma guinada para 

se desviar de uma galinha e me atingisse. E, para piorar ainda 

mais uma noite que já tinha sido má, avistei uma figura masculina  

solitária a aproximar -se, olhando para o telemóvel, com o ecrã a dar 

ao seu rosto uma malevolência incandescente. Quando se é uma 

mulher a andar a pé sozinha à noite ao longo de uma autoestrada, 

é incerto o que é mais assustador: um condutor bêbedo que não a 

vê ou um homem no caminho que a consegue ver.

Os meus instintos sempre presumiram o pior. No entanto, quan-

do o homem se meteu de repente no caminho de um carro em di-

reção contrária, outro instinto entrou em ação e gritei «Cuidado!». 

Um chiar de travões e o telemóvel do homem voou pelos ares en-

quanto ele se precipitava para trás rumo a um arbusto. Apressei -me 

na direção dele, devolvendo -lhe o telemóvel. Depois de ele terminar 

de sacudir o pó das calças e de se levantar, dei por mim a olhar para 

a cara do homem que ocupou os meus pensamentos o dia inteiro e 

com tal intensidade que, por um momento, tive a preocupação de 

o poder ter manifestado.

— Obrigado... é você! — disse o Max Winter, aceitando o seu 

telefone. — Meu Deus, o telemóvel deve ter -me cegado.

— Está bem?

— Estou, sim. Acho que me salvou a vida.
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Os carros passavam por nós a alta velocidade, iluminando -lhe 

o rosto de quando em vez, mas a sua expressão era difícil de ler. 

Pensei na preocupação da Laureen por ele ir sozinho no barco. 

Estaria deprimido?

— De certeza que está bem? — Aproximei -me, pousando com 

audácia uma mão no seu antebraço. — Deixe -me ajudá -lo.

— Juro que estou bem. Estou mais envergonhado do que ferido 

— disse ele. Olhou para o telemóvel antes de o enfiar no bolso.

— Mas o que está a fazer aqui na autoestrada? Devia usar aquilo 

— disse eu, apontando para a passagem pedonal erguida sobre a 

estrada, de acesso interdito a funcionários à noite.

— Recebi uma mensagem da minha filha. É a meio da noite 

onde ela está, por isso não podia ignorar. Começámos a trocar men-

sagens e, bem, o resto já sabe. E para onde vai você a esta hora?

Hesitei. Não queria que ele soubesse das condições em que eu 

vivia. Muita gente tinha companheiros de casa e eu tinha apenas 26 

anos. Mas, de repente, a minha vida parecia monótona e miserável 

e eu queria dar a impressão de ser mais velha, mais sofisticada.

— Esqueci -me de uma coisa no trabalho. Ia agora mesmo lá 

buscá -la.

— Bem, sorte a minha. Deixe -me acompanhá -la. O mínimo que 

posso fazer em troca é garantir que está segura. — Comecei a protes-

tar quando ele acrescentou: — Não se preocupe que ninguém a vê.

Ele sabia, portanto, que os funcionários não podiam sociali-

zar com clientes do clube, mesmo tratando -se de uma caminhada 

como aquela. Se a Laureen nos visse, despedia -me logo.

Com uma mão na parte mais delgada das minhas costas, levou-

-me pela estrada, depois pelo caminho ao longo do lado sul, junto 

às hidrângeas, o meu percurso anterior. Ele sabia exatamente como 

chegar à praia a partir dali, e parecia saber que conseguiríamos 

caminhar na escuridão até à marina. Detivemo -nos naquilo que 

ele intuíra ser o meu destino, com a base do longo cais a dividir  
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a propriedade da Laureen da propriedade do clube privado, que de 

dia tinha o ambiente de um pequeno hospital onde os ricos podiam 

convalescer. À noite, porém, daquela posição, parecia um lugar 

mais acolhedor e íntimo, tranquilo e confortável.

O Max olhou para o relógio e depois em redor como um espião.

— Muito bem, despache -se. Fico aqui à espera.

— Não tem de fazer isso — insisti. — Consigo ir sozinha para 

casa.

— Lamentavelmente, minha querida, como fui criado por 

uma porca chauvinista e pelo seu marido sexista, sou obrigado a 

acompanhá -la até casa.

A sua piada fez -me rir, mas ainda tinha de tomar uma deci-

são: ou o apresentava ao caos maltrapilho da casa dos funcionários,  

ou dizia -lhe que planeava dormir numa cama dobrável no trabalho 

por causa disso.

