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capítulo 1

Assim que o avião pousou na pista, já eu começara a duvidar da 

minha decisão. As visitas-surpresa não acabam sempre mal? Até 

ao momento da descolagem, uma grande parte de mim preocupava-se 

com a hipótese de ter de cancelar à última hora, de me ligarem do em-

prego a dizer que tinham mudado as coisas e que, afinal, precisavam 

de mim, pelo que me parecera mais seguro não contar a ninguém. 

Sem expetativas e sem deceções: era o meu raciocínio. Além disso, 

achei que seria divertido.

Para não falar do facto de estar a precisar de conforto caseiro. Ainda 

estava abalada com a minha grande novidade. Para ser franca, parecia 

que o mundo ia acabar, mas, no fundo, eu sabia que estava a exagerar. 

Sempre soubera dessa possibilidade. Tinha assistido ao sofrimento de 

outros com a mesma sina. Só não contava que fosse tão súbito.

Morava em Nova Iorque há sete meses e meio. Em duas semanas, 

estaria de volta a casa de vez.

Também achava que ajudaria dar a notícia ao Jack cara a cara, por-

que, mesmo ficando triste, de certeza que a sua reação principal seria 

de felicidade: eu iria para casa, poderíamos marcar a data do casamen-

to que tínhamos anunciado antes de me vir embora, voltaríamos a ser 

um casal normal que morava junto, em vez de a quase cinco mil quiló-

metros de distância. Eu também sabia que essa felicidade seria conta-

giante. Estava a precisar de um pouco de perspetiva.
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O coração batia-me descompassado quando me aproximei da nossa 

rua, toda transpirada e exausta do jet lag que começava a manifestar-se. 

Nunca tinha feito nada assim — atravessar meio mundo por capricho. 

Imaginava repetidamente a cara do Jack quando me encontrasse em 

casa — choque, apesar de não ter dúvidas de que passaria logo a pura 

felicidade. Claro que sabia que ele já teria saído para o emprego quan-

do eu chegasse, mas havia sempre hipótese de ter tirado o dia, por estar 

doente ou de folga. Não que ele costumasse fazer esse tipo de coisas. 

Ele adora o emprego. Bom, pelo menos, adora o trabalho que faz em 

publicidade. Tem achado o emprego atual algo frustrante. Está impa-

ciente por avançar e subir na carreira.

Passei o voo inteiro a tentar decidir o que fazer — esconder-me e 

pregar-lhe um susto? (Ainda lhe provocava um ataque cardíaco.) Postar- 

-me orgulhosamente ao lado de uma refeição caseira, de colher na mão? 

(Demasiado Mulheres Perfeitas.) Ou estendida no sofá vestida com um 

corpete apenas? (O mais provável era desatar a rir-se. Além disso, ha-

via o pequeno problema de nem sequer ter nenhum, sendo que nem 

saberia onde comprá-lo, se mo oferecessem. Nem sei bem como é que 

aquilo funciona!) Por fim, decidi-me pelas bebidas. Garrafa de vinho 

numa mão, copos na outra. Não me digam que não sei falar ao coração 

de um homem. Ou de uma mulher, já agora. Comecei logo a pensar na 

ida à loja da esquina.

Icei a mala — grande demais para um fim de semana — escada 

acima. Levava para casa o máximo de tralha possível, antes da grande 

mudança: outra razão para esta viagem fazer sentido. Sorri ao ver que 

o Jack tinha andado a regar a árvore-da-borracha do patamar, o meu 

orgulho, porque estava saudável e luzidia. Até era capaz de ter polido 

as folhas. Uma estreia! Olhando agora para trás, percebo que devia ter 

dado conta daquele sinal. Os homens de 38 anos não desatam a polir 

folhas de plantas do nada. Entrei e chamei-o, fazendo figas para que, 

nesse dia, ele tivesse decidido entrar tarde. Ainda eram só nove e um 

quarto, mas, no fundo, eu sabia que ele já estaria sentado à secretária. 
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Não voltaria a casa antes das seis e meia, um quarto para as sete, no 

mínimo. Nem sequer me atrevi a pensar no facto de ele querer sair de-

pois do expediente. Quando falei com ele na noite anterior — antes de 

embarcar no avião, embora ele não soubesse — não falou em saídas, 

mas as coisas mudam.

Assim que abri a porta, percebi que algo não estava bem. Para co-

meçar, o apartamento parecia arrumado. Havia um cheiro que não re-

conheci. Um vestígio, misturado com o gel de banho de coco do Jack, 

comida takeaway de caril e roupa de ginástica para lavar. Farejei alto, 

a tentar perceber o que me incomodava tanto. Seria meu, um levíssimo 

resquício nos meus pertences, embora não fosse lá desde o Natal, há 

mais de três meses?

Larguei a mala e a pasta do portátil e andei pelo apartamento a fare-

jar como um cão de caça. Havia mais provas de arrumação impecável 

— a máquina da louça vazia e tudo guardado, papéis devidamente em-

pilhados na mesinha de centro; até os comandos estavam alinhados. 

Ocorreu-me que a mãe dele pudesse ter lá estado. Devia tê-la contac-

tado, contado o meu segredo. Provavelmente, ele queria mostrar-lhe 

como se vai safando sem mim. Sei bem como ela ficou preocupada 

quando o emprego me mandou para Nova Iorque. Talvez já lá tivesse 

estado naquele dia, mas teria saído, deixando no ar um aroma indefiní-

vel, mas decididamente feminino.

Assustei-me quando o Oscar, o nosso robusto gato preto, desatou a 

correr para mim. Grata por se lembrar de mim, peguei-lhe e mimei-o, 

mas estava absorta. Fui ao frigorífico procurar comida de gato.

Húmus? O Jack acha que húmus só serve para as juntas dos azule-

jos da casa de banho. Acha que sabe a almofadas de sofá velhas, em-

bora eu não faça ideia de quando as terá provado. Fechei a porta do 

frigorífico e dei uma mão-cheia de biscoitos ao Oscar, que me olhou 

com um ar dececionado.

Fui ao quarto de hóspedes procurar sinais de vida. A cama estava 

desfeita e cheia de tralha, como sempre. A maior parte da tralha está 
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na mesma desde o dia em que fui para lá viver, há quatro anos e meio. 

Quadros que nunca pendurámos, duas raquetas de ténis que usámos  

numas férias apenas, um candeeiro que nenhum de nós apreciava. 

Afinal, a mãe não estava de visita. Arrepiei caminho pelo corredor sem 

janelas. Ao passar pela casa de banho, estaquei. Havia um montinho 

de produtos de higiene femininos no parapeito da janela. Não eram 

meus. Champô para cabelos finos. Tónico para peles mistas. De re-

pente, senti-me zonza. Estiquei o braço para me amparar no lavatório.

No quarto, a cama estava feita. Acho que nunca vi o Jack fazer a 

cama, nos cinco anos em que estivemos juntos. Não por ser pregui-

çoso, apenas por não ver utilidade em fazê-la. Vai deitar-se outra vez 

e desfazer tudo. Havia uma peça de bagagem desconhecida do meu 

lado. Escancarei-a, remexi na roupa. Ela vestia 36, fosse quem fosse. 

No roupeiro, uma fila de vestidos, blusas e saias empurrava as minhas 

coisas para um canto. Algumas peças não me eram estranhas, mas não 

percebi porquê. Nas etiquetas via-se que eram da Zara, Top Shop, Maje. 

Metade das minhas amigas provavelmente tinha as mesmas roupas.

Resisti ao ímpeto de ligar ao Jack a exigir respostas. Ele nem se-

quer sabia que eu estava no país. Fui buscar a minha bagagem e apa-

guei o meu rasto. Depois, saí do apartamento e desci a rua. Atravessei 

para o parque em frente e sentei-me num banco. Precisava de algum 

tempo para pensar.
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capítulo 2

Chamo-me Amy Jane Forrester. Bom, em rigor, Aimée Jayne. Nasci 

na década de 1970, quando, aparentemente, era essencial escrever 

nomes com mais letras aleatórias, sempre que possível. Mais precisa-

mente em 1977. Há anos que desisti de corrigir as pessoas quando mo 

escreviam mal, e comecei a usar a versão simplificada. A vida é dema-

siado curta. Altura média (1,67 m), tamanho médio (40, num dia bom), 

filha do meio de três (Nichola, 41 anos, Christopher, 36. A letra extra só 

se aplicava a raparigas, parece), tia querida dos dois meninos da Nichola.

