


Para os meus pais, Harry e Doreen, com amor.
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«Aquele que luta com monstros, cuidado deve ter
a fim de não se tornar, desse modo, um monstro.
E se olhares demoradamente para um abismo,

o abismo também para ti olhará.»

Friedrich Nietzsche
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Está a acontecer outra vez. Não me perguntem como sei. Simples-
mente sei. Vejo-o no enrolar das ondas, no modo como sobem o declive. 
Depressa. Inexoravelmente. Sinto-o no arrepio que o ar me provoca 
na pele, cheiro-o nas folhas a apodrecer e na terra húmida, ouço-o no 
silêncio dos corvos vigilantes. Vens outra vez atrás de mim, e nada 
posso fazer para te travar. 

É assim que acontece. Uma noite deito-me e está tudo bem. Está 
tudo controlado. A história deixou de ser uma história. É real. Sólida. 
Inquebrável. Depois, desperto e mudou. Surgiram fendas de um dia 
para o outro e percebo que andei todo este tempo a enganar-me a mim 
própria, que nunca deixei de ser a mais frágil das construções. 

Sou a presa. Serei sempre a presa. 
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C omeça com um rumor. Sussurros à porta da escola. 
De início, nem presto grande atenção. Prometi ao 

Dave que ia buscar as chaves da propriedade Maple Drive 
e encontrar-me lá com uma cliente. Não tive tempo para ficar a 
trocar mexericos com aquele grupo.

Mas, depois, vejo a cara da Debbie Barton — o modo como 
deixou cair o queixo — e a minha curiosidade leva a melhor.

— Diz lá isso outra vez — pede ela. — Não percebi. 
Aproximo-me, tal como a mãe da pequena Ketifa, a Fatima. 

A mãe do Jake — chama-se Cathy? — olha para ambos os lados 
antes de começar a falar, tirando o máximo partido do seu 
momento de fama.

— Há uma forte possibilidade de uma famosa assassina de 
crianças estar a viver aqui mesmo em Flinstead — anuncia, 
fazendo uma pausa para deixar assentar as suas palavras. — Sob 
uma nova identidade, é claro. Matou um rapazinho aos 10 anos, 
nos anos 1960. Esfaqueou-o com uma faca de cozinha, em cheio 
no coração. 

Houve um arquejar coletivo. A Fatima leva a mão ao peito.
— Sally McGowan — diz a Cathy. — Vejam no Google quando 

chegarem a casa. 
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Sally McGowan. O nome não me é estranho. Provavelmente, 
foi num daqueles documentários do Canal Cinco que às vezes 
vejo quando não tenho nada para fazer. Crianças que Matam, ou 
uma coisa assim. 

— Quem é que te contou isso? — pergunto.
A Cathy inspira fundo.
— Digamos apenas que é alguém que conhece alguém 

cujo ex-marido era polícia. Bem, este tal polícia era supervisor 
num programa de proteção de testemunhas. Pode não ser ver-
dade, mas já sabem como é: não há fumo sem fogo. E o meu 
marido diz que os mandam sempre para vilas pequenas como 
esta.

A Debbie cerrou os dentes.
— Acho revoltante o modo como tomam conta desses mons-

tros. Quer dizer, somos nós que pagamos tudo, não é? 
— Preferias que fossem linchados em praça pública?
As três mulheres fitam-me fixamente. Quem me dera man-

ter a boca fechada, mas às vezes não consigo conter-me. Nem 
sequer sei porque é que estou a ouvir estas tretas. Não foi por 
falta de aviso. 

A Cathy funga. 
— Na verdade, Joanna, até preferia. Não é justo que alguém 

assim receba tratamento especial. E os pais do rapazinho que foi 
assassinado? Para eles não há cá o luxo de recomeçarem a vida, 
pois não?

— Bem, provavelmente nem é verdade — frisa a Fatima. 
— E, se é, não podemos fazer nada em relação a isso. Foi há anos. 
Duvido que ainda seja perigosa.

A adorável e sensível Fatima. Um dia destes tenho de a convi-
dar para tomar um café e conversar. Para a conhecer melhor. Mas 
não hoje. Se não me despachar, vou chegar atrasada.

— Obrigada, Jo, agradeço imenso que esteja a fazer isto no seu 
dia de folga. 
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O Dave entrega-me a chave e os detalhes da casa acabada de 
pintar no n.º 24 da Maple Drive, ornamentado com o novo logó-
tipo da Pegton’s por cima. 

— Não há problema — respondo. E não há. Não existem mui-
tos patrões tão flexíveis como o Dave Pegton. Foi um verdadeiro 
achado divino, um emprego que encaixa em cheio no horário 
escolar do Alfie, e ainda por cima tão perto de casa. 

Casa. Também isso tenho de agradecer ao Dave. A minúscula 
casa de dois quartos entalada numa fileira de residências que ele 
generosamente descreveu como a «necessitar de alguns cuida-
dos». Não há como não apreciar a piada. Do que precisa mesmo 
é de cuidados intensivos, mas, dado que era a única coisa que 
eu podia pagar, acabei por fazer uma oferta. Nova casa. Novo 
emprego. E tudo porque entrei no momento certo na agência 
imobiliária certa. Um feliz acaso, não é assim que se diz?

O Dave regressa à sua secretária.
— Boa sorte com a Sra. Marchant, já agora — diz ele por cima 

do ombro.
— Porquê? O que é que ela tem? 
— Não tarda nada vai descobrir — responde o Dave, com um 

sorriso afetado.
Antes de eu ter hipótese de lhe pedir pormenores, o telefone 

toca e ele começa a falar com um cliente.

