


Para Mary Wollstonecraft Shelley,  

cuja criação continua a estimular  

as nossas imaginações ao fim de duzentos anos

e 

Para quem foi levado a sentir ‑se uma personagem  

secundária na sua própria história



Pedi eu, Criador, que do meu barro
me fizesses homem? Solicitei eu
que me promovesses das trevas?

—John Milton, Paraíso Perdido



PARTE UM

COMO 
PODERIA 

VIVER 
SEM TI?
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UM

SER FRACO É UMA DESGRAÇA

R elâmpagos rasgavam o céu, traçando veias por entre as nu‑
vens e assinalando o ritmo do próprio universo. 
Suspirei de felicidade enquanto a chuva vergastava as jane‑

las da carruagem, e a trovoada rugia tão alto que nem sequer 
ouvíamos o bater das rodas quando a estrada de terra passou a 
empedrado nos limites de Ingolstadt.

Justine tremia ao meu lado como um coelho recém ‑nascido, 
enterrando o rosto no meu ombro. Outro raio iluminou a car‑
ruagem com uma claridade alva brilhante, antes de nos deixar 
temporariamente surdas com o estouro de um trovão tão alto 
que as janelas ameaçaram soltar ‑se. 

— Como é que te podes rir? — quis saber Justine. Até àquele 
momento, eu nem me apercebera de que me ria. 

Afaguei ‑lhe o cabelo negro onde alguns fios se soltaram do 
seu chapéu. Justine detestava qualquer tipo de ruídos altos: 
Portas a bater. Trovoadas. Gritos. Em especial, gritos. Mas eu 
assegurara que ela não tivera de suportar nada disso nos dois 
últimos anos. Era tão estranho que as nossas origens distintas  
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— semelhantes na crueldade, embora diferentes na duração 
— tivessem gerado resultados tão opostos. Justine era a pessoa 
mais aberta, adorável e genuinamente boa que eu alguma vez 
conhecera. 

E eu era…
Bem, nada como ela.
— Já alguma vez te contei que eu e o Victor costumávamos 

subir ao telhado da casa para observar as trovoadas? 
Abanou a cabeça, sem a erguer.
— O modo como os relâmpagos se refletiam nas montanhas, 

evidenciando relevos distintos, como se observássemos a pró‑
pria criação do mundo? Ou sobre o lago, parecendo que tanto 
estávamos no céu como na água? No final, ficávamos encharca‑
dos; é de admirar que nenhum de nós tenha morrido. — Voltei 
a rir ‑me, com as memórias. A minha pele — clara como o meu 
cabelo — assumia os mais violentos tons de vermelho devido 
ao frio. Victor, com os seus caracóis negros colados à sua testa 
pálida, acentuando as sombras que ele carregava sempre sob os 
olhos, parecia a própria morte. Que par que formávamos! 

— Certa noite — prossegui, pressentindo que Justine se acal‑
mava —, um relâmpago atingiu uma árvore nos terrenos a uma 
distância equivalente ao comprimento de dez corpos desde onde 
nos encontrávamos sentados. 

— Deve ter sido assustador!
— Foi glorioso. — Sorri, pousando a minha mão estendida 

no vidro frio, sentindo a temperatura sob as minhas luvas bran‑
cas rendadas. — Para mim, era a força grandiosa e terrível da 
Natureza. Era como ver Deus. 

Justine cacarejou em desaprovação, descolando ‑se de mim 
para me brindar com um olhar severo.

— Não blasfemes.
Deitei ‑lhe a língua de fora até ela ceder e sorrir.
— O que achava o Victor disso? 
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— Oh, depois disso ele andou meses terrivelmente deprimi‑
do. Acho que a descrição exata dele era que «definhava em vales 
de um incompreensível desespero». 

O sorriso de Justine cresceu, embora com um toque enigmáti‑
co. O rosto dela era mais claro do que qualquer um dos textos de 
Victor. Os livros dele sempre exigiram conhecimentos mais pro‑
fundos e estudo mais intenso, enquanto Justine era um manus‑
crito iluminado — belo e estimado e de compreensão imediata. 

Com relutância, e para seu conforto, cerrei as cortinas da ja‑
nela da carruagem, isolando‑nos da tempestade. Ela não deixara 
a casa do lago desde que a nossa última desastrosa viagem a  
Genebra terminara com a sua mãe louca e triste a atacar ‑nos. 
Esta viagem à Baviera estava a pô ‑la à prova.

— Enquanto eu encarei a destruição da árvore como beleza 
na natureza, o Victor viu ali poder… poder para iluminar a noite 
e banir a escuridão, poder para pôr fim a uma vida de séculos  
de uma só penada… Algo que ele não conseguia controlar ou  
a que não conseguia aceder. E nada incomoda mais o Victor do 
que algo que ele não controla.

— Quem me dera tê ‑lo conhecido melhor antes de ele ir para 
a universidade.

Afaguei ‑lhe a mão — as suas luvas de couro castanho, uma 
prenda que Henry me dera — antes de lhe cingir os dedos. 
Aquelas luvas eram bem mais macias e quentes do que as mi‑
nhas. Mas Victor preferia ver ‑me de branco. E eu adorava ofere‑
cer coisas belas a Justine. Ela juntara ‑se ao lar dois anos antes, 
quando tinha 17 anos e eu 15, e esteve lá apenas uns meses antes 
de o Victor nos deixar. Não chegara a conhecê ‑lo bem. 

Ninguém o conhecera, a não ser eu. Eu gostava que assim 
fosse, mas desejei que se adorassem mutuamente tal como eu 
adorava ambos. 

— Em breve hás de conhecer o Victor. Todos nós… o Victor e 
tu e eu… — Fiz uma pausa, com a minha língua traiçoeiramente  
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a tentar acrescentar o Henry. Isso não ia acontecer. — Iremos 
reunir ‑nos com mais alegria e depois o meu coração ficará 
preenchido. — O meu tom era animado para disfarçar o medo 
subjacente a todo este empreendimento. 

Não podia permitir que Justine se preocupasse. A determi‑
nação dela de vir como minha acompanhante fora a única razão 
para eu tratar desta viagem. O Juiz Frankenstein inicialmente 
rejeitara os meus apelos para ver como estaria Victor. Acho que 
ficou aliviado por Victor ter partido, e nem quis saber da ausên‑
cia de notícias da parte dele. Sempre disse que Victor regressaria 
quando se sentisse pronto e que eu não me deveria preocupar. 

Preocupei ‑me. Em particular depois de ter descoberto uma 
lista de despesas com o meu nome no cimo. Ele testava ‑me —  
e em breve iria determinar que já não havia interesse em manter‑
‑me. Eu revelara ‑me demasiado boa a tratar de Victor. Ele já an‑
dava por aí pelo mundo e eu tornara ‑me obsoleta para o seu pai. 

Não iria permitir ser descartada. Não depois de anos de esfor‑
ço árduo. Não depois de tudo o que fizera. 

Felizmente, o Juiz Frankenstein fora chamado ele próprio 
para encetar uma viagem misteriosa. Não pedi permissão de 
novo… e parti. Justine não sabia disso. A presença dela dava ‑me 
a liberdade de que eu necessitava para me movimentar sem le‑
vantar suspeitas ou censuras. William e Ernest, os irmãos mais 
novos de Victor, que estavam a cargo dela, ficariam bem entre‑
gues aos cuidados da criada até regressarmos.

Mais um trovão, este a ribombar pelos nossos peitos, de 
modo que até o sentimos nos nossos próprios corações.