Em Nova Iorque, estive a filmar uma série nova que acabou de es-

trear em horário nobre. A minha grande oportunidade depois de anos de 

«Segunda prostituta» ou «Mulher na estação». Por vezes, só «Mulher». 

Tenho conseguido desenvencilhar-me, atenção. Mais ou menos. Regra 

geral, a trabalhar em call centers com boas condições para atores, para 

ser franca. Quando digo «grande oportunidade», quero dizer que sou 

uma personagem que tem nome e que aparece em todos os episódios. 

Nesta primeira temporada, pelo menos. Não que seja uma das estrelas. 

Faço parte do coletivo. Tenho uma parecença insólita com a atriz ingle-

sa que é protagonista, o que levou ao golpe de sorte de me chamarem 

para fazer de mana mais velha. Na verdade, «tenho uma parecença 

insólita» é um bocadinho exagerado. Quero com isso dizer que temos 

ambas cabelo lustroso e quase preto, olhos castanhos e cara arredonda-

da. Somos parecidas, e o sotaque inglês foi decisivo.
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Digo que apareço em todos os episódios. Devia acrescentar «até à 

data», porque a irmã mais velha da inspetora inglesa, que é a heroína, 

está prestes a esticar o pernil, às mãos do assassino em série de que a 

inspetora anda à caça. Só descobri isto anteontem, quando divulgaram 

o último guião e lá estava eu, estrangulada na página 36.

A primeira coisa que fiz foi tentar ligar ao Jack. Não tive resposta. 

Por conseguinte, saí para ir beber uns copos com colegas simpáticos, 

e foi então que nasceu o plano da visita-surpresa a casa.

Moro — quando em Londres — com o Jack. Não havia dúvidas de 

que ele poderia mudar-se comigo. Pensámos nisso. Esteve tentado pela 

ideia de viver à americana na Big Apple, até percebermos que não se 

vive à americana sem emprego e rendimentos. Eu também não me 

ia mudar para sempre. Ambos sabíamos que a minha aventura seria 

apenas temporária.

A reação dele tinha sido levar um joelho ao chão, a meio do caril 

tailandês e de um episódio de House of Cards, numa noite dois dias 

antes de me ir embora, e tirar uma caixinha azul da Tiffany de debaixo 

do sofá. Lá dentro estava a anilha de uma lata de cerveja e um bilhete: 

«Vale um anel de noivado.» Enfiou-me a anilha no terceiro dedo. Foi 

tão amoroso e inesperado que até chorei, e ele também, e depois rimo-

-nos por sermos tontos e dissemos que iria correr tudo bem.

Ambos evitámos propositadamente falar no que aconteceria se a 

série tivesse tanto êxito que nunca mais acabasse, ou se o meu peque-

no papel desse nas vistas e, de repente, eu me visse a braços com uma 

próspera carreira nos Estados Unidos. As probabilidades de qualquer 

uma dessas coisas acontecer eram tão poucas que nem valia a pena 

fazer planos. Ele visita-me quando consegue folgas, eu já consegui vir 

a casa três vezes, quando a rodagem permitiu. Estávamos a sair-nos 

bem. Era o que eu pensava.

O fator decisivo para a visita desta semana, porém — o que a fez va-

ler a pena, embora eu vá regressar a casa de vez daqui a duas semanas 

— foi a minha melhor amiga Melissa. A Mel. Faz amanhã faz 40 anos 
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e organizou uma festa, embora não esteja com vontade de grandes far-

ras, porque tem passado um mau bocado. O casamento desmoronou-

-se e ela nem reparou. Só percebeu quando o marido, o Sam, lhe disse 

que já não a amava, que amava uma mulher chamada Camilla, e se foi 

embora. Dizer que me sinto péssima por ter falhado à minha melhor 

amiga quando ela tentava apanhar os cacos da vida… — Bem, pode-se 

imaginar…  Ou talvez não… Mas a verdade é que foi um horror.

Ela não fez segredo do facto de ter ficado destroçada, quando lhe 

disse que não conseguia folga para vir à festa. Embora saiba que, atual-

mente, o meu tempo não é realmente meu e que estou muito longe 

só para apanhar um avião e apanhar uma bebedeira e cantar os pa-

rabéns. Prometi que a compensava quando voltasse para casa de vez. 

Passaríamos um fim de semana inteiro num spa, a ser mimadas e a 

pôr a conversa em dia.

Por conseguinte, assim que soube que o destino estava traçado, a pri-

meira coisa que me ocorreu — pronto, a terceira, depois de «Ora, bolas, 

o que é que vou fazer na vida agora?» e «Para que lado fica a sala dos 

argumentistas? Vou matá-los a todos, de forma lenta e dolorosa» — foi: 

«Que se lixe, vou para casa, festejar os anos da Mel com ela, fazer uma 

farra, e que vão todos para o raio que os parta.»

Achei que seria divertido fazer esta visita-surpresa. Passei dias a 

fantasiar com a felicidade do Jack e da Mel por me verem. Nunca, ja-

mais, em tempo algum, estariam à espera de que eu atravessasse meio 

mundo só para uma festa de anos. Parece que, no caso do Jack, eu 

tinha razão.

Procuro o telemóvel e ligo à Mel. Ela saberá o que fazer. Vai logo 

para o correio de voz. Provavelmente, está no metro, a caminho do em-

prego. Estou para deixar mensagem quando percebo que não lhe posso 

fazer uma coisa dessas. Ela tem-se concentrado nesta festa de anos 

como se fosse aquilo que lhe salvou a vida. Sei que tem feito imenso 

exercício e passado fome, para «mostrar ao Sam o que ele está a per-

der». Mesmo que ele não vá (obviamente!), ela conta com o facto de 
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ainda terem muitos amigos em comum, que talvez publiquem fotos da 

aniversariante nas redes sociais. Já sei, porque ela me disse cem vezes, 

que marcou um tratamento de beleza para esta noite, e que amanhã vai 

ser um torvelinho de depilação, cabeleireiro e unhas de gel. Não é que 

ela o queira de volta, só quer que ele repare nela.

Não posso ser desmancha-prazeres. Mesmo que ela seja a primeira 

pessoa a quem peço ajuda desde os meus 11 anos, terei de esperar.

Em contrapartida, tento corporizar o que ela me poderá dizer. 

Consigo imaginar o ar incrédulo na cara dela. Os grandes olhos verdes 

muito abertos. A boca num O perfeito. A Mel tem um rosto muito 

expressivo. Por vezes, é como assistir a um espetáculo de mímica de-

masiado entusiástico. E sei exatamente a primeira coisa que ela me vai 

perguntar: «Quem é ela, que diabo?!»

Excelente pergunta.

Ocorre-me que pode ser a minha única hipótese de saber quem é 

a mulher. Se — e quando — confrontar o Jack, ele poderá fechar-se 

e recusar-se a dizer. Pode decidir que gosta tanto dela, que protegê-la é 

mais importante do que apaziguar-me. Por qualquer razão, é-me impe-

rativo saber. De certeza que Sun Tzu teria algo a dizer nestas situações. 

«Antes de poder derrotar o inimigo, há que saber quem é» ou «Não 

deixes essa cabra sair impune». Qualquer coisa deste género.

Quando dei por mim, já eu me tinha levantado e seguia pela rua, 

rumo a minha casa outra vez, com a mala gigantesca arrastada como 

um cão relutante, a carteira enorme a cair-me do ombro. O cheiro inde-

finido ainda lá está. Procuro nas pilhas de revistas e jornais (bem arru-

madas) em cima da mesa baixa, a ver se têm nome. Nada, o que me faz 

pensar que, seja ela quem for, talvez ainda não se tenha mudado de vez.

Abro novamente a mala desconhecida e começo a tirar coisas, 

sem me ralar com a desarrumação. Tem principalmente roupa inte-

rior, mas não do género que já é branco sujo de tantas lavagens. Acho 

esquisito examinar as peças tão de perto e faço uma pilha de lado. 