Maple Drive é uma mistura de construção imobiliária dos anos 
20 e 30 do século xx. Algumas das casas são independentes, mas 
a maioria são geminadas. Não é a rua mais cara de Flinstead — os 
realmente abastados vivem na zona conhecida por Groves —, 
mas é popular, especialmente a ponta junto ao mar,  exatamente 
onde fica o número 24. O Dave descreveu-a nos detalhes da pro-
priedade como tendo «vista para o mar», e provavelmente terá, se 
se abrir uma das janelas do quarto, debruçar e esticar o pescoço 
para a esquerda. Um vislumbre do mar pode ser uma descrição 
mais precisa, mas é uma casa com bom aspeto. Bem conservada. 
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Jardim da frente arranjado. E até um vislumbre do mar pode repre-
sentar um valor acrescentado. 

A Susan Marchant abre a porta antes sequer de eu tocar à 
campainha. Um leve aceno de cabeça é tudo o que obtenho em 
resposta ao meu animado «bom-dia». Espero que recue e me 
encaminhe para o interior da casa, mas ela fica especada, como 
se eu fosse um daqueles que aparecem sem aviso e que não são 
bem-vindos. 

— Estava a contar dar uma espreitadela primeiro, sozinha — 
digo. — Para me familiarizar com a planta. 

Acho sempre que ajuda quando nos preparamos para o que 
estamos prestes a mostrar a alguém. Nem toda a gente arruma e 
limpa a casa antes de uma visita. Já me deparei com todo o tipo de 
coisas estranhas e desagradáveis. Cuecas sujas espalhadas pelo 
chão. Uma grande poia castanha enrolada na sanita como uma 
serpente adormecida. Embora, pelo que vejo por detrás do ombro 
da Susan Marchant, esse não seja aqui o caso. Está tudo limpo ao 
ponto de parecer esterilizado, com as divisões meio vazias. Parece 
que já armazenou a maior parte das suas coisas.

— Porquê? — pergunta, franzindo o sobrolho. — Não tem a 
planta no seu dossiê? — Há uma frieza no seu olhar e na sua voz 
que me apanha desprevenida.

— Bem, sim, mas…
— De resto, agora é tarde — diz ela, espreitando para a rua. 

— Aquela deve ser a Anne Wilson. 
Viro-me e vejo um Renault Clio azul a estacionar. Uma mulher 

com um impermeável verde-claro e cabelo de dois tons — louro 
escuro e pontas acobreadas — desce do lugar do passageiro, ergue 
a mão na minha direção e sorri. Benditos sejam os sorridentes. 
Agora, o condutor junta-se a ela. É alto e distinto. Cabelo grisalho. 
Fico com a impressão de que, se ela lhe tivesse dado a oportuni-
dade, ele lhe teria aberto a porta. Sobem o caminho de acesso até 
junto de nós de mão dada, pelo que ou são um daqueles raros 
casais ainda muito apaixonados ao fim de anos de casamento, 
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ou trata-se de um relacionamento recente. Apostaria mais nesta 
última hipótese. 

É uma das coisas que adoro neste emprego — conhecer 
constantemente pessoas novas. Tentar adivinhar a partir dos 
fragmentos que revelam sobre elas mesmas o que efetivamente 
são. E ver as propriedades é sem dúvida alguma a melhor parte. 
A Tash, uma das minhas mais antigas amigas, diz que isso é por-
que eu sou uma coscuvilheira. Mas não importa, porque ela é 
exatamente igual.

Certa vez, ela e o namorado fingiram-se interessados em com-
prar uma penthouse cara quando foram passar um fim de semana 
a Brighton só para poderem dar uma espreitadela ao interior. 
 Contenho um sorriso. Tiveram de estacionar o Volvo deles a 
um par de ruas de distância para que o agente imobiliário não 
os visse a sair de um automóvel velho e decrépito. Ocorre-me 
muitas vezes essa história quando me encontro com potenciais 
compradores. Nunca se sabe se as pessoas são mesmo genuínas.

— Olá, sou a Joanna Critchley, da Pegton’s. Muito prazer em 
conhecer-vos.

Cumprimentamo-nos com um aperto de mãos. A Anne  Wilson 
é uma mulher atraente, mas sem dúvida que aquele rosto já foi 
muito retocado. A pele dela tem aquele brilho retesado, e os lábios 
e as bochechas estão salientes devido ao enchimento. Desvio o olhar 
para ela não achar que estou a fitá-la especada. 

— E esta é Susan Marchant, a proprietária. 
Mas a Susan Marchant já se afastou em direção às escadas, 

com os saltos altos a ressoar no chão de parquê. Que mal -educada. 
Não admira que o Dave estivesse tão interessado em que fosse eu 
a ficar com esta. E quem é que usa saltos altos dentro da própria 
casa? 

Inspiro fundo. 
— Vamos começar pela sala de estar, pode ser? 
Não é o melhor dos começos. Comprar casa já de si é stres-

sante. Uma proprietária mal-encarada pode ser o suficiente para 
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afastar algumas pessoas. Embora talvez seja mesmo isso que a 
Susan Marchant pretenda. Talvez esteja a ser obrigada a vender 
a casa por um ex-marido mulherengo ansioso por deitar a mão 
à sua parte dos bens e tente, desta forma, espantar o máximo de 
compradores que conseguir. Para ser sincera, não posso garantir 
que não fizesse o mesmo.

Quando regresso a casa mais tarde nessa manhã, é-me impossí-
vel não comparar a minha atulhada residência — com a sala e a 
cozinha no rés do chão e os dois quartos no andar de cima, e a sua 
decoração antiquada — com a casa espaçosa e maravilhosa que 
acabei de ver e, em menos de nada, já estou a ver planos de pintura 
na Internet. Prometi a mim mesma que iria começar a decorar a 
casa assim que o Alfie estivesse bem instalado na escola; já vamos 
em outubro e ainda não fiz nada. 