— Conta ‑me a história de quando conheceste o Victor — dis‑
se ela numa voz fininha, agarrando a minha mão com tal força 
que até me fez doer os ossos. 

A mulher que não era minha mãe beliscou ‑me e puxou ‑me o ca‑

belo com uma maldade brutalmente eficaz. 
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Eu envergava um vestido que era demasiado grande. As man‑

gas passavam os meus pulsos, o que não era o estilo adequado para 

crianças. Mas o vestido tapava as pisaduras que me cobriam a pele. 

Na semana anterior eu fora apanhada a roubar uma porção extra 

de comida. Apesar de ela me ter deixado a sangrar várias vezes com 

os seus pulsos furiosos, desta vez a minha guardiã batera ‑me até ficar 

tudo negro. Passei as três noites seguintes escondida no bosque junto 

ao lago, a comer bagas. Achei que ela poderia matar ‑me quando me 

encontrasse; ameaçara muitas vezes fazer precisamente isso. Em vez 

disso, descobriu outra utilidade para mim. 

— Não estragues isto — silvou ela. — Mais te valia teres morrido 

no parto com a tua mãe do que ser deixada aqui comigo. Egoísta na 

vida, egoísta na morte. Foi daí que vieste. 

Ergui bem alto o meu queixo, deixei que ela acabasse de me esco‑

var o cabelo para que brilhasse como ouro.

— Faz com que te adorem — exigiu, quando alguém bateu sua‑

vemente à porta do casebre que eu partilhava com a minha guardiã e 

com os seus quatro filhos. — Se não ficarem contigo, afogo ‑te na bacia 

da água da chuva como fiz à última ninhada de gatinhos raquíticos.

Estava uma mulher à porta, rodeada por um ofuscante halo de 

luz do sol.

— Aqui está ela — anunciou a minha guardiã. — A Elizabeth. 

O pequeno anjo em pessoa. Nascida para a nobreza. O destino 

furtou ‑lhe a mãe, o orgulho aprisionou ‑lhe o pai e a Áustria levou‑

‑lhe a fortuna. Mas nada conseguiu tocar ‑lhe a beleza e a bondade. 

Não podia dar a volta sem que a pisasse ou lhe desse um soco 

devido ao seu falso amor.

— Gostavas de conhecer o meu filho? — perguntou a nova  

mulher. A sua voz tremeu como se fosse ela a sentir ‑se assustada. 

Assenti solenemente com a cabeça. Ela pegou ‑me na mão e levou‑

‑me dali. Nem olhei para trás. 

— O meu filho Victor só tem mais um ano ou dois do que tu.  

É uma criança especial. Inteligente e curioso. Mas tem dificuldade em 
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fazer amigos. As outras crianças são… — Fez uma pausa como se pro‑

curasse numa travessa de doces a guloseima certa para enfiar na boca. 

— Sentem ‑se intimidadas por ele. É solitário e isolado. Mas acho que 

uma amiga como tu pode ser a influência dócil de que necessita. Podes 

fazer isso, Elizabeth? Podes ser a amiga especial do Victor?

A nossa caminhada levou ‑nos até à sua villa de férias. Estaquei. 

Fiquei maravilhada com a vista. O impulso dela puxou ‑me para a 

frente e tropecei, espantada.

Antes, eu tivera uma vida. Antes do casebre com crianças malva‑

das que mordiam. Antes da mulher que tratava de mim com punhos 

e pisaduras. Antes de uma vida assombrada pela fome e pelo medo e 

pelo frio, enfiada na escuridão imunda com corpos estranhos. 

Passei cautelosamente a ponta de um pé sobre a soleira da villa que 

os Frankenstein alugaram para a sua estadia no Lago Como. Segui ‑a 

por aquelas divisões maravilhosas a verde e dourado e com luz, a dor 

deixada para trás conforme adentrava naquele mundo de sonho. 

Eu já aqui vivi. E vivi aqui todas as noites quando fechava os 

olhos.

Apesar de ter perdido o meu nome e o meu pai há mais de dois 

anos e de nenhuma criança conseguir lembrar ‑se com uma clareza 

perfeita, eu sabia. Esta fora a minha vida. Estas divisões, abençoadas 

com beleza e espaço — tanto espaço! —, agraciaram a minha infân‑

cia. Não era especificamente esta villa, mas mais a perceção geral da 

mesma. Havia uma segurança na limpeza, um conforto na beleza.

Madame Frankenstein levara ‑me das trevas de volta para a luz.

Massajei os meus braços doridos e pisados, finos como paus.  

O meu corpo de criança foi preenchido por determinação. Eu seria o  

que quer que o seu filho precisasse, se isso me devolvesse esta vida.  

O dia apresentava ‑se luminoso, a mão da senhora era mais macia 

do que algo que eu tivesse sentido em anos, e as divisões diante de nós 

pareciam preenchidas por esperança num novo futuro. 

Madame Frankenstein conduziu ‑me por corredores até sairmos 

para o jardim.
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Victor estava sozinho. Tinha as mãos unidas atrás das costas,  

e apesar de não ser muito mais velho do que eu, não mais do que 

uns dois anos, quase parecia um adulto. Senti a mesma timidez 

cautelosa que sentiria ao abeirar ‑me de um homem que me fosse  

estranho.

— Victor — disse a mãe dele, e uma vez mais senti medo e nervo‑

sismo na sua voz. — Victor, trouxe ‑te uma amiga. 

Ele voltou ‑se. Como estava limpo! Enchi ‑me de vergonha por usar 

um vestido demasiado grande cheio de remendos. Apesar de ter o 

meu cabelo lavado — a minha guardiã disse que era a melhor coisa 

que eu tinha como recomendação — sabia que os meus pés dentro 

dos chinelos estavam sujos. Senti, enquanto ele me fitava, que quase 

de certeza também ele o saberia. 

Experimentou um sorriso tal como eu experimentava roupa des‑

cartada, remexendo ‑o até quase encaixar no seu rosto.

— Olá — cumprimentou.

— Olá — disse eu.

Permanecemos ambos imóveis, enquanto a mãe dele observava.

Eu tinha de fazer com que ele gostasse de mim. Mas o que podia 

eu oferecer a um rapaz que já tinha tudo?

— Queres ir comigo procurar um ninho de passarinhos? — per‑

guntei, despejando apressadamente as palavras. Eu era melhor a dar 

com eles do qualquer outra criança. Victor não parecia ser o tipo de 

rapaz que alguma vez tivesse trepado a uma árvore para espiar ni‑

nhos. Foi a única coisa que me ocorreu. — Estamos na primavera, 

por isso os ovos estão quase prontos a chocar. 

Victor franziu a testa, com as suas sobrancelhas negras a unirem‑

‑se. E, depois, assentiu, estendendo a mão. Dei um passo em frente e 

agarrei ‑a. A mãe dele suspirou de alívio.

— Divirtam ‑se! Mas não se afastem muito da villa — suplicou ‑nos.

Conduzi Victor para o exterior do jardim até ao bosque de um 

verde primaveril que rodeava a propriedade. O lago não era longe. 

Conseguia sentir ‑lhe o cheiro, frio e escuro, na brisa. Parecia ‑me vital 
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encontrar o ninho prometido. Como se fosse um teste e, caso eu pas‑

sasse, então poderia permanecer no mundo de Victor. 

E se fracassasse…

Mas, ali, como se fosse a esperança embrulhada em galhos e lama: 

um ninho! Apontei para lá, sorridente.

Victor franziu o sobrolho.

— Está alto. 

— Eu chego lá.

Avaliou ‑me.

— És uma rapariga, não devias subir a árvores.