Há umas t-shirts e um par de calças de ganga, o que não é muito 
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indicativo. Uns tops de cores garridas. Começo a vasculhar as bolsas 

da mala. Chaves, um romance, recibos velhos, lenço de papel, ganchos 

de cabelo, um pente. Procuro cabelos agarrados ao pente. Nada. Pego 

nos recibos outra vez. Todos de compras em dinheiro — uma sandes 

da Pret, rebuçados para a garganta, um café. Fico na mesma. Tirando 

o facto de ser mulher, estar constipada e gostar de presunto.

Dou um pontapé na mala, de frustração.

Não posso simplesmente sentar-me à espera de que um deles volte 

para casa. Suponhamos que ela chega primeiro e é uma psicopata? 

Suponhamos que aparecem com amigos a reboque? (Alguns casais 

amigos, até? Nem aguento pensar. Será que toda a gente sabe? Serei 

alvo de chacota?) Não sei bem se posso encarar a humilhação. Além 

disso, não quero que o meu drama se sobreponha à razão da minha 

vinda. Garantir que a minha melhor amiga tem uma noite inesquecível.

Decido telefonar ao meu irmão, o Chris. Ele sabe sempre o que fa-

zer em qualquer situação complicada. Para não falar na confiança que 

tenho de ele não andar já a falar do meu namorado errante nas minhas 

costas.

— Então, manita? — diz ele, quando atende a chamada.

Chama-me sempre «manita». Começou por brincadeira, estávamos 

os dois a ver uma série dramática péssima na televisão, uns anos antes, 

e ficámos obcecados pela maneira como os argumentistas nos tenta-

vam lembrar a toda a hora dos parentescos entre as personagens, nos 

diálogos. A minha deixa favorita — «Sabes o teu irmão mais velho, 

o Martin, que é mediador imobiliário em Dorking e mora com a espo-

sa, a Sue, em Reigate?» Começámos a imitar, sempre que falávamos 

— «Podes perguntar à nossa mãe, Margaret, que é casada com o nosso 

pai, Graham…» «Olá, manito Chris, tens visto a nossa irmã mais velha, 

a Nichola, ou o marido Mark, ultimamente?» Contado ninguém acredi-

ta, mas nós ríamo-nos sempre. Enfim, «manita» pegou.

— Porque é que me ligas às cinco e meia da manhã? Está tudo bem?

— Não estou em Nova Iorque, estou em Londres, lembras-te?
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— Claro! A grande surpresa! Que tal? Estás a divertir-te?

— Nem por isso — respondo. Deito-me na cama, a olhar para o teto.

— O que se passa?… Amy, ainda aí estás?

Ponho-o a par, o mais sucintamente possível. Quando chego à parte 

da mala da roupa, ouço-o a dizer «Mas que raio?» tão alto, que o com-

panheiro dele, o Lewis, aparece em segundo plano, a perguntar se está 

tudo bem. O Chris põe a chamada em alta-voz.

— Pois é — respondo. — Também não faço ideia. Olá, Lew.

— Acordaste tarde. Ou cedo. Ou uma coisa ou outra.

Fico a ouvir o Chris contar ao Lewis.

— Tem de haver uma explicação lógica — diz o Lewis, assim que 

fica inteirado. — Algo óbvio que nos está a passar ao lado, a todos.

— Ele anda com outra — digo morosamente.

— Outra explicação qualquer. A irmã?

— Ele não tem irmãs.

— Sei lá… uma prima? — alvitra o Chris. — Amiga de longa data?

— Então porque é que não me contou?

— Pode não ter tido oportunidade. Se calhar, ela só apareceu esta 

noite e foi uma espécie de urgência.

— Ninguém dormiu no quarto das visitas.

— Eu mato-o — diz o Lew, sempre prestável.

Ouço-me suspirar.

— Não matas nada. Ele não mata — diz o Chris.

— Mas podes. A sério.

— Fazes ideia de quem será? — O Chris outra vez.

— Não. Tenho de descobrir.

— Importa?

— Sim! Credo. E se for minha conhecida? Colega de trabalho dele. 

Não posso desatar a desconfiar de todas as mulheres com quem ele este-

ve em contacto. Quer dizer, como é que hei de saber em quem confiar?

— Ou pode ser alguém que nunca viste — diz o Lew, mas o Chris 

interrompe:
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— E era só um caso… não serve de desculpa… mas ficou mais sério…

— … Mas eles ainda querem acabar tudo antes que… tu sabes…

— … E na cabeça deles, olhos que não veem, coração que não sente, 

os teus…

— … Ou anda desesperado por te dizer, consumido pela culpa, mas 

sabia que tinha de ser cara a cara…

— Isso! Provavelmente, vai confessar tudo esta noite. Não é que 

isso… bem, tu sabes, continua a ser péssimo…

Fico a ouvi-los sobreporem as ideias. O que dizem faz realmente 

sentido.

— O que é que vais fazer? — pergunta o Chris finalmente.

— Não faço ideia. Por isso é que te liguei. Quer dizer, se estiver cá 

quando ele chegar do trabalho, ele vai saber que descobri, obviamente.

— Assim terás respostas.

— Mas assim nunca saberei se ele me teria contado, se não lhe 

descobrisse a careca. Vamos supor que se recusa a dizer quem ela é. 

Depois temos de passar pela festa da Mel, como se não houvesse nada 

de mal.

Faz-se silêncio por momentos.

— Quanto tempo cá ficas?

— Uma semana. Mas não sei como vou conseguir.

— Isto é o que eu acho — começa o Chris.

Ouço uma gaivota a piar e ocorre-me que eles estão no seu jardin-

zinho soalheiro, em Devon. Imagino-os sentados à mesa de madeira, 

perto da porta das traseiras, a cabeça castanho-escura do Chris e a ca-

reca bronzeada do Lew inclinadas sobre o telemóvel. O Chris tem o 

mesmo hábito que eu quando está preocupado, de mexer nos lóbulos 

das orelhas de tanta concentração, e imagino-o a fazer isso mesmo.

— Manda-lhe um SMS a dizer que chegas a casa esta noite. Depois 

sai do apartamento para ver o que acontece. O mais certo, seja ela 

quem for, é que ela apareça para ir buscar as coisas dela. Assim, pelo 

menos, vês quem é. Se ele fizer uma grande confissão esta noite, terás 
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de ir à festa sozinha e dizer à Mel que ele está doente. Tu és boa atriz, tu 

consegues. Se ele não confessar, faz de conta que está tudo bem. Deixa 

a Mel ter a sua grande noite. Depois confronta-o no domingo. Ou… ele 

sabe quanto tempo cá ficas?

— Ele nem sequer sabe que já cá estou, lembras-te?

— Perfeito — diz o Chris. — Diz-lhe que te vais embora no domin-

go de manhã. Assim podes ir para casa da Mel, chorar no ombro dela 

uns dias e esquecer o Jack completamente.

— Então? Nem sequer tento sanar as coisas?

— O que é que há para sanar? — É o Lew que fala. — Quer ele con-

fesse quer não, tem andado com outra.

— Merda.

— Ou podias vir cá passar a semana…

É tentador. O Chris tem poderes de Jedi para fazer as pessoas 

sentirem-se calmas e descansadas. Sempre achei que devia formar-se 

em Psicologia. Ele preferiu ter um emprego que possa deixar ao final 

de sexta-feira, disse. Sabia que acabaria por andar com os problemas 

das pessoas o fim de semana inteiro. A ligar-lhes e a oferecer-lhes con-

sultas grátis, para as ajudar a sentirem-se melhor. Porém, continua a 

ser um papel oficioso que ele tem na vida. Sempre que os amigos estão 

aflitos, é a primeira pessoa a quem recorrem.

Todavia, não faz sentido esconder-me lá. Preciso da atitude «que se 

lixem todos» típica da Mel para conseguir ultrapassar isto.

— Não, mas obrigada. Eu fico bem. Já tenho um plano. Ah, outra 

coisa. Vão matar-me na série.

— Não! Merda, que pena!

— Não faz mal. Não me parece que seja reflexo de mim, é apenas 

bom enredo. Mas não digas aos pais, não consigo lidar com isso ainda. 

Nem a ninguém. É ultrassecreto até exibirem o episódio.

— Claro que não. Então o que é que vais fazer?

— Bem, até agora, a ideia era voltar para casa, começar a organizar 

o casamento e seguir com a minha vidinha. Mas já não faço ideia.
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— Pronto, se calhar, vou mesmo matá-lo — diz o Lew, e o Chris 

continua:

— Vem cá ter quando voltares. Podes esconder-te aqui, para lambe-

res as feridas o tempo que quiseres.