— O problema é que está a haver uma festa na minha casa e 

preciso mesmo de dormir. Por isso vou passar aqui a noite.

Ele olhou para o escritório revestido a ripas ao fundo do cais.

— E pode ser fechado à chave? E há cobertores?

— Sim, e uma belíssima almofada — retorqui. — Não é nada 

de outro mundo, mas que vista! — O meu braço estendeu -se sobre 

a praia escura.

— É uma vista melhor do que a que eu tenho em casa.

— Não tem, portanto, de ter pena de mim, Sr. Winter. Além 

do mais, tenho de acordar cedo, em parte devido a uma exigência 

de última hora de um cliente que quer um barco pronto logo pela 

manhã.

— Uau. Que imbecil.

— É um senador ou algo assim — disse, revirando os olhos. — 

Mas apenas senador estadual. — Ele riu -se um pouco alto demais. 

— Sr. Winter, mais baixinho — sussurrei, rodando o pescoço à pro-

cura de testemunhas.
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— Por favor, trate -me por Max, e por tu, já agora — disse ele. 

— Só Max.

— Max. — inclinou a cabeça focando -se num ponto entre os 

meus olhos, mesmo por cima do sobrolho. Aquele olhar pareceu 

íntimo, como um prelúdio de algo, não era bem um beijo, mas 

algo que, embora tácito, me confundia. — Bem, então boa noite 

— disse eu.

— Sim, claro, boa noite. Mas vou esperar aqui para assegurar 

que chegas em segurança ao escritório. Vou -me embora depois de 

acenderes e apagares a luz. Combinado?

— Combinado.

— E volto a ver -te daqui a cerca de nove horas. — Olhou para o 

relógio. — Na verdade, oito. Melhor ainda.

Acenei com a cabeça, como se dissesse novamente boa noite,  

e virei -me para partir.

A caminho do fundo do cais, tinha perfeita noção do seu olhar 

sobre mim. Obriguei -me a não me virar para trás para verificar 

se mantivera a vigília, preocupada que o confundisse com char-

me, um convite. Limitei -me a expirar fundo depois de destrancar a 

porta do escritório, ligar e desligar a luz e deixar -me cair na cama, 

remexendo as pernas um par de vezes como uma rapariga apaixo-

nada.

É evidente que não dormi. Não havia nenhum cobertor e a almo- 

fada era aquela ortopédica da cadeira de escritório, mas não me  

importei. Dei as boas -vindas à adrenalina que acompanhava aque-

les sentimentos novinhos em folha. Talvez a Laureen tivesse razão. 

Talvez eu fosse, de facto, uma bela surpresa.



25

Capítulo 4

Remexi -me e despertei ao raiar do dia. Espreguicei -me e atei o 

cabelo num coque no topo da cabeça. Em seguida, alisei os vin-

cos da camisa do meu uniforme e liguei o computador. Antes de o 

ecrã se avivar por inteiro, avistei a Laureen a avançar pelo cais duas 

horas mais cedo do que lhe era costume — uma hora mais cedo em 

relação a mim. A maneira como caminhava — o escritório tremia 

com a sua passada — significava que eu fizera uma asneira qual-

quer. Em pânico, perscrutei o escritório. Já começara a fazer café. 

O horário do dia estava escrevinhado no quadro branco. Eu já tinha 

preparado o barco do Max no dia anterior. Apenas tinha de o levar 

até ao cais. No último segundo, tirei a almofada da cama e atirei -a 

sobre a cadeira. O furioso bater à porta da Laureen lembrou -me 

de que me esquecera de a destrancar. Quando a abri, ela passou 

por mim a correr, deixando um rasto do seu fortíssimo perfume 

enquanto esquadrinhava o escritório. Deixou -se cair na cadeira em 

frente ao computador.

— Que merda de espetáculo — balbuciou. — A porra do Singularis 

afundou -se perto da praia Eleven Mile, ao largo de Barbuda.  

Há uma data de bifes à espera de um charter que os faça regressar a 

São Bartolomeu. Um deles é primo da rainha ou lá o que é. — Ela 

encontrou o número que procurava e deu logo um sermão a quem 

atendeu a chamada, presumo que o piloto. — Bruce, seu imbecil. 