Eu já trepava árvores desde que sabia andar, mas a declaração 

dele deixou ‑me coberta pela mesma vergonha gerada pelos meus pés 

encardidos. Eu estava a fazer tudo errado. 

— Talvez — disse, retorcendo cuidadosamente o meu vestido com 

as mãos —, talvez eu possa trepar a esta, e será a última árvore a 

que subo? Por ti? 

Ponderou na minha proposta e depois sorriu.

— Sim, está bem.

— Conto os ovos e digo ‑te quantos há! — Eu já ia a trepar pelo 

tronco, a desejar que os meus pés estivessem descalços, mas bem cons‑

ciente de que não deveria tirar os sapatos. 

— Não, traz o ninho para baixo. 

Parei, a meio caminho do meu objetivo.

— Mas, se mexermos no ninho, a mãe pode não conseguir 

encontrá ‑lo.

— Disseste que me mostravas um ninho. Mentiste? — Pareceu 

muito zangado com a ideia de o ter enganado. Em especial naquele 

primeiro dia, eu teria feito tudo para o levar a sorrir. 

— Não! — respondi, sustendo a respiração no peito. Cheguei ao 

ramo e percorri ‑o depressa. Dentro do ninho, havia quatro ovos mi‑

núsculos e perfeitos de um tom azul ‑claro.

Com todo o cuidado possível, libertei o ninho do ramo. Iria 

mostrá ‑lo a Victor e depois devolvê ‑lo ao seu lugar. Foi difícil descer a 
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árvore ao mesmo tempo que mantinha o ninho protegido e intacto, 

mas consegui. Em triunfo, mostrei ‑o a Victor, sorrindo ‑lhe. 

Ele espreitou para o seu interior.

— Quando é que chocam? 

— Em breve.

Estendeu as mãos e pegou no ninho. Depois, encontrou uma pe‑

dra grande e plana e pousou o ninho em cima.

— Acho que são piscos. — Afaguei o azul macio das cascas. Ima‑

ginei que eram pedaços do céu e que, se eu conseguisse chegar bem 

alto, o céu seria macio e quente como estes ovos. 

» Talvez — disse eu, entre risinhos — tenha sido o céu a pôr estes 

ovos. E, quando chocarem, se liberte um sol em miniatura que voe 

até ao ar. 

Victor olhou para mim. 

— Isso é absurdo. Tu és muito estranha.

Fechei a boca, tentando sorrir ‑lhe para que percebesse que as 

suas palavras não me magoaram. Ele devolveu o sorriso, a medo,  

e disse:

— Há quatro ovos e um único sol. Talvez os outros sejam nuvens. 

— Senti uma vaga calorosa de afeto por ele. Pegou no primeiro ovo, 

segurando ‑o à luz do sol. — Olha, dá para ver o pássaro. 

Ele tinha razão. A casca era translúcida e era visível a silhueta de 

um pinto enroscado. Larguei uma gargalhada de prazer.

— É como ver o futuro — comentei.

— Quase. 

Se algum de nós tivesse conseguido ver o futuro, teríamos sabido 

que no dia seguinte a mãe dele pagaria à minha cruel guardiã para 

me levar de vez, oferecendo ‑me a Victor como a sua prenda especial. 

Justine suspirou de felicidade.
— Adoro essa história.
Ela adorava ‑a porque lha contei apenas a ela. Não era intei‑

ramente verdade. Mas tão pouco do que eu dizia a toda a gente 
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o era. Há muito que me deixara de sentir culpada. Palavras e 
histórias eram ferramentas para gerar as reações desejadas a ter‑
ceiros e eu era uma artista especializada. 

Essa história em particular era quase correta. Ornamentei ‑a 
um pouco, em particular a recordação da villa, porque era essen‑
cial mentir em relação a isso. E deixava sempre de fora o final. 
Ela não compreenderia e eu não gostava de pensar no assunto.

— Sinto o seu coração — sussurrou Victor na minha memória.
Espreitei pelo rebordo da cortina consoante a cidade de 

Ingolstadt nos engolia, com as suas casas de pedra escura a 
encerrarem ‑se em nosso redor como dentes. Agarrara o meu 
Victor e devorara ‑o. Eu enviara Henry para o convencer a regres‑
sar a casa e agora perdera ambos. 

Estava aqui para levar Victor de volta. Não partiria sem ele.
Não mentira a Justine em relação às minhas motivações.  

A traição de Henry ardia como uma ferida recentemente aberta. 
Mas eu poderia sobreviver a isso. Ao que não poderia sobreviver 
era à perda de Victor. Eu precisava de Victor. E aquela menina 
que fizera o que era preciso para lhe conquistar o coração ainda 
faria tudo o que fosse necessário para o manter. 

Arreganhei os dentes à cidade, desafiando ‑a a tentar deter‑
‑me.
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DO I S

O QUE TEM A NOITE  
QUE VER COM O SONO?

A escuridão da tempestade já tomara o céu, retirando impor‑
tância ao pôr do sol. Mas não podia ter decorrido muito des‑

de o anoitecer quando chegámos à pousada, para onde escrevera 
apressadamente para reservar um quarto. Eu não sabia se Victor 
permitia a presença de hóspedes nos seus aposentos aqui, ou em 
que estado estariam esses quartos. Apesar de termos vivido na 
mesma casa até ele ter partido, pareceu ‑me demasiado arriscado 
partir do princípio de que poderia ficar com ele. O Victor que 
partira dois anos antes não era certamente o mesmo de agora.  
Teria de o ver de novo para perceber o que ele necessitava de 
mim. E Justine por certo não aprovaria que ficássemos em quar‑
tos individuais de estudantes.

Assim sendo, demos por nós paradas na chuva assustadora‑
mente persistente, a bater à porta da Casa de Senhoras da Frau 
Gottschalk sob os nossos guarda ‑chuvas. A carruagem aguar‑
dou atrás de nós, com os cavalos a mostrar a sua impaciência 
pisoteando as pedras da calçada. Também quis pisar com força  
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como eles. Aqui estava eu por fim, na mesma cidade de Victor, 
mas não teria tempo para o procurar até ser de manhã. 

Bati até me doer o pulso por baixo da luva. A porta por fim 
entreabriu ‑se. Uma mulher, iluminada por um candeeiro ama‑
relo que a fazia parecer mais de cera do que humana, fitou ‑nos 
com uma ferocidade assustadora. 

— O que é que querem? — perguntou em alemão.
Recompus a minha expressão para exibir um sorriso agradá‑

vel e esperançoso.
— Boa noite, minha senhora. Chamo ‑me Elizabeth Lavenza. 

Escrevi por causa de uns quartos para…
— Regras da casa. Trancamos as portas ao pôr do sol. Quem 

não está dentro, já não entra. 
Ribombou ao longe um trovão e Justine tremeu ao meu lado. 

Contorci os meus lábios grossos de forma penitente, assentindo 
em concordância. 

— Sim, claro. Só que acabámos de chegar e não tínhamos como 
conhecer as regras. É uma exigência sensata e sinto ‑me grata por, 
sendo nós duas jovens em viagem, confiarmos a nossa estadia a 
uma mulher tão bem preparada para zelar pela segurança e bem‑
‑estar das suas hóspedes. — Uni as mãos sobre o coração e sorri ‑lhe 
com fervor. — Na verdade, temi antes de chegarmos que pudésse‑
mos ter tomado uma decisão precipitada ao reservar aqui quartos, 
mas vejo agora que é como um anjo enviado para nossa proteção!