Prometo telefonar-lhes assim que tiver mais informações. Depois, 

recosto-me nas almofadas, a sentir que me fugiu o chão. Sempre me 

perguntei o que as pessoas quereriam dizer com isso, mas agora sei. 

Sinto que se abriu aos meus pés um abismo enorme, e que tenho de 

me agarrar a alguma coisa, com força, para não tombar no esqueci-

mento. O Oscar aparece, salta para cima da cama e aninha-se a meu 

lado. Mergulho os dedos no manto macio da sua barriguinha. Tento 

não pensar numa mulher qualquer a tentar cair nas boas graças dele 

com bocadinhos do seu queijo favorito.

Tenho uma vontade imensa de me enfiar debaixo das mantas e dor-

mir. Deve ser uma espécie de «Se fechar os olhos, o monstro desapa-

rece». Mas depois olho para as (minhas) almofadas brancas de neve 

e o (meu) edredão alegre, amarelo cor de manteiga, e imagino o Jack e 

sabe Deus quem a fazer sabe Deus o quê em cima delas, e a vontade 

passa-me. Além disso, provavelmente ainda cá estaria, como que em 

coma, quando um ou outro chegasse a casa, e não sei se será boa ideia. 

Se for para dizer ao Jack que hoje venho a casa, tenho de sair do 

caminho. Porém, não posso andar pela rua com aquela mala enorme. 

Por fim — depois de compor cuidadosamente as coisas da minha rival 

para ela não perceber que alguém lhes mexeu —, arrasto a mala para 

o hotel que fica na diagonal em frente à nossa casa e dou entrada num 

quarto single. É um hotel seletíssimo. Tem quartos single com camas 

single. Com secadores de cabelo presos na parede, para não os rouba-

rem. Creio que se destina a viajantes solitários de empresas de baixo 

orçamento. Ou prostitutas e clientes à hora. Mas está limpo. Se não 

examinarmos as coisas com muita atenção. Meto-me na cama pequena 

mas confortável, puxo o edredão para cima da cabeça e, apesar de tudo, 

consigo chorar até adormecer.
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capítulo 3

Acordo meio grogue, não sei quanto tempo depois. A primeira coisa 

em que reparo é numa tábua de passar a ferro presa à parede aos 

pés da cama. Não me lembro de mandar instalar isso no meu aparta-

mento moderníssimo em Manhattan. Olho em redor, vejo o televisor 

pequenino (preso à parede), o jarro elétrico (preso também), o rádio des-

pertador (idem) e ocorre-me tudo de rajada. Vejo as horas no telemóvel. 

Passam vinte e cinco minutos do meio-dia. Dormi cerca de hora e meia.

Faço um café de sabor metálico com uma saqueta de cortesia (só nos 

dão duas) e um pingo de leite de uma das três cápsulas plásticas peque-

ninas. Depois, deito-me na cama outra vez e tento assimilar o que se 

está a passar. O Jack anda com outra? Mas será possível? Falamos por 

FaceTime praticamente todas as noites, a menos que os compromissos 

de um ou outro façam da diferença horária um pesadelo. Recordo as 

últimas noites e tento lembrar-me se terá havido algum sinal revelador. 

Nada. Nunca fomos do género amoroso ao telefone. Nem na vida real, 

a bem dizer. Ambos achamos uma foleirice. Não quero com isto dizer 

que não digamos um ao outro que nos amamos. Dizemos. Sempre. 

Apenas dizemos com palavras normais e vozes normais. Não regredi-

mos subitamente aos 5 anos de idade. Seja como for, não tem havido 

nada que sirva de alarme. Nada que pareça diferente. Nada de sus-

surros teatrais, nada de olhares acidentais para outra pessoa presente. 

Nada de chamadas desligadas abruptamente.
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Antes de poder pensar muito no que faço, envio um SMS ao Jack.

Adivinha? Vou passar o fim de semana a casa! Chego esta noite. O avião ater-

ra por volta das oito e meia. Não digas à Mel. Surpresa! Ligo-te logo. Amo-te!

Quase de imediato, o telemóvel toca com o toque distinto do 

FaceTime. Não posso atender, obviamente, senão ele fica a perguntar-

-se porque é que afixei uma tábua de passar à parede. Deixo a chamada 

acabar e depois ligo-lhe, apenas em áudio.

— Desculpa. Quase não há rede.

— Vens mesmo hoje? Fantástico!

— Sim! — respondo, no que espero ser a minha voz feliz. — Até já 

estou no aeroporto. Embarcamos dentro de minutos.

Levanto-me, para abrir a janela manchada de lama do meu quarto 

e deixar entrar o barulho do trânsito.

— Queres que te vá buscar?

Merda. Devia ter pensado bem nisto. O Jack gosta de me ir buscar 

ao aeroporto de Heathrow. Da primeira vez, nem sequer me ocorreu 

que ele lá fosse, e já ia a meio caminho do comboio quando o vi a ofe-

gar a meu lado, meio engolido por uma montanha de flores e balões. 

Ambos chorámos, lembro-me bem. Eu, de felicidade de o ver, ele, pro-

vavelmente, de cansaço.

— Não! Sabes o que eu queria mesmo? Apanhar um táxi e, se te 

ligar pelo caminho, podias mandar vir indiano. Ando com fantasias de 

balti de cogumelos e arroz pilau.

O Jack ri-se. Parece descontraído, como sempre, e não como se eu 

lhe induzisse um pânico súbito.

— Não estás grávida, pois não?

Tento rir-me também, mas sai-me algo parecido com uma gata 

esganada.

— Não!

— Estou ansioso por te ver.
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— Eu também.

— É melhor… Vou entrar para uma reunião. A que horas disseste 

que chega o avião?

— Oito e meia. Devo estar em casa por volta das dez. Dez e meia.

Repreendo-me mentalmente por escolher um voo tão tarde, mas 

queria que parecesse autêntico.

— Combinado — diz ele.

— Não tinhas… — começo, fazendo um esforço para que a pergun-

ta não pareça cheia de segundos sentidos. — Não tinhas planos, pois 

não?

— Estás a gozar? Claro que não! Como se não os fosse cancelar por 

ti! Mas não, este triste solitário não tinha grandes planos. Apenas um 

copo rápido depois do trabalho. Agora já tenho uma proposta muito 

melhor.

Desligo, depois de prometer ligar-lhe assim que aterrar. É uma con-

fusão. Ele parecia genuinamente animado com a perspetiva de me ver. 

Se calhar interpretei tudo mal. Se calhar há mesmo uma explicação 

inocente.

De repente, sinto-me esfaimada. Parece-me ridículo ir comprar algo 

para comer quando há um apartamento cheio de comida que, por di-

reito, devia ser minha, no prédio em frente, mas não quero arriscar-me 

a ir lá agora. O Jack deve ter ligado logo para ela, e de certeza que ela 

não vai passar a hora de almoço a comer a sandes à secretária, agora 

que tem de apagar o seu rasto. Tomo um duche rápido, para acordar, 

e depois subo a rua até ao supermercado. À uma e cinco estou senta-

da no banco do jardim em frente ao meu apartamento, a comer uma 

baguete de atum. Estou longe o suficiente e, com as árvores a encobrir-

-me, ninguém me vê sem procurar bem, mas ainda ponho um boné a 

tapar o cabelo preto (e sujo), não vá o diabo tecê-las. As viagens de avião 

dão cabo de mim. Entro num avião com ar de anúncio a champô, mas, 

quando desembarco, tenho o cabelo tão oleoso que dava para espetar 

um garfo. É um mistério.
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Afinal, está um belíssimo dia de primavera, e eu partilho umas mi-

galhas com dois pombos de ar sarnento, o que é um erro, porque agora 

acham que somos amigos para a vida e fazem-me sentir culpada por 

não lhes atirar a comida toda. Acabo por fazer isso, só para me livrar 

deles, mas só serve para desatarem à bulha.