Quantas vezes lhe disse para não sair da rota?... Não quero saber  
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se ele é o próximo na fila para a merda do trono. Vai pagar por 

isto? Não!... Bem, vais ter de esperar. A Janie telefona quando o 

charter chegar aí. Vemo -nos em São Bartolomeu… Porque tenho 

de me encontrar com o presidente da Câmara, eis o motivo… Pois,  

a coisa está preta. Disseram -me para levar bagagem. E um advo-

gado. Devia fazer o mesmo, seu imbecil — afirmou a Laureen, 

pousando o telefone com força. — Pelos vistos, é imenso petróleo 

— disse ela, esfregando a cara com as mãos. 

O piloto não sabia dos baixios, e agora o maior iate da Laureen 

poluía uma rara reserva de aves, designada como área protegida 

pelas Nações Unidas.

— Lamento imenso — disse eu, a pensar nas aves. Ela ficaria 

bem. O seguro pagaria aquilo que Deus não podia substituir.

— Pois bem — disse ela. Bateu na mesa e pôs -se de pé. — 

Temos de ir.

Uma resistência fria encheu -me as veias.

— Mas... e a marina? Temos clientes. Devem estar a chegar.

— Que se lixem os clientes. Preciso que me ajudes a fazer as 

malas.

Passei logo por cima do problema dos clientes com problemas 

maiores que poderiam surgir se eu abandonasse o meu posto, 

embora tenha tido o cuidado de omitir a reserva do Max. O barco  

de combustível já chegara. Duas festas de casamento davam entrada  

no clube. Claro que alguém teria de assinar o registo de saída  

do equipamento de desportos aquáticos, um negócio paralelo de 

que a Laureen se arrependera logo, uma vez que ocupava demasiado  

do meu tempo.

— Pois. Porra, pá. Apetece -me arrancar o cabelo pela raiz.

Depois de a Laureen concordar, com alguma relutância, que eu de-

via ficar, caminhei a passos largos atrás dela até ao seu carro enquan-

to me dizia muito depressa outras tarefas que eu teria de cumprir no 

caso de ela ficar retida durante mais de uma semana (talvez duas!).  
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Enquanto as enumerava, eu assentia repetidamente com a cabeça, 

aparentemente a chegar um acordo comigo própria para dizer que 

sim a tudo o que ela pedisse, em troca de uma semana abençoada 

(talvez duas!) com a sua ausência, um ótimo compromisso.

Ela ligou o carro e baixou a janela para ladrar as últimas ordens.

— Quase me esqueci! O Max Winter vem cá buscar o barco esta 

manhã.

— Ah, pois é — disse eu, pressionando ligeiramente a clavícula 

com a mão.

— Ele está habituado a pequenos mimos. Assegura -te de que o 

bar está bem apetrechado. Ele gosta de ter muito gelo nos frigorífi-

cos e muitas toalhas de praia. Pede ao clube para fornecer o barco 

de água gaseificada, limões e limas, e não te esqueças de uma faca 

afiada. Assegura -te de que eles cobram essa treta toda ao bangalô 

dele, não a mim. Pede ao John -John para verificar se o rádio substi-

tuto funciona. Enquanto eu estiver fora, fica ele no comando.

— Sim, entendido — respondi. O John -John era o seu empre- 

gado mais antigo e leal.

— E arranja esse raio de cabelo.

Voltei a pôr o carrapito no lugar, no topo da cabeça, e ela saiu  

a grunhir e como que a deitar fumo negro pelos ouvidos.

O céu já estava inteiramente desperto, uma vastidão azul, uma 

luz tão brilhante que demorei um momento a perceber de que 

direção vinha o sol. Sob a pala do meu boné, vi membros do clube 

a reunirem uma quantidade absurda de comida para tomarem 

o pequeno -almoço ao ar livre. Pernas de caranguejo -vermelho 

partidas projetavam -se em várias direções em duas travessas à 

cunha, e havia taças de fruta num padrão de cores vivas à espera 

de serem colhidas por mulheres de dieta e crianças que nunca 

as acabam. Foi o cheiro a bacon a misturar -se com o vento sal-

gado o que acabou comigo. Fiquei tonta de fome, incapaz de re-

cordar a última refeição que tivera. Dirigi -me com ar de desafio  
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à loja do hotel, um lugar normalmente interdito aos funcionários, 

mas a Laureen era a única pessoa intransigente em relação a essa 

regra, e ela não estava. Não estava! Eu era uma prisioneira liber-

tada da cela, tão extasiada que uma garrafa de água morna, uma 

barra de granola e uma laranja desidratada era tudo o que queria  

na vida.