Ela pestanejou, enrugando o nariz como se cheirasse a mi‑
nha insinceridade, mas a minha cara revelou ‑se adequada en‑
quanto escudo. A careta dela aprofundou ‑se enquanto os seus 
olhos brilhantes rodavam de um lado para o outro, examinando‑
‑nos e à carruagem em espera. 

— Bem, toca a despachar e saiam lá da chuva. E tenham 
consciência de que esta regra nunca mais será violada!

— Oh, sim! Muito obrigada! Somos tão afortunadas, não so‑
mos, Justine? 
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Justine estava de cabeça para baixo, com o olhar fixo nos de‑
graus que pisávamos. Ela falava principalmente francês e não 
tinha bem a certeza se percebera bem o alemão da senhoria. 
Mas o tom e o comportamento não necessitavam de tradução. 
Justine comportou ‑se como um cachorrinho que fora açoitado 
por desobediência. Eu já odiava aquela mulher. 

Indiquei ao cocheiro que deixasse a nossa mala na entrada. 
Foi uma dança embaraçosa. A senhoria não lhe permitia que pu‑
sesse mais do que um pé dentro da casa de cada vez. Paguei ‑lhe 
generosamente pelo serviço, na esperança de poder contar com 
ele para a viagem de regresso — fosse lá quando fosse. 

A senhoria bateu com a porta nas costas dele, trancando dois 
cadeados. Por fim, sacou de uma grande chave de ferro do bolso 
do avental e rodou ‑a na fechadura.

— Depois de anoitecer é uma cidade perigosa? Não ouvi falar 
disso. — A cidade desenvolvia ‑se em redor da universidade. Por 
certo que um centro de aprendizagem não poderia ser ameaça‑
dor. Desde quando é que a busca por conhecimento justificava 
tantas fechaduras? 

Ela resmoneou.
— Duvido que ouça falar muito de Ingolstadt lá em cima nas 

suas amorosas montanhas.Vocês são irmãs? 
Justine retraiu ‑se. Remexi ‑me de modo a posicionar ‑me fisi‑

camente entre ela e a senhoria.
— Não. A Justine trabalha para os meus benfeitores. Mas 

adoro ‑a como se fosse minha irmã. — A parecença entre nós 
não era assim tão forte que se tornasse fácil assumir que éra‑
mos do mesmo sangue. Eu tinha a pele clara, com olhos azuis 
e cabelo dourado, que ainda tratava como se a minha vida disso  
dependesse. A dada altura, no ano passado, eu tinha deixado de 
crescer, sendo pequenina e de ossos delicados. Às vezes pen‑
sava se seria mais alta se me tivesse sido dado mais para co‑
mer em criança? Mais forte? Mas a minha aparência funcionava 
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em meu favor. Eu parecia frágil e doce, incapaz de fazer mal ou  
enganar. 

Justine era mais alta do que eu quase por uma mão. Os om‑
bros dela eram largos, as mãos fortes e capazes. O cabelo dela 
era de um castanho ‑vivo, brilhante e rubro e dourado à luz do 
sol. Tudo nela cintilava. Era uma criatura nascida para todos os 
dias, brandos ou quentes. Mas nos seus lábios carnudos e olhos 
cabisbaixos notava ‑se o indício da pena e do sofrimento que me 
mantinham presa a ela, recordando ‑me que não era tão forte 
quanto parecia. 

Se eu pudesse escolher uma irmã, escolheria Justine. Eu 
escolhera Justine. Mas Justine em tempos tivera outras irmãs. 
Gostava que aquela horrível mulher não tivesse desenterrado os 
fantasmas delas para esta entrada sombria, a par do resto da 
nossa bagagem. Baixei ‑me e agarrei uma das pegas da mala, in‑
dicando a Justine que pegasse na outra. 

Ela observou a nossa senhoria com olhos arregalados e uma 
expressão de espanto. Eu olhei de novo para a senhoria ainda 
com mais atenção. Apesar de não ter qualquer semelhança com 
a mãe de Justine, o tom de voz cortante e penetrante e o modo 
desdenhoso como reagiu às minhas inocentes perguntas basta‑
ram para perturbar os nervos da pobre Justine. Eu teria de me 
esforçar ao máximo para impedir que Justine interagisse com 
ela. Com alguma sorte, esta seria a única noite em que necessi‑
taríamos de algo da parte desta harpia com rosto de cera. 

— Estou tão contente por a termos encontrado! — exclamei 
de novo, radiosa, enquanto ela passava maldisposta por nós na 
direção de um estreito lanço de escadas. Depois, virei ‑me e pis‑
quei o olho a Justine por cima do ombro. Ela sorriu debilmente, 
com o seu belo rosto retesado pelo esforço do fingimento. 

— Podem chamar ‑me Frau Gottschalk. As regras da casa são 
as seguintes: Nenhum cavalheiro passa a porta da entrada, nunca.  
O pequeno ‑almoço é servido às 7 em ponto e claro que não será 
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servido a ninguém que se sente depois dessa hora. Têm de estar 
sempre apresentáveis nos espaços partilhados da casa. 

— Há muitas outras hóspedes? — Manobrei a pesada mala para 
lá de uma esquina pobremente decorada com papel de parede. 

— Não, nenhumas. Se eu poder prosseguir… os espaços par‑
tilhados destinam ‑se a atividades pacatas durante a noite, tal 
como costura. 

— Ou leitura? — disse Justine, esperançosa, com a língua a 
tropeçar no alemão. Ela sabia o quanto eu adorava ler. É evidente 
que iria sempre pensar primeiro em mim. 

— Leitura? Não. A casa não tem biblioteca. — Frau Gottschalk 
mostrou um ar irritado como se fôssemos as criaturas mais pate‑
tas do mundo por assumirmos que uma casa de senhoras inclui‑
ria livros. — Se querem livros, vão ter de visitar uma das bibliote‑
cas da universidade ou livrarias. Não sei dizer onde ficam. A casa 
de banho fica aqui. Despejo os penicos do quarto apenas uma vez 
por dia, por isso tenham cuidado para não o encherem em dema‑
sia. Aqui está o vosso quarto. — Empurrou a porta, atabalhoada‑
mente entalhada com uma tentativa de flores que tinham tanto de 
encantadoras como o rosto de Frau Gottschalk tinha de amável.  
A porta rangeu e estalou como se reclamasse por ser usada. 

— O almoço é da vossa responsabilidade. Não podem usar 
as cozinhas. E o jantar é servido impreterivelmente às 18 horas, 
que é também a hora a que a porta é fechada para a noite. Não 
pensem que a minha amabilidade desta noite será para repetir! 
Assim que aquela porta é trancada, já ninguém a pode abrir.  
— Estendeu a sua pesada chave de ferro. — Vocês também não 
a podem abrir. Por isso, nada de se deixarem entrar uma à outra 
às escondidas. O recolher é para ser respeitado. 

Ela virou‑se, a saia tão rígida quanto ela, e depois deteve ‑se. 
Preparei o meu sorriso de gratidão pelo seu desejo de «Uma 
boa noite» ou «Apreciem a vossa estadia», ou, se ainda corresse 
melhor, por um convite para uma ceia tardia. 
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Em vez disso, Frau Gottschalk disse:
— É melhor que usem o algodão que está nas mesinhas de 

cabeceira para taparem os ouvidos. Para abafar os… sons. 
E, dito aquilo, desapareceu pelo corredor às escuras, deixando‑

‑nos a sós na soleira do nosso quarto. 
— Bem. — Pousei a mala no chão de madeira gasto. — Isto 

é escuro. — Avancei às cegas pelo quarto. Depois de ter batido 
com os dedos dos pés no pé de uma cama, tateei o meu caminho 
até a uma janela bem fechada. Puxei as portadas, mas havia algo 
que eu não via a prender o mecanismo.