Claro que, seja ela quem for, pode decidir vir depois do expediente, 

em vez de vir na hora de almoço, mas, se fosse eu — embora nunca 

pudesse ser eu —, haveria de querer tratar do assunto o mais depressa 

possível. Pelo sim, pelo não. Se calhar, ela não tem emprego, ou tra-

balha por turnos — o que quer dizer que pode aparecer em qualquer 

altura, entre agora e as dez e meia desta noite. Porém, não tenho mais 

nada para fazer, digo de mim para comigo. Estou bem aqui sentada.

À uma e vinte e cinco, quando começo a conformar-me com o facto 

de que pode ser uma longa espera, aparece um táxi e encosta à porta 

do nosso prédio. Até me sai uma exclamação e levo logo a mão à boca, 

como uma heroína exagerada num filme mudo. Dou comigo a olhar 

em redor, não vá alguém ter ouvido. Felizmente, toda a gente está con-

centrada no seu almoço, ou a passear o cão, aliviada por estar longe do 

trabalho durante uma hora de ar livre.

Sustenho o fôlego, à espera de que ela saia. Não faço ideia do que 

vou fazer. Correr até lá e acusá-la? Exigir que me dê respostas? Cantar 

o refrão da Jolene na cara dela? Dar-lhe um soco e fugir? Todas estas 

hipóteses?

A porta abre-se. Até ouço o meu próprio coração. Pausa de um se-

gundo e o Jack sai do táxi. Não sei porquê, mas nem sequer pensei nes-

ta hipótese. Que pudesse ser ele a esconder as provas. Ele parece tão… 

Jack. Não parece um homem que tem andado a viver uma espécie de 

vida secreta. Ele nunca foi propriamente bem-parecido, ao estilo clás-

sico, mas uma feliz mistura de feições individualmente imperfeitas 

resultou em algo bastante atraente. Sempre achei, enfim. Tem o nariz 

um pouco comprido demais, os olhos demasiado juntos, os lábios fini-

nhos. A combinação — juntamente com as íris azul-violeta dos olhos 
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e o cabelo castanho — dá-lhe um ar lupino. Uma espécie de irmão 

Baldwin mais jeitoso. Sem os problemas de mau génio.

É evidente que disse ao taxista para esperar, porque o táxi está para-

do, com o motor ligado e o taxímetro a contar. O Jack sobe a correr os 

degraus da porta do prédio. Enterro mais o boné na cabeça e permito-

-me olhar para a janela de cima. Daqui consigo ver a da sala e do quarto 

de hóspedes. Há cortinas brancas lisas nas duas, para dar privacida-

de, mas acho que vejo uma a adejar com a corrente de ar que o Jack 

criou — imagino — a correr que nem um doido e a pegar em provas 

incriminatórias.

Sei que não pode ter muito tempo. Nunca foi de se esticar à hora 

de almoço. Gosta que o tenham como consciencioso, enquanto os co-

legas emborcam copos de tinto no restaurante da esquina. Certinho, 

a porta do prédio abre-se e lá está ele outra vez, com o trólei numa mão, 

dois sacos noutra e meia dúzia de peças de roupa de mulher ainda em 

cabides ao ombro. O taxista escolhe o momento para examinar algo 

fascinante numa unha, pelo que o Jack desce os degraus sozinho, volta 

atrás para apanhar qualquer coisa que caiu e depois atrapalha-se com 

a porta do táxi. Quase que o ouço bufar de frustração. Na certeza de 

não estarem à espera de que ele carregue alguma coisa, o taxista ganha 

vida, sai e abre-lhe a porta, e ele entra meio cambaleante, depois de 

atirar o trólei à sua frente.

Apesar de tudo, dá-me uma vontade indómita de o chamar, de lhe 

dizer que estou aqui. Atravessar a rua e atirar-me nos seus braços.

Como uma tonelada de tijolos a desabar, ocorre-me que isso não vai 

acontecer, nunca mais.
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capítulo 4

Um. Dois. Três.

Respiro fundo, para acalmar os nervos, e abro a porta do apar-

tamento de par em par.

Passei a tarde inteira a imaginar este momento. Num dilema entre 

querer ser razoável, ouvir o que ele tem a dizer sem o interromper e 

depois dizer-lhe que tem de se ir embora, pelo menos até depois do 

fim de semana, ou entrar a matar, puxar-lhe o tapete e nem lhe dar 

hipótese de contar a história. Quero saber a verdade. Como aconteceu. 

Quando. Onde. E, sobretudo, com quem.

Por fim, decido que vou manter-me impávida e serena. Dar-lhe hi-

pótese de confessar. Ponho um sorriso na cara. É possível que me pa-

reça com o Jack Nicholson em O Iluminado — «Olá, amor, cheguei!»

— Viva!

Ele espreita da cozinha, de braços abertos. Parece tão contente por 

me ver, que quase esqueço o que se está a passar. Abraça-me e levanta-

-me do chão.

— Hum, cheiras tão bem — diz, a enterrar o nariz no meu cabelo.

Merda, eu sabia que não devia ter tomado outro duche. Regra geral, 

chego de um voo comprido a cheirar a comida podre e ao hálito féti-

do de outras pessoas, com a pele da cor e com a consistência de um 

rabanete. Já terão topado que não sou boa viajante. Uma vez, apanhei 

varicela no comboio de Reading para Londres.
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Murmuro qualquer coisa contra o peito dele que espero que soe 

ternurento.

— O caril deve estar a chegar — diz ele, segurando-me com os bra-

ços esticados. Esforço-me por fazer contacto visual. — Não posso crer 

que estás cá!

— Eu também não.

— A Mel vai ficar felicíssima.

Tiro o casaco.

— Não lhe disseste nada, pois não?

— Claro que não, tu avisaste-me. Seja como for, não falo com ela 

há séculos.

— Pois. — Não sei o que dizer a seguir, mas aventuro-me — Está 

tudo muito limpinho. Andaste a aspirar?

Ele tem a lata de fazer um ar convencido.

— Não podias chegar e ver tudo de pantanas.

Felizmente, tocam à campainha e salvam-me da reação. O Jack des-

ce a escada para ir buscar o caril, o que me dá hipótese de olhar em 

volta. Na casa de banho, desapareceu qualquer vestígio das coisas da 

mulher, e ele fez o esforço de espalhar as coisas dele para ocupar espa-

ço, até desencantou alguns produtos meus, de onde quer que os tinha 

escondido.

O quarto está, obviamente, livre dos pertences dela. Vou ver se o 

Jack mudou os lençóis e fico aliviada por ver que o fez. Até a capa do 

edredão, o que era inédito. A máquina de secar quente contém a suavi-

dade dos lençóis usados.

Ouço-o subir a escada e procuro no frigorífico uma garrafinha de 

prosecco.

— Um balti de cogumelos a sair — anuncia ele, quando entra. 

Enquanto abro o vinho e ele põe a comida nos pratos, dou uma olhade-

la. Parece cansado e, bem, não me surpreende.

Apanha-me a olhar e sorri.

— O que é? — pergunta.
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Sinto as lágrimas a virem-me aos olhos. Pestanejo para as refrear. 

Engulo em seco, como uma rã engole uma mosca.

— Nada. É ótimo ver-te, só isso.

— Sua lamechas. Anda cá.

Puxa-me para um abraço e beija-me no alto da cabeça.

Acabado o caril, também acabamos o prosecco, e eu fico à espera. O jet 

lag faz-me sentir náuseas e suores. Passo de «Estou um bocadinho 

cansada» para «Vou adormecer com a cara nos restos de arroz pilau» 

dentro de dois minutos. Estou desesperada por me deitar, por dormir 

para desanuviar a cabeça, dar ao cérebro hipótese de assimilar o que 

se passa ao certo. Mas tenho medo de dizer isso, não vá ele achar outra 

coisa. Uma das coisas de viver a tão grande distância do namorado é 

que se faz sexo de todas as vezes que nos juntamos, pelo que ele deve 

achar que está garantido. Ainda penso em deixar-me apagar no sofá. 

Pode ser uma solução.

— Queres tomar outra coisa? — pergunta ele agora, pondo o braço 

sobre os meus ombros. Não ligo ao comentário, pois sei que ele pensa 

que vai servir como preliminares, e solto um bocejo enorme.

— Credo, desculpa. É que não dormi nada esta noite.

— Esta noite? O que é que andaste a fazer?

Merda, pois, ele não faz ideia de que vim no voo noturno, que passei 

o dia num hotel.

— Tive de me levantar cedíssimo para ir para o aeroporto, sabes. 