Recordo, então, as palavras da Cathy acerca da Sally McGowan. 
É provável que seja um monte de tretas antigas, algo que ela cozi-
nhou para criar algum dramatismo, mas não perco nada em dar 
uma espreitadela. Tudo para me distrair dos pensamentos sobre 
decoração. 

Escrevo o nome no motor de busca e aparecem 109 milhões de 
resultados, e ainda uma fotografia granulada a preto-e-branco 
do rosto de uma criança. Séria, desafiadora, mas ainda assim 
espantosamente bela. Já a vira antes. Agora, lembro-me. A icónica 
fotografia de cadastro. 

Segundo a Wikipedia, a Sally McGowan nasceu em  Broughton, 
Salford. Em 1969, aos 10 anos, matou Robbie Harris, de 5 anos, 
com uma facada. Foi um caso extraordinário que dividiu a nação. 
Seria ela uma psicopata de sangue-frio, ou teria sido vítima de 
pais violentos e de um longo historial de negligência? Apesar 
de ela alegar que fora uma brincadeira que correu mal, ninguém 
acreditou nela. Bem, o público de certeza que não. As pessoas 
passaram-se quando a sentença dela foi de homicídio involuntá-
rio, em vez de premeditado. 
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Consulto mais sites. Foi libertada em 1981 com uma nova 
identidade. Seis anos mais tarde, houve jornalistas que a loca-
lizaram. Nessa altura, trabalhava como costureira em Coventry 
e tinha uma criança. Passo mais imagens. Uma Sally de 17 anos 
a jogar bilhar numa casa de correção. Há algo de provocador no 
modo como se estende sobre a mesa, ou talvez se deva apenas 
ao ângulo da câmara, à composição da imagem. 

Agora, olho para uma mulher jovem e elegante na casa dos 20, 
a esconder a cara das câmaras. Passo os olhos por mais uns sites. 

Outra alteração de nome. Outra mudança. Com a exceção de 
um ocasional artigo nos tabloides alusivo a alegados avistamen-
tos e o eterno sofrimento da família de Robbie Harris, nada mais 
se soube dela. 

Bebo o meu café. E se ela estiver mesmo a viver em Flinstead? 
Bem, ela tem de estar em algum lado. Porque não aqui? Aquela 
cliente execrável entra-me de repente na mente. Susan Marchant. 
Só pode ser coincidência que as suas iniciais sejam as mesmas, 
mas, ainda assim, não consigo evitar sobrepor o rosto da Sally 
McGowan com 10 anos ao dela. As feições fundem-se.

Atiro o meu iPad para a outra ponta do sofá. Isto é ridículo. Dar 
ouvidos a bisbilhotices patetas no recreio e deixar-me levar pela 
minha imaginação. Se a Susan Marchant fosse a Sally McGowan, 
não teria uma casa à venda. Viveria sob proteção do Estado noutro 
lugar qualquer. 

Lá por ser uma cabra miserável, isso não faz dela uma assassina. 
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«AINDA ME LEMBRO DO SANGUE»,
DIZ MARGARET COLE, ANTIGA AMIGA E VIZINHA 

DA INFANTICIDA SALLY MCGOWAN

Por Geoff Binns

Terça-feira, 3 de agosto de 1999

Daily Mail

Faz hoje 30 anos, Sally McGowan tornou-se famosa ao esfaquear 

até à morte Robbie Harris, de 5 anos, numa casa em ruínas em 

 Broughton, Salford. Ela tinha 10 anos. 

Ontem, a sua antiga amiga de escola e vizinha Margaret Cole 

partilhou as suas memórias daqueles tempos.

«Era tudo tão diferente naquela altura», disse Margaret. «Um 

outro mundo. Todas as crianças brincavam na rua. Metade do 

tempo, as nossas mães nem sabiam por onde andávamos. Filas 

inteiras de casas cercavam-nos. Deve ter sido um inferno para 

mães e pais, mas nós, miúdos, adorávamos. Era um enorme 

recreio para aventuras.»

Muitas fileiras de casas vitorianas, unidas parede com parede, 

foram demolidas nos anos 1960 para dar lugar a blocos de  prédios 
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de cimento. Pobreza, miséria e desemprego crónicos — foi este 

o mundo em que Sally McGowan cresceu. 

«Mas, na época, as coisas eram assim mesmo», disse Margaret. 

«Não sabíamos que não tínhamos tudo. Não passávamos de 

crianças. A brincar na rua.

» E então, um dia, tudo mudou. Ainda me lembro do sangue. Do 

modo como jorrou dele e lhe deixou a camisola vermelha. Do modo 

como borbulhou em redor da faca. E os olhos dele. Os seus olhinhos 

azuis. Bastou olhar para eles para perceber que estava morto.» 

Questionada em relação à sua reação face ao anonimato para 

toda a vida recentemente decretado para McGowan, Margaret disse: 

«Não é correto, pois não, depois do que ela fez? Bem, eu sei que ela 

sofreu muito em casa, mas muitos miúdos passaram pelo mesmo e 

não fizeram o que ela fez. Todo o meu carinho está com a família do 

Robbie. Este aniversário deve estar a remexer no passado.»

Olho para o relógio. Merda. São quase 15h15. Está na hora de ir 
buscar o Alfie. 

Pego na carteira, enfio os pés nos ténis sem desapertar os cor-
dões e abro a porta da frente. Nem acredito que desperdicei todo 
este tempo na Internet em vez de fazer uns apontamentos para 
o clube de leitura desta noite. 

O Alfie é o primeiro a sair da sala de aulas, com o seu cabelo enca-
racolado empapado em suor. 