A minha anca chocou com uma mesa e dei com um candeei‑
ro. Por sorte, o pavio ainda estava aceso, mas muito ao de leve. 
Liguei o gás. O quarto revelou ‑se aos poucos. 

— Se calhar é melhor manter o candeeiro ténue — disse eu, 
rindo ‑me. Justine ainda permanecia junto à porta, a contorcer 
as mãos. 

Avancei na direção dela e agarrei‑lhe as mãos. 
— Não permitas que Frau Gottschalk te incomode. Ela não 

passa de uma alma infeliz e não ficaremos aqui por muito tempo.  
Amanhã, quando encontrarmos o Victor, ele pode indicar ‑nos 
um alojamento melhor.

Ela assentiu, parte da tensão a abandonar o seu rosto. 
— E o Henry há de conhecer alguém amável. 
— Por esta altura, o Henry já há de conhecer toda a gente 

amável! — Sorri radiosamente, concordando; era mentira. Ela 
achava que Henry ainda permanecia na cidade. A amizade des‑
contraída deles fora parte do engodo para a atrair aqui. Acreditar 
que Henry estaria à nossa espera reconfortava ‑a.

Henry, como é evidente, não se encontrava aqui. Se estivesse, 
sem dúvida que teria feito amizades por toda a cidade. Victor, por 
seu lado, teria apenas Henry. Eu destruíra isso entre eles. E apesar 
de saber que deveria sentir pena de Victor, estava demasiado zan‑
gada com ele e com Henry. Eu fizera o que era necessário. 
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Henry obtivera o que desejara, pelo menos em parte. Era per‑
feitamente indicado para eles explorarem, estudarem e traba‑
lharem pelos futuros que já tinham assegurados pela virtude do 
berço. Alguns de nós tinham de procurar outros meios. 

Alguns de nós tinham de mentir e enganar de modo a viaja‑
rem para outro país, perseguir esses meios e trazê ‑los para casa. 

Virei ‑me para o nosso triste quarto.
— Preferes a cama com teias de aranha ou aquela que parece 

feita com véus de funeral?
Justine ficou irritada, fazendo má cara ao meu humor. Mas, 

depois, descalçou as luvas, anuindo com firmeza. 
— Vou pôr o quarto minimamente apresentável. 
— Nós vamos. Não és minha criada, Justine. 
Ela sorriu ‑me.
— Mas estarei sempre em dívida para contigo. E adoro ter a 

oportunidade de te ajudar.
— Desde que não esqueças jamais que trabalhas para os  

Frankenstein. E não para mim. — Peguei na outra ponta da col‑
cha que ela erguia e ajudei ‑a a dobrá ‑la. Os lençóis por baixo esta‑
vam em melhor forma, protegidos do pó pela colcha. — Deixa ‑me 
abrir esta janela e depois podemos expulsar o demónio daqui. 

Justine largou a sua ponta da colcha, com o seu olhar assusta‑
do evidenciando que se encontrava noutro local completamente 
diferente. Amaldiçoei a minha irrefletida escolha de palavras. 

Victor sentia ‑se em baixo com uma das suas habituais febres, mas 

na fase de recobro, durante a qual dormiu como um morto durante 

dois dias antes de sair da sua bruma. Durante uma semana, não saí de  

casa para tratar dele. Henry arrastou ‑me de lá com a promessa  

de sol e morangos frescos e de procurar um presente para Victor. 

Depois de o barqueiro nos ter largado junto às portas da cidade 

mais próxima, passeámos pelo carreiro do mercado principal antes de 

seguirmos o sol na sua passagem acanhada por entre os encantadores  
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edifícios em madeira e pedra repletos de gente. Eu não percebera o 

quanto necessitava deste dia de liberdade radioso e límpido. Henry 

era uma companhia tão descontraída, apesar de as coisas terem co‑

meçado a mudar entre nós. Mas, naquele dia, sentimos como se fôs‑

semos de novo crianças, rindo despreocupadamente. Embriaguei ‑me 

com o sol, com a sensação da brisa na minha pele, com o saber que 

ninguém necessitava de mim naquele preciso momento. 

Até alguém precisar.

Eu não percebi que corria para o grito até dar com a sua origem. 

Uma mulher com a constituição de uma moca encontrava ‑se parada 

diante de uma rapariga que teria mais ou menos a minha idade.  

A rapariga estava enroscada em si mesma, com os braços sobre a 

cabeça, onde os seus caracóis castanhos se haviam libertado do gorro. 

A mulher gritava, com a saliva a transportar as suas palavras até  

à rapariga.

— … expulsar o diabo de dentro de ti, sua putazinha inútil. — 

Pegou numa vassoura que estava encostada à porta e ergueu ‑a bem 

alto sobre a cabeça. 

Naquele momento, eu já não via a mulher diante de mim. Via ou‑

tra mulher odiosa com uma língua cruel e pulsos ainda mais cruéis. 

Com um ofuscante clarão de raiva, saltei para a frente dela, levando 

a pancada no meu próprio ombro. 

A mulher cambaleou para trás, espantada. Ergui o meu queixo 

em desafio. A fúria escorreu do seu rosto, substituída pelo medo. Ape‑

sar de ela viver numa parte decente da cidade, era visivelmente da 

classe operária. E o meu casaco e saia chiques — já para não referir o 

belo medalhão de ouro que usava ao pescoço — marcavam ‑me como 

pertencendo a classes bem mais elevadas da hierarquia social. 

— Desculpe ‑me — disse, com o medo a misturar ‑se com os seus 

acessos de fúria para tornar a sua voz sem fôlego e tensa. — Não a 

vi aí e… 

— E atacou ‑me. Estou certa de que o Juiz Frankenstein vai que‑

rer saber disto. — Era falso — tanto o facto de que ele quisesse saber 
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como o de que ainda fosse um juiz no ativo —, mas o título bastou 

para a deixar ainda mais assustada.

— Não, não, imploro ‑lhe! Deixe ‑me corrigir as coisas.

— Magoou ‑me o ombro. Vou precisar de uma criada para me 

ajudar enquanto recupero. — Agachei ‑me e peguei gentilmente na 

mão da rapariga para que destapasse o rosto, sem nunca desviar os 

olhos daquela mulher horrível. — Em troca de não envolver a Lei, vai 

entregar ‑me a sua criada para me servir. 

A mulher mal pôde disfarçar a repulsa ao olhar para a rapariga, 

que começara a desenroscar ‑se, com gestos assustadiços, como os de 

um animal ferido.

— Ela não é minha criada, é a minha filha mais velha.

Cingi os meus dedos na rapariga para me segurar e para me con‑

trolar para não bater na mulher. 

— Muito bem. Enviar ‑lhe ‑ei o contrato de emprego para que as‑

sine. Ela viverá comigo até eu decidir de outro modo. Bom dia. — 

Puxando a mão da rapariga, arrastei ‑a aos tropeções atrás de mim. 

Henry corria na nossa direção, depois de deixado para trás devido à 

minha pressa. Ignorei ‑o, atravessando rapidamente uma rua e sain‑

do disparada para uma viela secundária. 

O corrupio de emoções que eu tanto me esforçara por conter desa‑

bou sobre mim e curvei ‑me contra uma parede de pedra respirando 

pesadamente. A rapariga fez o mesmo e ali ficámos, com a minha ca‑

beça ao nível do ombro dela, as nossas respirações e corações ao ritmo 

dos de um coelho, como aquele que nos sentíamos por dentro: sempre 

atento, sempre a recear um ataque. Afinal, eu não ultrapassara isso. 