Acabei por não dormir praticamente nada, com medo de não ouvir o 

despertador.

— Sei de uma maneira para acordares — diz ele, a meter a cabeça 

no meu cabelo. Fico toda hirta. Mas será que sempre se terá saído com 

estes clichés de engate horrendos?

— Acho que já não serve de nada — digo, a afastar-me com a deli-

cadeza possível.

— Podes ficar aqui, deixar-me tratar de tudo.
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Ele ri-se da piada e eu tento alinhar. Apetece-me gritar, acusá-lo, 

mas sinto-me azoada e sei que devo manter a calma.

— Dormir — digo, na esperança de que o Jack perceba.

— Anda lá, vamos meter-te na cama — diz ele, e depois ri-se. — E não 

é para isso, não.



29

capítulo 5

Durmo mal, mas, por fim, lá consigo dormir. A dada altura, acordo 

e dou comigo agarrada às costas do Jack como uma lapa, mas 

depois lembro-me do que aconteceu e empurro-o, sem querer saber se 

o acordo ou não, mesmo que ele esteja morto para o mundo.

Só desperto outra vez quando o Jack me acorda, de caneca de chá na 

mão, e já são 11 da manhã. Só quero passar este dia, passar a festa sem 

estragar a noite da Mel, e encarar o que me vier pelo caminho amanhã. 

O Jack, contudo, tem outras ideias.

— Então, achei que podíamos ir ao West End e almoçar algures. Ah, 

e tenho de comprar calças novas, se calhar na Selfridges?

Aceito a caneca de chá, grata. Tenho a boca a saber a papel.

Apercebo-me de que é costume, nas minhas vindas a casa, alinhar 

no que ele quiser fazer. Tal é a minha culpa por ter sido eu a sair de 

casa para ir trabalhar para fora. Curiosamente, já não me sinto tão mal 

com isso.

— Não estou com paciência para o West End. Vai tu, se quiseres. 

Para ser franca, apetece-me dormir o dia todo.

— Bem, não vou, se não quiseres ir — diz ele, com petulância. — Só 

achei que seria agradável. Podíamos ajustar o teu anel. Dizes sempre 

que está grande demais.

Uns dias depois do pedido do Jack, escolhemos um anel juntos. 

Simples. Discreto. Um diamante cor-de-rosa pequenino embutido 
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num aro de ouro liso. Não me interessava um cachucho. Até ficaria 

contente só com a anilha da lata. Aliás, acho que ainda a tenho algures, 

aninhada no estojo azul-claro.

Sei que tenho de me esforçar mais, para ele não perceber que já o 

topei antes desta noite, portanto, faço-lhe uma festinha no braço.

— Fazemos assim: vamos dar uma volta mais logo. Só preciso de 

dormir mais um pouco.

Ele senta-se a meu lado e puxa-me para si.

— Venho acordar-te daqui a uma hora, mais ou menos?

— Hum… — É só o que consigo dizer de improviso.

Por fim, andamos por ali, a comprar coisas para o pequeno-almoço 

do dia seguinte, entretidos na livraria, a cheirar queijo fedorento na 

mercearia. Regra geral, é isto mesmo que adoro fazer quando venho a 

casa. As coisas mundanas. A normalidade do quotidiano que a maio-

ria das pessoas acha uma seca. É do que sinto falta. Hoje, limito-me a 

acompanhar.

Só quero que este dia chegue ao fim.
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capítulo 6

O quadragésimo aniversário da Mel tem lugar numa sala por 

cima de um pub em Shoreditch, mas um pub mais dado a bata-

tas fritas com parmesão e cappuccinos do que a cerveja e amendoins. 

Costumamos lá ir ocasionalmente, passar o serão rodeadas por luzi-

nhas no pequeno e perfumado jardim do pátio, se for encontrar-me 

com a Mel depois do trabalho. Porém, verifico sempre se vamos ser 

apenas nós duas, antes de me aventurar. Custa-me assistir à versão 

da Mel que ela apresenta aos colegas de trabalho, mas não quero que 

ela venha a saber disso. Todos o fazemos, exagerar no passado às pes-

soas que não nos conheceram, armarmo-nos em classe trabalhadora 

ou classe média-alta, ou em mais fixes/marrões/atletas. Como se não 

bastasse ter sido uma criança normal com uma educação funcional. 

Ora, para a Mel é um desporto radical. Quem a ouve falar, dirá que foi 

estrela noutra vida, ou, pelo menos, profissional. Que as suas façanhas 

não se confinavam apenas à nossa pequena vila, que não acabou tudo 

quando ela chegou aos 20. Também nunca ninguém duvida, e porque 

haveria de duvidar?

Ela está sempre a fazer pequenas referências nas conversas com 

quem não a conhece como eu. Ora diz «quando eu era manequim», 

ora «no meu tempo de atriz», como se fosse uma antiga lenda de 

Hollywood a contar o passado às fãs adoradoras. A Mel é assim. Não 

consegue evitar. Acho que nem se apercebe disso.
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Odeia o emprego, uma coisa qualquer incompreensivelmente abor-

recida numa companhia de seguros e que não podia estar mais longe 

da vida glamorosa que ela — que todas nós — imaginou para si quan-

do era nova. Para ser franca, já lhe invejei as horas certas, a segurança 

e a absoluta falta de obrigação de pensar em trabalho entre chegar a 

casa e as nove e meia da manhã seguinte, mas nunca quis trocar de 

lugar com ela.

Se o Colégio Feminino de Santo Agostinho tivesse sido o género de sí-

tio que incentivasse essas coisas, a Melissa Moynahan teria sido votada 

a aluna com «Maior Probabilidade de Estrelato» em 1993. Nos cinco 

anos que passámos no colégio, ela foi protagonista de todas as peças 

de teatro de fim de trimestre. Elegante, ruiva e bonita de virar cabeças, 

era o que qualquer mãe considerava como filha perfeita. Representava, 

cantava, dançava, tudo na perfeição. Quase não passava uma semana 

sem que o jornal local publicasse uma das suas proezas nas páginas 

interiores. (Agora que penso nisso, era uma terra pequena e eles ti-

nham cerca de 20 páginas para encher com notícias, alguém a passar o 

exame de sapateado com distinção ou a chegar ao grau 1 da Associação 

de Ginástica Amadora era um furo tão bom como outro qualquer.) Ela 

também era inteligente e educada e ficava sempre no top 3 da turma 

em qualquer matéria. «Porque é que não és mais como a Melissa?» 

era uma lamúria que a maioria das miúdas do meu ano ouviu a dada 

altura, dos pais ou dos professores. No meu caso, dos dois.

Deveria ter sido fácil detestá-la, mas não foi, não sei como nem por-

quê. Ela era esperta e engraçada e tinha o desdém apropriado de revi-

rar os olhos perante os elogios constantes que recebia. Também sabia 

portar-se mal, coisa que sempre adorei nela. Todavia, safava-se sempre, 

porque ninguém queria acreditar que fosse capaz de outra coisa além 

da perfeição.

Eu admirava-a, não vou mentir. Parecia passar pela vida sem preo-

cupações, como se tudo em que tocasse se transformasse em pó de 
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estrelas. Morava numa das casas giras com três quartos na urbanização 

gira à beira da terrinha, com salgueiros-chorões nos jardins da frente 

e pais a lavarem os carros nos acessos aos fins de semana. Era filha 

única e tinha um quarto cor-de-rosa só seu, descobri, quando ficámos 

amigas. Com mobília branca e a sua própria poltrona, estofada com 

um tecido floral Laura Ashley. Eu dividia o quarto com a Nichola na 

nossa casinha velha e húmida, quarto esse pintado cor de magnólia 

para transigir entre os nossos gostos contrastantes e que não agradava 

a nenhuma, com  as duas camas quase juntas. Se estendêssemos os 

braços, podíamos dar as mãos — não que o fizéssemos. Eu e a Nichola 

nunca fomos chegadas.

Não faço ideia de como é que eu e a Mel nos tornámos amigas. 