— Porque é que estás tão quente?
— Educação física — responde. — Subi mesmo até ao cimo 

do espaldar.
Não sei bem o que pensar em relação a ele escalar uma 

daquelas coisas. Quando eu era miúda, fui pressionada por um 
professor da primária excessivamente zeloso a subir mais alto do 
que eu me achava capaz e acabei por cair de costas nos tapetes, 
quase sem conseguir respirar. Pensei que ia morrer. Mas não 
quero desencorajar o Alfie. Ele, claramente, não é tão desajeitado 
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e  descoordenado como eu era — como ainda sou. Na verdade, 
o Alfie até gosta de educação física.

— Uau! — digo. — Que coragem! 
— O Liam e o Jake disseram que eu estava a armar-me, e o 

Jake disse à professora Williams que o empurrei, mas é mentira. 
Oh, não. Era suposto isto ser um recomeçar do zero. Nova 

escola. Novos amigos. Eu não iria aguentar que ele fosse nova-
mente vítima de bullying. Essa foi uma das principais razões que 
me fez voltar aqui. Isso e sentir-me culpada por trabalhar tan-
tas horas e ter de depender de uma pessoa que toma conta de 
crianças.

O Alfie dá um pontapé numa pedra.
— O Jake está sempre a dizer coisas más.
Jake Hunter, o filho da Cathy. Só podia ser. Aperto a mãozinha 

quente do Alfie.
— Provavelmente, só tem inveja de trepares melhor do que 

ele.
O Alfie agarra-me o braço. 
— A avó ainda vem hoje à noite?
— Claro. E traz cupcakes.
Ele sorri e dá um soco no ar. Os meus ombros relaxam. Esta 

questiúncula com o Jake Hunter não pode ser assim tão má, não 
se ele já a esqueceu. Ajuda ter a minha mãe por perto, é claro. 
Já para não falar da praia. Foi sem dúvida a decisão certa abandonar 
 Londres e mudar-me para aqui. Mesmo tendo tido de me despedir 
do meu adorável pequeno apartamento e do meu emprego bem 
pago e dos meus amigos (abençoado seja o  Facebook) e… pratica-
mente de toda a minha vida. Ter um filho muda tudo. E, quando o 
nosso filho é infeliz, faz-se tudo o que é possível para lhe devolver 
a vontade de sorrir. 

Antes de aparecer o Alfie, já há anos que não me envolvia num 
relacionamento, e isso não me incomodava minimamente. Subi 
a pulso até me tornar gerente de arrendamentos numa grande 
agência imobiliária no sul de Londres, supervisionando toda 
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a carteira de propriedades para aluguer. Conduzia um Audi A3 
prateado, vivia num pequeno, mas elegante, apartamento num 
primeiro andar, todo ele linhas retas e minimalismo, e os meus 
talentos culinários não iam muito além de enfiar no micro-ondas 
uma refeição pré-cozinhada da Waitrose. 

Até que me envolvi com o Michael Lewis, um velho amigo 
da universidade. Nunca iria passar de uma aventura espo-
rádica. O Michael é jornalista de investigação, uma carreira 
que não permite exatamente levar uma vida familiar estável, 
e, para ser sincera, eu também estava a gostar da indepen-
dência. Tornámo -nos — qual é a expressão? — «amigos com 
benefícios». Só não percebemos que um desses «benefícios» 
viria a ser o Alfie. 

Nunca hei de esquecer a expressão da minha mãe quando lhe 
contei. Não sei qual terá sido o maior choque: eu estar grávida ou 
o Michael ser negro. 

O Michael foi espetacular. Ainda é. Não se passou da cabeça 
nem se ofereceu de pronto para pagar um aborto. Sentou-se 
comigo e disse-me que me apoiaria no que eu decidisse fazer. 
Disse que, se eu fosse em frente com a gravidez, desempenharia 
um papel maior ou menor conforme fosse a minha vontade. Até 
se ofereceu para casar comigo. 

Não posso dizer que não me senti tentada, mas sabia que ele 
apenas se oferecia para tal por causa do Alfie. Além disso, se tivés-
semos casado, não teria resultado — e, sejamos francos, hoje em 
dia quantas relações resultam? —; até poderíamos ter acabado a 
odiar-nos fervorosamente, como acontece com muitos pais, e não 
teria sido bom para o Alfie.

Assim, ainda somos grandes amigos, e o Alfie tem um rela-
cionamento adequado com o pai, que é mais do que eu alguma 
vez tive. 

O Alfie acena a alguém do outro lado da rua. É a mulher do 
bungalow em frente à escola. Ela endireita-se junto às roseiras 
sobre as quais se encontrava debruçada e acena-lhe em resposta, 
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com a tesoura de podar na mão. Há umas semanas, quando o 
Alfie iniciou as aulas, caiu e arranhou o joelho no chão e ela teve 
a amabilidade de vir cá fora com um penso rápido. Foi muito 
prestável. 

Um pensamento indesejado assoma-me à mente. E se é ela a 
Sally McGowan, com uma vista desimpedida para o recreio da 
escola? Estou a ser parva, sei que sim. Não há razões para ser 
ela. Tanto podia ser ela como esta mulher que caminha na nossa 
direção com o seu saco de compras com rodinhas. 

A demografia de Flinstead é mais envelhecida do que a média 
nacional. As pessoas retiram-se para aqui. Vindas de Londres, 
principalmente, atraídas pelo mar e pelo ritmo de vida mais 
suave. Com a exceção da praia e de uma rua de lojas, não há 
mais nada. Se se pretender algo mais excitante, é preciso andar 
meia hora de carro ou apanhar um autocarro, se não se importar 
de esperar uma eternidade. Por isso é que eu estava tão desespe-
rada por escapar e mudar-me para Londres assim que fiz 18 anos, 
mas agora é diferente. Tenho de pensar no Alfie. 