Sabia que deveria voltar atrás para procurar Henry, mas ainda 

não me sentia capaz. Tremi, sentindo arrancados todos os meus anos 

de separação da minha guardiã.

— Obrigada — sussurrou a rapariga, enroscando os seus dedos 

esguios nos meus para que as nossas mãos deixassem de tremer. 

— Chamo ‑me Elizabeth — apresentei ‑me.

— E eu Justine. 
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Virei ‑me para olhar para ela. A bochecha dela estava ruborizada 

devido à bofetada. No dia seguinte, iria ficar com uma pisadura.  

Os olhos dela, grandes e arregalados, fitavam ‑me com a mesma gra‑

tidão que eu recordava ter sentido quando Victor me aceitou e me 

afastou da minha vida penosa. Ela deveria ter a minha idade, ou, se 

visse pela altura, talvez fosse um ano ou dois mais velha.

— É sempre assim? — sussurrei, afastando um caracol suave da 

sua face para o prender atrás da orelha. 

Ela assentiu em silêncio, fechando os olhos e inclinando ‑se para 

encostar a testa à minha. 

— Ela odeia ‑me. Nunca percebi porquê. Sou filha dela, saí de 

dentro dela, tal como os outros. Mas odeia ‑me e… 

— Chiu. — Puxei ‑a mais para mim para que a sua cabeça as‑

sentasse na curva do meu pescoço e ombro. Se foi uma sorte que  

a minha própria beleza me tenha salvado de uma vida de crueldade 

e necessidade, então estenderia a mesma benesse e sorte a Justine. 

Apesar de termos acabado de nos conhecer, senti uma profunda liga‑

ção com ela e sabia que faríamos para sempre parte da vida uma da  

outra.

— Eu na verdade não preciso de uma criada — expliquei. Ficou 

tensa, pelo que prossegui rapidamente. — Sabes ler?

— Sim, e escrever. O meu pai ensinou ‑me. 

Foi uma sorte. Uma ideia começou a criar raízes.

— Já pensaste em ser precetora? 

Justine, baralhada, parou de chorar. Endireitou ‑se para olhar 

para mim, com as suas sobrancelhas delicadas soerguidas. 

— Já fui encarregada de educar e tomar conta dos meus irmãos 

mais novos. Mas nunca pensei em fazer isso fora de casa. A minha 

mãe diz ‑me que sou demasiado perversa e estúpida… 

— A tua mãe é uma idiota. Não quero que voltes a pensar, nunca, 

em algo que ela te tenha dito sobre ti. Foram só mentiras. Entendes?

Justine susteve o meu olhar como se eu fosse uma corda de salva‑

ção a evitar que se afogasse. Assentiu com a cabeça.
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— Muito bem. Vamos. Vou apresentar a nova precetora aos  

Frankenstein.

— É a sua família?

— Sim. E agora também a tua.

Os olhos inocentes dela brilharam com esperança e impulsiva‑

mente beijou ‑me a bochecha. O beijo parecia uma mão fria numa 

testa febril e arquejei. Justine riu ‑se e depois abraçou ‑me. 

— Obrigada — sussurrou ‑me ao ouvido. — Salvou ‑me. 

— Justine — disse eu, com uma voz clara e animada que não 
combinava com a pensão —, ajudas ‑me a abrir a janela?

Ela pestanejou como se estivesse a acordar. Apesar de eu re‑
cordar bem o nosso primeiro encontro, não consegui imaginar 
o que as minhas palavras mal escolhidas lhe evocaram sobre o 
tempo passado antes de nos encontrarmos. Talvez tivesse sido 
egoísta da minha parte vir a Ingolstadt procurar Victor. Ela sem‑
pre se sentira em casa na mansão isolada dos Frankenstein.  
O lago servia de tampão entre Justine e a sua vida antiga. 
Dedicou ‑se por inteiro às duas novas crianças que tinha a seu 
cargo e sentia ‑se feliz. Enquanto eu ansiava por escapar, não me 
ocorreu como isso poderia ser disruptivo para ela.

Quem me dera tê ‑la encontrado mais cedo. Passou 17 anos 
com aquela mulher! Victor salvara ‑me quando eu tinha apenas 
5 anos.

Victor, porque é que me deixaste?

— Está trancada. — Apontou para o cimo da janela, onde as 
portadas estavam presas ao caixilho. 

Abeirei ‑me, espreitando para cima.
— Não, foram pregadas. 
— Esta casa é muito estranha. — Justine pousou gentilmente 

a colcha numa cadeira instável.
— É só uma noite. — Sentei ‑me na cama, retesando as cordas 

sob o colchão. Na mesa entre duas camas estreitas encontrava ‑se 
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a única coisa limpa em todo o quarto: o prometido algodão para 
os ouvidos.

O que é que era suposto não ouvirmos? 

Depois de Justine se ter deixado levar vagarosamente pelo 
sono, saí da cama, com fome e inquieta. Ansiei pelas noites 
em que, com insónias ou atormentada por pesadelos, podia 
esgueirar ‑me pelo corredor e rastejar até à cama de Victor. Ele 
encontrava ‑se quase sempre desperto. A ler ou a escrever. O cé‑
rebro dele nunca parava, dormir demais era um aborrecimento. 
Talvez por isso ele fosse atormentado pelas suas febres — o seu 
corpo obrigava ‑o a parar.

Saber que sempre que eu estava acordada, ele também esta‑
ria, tornou a vida muito menos solitária. Nos dois últimos anos 
intermináveis eu ficava na cama, a pensar se ele estaria des‑
perto. Certa de que, se conseguisse chegar a ele, se remexeria, 
permitindo ‑me que me enroscasse junto dele e do seu trabalho. 
Até hoje, nada me reconfortava mais do que o odor a papel e a 
tinta. 

Desejei que a horrível Frau Gottschalk tivesse uma bibliote‑
ca, para assim pelo menos poder levar um livro comigo para a 
cama.

Confiante de que todos os meus anos a andar às escondidas 
à noite me manteriam a salvo, rodei lentamente a maçaneta.  
Recordei que a porta rangia e que necessitaria de ser movida 
com o maior cuidado.

Mas a minha memória de nada serviu. A porta estava tranca‑
da. Por fora. 

De repente, o quarto, que antes era meramente pequeno, 
tornou ‑se sufocante. Quase sentia o hálito fétido de outras crian‑
ças, sentia a pressão de joelhos arranhados e cotovelos brutos. 
Cerrei os olhos e respirei pesadamente para exorcizar os demó‑
nios do meu passado. Não regressaria a isso. Nunca. 
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Mas continuava a não haver ar suficiente no quarto. Avancei 
para as portadas e esforcei ‑me ao máximo para as abrir sem des‑
pertar Justine. Enquanto o fazia, passei revista ao meu plano. 

De manhã, iria à residência de Victor. Não seria acusatória, 
nem me irritaria. Isso nunca resultava com Victor. Iria sorrir 
e abraçá ‑lo e recordar ‑lhe o quanto ele me amava, o quanto os 
seus melhores dias contaram com a minha presença. E se ele 
abordasse Henry, eu far ‑me ‑ia de pura inocente. 

— O quê? — sussurrei a mim mesma em absoluta surpresa. 
— Ele perguntou ‑te o quê?

O meu dedo ficou preso entre uma das ripas. Praguejei mal‑
dosamente entre dentes, libertando ‑o. Estava quente e húmido. 
Enfiei ‑o na boca antes de o sangue conseguir manchar a minha 
camisa de noite. 