Ora estava eu a admirá-la de longe, bastante satisfeita com o meu pe-

queno círculo de amigos, mas convencida de haver uma alma gémea 

para mim algures, ora ela virava toda a sua atenção para mim e me 

convidava para o chá num sábado à tarde. Depois, a enfardarmos bo-

cadinhos de frango Kiev e pizza do supermercado Iceland (em minha 

casa era tudo amorosamente feito de raiz, absolutamente sem aditivos, 

pelo que aquilo era um grande petisco para mim), ela disse que queria 

salvar-me do meu círculo de amigos bonzinhos, o que deveria soar 

a insulto mas eu tomei como um grande elogio. Ela disse que via muito 

bem que eu era diferente.

Depois disso, passei todos os momentos livres no seu quarto cor-

-de-rosa e branco, ou a vê-la dançar, ou a fazer sapateado, ou a repre-

sentar na sua vida encantada. Eu era a sua principal apoiante, e sabia 

que era esse o meu papel. Aplaudia-a enquanto ela absorvia admiração 

por todos os lados. Eu esforçava-me, ela brilhava sem esforço. Parece 

unilateral, mas não era. Ela retribuía com amizade e diversão. Quando 

eu tinha tendência a ver o copo meio vazio, ela era a única pessoa a 

convencer-me de que este transbordava.

Fisicamente, éramos extremos opostos. Eu, de cabelo preto, olhos 

castanhos, pele cor de mel, desportiva; ela, ruiva, de olhos verdes, a pele 
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branca tão luminosa que parecia azul, com ar frágil, nem se adivinhava 

o interior rijo. Passávamos horas a comparar as diferenças, como se só 

nos conseguimos ver nas maneiras em que contrastávamos uma com 

a outra. Ao lado dela, sentia-me comum. Como se o meu aspeto fosse 

chapa cinco, enquanto tudo nela se destacava da norma.

Não tardámos a ter o futuro todo delineado. Ela ia ser uma estrela. 

Eu não tinha tais ambições. Não tinha os seus desejos de ribalta. Seria 

bem-sucedida em alguma coisa entediante mas lucrativa, só ainda não 

sabia em quê. Algo que me deixasse tempo livre suficiente para viajar 

com ela pelo mundo, a ter aventuras fabulosas.

Sei, pelas muitas conversas via FaceTime sobre o assunto, que esta noi-

te é esperada uma centena de pessoas, que haverá um DJ a pôr música, 

principalmente êxitos dos anos 90, e que no pub estarão empregados 

a servir bebidas no pequeno bar de canto. A Melissa contratou uma 

empresa de catering para fornecer um sortido de canapés com nomes 

de dar água na boca, juntamente com dois empregados incansáveis. 

O meu contributo — porque, obviamente, ela não faz ideia de que lá 

estarei em carne e osso, nem fazia eu, quando começámos a organizar 

a festa — foi fornecer o bolo.

— É uma tristeza ter de escolher o meu próprio bolo — disse ela, 

uma noite.

Estava na sala do belíssimo apartamento que ela e o Sam tinham, 

até uns meses antes. Ele queria convencê-la a vender, para dividirem 

o lucro e começarem de novo, separados, e eu sabia que isso, acima de 

tudo, estava a dar cabo dela. Ela adorava o apartamento. Viviam nele 

desde antes do casamento — há oito anos — e ela decorara cada cen-

tímetro várias vezes, tendo também escolhido praticamente cada peça 

da mobília, porque o Sam não queria saber dessas coisas. Limitava-se 

a pagar. Era a solução do Sam para tudo, a bem dizer.

— Mas que raio de falhada trágica não tem ninguém que lhe orga-

nize um bolo-surpresa para a festa dos 40 anos?
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A Mel sempre foi obcecada pela idade, e o quadragésimo aniversá-

rio ganhara a importância de um festival religioso. O meu seria daí a 

uns meses, e eu não estava nada preocupada com isso.

— Talvez alguém tenha preparado, mas sem tu saberes. Porque é 

surpresa.

— Não. Ninguém se incomoda, tirando tu.

Ri-me, porque ela estava a ser melodramática, como sempre. Tudo 

na Mel é teatral.

— Porque não faço eu?

— Oh, meu Deus, a sério? — disse ela, animando-se de imediato. 

Apanhou o cabelo com as duas mãos e afastou-o da cara. Percebi que 

estava a ver-se ao espelho no telemóvel. — Vai à Pastelaria Colibri e 

pede um com florinhas. Ou um daqueles virados ao contrário…

— Se for eu a fazer, escolho tudo. Não quero instruções nenhumas.

— Está bem. Com framboesas…

— Ou te calas, ou não me meto. A parte gira é poder escolher. Mais 

uma palavra e não faço nada.

— Quem me dera que pudesses vir — disse ela, como dizia pratica-

mente de cada vez que falávamos.

— Eu também.

— Eu até desconvidava, literalmente, toda a gente para poderes lá 

estar.

Quis saber do bolo ontem, e a pequena pastelaria do West End onde 

o encomendei mandou uma foto do produto final: uma camada de cara-

melo salgado e framboesa, o sabor preferido da Mel em qualquer emen-

ta de sobremesas, e a outra, um misto pegajoso de chocolate, amêndoas 

e marshmallows, em honra do gelado Rocky Road, o seu preferido nos 

nossos verões longos e quentes da adolescência. Não faço ideia se ficam 

bem juntos, mas sei que ela vai adorar o simbolismo. A cobertura tem 

uma figura de cabelo ruivo deitada numa chaise-longue, com uma taça 

de champanhe na mão com uma manicure impecável. Escrita à volta, 

a frase «Quarentona mas boazona, suas cabras!», que eu sabia que lhe 
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daria vontade de rir. Passei uma quantidade de tempo parva a debater 

as palavras ao telefone com a mulher, quando fiz a encomenda. Ela 

insistia que a chaise-longue devia ser uma espreguiçadeira. Perguntou- 

-me se queria uma palmeira, no mínimo, três vezes. Tive de lhe expli-

car o que significa, mas ela ainda estava a recuperar do abalo de querer 

a palavra «cabras» na cobertura, pelo que não assimilou propriamente.

— Não me parece que vá pôr este na nossa página de Internet — 

disse, a bufar, quando tomou nota do número do meu cartão de crédito.

Seja como for, a frase ficou perfeita na fotografia. Estou mortinha 

por ver a reação da Mel.

Sei que estará nervosa a tratar de tudo — acho que levou algumas 

colegas de trabalho para a ajudarem com os retoques finais, portanto, 

enquanto me arranjo, envio-lhe um SMS — «Espero que corra tudo 

bem. Estou TÃO triste por não poder estar lá, mas tu vais arrasar! Não 

acordes onde não deves! Ligo amanhã. Beijos» — e sou recompensa-

da, quase de imediato, com a resposta: «Não vai ser o mesmo sem ti! 

Beijos»

Subimos a escada até à sala ao som de Parklife, dos Blur. Lembro-me 

de dançar esta música com a Mel, da primeira vez que ela me foi ver à 

universidade, em Londres. Embora me divertisse imenso, e já adoras-

se todos os novos amigos, tinha tantas saudades dela que me parecia 

faltar uma parte de mim.

O Jack vai à minha frente, a esconder-me atrás. A sala está cheia, 

o que só atesta a popularidade da Mel, mas não está opressiva. Conheço 

praticamente toda a gente, e todos me cumprimentam como se fosse 

uma exploradora de regresso, a quem achavam nunca mais rever. O Jack 

esmera-se a mandá-los calar e puxa-me, até encontrarmos a Mel. Quero 

que ela me veja antes de ouvir dizer que lá estou.

Nisto, vejo-a. Ruiva, top cor de laranja vivo, calças de ganga justas 

e saltos altíssimos. Ri-se a bom rir de alguma coisa que lhe disseram, 

a cabeça para trás, os dentes perfeitos e branquíssimos.
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— Viva, Mel — diz o Jack. Ela olha e saúda-o calorosamente com 

um chocho na cara. Ainda não me viu.

— Jack! Olá! Obrigada por vires.

— Parabéns! —  diz ele. — Estás com bom ar.

— Para quarentona — diz ela, a franzir o sobrolho. — Agora, para 

o resto da vida, terei de acrescentar isto, sempre que me fizerem um 

elogio.

Estico o pescoço atrás das costas dele. Ela demora um momento 

a perceber o que vê, mesmo quando o Jack diz:

— Olha só quem eu trouxe…

A Mel solta um guincho penetrante.

— Oh, meu Deus! Vieste!