— Saia daqui — sussurrou -me a lojista, rejeitando o meu di-

nheiro com um gesto. — Sabe que não pode estar aqui.

Soprei -lhe um beijo e fui -me embora. Eu já tinha comido a bar-

ra de granola quando regressei ao escritório, onde o Max Winter já 

estava à minha espera a ler calmamente um panfleto.

— Já cá estás — disse ele, esboçando um sorriso, sentado junto 

a uma grande cesta coberta por um guardanapo branco.

— Bom dia, Sr. Winter — disse eu, com uma alegria preocupan-

te na voz. Parecera uma eternidade desde que dissemos boa noite 

um ao outro, a poucos metros de onde ele agora se encontrava, 

com um aspeto bronzeado e relaxado, uma pessoa inteiramente 

diferente da de ontem.

— Chama -me Max.

— Max — disse eu.

O seu olhar vagueou para as minhas mãos.

— Espero não te ter estragado o apetite — disse ele, tirando -me 

das mãos a embalagem de plástico, a laranja murcha e a garrafa 

de água, colocando tudo sobre a secretária. — Trouxe -te pequeno-

-almoço. Achei que o serviço de quartos não viria até aqui. — Agora 

ele estava perto de mim, observando o carrapito que eu tinha no 

topo da cabeça, que, sentia eu, voltara a cair para o lado. — Posso? 

Já está — afirmou, centrando -me o carrapito com gentileza.

— Obrigada — disse eu, corada. — Agora já posso captar o sinal 

de rádio de Miami.

— Ah, ainda bem. O que dizem eles sobre o tempo?

— Sol de manhã, chuva à tarde.
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— Então é melhor que eu não pilote o barco sozinho.

Meteu a mão na cesta e entregou -me uma empapada sanduíche 

de ovo estrelado.

— Obrigada… Max.

Foi a melhor sanduíche de ovo estrelado que eu comera na vida, 

com a quantidade certa de sal, o pão torrado amolecido pela man-

teiga, a alface murcha na perfeição, uma fatia de tomate que lhe 

dava uma certa acidez. O mesmo posso dizer das taças de fruta, 

frias, mas não ao ponto de causar sensibilidade dentária, e servi-

das em baixelas de prata. Ele verteu café quente de um termo para  

as chávenas de porcelana que o clube só servia ao jantar. Não havia 

dúvidas de que o Max Winter me cortejava. Eu não era do género 

de pessoa que imagina tais coisas. E, sim, eu também o cortejava, 

não servia de nada fingir o contrário. Aquela coisa em mim que foi 

libertada da cela começara a passear -se livremente.

Enquanto comíamos, ele contou -me que há duas décadas que 

vinha todos os anos às ilhas Caimão, excetuando o último ano — 

o motivo, presumi eu, teria que ver com a morte da mulher. No 

entanto, não explicou e eu não insisti. Perguntou -me como fora 

eu ali parar, tendo presumido que não nasci ali. Disse -lhe que era 

americana, mas que muita gente com uma aparência e pronúncia 

parecida com a minha nasceu e foi criada aqui. A ilha era uma 

grande salgalhada cultural unida pela banca internacional.

— Ah, o capitalismo. O grande igualador.

— Para alguns — acrescentei, sentindo -me inteligente.

Ele passou -me um guardanapo de linho e retirou o meu prato 

vazio, e eu senti -me cuidada de uma maneira que me confundia, 

me aquecia e me dava vontade de chorar. Seria mentira dizer que 

nas últimas 24 horas não imaginei o que seria possível acontecer 

entre alguém como ele e alguém como eu, que os cuidados do Max 

não apelavam àquela parte sombria de mim que fantasiava em ser 

resgatada de um futuro incerto, talvez em troca de o resgatar de um 
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passado infeliz. Ser simples e insignificante não me dispensava  

do seu estúpido e delicado conto de fadas.

— Que idade tens? — perguntou, colocando os pratos sujos do 

pequeno -almoço na cesta. O meu rosto enrubesceu perante a ideia 

de que as nossas mentes poderiam ter estado fixadas no mesmíssi-

mo potencial obstáculo ao mesmo tempo. Disse -lhe a minha idade, 

acrescentando logo:

— Mas sinto -me dez anos mais velha. Sobretudo depois de dor-

mir naquela cama dobrável.