E se Victor não desse sinais de reagir à minha ternura, eu sim‑
plesmente choraria. Não suportava que eu chorasse. Magoava‑
‑o. Sorri face à perspetiva, deixando que a maldade dentro de 
mim se distendesse como um músculo dorido. Ele deixara ‑me 
sozinha naquela casa. Eu tinha Justine, mas Justine não poderia 
manter ‑me a salvo. 

Eu precisava que Victor voltasse e não permitiria que me 
abandonasse de novo. 

Uma das ripas por fim soltou ‑se. Agarrando ‑a como a uma 
faca, encostei a cara à abertura para olhar para baixo para a rua 
vazia. A chuva parara, nuvens afagavam a lua dilatada como um 
amante carinhoso.

Tudo se apresentava imóvel e em silêncio, brilhando com a 
humidade e mais limpo do que a cidade alguma vez poderia 
estar. Nada vi. Nada ouvi. 

Voltei a pôr a ripa no sítio e sentei ‑me de guarda em frente  
à cama, certa de que a única ameaça em Ingolstadt era a pessoa 
a quem pagámos para nos trancar num quarto empoeirado. 

*
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Um pouco antes do amanhecer, acordei sobressaltada, quase 
caindo da cadeira. Atordoada e meio a dormir, fui atraída pela ja‑
nela tão certamente como fora atraída pelos gritos animalescos 
de dor de Justine naquele dia em Genebra.

Dei com a rua vazia. Sonhar com um grito que cortou tão 
fundo… que a minha própria alma reconheceu? Atormentada 
por memórias que a minha mente não queria deter, retomei  
a vigília até ao amanhecer e ao ansiado clique da chave para a 
liberdade.
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T RÊS

PERDIDOS EM LABIRINTOS  
TORTUOSOS

O pequeno ‑almoço era uma coisa amarga. Apesar de me ter 
esforçado ao máximo, Frau Gottschalk não cedeu aos meus 

encantos. Talvez eu os tenha sobrestimado, ou talvez estivessem 
tão aprimorados para os Frankenstein depois de todos estes 
anos que de nada valessem noutro local. 

Não era uma ideia reconfortante. 
Frau Gottschalk recusou ‑se a ceder a chave do nosso quarto 

— para nossa «proteção», como se fizesse parte das obrigações 
dela preservar as virtudes das jovens. O pão dela estava de certa 
forma queimado e cru ao mesmo tempo, o leite era tão fresco 
quanto eu podia sentir ao fim de uma noite sem dormir, e a 
companhia dela insuportável. 

Retirámo ‑nos rapidamente da casa. Assim que a por‑
ta se fechou e trancou atrás de nós, larguei um longo suspi‑
ro de alívio. Pelo menos, seria a única noite que ali teríamos 
de passar. Assim que encontrássemos Victor, poderíamos  
reinstalar ‑nos.
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Peguei na última carta de Victor — de há quase 18 meses, 
com os meus dedos impulsivamente a contorcerem ‑se como 
garras conforme os passava sobre a data — e olhei para o ende‑
reço. Apesar de o ter memorizado, a carta seria como um talis‑
mã que nos orientaria. 

— Será melhor procurarmos uma carruagem? — Justine 
olhou desconfiada para o céu. As nuvens estavam pesadas com 
a ameaça de mais chuva. Mas eu não queria perder tempo à pro‑
cura de um homem para contratar e era sabido que não voltaria 
para dentro para pedir ajuda a Frau Gottschalk. 

— Depois de tanto tempo enfiadas ontem na carruagem, 
acho que saberia bem uma caminhada. — Dois anos antes, 
quando Victor se preparava para partir, eu copiara um mapa de 
Ingolstadt. Quando o fiz, tratei de acrescentar todos os floreados 
e pormenores artísticos que ele parecia admirar. Costumava rir‑
‑se face à inutilidade da minha arte, mas exibia ‑o sempre com 
orgulho quando passava pela casa um raro visitante. 

Eu tinha o mapa que usara como original. Por ser para mim, 
não havia floreados, e qual era o interesse?

Traçando as linhas das ruas como uma vidente a ler o futuro 
na palma de uma mão, tamborilei com o dedo ao ritmo da batida 
do coração.

— Aqui — disse eu. — Aqui vamos encontrar o Victor. — Eu 
e Justine demos os braços pelo cotovelo e caminhámos cuida‑
dosamente pelas bordas enlameadas da rua calcetada, permitin‑
do que as correntes de tinta no meu mapa nos encaminhassem 
para o nosso destino. 

— Victor Frankenstein? — perguntou, em francês, um ho‑
mem com um bigode tão fino e anémico como exigia a sua ca‑
beça. — O que pretendem dele?

— Sou prima dele — respondi. Não o era, mas era o termo 
que nos disseram que usássemos para um e outro. O pai e a mãe 
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dele tinham sempre o cuidado de não deixar que chamássemos 
irmão ou irmã um ao outro. Apesar de me terem alimentado, 
vestido e educado a par dele até ele partir para a escola da cidade 
e depois para a universidade, obrigaram ‑me a manter o meu 
sobrenome, sem que nunca me adotassem formalmente.

Eu vivia com os Frankenstein. Não era uma deles. E nunca o 
esqueci. 

O homem soltou uma espécie de grunhido asmático, reviran‑
do as pontas do bigode. 

— Há mais de um ano que não o vejo. Ele disse que precisava 
de mais espaço. Era um estupor convencido. Acusou ‑me de an‑
dar a espiá ‑lo, como se eu pudesse interessar ‑me pelos escritos 
lunáticos de um estudante. Sou doutor, sabe?

— Oh? — disse Justine, incomodada com a agitação dele e 
procurando apaziguá ‑lo. — De quê? 

Ele massajou o cachaço, estreitando os olhos para cima e para 
o lado como se algo lhe tivesse prendido a atenção. 

— Línguas orientais. Mais especificamente, poesia. Chinesa 
e nipónica, mas também conheço alguma coreana. 

— Tenho a certeza de que isso lhe será sempre muito útil 
aqui, a gerir uma pensão. — Apresentei as minhas palavras cor‑
tantes com um sorriso afiado como um punhal. Como é que ele 
se atrevia a insultar o meu Victor?

Ele estreitou os olhos.
— Sim, agora vejo as parecenças de família. 
Percebendo que a minha jogada não era a mais acertada, al‑

terei a minha expressão. Deixei que as minhas pestanas pairas‑
sem um pouco mais pesadas, inclinei o queixo e sorri como se 
nunca tivesse ocultado um segredo.

— A poesia é tão bela! Os seus hóspedes são uns verdadei‑
ros afortunados. Imagine que opressão serem auxiliados ao 
longo da escola por um aspirante a matemático! Só números 
frios. Os seus quartos devem ter muita procura. Posso assumir  
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apenas que o Victor necessitaria de mais espaço por algum motivo  
prático. 

Agora, o homem parecia confuso, abalado pela minha mu‑
dança súbita e já a duvidar da maldade que vira. 

— Ah… Pois. Sim. Ele nunca disse porque necessitava de 
mais espaço para o trabalho.

— Tem a nova morada dele?
As sobrancelhas dele vacilaram entre o irónico e um pedido 

de desculpas. 
— Não mantivemos contacto desde que me chamou discre‑

tamente de louco. 
Levei os dedos à boca num ultraje fingido, embora na verda‑

de tenha servido para disfarçar o meu sorriso. Como me fazia 
falta Victor!