Agarra-me num abraço quase esmagador. O toque familiar e segu-

ro dela é tão reconfortante, que me apetece desabafar já os segredos, 

mesmo com o Jack ali especado, mas lembro-me de que é a noite dela 

e que não a vou estragar.

— Como raio?!

Seguro-a com os braços esticados.

— Loucura de última hora. Não aguentava faltar.

— Não posso crer, caraças!

Alguém me mete um copo de prosecco na mão. Lembro-me de que 

não será nada boa ideia beber demais, mas emborco-o na mesma. Não 

é todos os dias que a nossa melhor amiga faz 40 anos. Tentamos ter 

bocados de conversa, entre as hordas de gente que se atiram à Mel, 

para lhe dar os parabéns. Quero lá saber. Sei que a vou ter só para mim 

amanhã. Ocorre-me que deveria perguntar-lhe se ela vai estar em casa, 

mas não quero expor-me diante do Jack. Calculo que fique de cama 

a maior parte do dia, a queixar-se da ressaca.

Por volta das dez horas, a festa reduz-se um pouco, pois os amigos 

que têm filhos pequenos começam a sair, para substituírem as amas. 

Vejo a Mel revirar os olhos nas costas de um casal. Estragar festas é 

pecado no livro dela. Estou cansada de conversar com todos os amigos 
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dela — na sua maioria, não os via desde que fui para os Estados Unidos. 

Toda a gente me pergunta como vai a série, e eu tenho de sorrir e res-

ponder: «Ótima», porque está escrito a sangue no meu contrato que 

não posso revelar o enredo a ninguém. O que irão pensar daqui a duas 

semanas, quando eu voltar para casa de repente, com o rabo entre as 

pernas, é que não faço ideia. Só que, claro está, parece que já não tenho 

casa. Merda, apercebo-me de que tenho de começar a pensar onde é 

que vou viver. Se calhar, eu e a Mel podemos procurar um sítio, juntas. 

Duas quarentonas tristes e solteiras voltam a dividir alojamento arren-

dado. Na verdade, não soa assim tão mal.

— Tenho cerca de cinco falas num episódio — digo, repetidamente, 

tentando gerir expetativas de que sou, subitamente, uma grande estre-

la, mas sei que ainda vou levar com uma batelada de comentários do 

género: «Não aparecias muito», quando vier a passar cá.

— Ainda bem para ti que há bar aberto, senão as bebidas seriam 

por tua conta — diz a Shaz, a melhor amiga do trabalho da Mel, pessoa 

que sempre achei algo brusca e irritante. Ela aproxima-se demasiado, 

a abanar ligeiramente, com os olhos vítreos de tanto beber. — A ganhar 

milhões dessa maneira!

Não lhe digo que, embora nunca tenha recebido tanto como atriz 

como agora, continua a ser apenas um ordenado. Ninguém me paga 

mais por ter um nome que simplesmente tem de estar associado à 

série. Para terem no elenco uma desconhecida de Inglaterra, tenho 

de ser eu a pagar todas as despesas de deslocação, incluindo viagens. 

(Felizmente, a renda era paga pela produtora, caso contrário traria para 

casa montantes negativos. Posso — podia — morar numa zona boa 

nos limites do Upper East Side, a pouquíssima distância dos estúdios, 

do outro lado da ponte em Queens.) Consegui poupar alguma coisa, 

mas não é quantia que mude a vida a ninguém. Muito menos agora, 

que vai acabar.

Refugio-me um segundo numa mesa vazia e emborco um gran-

de copo de água. Pela minha experiência, sei que álcool a mais e 
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desfasamento horário não se misturam, e tento aplicar a regra «bebida 

leve entre cada bebida forte», ou seja, passo a vida a ir à casa de banho. 

A Mel está na pista de dança — digo «pista», mas, na verdade, não 

passa de um espacinho a meio da sala, onde algumas pessoas mexem 

o corpo com pouca convicção. Ora, a Mel, não. A dança é coisa em que 

ela tem toda a convicção. Ela é um borrão de cores garridas num mar 

de pretos e castanhos. Não é a primeira vez que fico maravilhada com 

a autoconfiança da minha amiga.

Olho à volta em busca do Jack — tenho vigiado as interações dele 

com as mulheres, à cata de pistas —, mas parece portar-se bem. Vejo-o 

a conversar alegremente com um dos colegas da Mel — acho que se 

chama John — e volto para o bar. Pouca sorte. A Mel avistou-me e 

agarra-me à passagem. Sou péssima a dançar. Pavorosa. Fico dema-

siado ciente do que estou a fazer, o aspeto ridículo que todos temos a 

mexer-nos assim, braços e pernas a adejar, como um sítio cheio de gali-

nhas. Assim que penso nisso, perco-me. Perco a sincronia comigo mes-

ma, e ainda mais com a música. Mas ela não me larga. Uma das coisas 

preferidas da Mel sempre foi puxar-me para dançar, e ver-me sofrer.

— Esta é a minha melhor prenda de anos de sempre — diz.

— O quê? Ver-me a fazer figura de parva?

— Tu estares cá — diz ela, a rir-se.

— Não o perderia por nada deste mundo.

— Perderias, pois. Perderias se estivesses em filmagens.

— Pois, sim, mas, caso contrário…

Ela ri-se outra vez.

— Fizeste uma velhota muito feliz.

A música acaba abruptamente. Nós, dançarinos, estacamos. A porta 

abre-se e entram dois empregados, com o bolo da Mel, de velas acesas. 

Desfilam diante dela enquanto todos cantam os parabéns, e a cara dela 

anima-se quando o vê. Até guincha quando lê a mensagem.

— Está genial — diz, abraçando-me. — Sabes que te adoro?

Apesar de tudo, estou muito feliz por estar aqui.
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Mais tarde — deve ser uma da manhã —, procuro o Jack e não o vejo. 

Sinto-me tentada a ir-me embora sem ele. Deixá-lo ir para casa sozi-

nho e dar comigo a dormir profundamente. Estou de rastos, e a última 

vez que vi a Mel, ela disse-me que queria seguir para uma discoteca. 

Segura da ideia de que ela tem amigos suficientes que lhe façam a von-

tade de ir dançar até de madrugada, faço tenções de me esgueirar sem 

dizer adeus. Ela está tão feliz, e bêbeda, que nem se vai lembrar se eu 

estava lá no fim ou não. Vagueio pela periferia da sala, a topar quem fi-

cou para trás. Os empregados do pub estão à espera para fechar, e toda 

a gente — tirando o núcleo mais entusiasta — começa à procura dos 

casacos.

Por fim, dou com ele, a sair da casa de banho. Está mais do que 

tocado, a sorrir como um lobo, o cabelo em pé de um lado da cabeça.

— Estás pronto para ir? Eles querem fechar, parece-me.

— Completamente — diz ele, em voz arrastada. — Vamos de Uber?

Pego no telemóvel.

— Está bem. Eu queria esgueirar-me sem a Mel dar por isso. Senão, 

vai tentar obrigar-nos…

— Não se vão embora, pois não?

Tarde demais. A Mel vem direita a nós. Cambaleante naqueles sal-

tos vertiginosos.

— Apanhaste-nos. Tens a certeza de que estás bem para sair? Tens 

com quem ir?

Ela lança os braços à minha volta.

— Montes de gente. Mas não vai ser o mesmo sem ti.

— Ligo-te amanhã. Vê lá se chegas bem a casa.

— Sim, mamã.

Ela larga-me, finalmente, e depois abraça o Jack também. Dou co-

migo a pensar que, provavelmente, é a última vez que o faz. Assim que 

souber a verdade sobre ele, nunca mais. O Jack dá-lhe palmadinhas, 
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como se fizesse um bebé arrotar. Nunca teve jeito para abraços. Em 

público, pelo menos.

Ele solta-se, e é quando o faz e eu me viro para enfiar o outro braço 

na manga do casaco, que reparo. As mãos deles entrelaçadas quando 

se separam. Os dedos a afastarem-se com relutância, a estabelecer con-

tacto até ao último minuto.

É então que me lembro de onde tinha visto aquele top cor de laranja. 

O que a Mel tem vestido. Estava no trólei. No meu quarto.

Inclino-me para abraçar a Mel outra vez. Só para confirmar. Isso 

mesmo. É o cheiro que apanhei no meu apartamento. O perfume 

Dyptique da Melissa.