Já de volta a casa, na minha pequena cozinha que vai ser profun-
damente transformada quando eu acabar de pintar os armários, 
preparo ao Alfie o snack habitual depois das aulas e ouço os habi-
tuais acordes da banda sonora do Star Wars aos berros na sala 
de estar. Não consigo imaginar a minha vida sem o Alfie. Nada 
poderia ter-me preparado para a alegria de ter um filho. Ou para 
o medo. Levo-lhe a sanduíche e tento afastar da mente o pesadelo 
que a pobre mãe do Robbie Harris teve de suportar, já lá vão tan-
tos anos. Mas, por muito que me esforce, não consigo impedir 
que as imagens redemoinhem na minha mente, imaginando que 
é o corpo do Alfie inerte e manchado de sangue que aconchego 
nas minhas mãos. 

Faço sempre isto. Invoco a pior coisa possível que lhe poderia 
acontecer. Talvez todos os pais o façam. Talvez esta imaginação 
mórbida seja aquilo de que necessitemos para manter seguras as 
nossas crianças. 
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Aconchego-me junto a ele no sofá e beijo-lhe o cimo da cabeça. 
Que tipo de criança seria capaz de enfiar uma faca no coração de 
um rapazinho com 5 anos?
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— R egresso por volta das dez — digo à minha mãe. 
— Não o deixes comer mais cupcakes. 

A minha mãe despenteia o cabelo acabado de 
lavar do Alfie e ri-se.

— Ainda bem que andas sempre a correr de um lado para o 
outro, meu rapaz, ou ainda ias ficar como um daqueles lutadores 
de sumo. 

O Alfie atira a cabeça para trás e solta uma gargalhada ruidosa 
e exagerada. 

Já no exterior, visto o meu casaco e lá vou eu até casa da Liz 
 Blackthorne para a sessão do clube de leitura. Tenho de caminhar 
com a cabeça curvada por causa das súbitas rajadas de vento. 
As noites estão a ficar mais frias e escuras. O odor a terra húmida 
e a folhas molhadas paira no ar. Enfio as mãos nos bolsos e estugo 
o passo. 

A Liz vive mesmo em frente ao mar. O vento, aqui, é ainda 
mais forte, investindo desde o mar do Norte. Como é meu hábito, 
avalio cada casa por que passo. O Michael muitas vezes brinca 
dizendo que, tal como os jornalistas, os agentes imobiliários estão 
sempre de serviço. Enquanto ele anda sempre atento a histórias 
que possam dar notícias, eu avalio propriedades. Escrevendo 
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mentalmente anúncios. Dando palpites quanto ao seu valor de 
mercado. 

Ao passar pela casa vazia com as janelas entaipadas e o jar-
dim tipo selva, não consigo evitar imaginar a quem pertencerá e 
porque é que nunca fizeram nada com ela. Poderia ficar espan-
tosa depois de uma remodelação. Talvez o dono tenha morrido 
sem testamento ou sem herdeiros. Ou talvez já não a quisessem. 
 Imaginem só, deixar apodrecer um investimento. Se bem que 
seria preciso gastar uma pipa de massa para a deixar impecável. 
É como tantas outras casas por aqui pelas redondezas — podem 
parecer grandiosas por fora, mas por dentro estão a cair aos 
bocados. 

A casa da Liz é uma daquelas de estilo holandês com telhado 
de tacaniça cortada. Faz-me lembrar uma cara — o telhado muito 
íngreme como cabelo esticado e as duas janelas semicirculares 
no primeiro andar a parecerem olhos dissimulados, a espreitar 
para o mar. Adoro-a.

— Entra — diz a Liz, e cumprimentamo-nos com os habituais 
dois beijinhos rápidos.

Com o seu casaco bordado e cintado a três quartos e os seus 
longos cabelos brancos, que esta noite traz presos numa trança 
grossa que lhe contorna o pescoço e cai à frente sobre o ombro, 
parece ter ainda mais estilo do que é habitual. Se eu tiver metade 
do bom aspeto da Liz Blackthorne quando chegar à idade dela, 
dou-me por satisfeita. 

Sigo-a até à sala de estar, onde as outras quatro já se encon-
tram sentadas em redor da mesa de mogno polida, a depenicar 
azeitonas e batatas de pacote e a beber vinho. É precisamente o 
tipo de sala que eu aprecio. Estantes de livros desde o chão até 
ao teto nos nichos de ambos os lados da chaminé, obras de arte 
originais nas paredes — a maioria pintadas pela Liz — e, sob a 
janela, uma otomana turca revestida em tecido vintage e repleta 
de almofadas. A Liz tem tanto jeito para decorar uma divisão 
que a faz parecer um salão boémio. Uma miscelânea de padrões 
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e cores que miraculosamente se complementam uns aos outros. 
Deve ser a artista que há nela. Se eu tentasse algo parecido, sairia 
uma perfeita confusão. Talvez lhe deva pedir conselhos sobre o 
que fazer com a minha casa.

— Acabaste de perder uma conversa muito interessante sobre 
exibicionistas — diz a Liz. 

Lança-me um olhar penetrante e eu sorrio. Sinto uma ligação 
genuína com a Liz. Sempre tive tendência para amizades com 
mulheres mais velhas. Mulheres confortáveis na sua própria 
pele. Mulheres que não sentem a necessidade de pedir desculpa 
pelo que são.

Uma coisa é certa: a minha mãe tinha razão em relação a eu 
inscrever-me num clube de leitura. Era mesmo o que eu preci-
sava. As minhas amigas da escola há muito que haviam deixado 
a terra e, apesar de ocasionalmente ver um ou outro rosto conhe-
cido, agora pouco temos em comum. Ainda me encontro com a 
Tash, claro, e com uma ou duas das outras de Londres, mas não 
com a frequência que eu desejaria. Podem ter passado apenas 
quatro meses desde que vim dar de novo a Pleasantville1, como 
a Tash lhe chama com algum desdém, mas em muitos aspetos 
parece que se passou uma vida. 

Risos ecoam em redor da mesa e os copos voltam a ser enchi-
dos. A Liz empurra um copo vazio na minha direção e aponta 
com a cabeça para o conjunto de garrafas no aparador.