— A pressão dos estudos deve ter sido imensa para se com‑
portar de tal modo. Provavelmente, afastou ‑se de si devido à 
tremenda culpa por o ter tratado mal. — Saquei de um dos car‑
tões que escrevera nessa manhã. Frau Gottschalk acrescentara o 
custo da tinta à nossa conta. — Se se lembrar de algo, ou se ele 
aparecer para se desculpar, pode ter a amabilidade de me avisar? 
Estamos na Casa de Senhoras de Frau Gottschalk por um curto 
período de tempo. — Estendi o cartão e pressionei ‑o na palma 
dele com um contacto um pouco mais intenso do que o necessá‑
rio. Desta vez, o seu ar foi mais de ofuscado do que de confuso. 

Eu, afinal, não era boa apenas com os Frankenstein. Frau 
Gottschalk simplesmente era terrível. Apesar de termos aban‑
donado a antiga pensão de Victor sem estarmos mais perto de o 
encontrarmos, eu recuperara parte da minha confiança.

Justine apontou para um café e parámos para tomar chá.  
A decoração deixava um pouco a desejar, para quem desejava 
algo com gosto e elegância. Mas era relativamente limpo e o chá 
era quente. Apetecia ‑me repousar o rosto sobre o vapor, deixar 
que a alma se imiscuísse no calor, a par das folhas de chá. 
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— O que havemos de fazer agora? — Justine tinha as mãos 
por baixo da mesa, preocupada. Erámos as duas únicas mulhe‑
res ali, com o resto da clientela facilmente identificável como es‑
tudantes devido aos seus dedos manchados de tinta e à palidez 
fantasmagórica. Todas as testas franzidas de concentração gera‑
ram uma vez mais saudades de Victor. No entanto, a maioria das 
testas alisaram e ganharam um interesse crescente enquanto eu 
e Justine conversávamos. Fingi não reparar. Justine não teve de 
fingir, pois parecia sempre genuinamente alheada do efeito que 
produzia nos homens. Eu, contudo, era perfeitamente consciente 
da minha beleza. Considerava ‑a um talento, a par de falar francês, 
inglês, italiano e alemão. Era uma linguagem muito própria, de 
certa maneira; uma fácil de traduzir em diferentes circunstâncias.

— Tens alguma das outras cartas? — perguntou Justine. — 
Contactos que nos possam ser úteis? — Reparei agora que se‑
gurava um soldadinho de chumbo, esfregando ‑o como um ta‑
lismã. De William, com certeza. Dos três rapazes Frankenstein, 
eu não queria nenhum além de Victor. Justine adorava os outros 
dois o suficiente por ambas. 

Mexi o meu chá, deixando que a colher da prata amolgada 
chocasse ruidosamente na porcelana lisa. Ingolstadt não era 
uma cidade grande, mas também não era pequena.

Contava com uma impressionante população estudantil. Não 
faltavam casas para albergar homens jovens, se Victor se mudara 
para uma casa como a anterior.

— Isto é um mistério. — Sorri conspirativamente a Justine. 
— Como aqueles que te conto.

A atenção dela foi puxada de volta de onde sem dúvida paira‑
va, sobre William e Ernest, na mansão Frankenstein.

— Haverá um ladrão de joias e uma ameaçadora emboscada 
à meia ‑noite?

Larguei dois cubos de açúcar no chá de Justine. Ela gostava 
das coisas o mais doce possível, embora, a não ser que fosse 
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pressionada, nunca pusesse mais açúcar do que os outros quan‑
do estava à mesa. 

— Bem, dado que procuramos um estudante, acho que as 
joias estão fora de questão. E a nossa senhoria punha ‑nos na rua 
se fôssemos apanhadas cá fora à meia ‑noite. Mas garanto ‑te que 
a dada altura vamos desmascarar um vilão. 

Justine riu ‑se como uma criança bem ‑comportada e sei que 
todos os olhares do café incidiram em nós. Sentia ‑os. Era como 
usar uma camada extra de roupa. Apenas um pouco mais pesa‑
da, apenas um pouco mais apertada. 

Resisti à grande vontade de deitar a mão à minha gola alta 
de renda. Os meus olhos fecharam ‑se e contorci ‑me uma vez, 
impercetivelmente, contra o confinamento das minhas vestes 
prístinas e caras. 

Foi tanto um alívio como um sofrimento quando Victor foi consi‑

derado suficientemente sociável o para começar a frequentar a escola 

local em vez de ficar em casa com professores particulares. Passei 

a ter mais horas para mim durante o dia, em que eu não tinha de  

ser nada para ninguém, desde que mantivesse as minhas aulas  

de línguas e a minha arte. No entanto, sentia uma inveja amarga 

de Victor. Todas as manhãs ele era levado num barco a remos pelo 

lago até junto de outras crianças e outras mentes, para aprender a 

crescer, enquanto eu era deixada para trás. Ficava sempre no cais até 

ele desaparecer, com todos os músculos retesados, a desejar fazer‑lhe 

companhia, mas ao mesmo tempo a ansiar por fugir. 

Eu aproveitava o tempo para vaguear sem destino. Apesar de ter 

sido meio selvagem antes dos Frankenstein, depois as minhas explo‑

rações foram sempre ao lado de Victor e, portanto, acarretando uma 

certa quantidade de desgaste. Eu tinha de estar sempre disponível 

para ele, nas minhas emoções, reações e expressões.

Sozinha, descobri de uma nova forma a beleza natural e crua do 

lar dele. As montanhas com os picos cobertos de neve impunham ‑se  
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ao longo da linha do horizonte, observando tudo o que eu fazia. 

Alcunhei ‑as de Juiz e Madame Frankenstein. Ao lago, plácido, belo e 

misterioso, dei a alcunha de Victor. Mas as árvores… as árvores eram 

minhas. 

Na maioria das manhãs, eu tinha respeitosamente de visitar  

Madame Frankenstein e de brincar com o entediante pequeno  

Ernest. Eu não queria saber dele, mas deixava Madame Frankens‑

tein feliz. Ela dissera ‑me quando ainda se encontrava grávida dele, 

com a barriga distendida e horrível de uma forma que eu não com‑

preendia, que fora graças a mim que ela finalmente se sentira capaz 

de trazer outra criança para a casa. 

Eu teria ficado feliz se nunca tivesse visto o bebé. Mas não deixei 

que ela suspeitasse que eu já estava farta de arrulhar com ele até por 

fim conseguir escapar de novo para o exterior. 

Assim que deixava de estar à vista da casa, despia o meu vestido 

branco e guardava ‑o cuidadosamente num buraco de árvore limpo. 

Depois, livre para deambular sem medo de estragar as minhas rou‑

pas e de levar provas para casa das minhas transgressões, vagueava 

por entre as árvores como uma criatura selvagem.

Descobri tocas de coelhos, ninhos, luras, todos os esconderijos de 

coisas que trepavam e rastejavam, saltavam e pulavam, e voavam 

e escapavam entre o verde profundo e o castanho argiloso. Apesar 

de sentir o coração carregado de alegria entre eles, as minhas jorna‑

das serviam dois propósitos: se descobrisse onde viviam os animais 

que eu adorava, podia deliberadamente evitá ‑los quando estava com  

Victor. 

Quando não podia ir lá fora, durante as profundezas do inverno 

ou nas tardes em que Victor regressava, estudava o que ele fazia na 

escola e olhava para quadros e lia poesia. Deixava os Frankenstein 

deleitados. Viam como prova da minha boa educação que em tão 

tenra idade eu fosse tão interessada por artes. Mas, na realidade, não 

passava de uma forma de regressar ao estado selvagem quando estava 

encurralada lá dentro. 