Ele riu -se.

— Mesmo se fosses dez anos mais velha, ainda serias bastante 

nova. — Perguntei -lhe a idade. — O suficiente para ser teu pai, 

acho eu. Um pai jovem.

O seu olhar demorou -se em mim enquanto eu fazia as contas, 

aparentemente à espera de ver a minha reação, como que a pergun-

tar: Importas ‑te? Sou demasiado velho para ti?

Na verdade, não me importava. Ele tinha mais ou menos a idade 

que eu pensava. Sempre presumira, contudo, tendo o meu pai mor-

rido há poucos anos, que eu seria imune àqueles apelos paternais 

inconscientes que pareciam atrair jovens mulheres sem objetivos, 

sobretudo bonitas, para homens mais velhos, sobretudo ricos. Eu via 

essa dinâmica a toda a hora no clube. Quanto mais pronunciada a dife-

rença de idades, mais parecia tolher o crescimento de ambas as partes, 

as mulheres com as suas vozes infantis, os homens, com os tufos de 

pelos do peito brancos e ombros gordos e bronzeados, a rugir para 

elas. O que costumava restar dessas parelhas contrastantes era uma 

sensação permanente de desilusão entre ambas as partes, uma porque 

envelhecia e a outra por, antes de mais nada, nunca ter sido jovem.

— Portanto, onde está o meu barco? — Ele espreitou para a ma-

rina através das persianas.

— Ah, pois! — Levantei -me com um salto e fui buscar as chaves 

ao armário trancado ao fundo do escritório. — Eu levo -o ao cais. 
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Está bem aprovisionado com todas as coisas que a Laureen me dis-

se que gostavas. A chave grande é a da ignição. A pequena é para 

o depósito por baixo dos assentos na popa, onde estão as canas de 

pesca...

— Por acaso — disse ele, pressionando as chaves na minha mão 

—, não vou ser capaz de pilotar hoje. A questão é que tenho traba-

lho para fazer, por isso vou mesmo precisar de um comandante e 

gostava de fazer um pedido formal pelo teu serviço.

Antes que o pudesse desiludir, o John -John entrou no escri-

tório, ofegante devido às notícias sobre o derrame de petróleo.  

Aos 55 anos, ainda era atlético. Enquanto nos atualizávamos, o meu 

olhar dirigiu -se ao Max, que parecia tentar entender de que manei-

ra a notícia afetaria o seu dia, o nosso dia.

Quando a atenção do John -John se dirigiu às provas do pequeno-

-almoço, apresentei -o logo ao Max. Eles lembravam -se um do outro 

de anos anteriores.

— Portanto, como já deve ter percebido, Sr. Winter — disse eu 

—, hoje não posso ajudá -lo. Somos só nós a guardar o forte até 

arranjarmos reforços.

O Max olhou com dureza para o John -John, dando a impressão 

de ser um cliente a tentar manter a calma.

— Está então a dizer que esta jovem não pode pilotar o meu 

barco? Eu marquei isto ontem. Devo telefonar à Laureen?

Eu olhei para os meus sapatos enquanto o John -John o tranqui-

lizava.

— Não é necessário. Claro que não estou a dizer isso, Sr. Winter. 

— Dirigindo -se a mim rugiu -me: — Tens de ir. — Disse que se 

ocuparia do escritório no resto da manhã até levar um grupo de 

casamento numa viagem de almoço. Se houvesse gente a chegar, 

azar, disse ele, teriam de ir a outro lado. — Não podemos fazer o 

impossível — afirmou, encolhendo os ombros. E um de nós chega-

ria a tempo de fechar tudo à noite.



Lisa GabrieLe

32

O Max foi à cozinha pedir um almoço frio enquanto eu fui num 

instante aos meus aposentos, navegando em redor dos despojos da 

festa da noite anterior. Tomei um banho rápido, vesti um uniforme 

lavado sobre um fato de banho e soltei o cabelo.

Quando regressámos, o John -John já tinha trazido o barco. Eu 

e o Max entrámos a bordo. Liguei o motor. Conseguia vê -lo, sob os 

seus óculos escuros, com um leve sorriso enquanto eu conduzia 

lentamente o barco para fora da marina. Com perfeito domínio so-

bre a embarcação, aumentei a velocidade assim que passámos pela 

última baliza.