— Temo dizer que fui eu que comecei — diz a Barbara, com a 
sua voz grave e rica a ecoar nos meus ouvidos. Se ela beber mais 
um copo, vai começar a resvalar para o seu sotaque Brummie2. 

A Barbara é uma vereadora local. Uma mulher enorme com 
uma personalidade ainda maior cujo guarda-roupa parece consis-
tir sobretudo em calças pretas e blusas práticas. Recorda-me uma 

1 Alusão a uma cidade utópica que surge no filme de 1998 Pleasantville — Viagem ao 
Passado, do norte-americano Gary Ross. Em Pleasantville praticamente nada se passa de 
extraordinário. [N. T.]
2 Relativo a um dialeto falado em Birmingham e em algumas áreas circundantes. [N. T.]
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das minhas antigas colegas: barulhenta e obstinada, mas de um 
modo engraçado. 

— Ora bem, porque é que isso não me surpreende? — digo. 
Mais gargalhadas ruidosas. Sem dúvida que tenho algum 

 terreno a recuperar no que toca ao departamento do vinho. Até 
a Maddie, que por norma se cinge ao chá, hoje está a deitar 
abaixo. 

— Muito bem. — A voz da Liz é apenas ligeiramente mais 
alta do que a de todas as outras, mas algo no seu tom nos chama 
a atenção. — Acho que é melhor começarmos — diz. 

A leitura deste mês — O Consolo da Filosofa, de Alain de Botton 
— foi uma escolha da total responsabilidade da Liz, e é um desvio 
face à nossa dose habitual de ficção contemporânea, com um ou 
outro clássico pelo meio. No próximo mês é a vez da Barbara, e, 
a julgar pelo que acabo de ver a espreitar pela sua bolsa, escolheu 
Frankenstein, de Mary Shelley. Tinha esperança de que fosse algo 
mais leve, para ser sincera. Algo mais animado, para variar. 

Como é habitual, a Barbara não se retrai em avançar. Este é 
o meu quarto encontro e acho que ela ainda não gostou de um 
único livro. Ela diz-nos que não quer saber desta leitura populista 
de grandes mentes e, como alguém que virtualmente abdicou da 
esperança de encontrar um companheiro adequado, não se sente 
confortada pelas perspetivas de Schopenhauer sobre o amor ser 
apenas um veículo para a propagação dos genes. 

— Quer dizer, o que é que isso diz em relação a mim? Que os 
meus genes não são merecedores de serem transmitidos? Não 
que eu agora pudesse fazê-lo — murmura para o seu copo de 
vinho. — Pelo menos, sem intervenção divina. 

Todas nos rimos. 
— Bem, se Schopenhauer não te consola, que tal Nietzsche? 

— diz a Liz, fitando a Barbara com os seus olhos grandes e sérios. 
— Adoro a ideia dele de que somos alimentados pelas coisas mer-
dosas que nos acontecem na vida, que face a isso nos tornamos 
pessoas melhores.
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A Barbara funga. 
— Já levei com tanta merda ao longo dos anos que me sur-

preende que neste momento não seja um exemplo de virtude. 
Digo-lhes o quanto gosto de seguir as publicações da Escola da 

Vida do De Botton no Twitter e no Facebook. A Barbara faz uma 
careta.

— Graças a Deus que nunca me envolvi com as redes sociais 
— diz ela, como se eu tivesse acabado de admitir um vício 
vergonhoso. 

Inevitavelmente, com o passar do tempo, a foco da conversa 
afasta-se de Sócrates, Séneca e do resto, e incide em nós e nas 
nossas respetivas novidades. Esta noite calha à pobre Jenny ser 
o centro das atenções. A Jenny é o nosso elemento mais jovem. 
Uma enfermeira recentemente formada, magra, tímida e inteli-
gente, com cabelo louro-escuro preso num rabo de cavalo e uma 
preferência por vestidos curtos e collants pretos opacos. A Karen 
está a interrogá-la sobre a sua vida amorosa e a Jenny parece visi-
velmente desconfortável. 

Sei como é ser o alvo de um dos interrogatórios da Karen. Já 
uma vez me pôs à prova e detestei. Não me apetecia explicar o 
meu relacionamento invulgar com o pai do Alfie. Além de não 
perceber porque deveria fazê-lo, não gosto de ser posta na ber-
linda. Nem a Jenny, pelos vistos. 

Não sei se conseguiria aguentar a companhia da Karen mais 
do que uma vez por mês, o que é uma pena porque, vendo bem, 
somos muito parecidas. Ambas a meio da casa dos 30, com 
filhos em idade escolar. Ambas leitoras ávidas. E, tal como eu, 
ela mudou-se de Londres, embora no caso dela já há alguns 
anos. Ela e o marido gerem uma empresa de grafismo informá-
tico, e ela está profundamente envolvida na Associação de Pais  
e  Professores da escola do Alfie. Na minha primeira sessão no 
clube de leitura, começou a pôr-me a par da vida em Flinstead 
como se fosse ela a veterana e eu a novata. Quando lhe disse 
que fiz aqui a escola e que não havia um milímetro de Flinstead 
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que eu não conhecesse, quase pareceu zangada, como se eu esti-
vesse a armar-me. Talvez fosse verdade. 

Sirvo-me de mais vinho. 
— Alguém quer mais? — pergunto, na esperança de desviar 

a atenção da Jenny. Mas apenas a Barbara aceita a minha oferta.
— Então, há quanto tempo andas com ele? — quer saber a 

Karen. Inclina-se na direção da Jenny, de olhos arregalados por 
detrás dos seus óculos fora de moda, e as pontas espigadas do seu 
cabelo escuro liso baloiçam, pairando sobre a mesa. — É sério? 

A Jenny cora. Pobre mulher, vejo-lhe o pescoço enrubescido 
e manchado, e sinto uma necessidade súbita de a proteger do 
interrogatório persistente da Karen. As pessoas não podem ter 
uma vida amorosa sem que toda a vila saiba? 

— Já agora — digo —, alguém ouviu falar da Sally McGowan? 
— É a primeira coisa que me vem à cabeça. 

A Karen olha para mim, espantada. Oh, céus, por que raio 
disse eu aquilo? Típico da minha parte, falar sem pensar. A Liz 
lança-me um olhar inquiridor. Pelo menos, parece-me inquiridor. 
Fico com a impressão de que ela preferiria reorientar a conversa 
de novo para os livros. Que é exatamente o que eu deveria ter 
feito.

A Karen olha fixamente para mim por detrás dos seus óculos 
e pestaneja como uma coruja. 

— A única Sally McGowan que conheço é aquela assassina 
de crianças dos anos 60. Lembro-me de a minha mãe me contar. 

— Meu Deus, sim — diz a Maddie. — Não estás a pensar pôr-
-nos a ler um livro sobre ela, pois não, Jo? Porque, sinceramente, 
acho que não quero ler nada desse tipo. — Arrepia-se. — Acho 
que é demasiado perturbador.

Ainda não sei como lidar com a Maddie. Faz-me lembrar 
um passarinho. Olhos brilhantes e atentos sempre a saltar de um 
rosto para outro. Voz aguda que chilreia quando se excita. A filha 
dela trabalha em finanças. Algo importante na City. Tenho a sen-
sação de que se aproveita da Maddie. Deve ser bem mais barato 
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e conveniente do que uma ama. Sei que a minha mãe me ajuda 
imenso com o Alfie, mas nunca esperaria que o fizesse a tempo 
inteiro. 

— Não, não é nada disso. Hoje cedo ouvi falar dela, foi só isso.
— E então, o que foi? — pergunta a Liz, pegando descontrai-

damente numa azeitona. — Passou alguma coisa nas notícias? 
— Não, foi só algo que ouvi sem querer quando deixei o Alfie na 

escola. Uma coscuvilhice qualquer. Já sabem como é a  Primária de 
Perrydale. Um antro de mexericos devassos. 

A Maddie ri-se.
— Nisso tens razão. Sempre que vou lá buscar a minha neta, 

ouço coisas que preferia não ter ouvido. 
— Vá lá, Jo — incentiva a Liz. Arregala os olhos, inquisitiva. 

— Não nos deixes na expetativa. 
Aclaro a garganta. Agora, é demasiado tarde para me esquivar. 

Toda a gente aguarda a minha resposta.
— Tenho a certeza de que não passa de um monte de dis-

parates, mas alguém disse ter ouvido algo sobre ela morar em 
Flinstead, sob uma nova identidade.

— Oh, caramba! — comenta a Jenny. 
A Barbara pousa o seu copo na mesa e olha fixamente para 

mim, de boca aberta. Tem as faces rosadas devido ao vinho. 
— Os meus pais costumavam dizer que dava para perceber 

que ela era má só de lhe ver os olhos. 
A Liz funga de escárnio.
— Na realidade, não me surpreende absolutamente nada — 

diz a Karen. — Flinstead seria o lugar ideal para esconder alguém 
assim. Quem é que a iria procurar aqui?

A pergunta fica a pairar no ar, sem resposta. É imaginação 
minha ou o rumor perturbou o ambiente do nosso agradável 
encontro literário? 
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O Michael chega sábado de manhã às 8h10, vindo direta-
mente do aeroporto. Abro a porta da frente e, por uns 
segundos, não consigo falar. Sempre que o vejo após um 

período de afastamento, fico assoberbada com a presença física 
dele. O modo como ocupa o espaço. O modo como se apropria 
dele. Não é grande como um culturista, mas há nele uma aura de 
força. Força e gentileza — uma combinação muito sexy —, e esta 
manhã, a par de uma barba de dois dias e do facto de a sua camisa 
branca encorrilhada ter tão bom ar em contraste com as suas cal-
ças pretas e a sua pele escura, apresenta-se ainda mais atraente 
do que o habitual, o que é irritante, sabendo eu que ele até deve 
estar sob efeito do jet-lag. 

Esteve de visita ao primo, em Las Vegas, e acabou a fazer a 
cobertura jornalística do tiroteio no concerto, tendo permane-
cido na cidade para o acompanhamento. Deve ter sido horrível, 
embora eu saiba que uma pequena parte dele se sentiu contente 
por lá estar na altura do ocorrido.

Agacha-se no degrau de entrada e abre os braços. O Alfie lança-
-se ao peito do pai e envolve-o com os braços em redor do pescoço.

— Tive saudades tuas, meu homenzinho — diz o Michael, 
esfregando a barba por fazer no rosto do Alfie.
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O Alfie dá um guinchinho de prazer.
— Obrigado, filho, isso faz muito bem à minha dor de cabeça. 

— Ele ergue o olhar para mim e sorri. — Há alguma hipótese de 
tomar um café? Sinto-me uma merda.

O Alfie resfolega. 
— Disseste um palavrão, papá.
— Pois disse. E não quero que tu digas essa palavra, Alfie. — 

O Michael lança-me um olhar envergonhado e dá uma palmada na 
sua própria mão. Agora, é a minha vez de ser abraçada. — Desculpa, 
mamã — sussurra-me ao ouvido. Depois baixa o olhar para o Alfie. 
— Mas vê-lo faz com que tudo valha a pena. Não queria desiludi-lo. 

Assinto com a cabeça, grata. Por norma, ele leva o Alfie para 
casa da irmã em Woodbridge ou para o seu apartamento, em 
 Camberwell. Não sei se é porque me dá pena que ele tenha de 
voltar a conduzir quando o vejo tão obviamente estourado ou por 
temer que ele adormeça ao volante com o Alfie atrás — provavel-
mente, será isso, para ser sincera —, mas, de repente, dou por 
mim a sugerir que se deixe ficar e descanse aqui, talvez até possa 
passar a noite. Eu tenho de ir trabalhar, mas regressarei por volta 
das 14h00.

O alívio no rosto dele é instantâneo. Quase parece que acenei 
com uma varinha mágica e o cansaço dele se evaporou. Segura-
-me as bochechas com as mãos e encosta a testa à minha. Fecho 
os olhos. Quem é que estou a querer enganar? Sei exatamente 
o que me levou a fazer tal oferta. 

Enquanto o Michael bebe um café e se esforça por reconstruir 
o Landspeeder do Luke Skaywalker em Lego, observo pai e filho, 
embrenhados na sua tarefa, e sinto a culpa a tomar conta de mim. 
O Michael não queria que eu deixasse Londres. Era-lhe bem mais 
fácil ver o Alfie quando vivíamos perto. 

Mas nem sempre estava disponível quando eu precisava dele 
— sempre a correr para algum lado, para trabalhar ou escrever ao 
longo da noite, com prazos a cumprir —, e não era o Michael que 
tinha de testemunhar o desabar do Alfie sempre que o acordava 
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pela manhã para ir para a escola. Ter a minha mãe a umas meras 
ruas de distância tem sido maravilhoso. Nunca tenho de me preo-
cupar com babysitters, e para ela também é perfeito ter-nos tão 
perto. Apesar de eu precisar de ter cuidado para não abusar dela. 
Não quero ser como a filha da Maddie e dá-la como adquirida. 

O Landspeeder do Luke começa a ganhar forma diante dos 
meus olhos. Ontem tentei dar uma ajuda, mas nunca fui muito 
boa em trabalhos manuais. O meu pai era carpinteiro e estava 
sempre a construir coisas, mas não tive oportunidade de apren-
der com ele porque fugiu com outra mulher quando eu tinha 
apenas 4 anos, para formar outra família. 

«Não conseguia mantê-lo dentro das calças», era uma das expres-
sões preferidas da minha mãe. Era, pelo menos, uma das mais 
significativas. Ele nunca deu um tostão à minha mãe para me aju-
dar a criar. Durante algum tempo, foi escrevendo cartas e prometeu 
umas visitas, levar-me de férias, mas nunca deu em nada. 

— Acabaste-o! — grita o Alfie, batendo palmas e com os olhos 
a brilhar de prazer. 

Sorrio. Até pode não ver o pai com a frequência que ambos 
desejariam, mas, pelo menos, ainda tem um pai. Mesmo quando o 
Michael anda por fora, sabe lá Deus onde, à caça da próxima grande 
história, tenta telefonar ao Alfie sempre que possível, e envia-lhe 
postais e presentes divertidos. Não será o plano perfeito; porém, 
até ver, tem resultado. Para o Alfie, pelo menos. 

Quando chego a casa vinda do trabalho, o Alfie está a dormir 
uma sesta. O Michael estafou-o de propósito. Quando chega-
mos ao quarto, já estamos ambos em roupa interior. Agora, até 
essa está espalhada pelo chão. Com um miúdo de 6 anos que 
pode acordar a qualquer momento, não há tempo para prelimi-
nares. Só quando as minhas pernas se enroscam em redor das 
costas musculadas e magras do Michael, com os tornozelos a 
pressionarem -no, a  incitá-lo a ir mais fundo e mais rápido, é que 
recordo a resolução que tomei da última vez que isto aconteceu. 
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Que não voltaria a acontecer, por muito que o meu corpo o dese-
jasse. O Alfie está a crescer depressa. Repara em coisas que antes 
lhe passavam ao lado. 

Por vezes, penso se deveria ter casado com o Michael quando ele 
o propôs. Talvez eu me tenha deixado influenciar demasiado pelo 
que aconteceu com os meus pais. Tanto quanto sei, poderíamos ter 
sido um daqueles casais sortudos que vivem felizes para sempre. 
Não que sejamos infelizes agora. Muito longe disso. O que diz a 
Tash? Toda a excitação de um caso sem nenhuma das obrigações, 
nem roupa para lavar. E, posso acrescentar, sem o medo de ele me 
deixar de vez. Mas, ainda assim, é-me impossível não pensar no 
que poderia ter acontecido se tivéssemos ficado juntos. 

O Michael estende-se de costas quando acabamos, com as mãos 
atrás da cabeça. Deito-me de lado e passo a minha perna sobre 
a coxa dele, pele cor de leite em contraste com a pele de ébano. 
Conversamos. Sobre o Alfie e a sua nova escola. Sobre o último 
trabalho do Michael. Só não falamos sobre a nossa relação. É como 
se nenhum de nós se atrevesse a abordar o assunto. E, contudo, 
ultimamente, desde que me mudei de Londres, parece que outra 
conversa está sempre latente por baixo daquela que estamos a ter, 
apenas à espera de irromper. 

O Michael olha intensamente para o pedaço de parede no 
canto onde arranquei uma pequena porção do velho e horrível 
papel de parede. 

— Não passaste daquilo?
Suspiro. 
— Pensa como é ter de equilibrar um emprego na Pegton’s 

com tomar conta do Alfie. 
Antes de me mudar, tinha imensos planos sobre como des-

pir as paredes e pintar tudo de branco, até me decidir quanto ao 
plano de cores. Mas, agora que vivo efetivamente aqui, a realidade 
de redecorar tudo sozinha parece-me avassaladora. O Michael 
provavelmente ajudar-me-ia — talvez esteja à espera de que eu 
peça —, mas há uma parte de mim que deseja tratar de tudo 
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 sozinha, para provar que sou capaz. A minha veia teimosa, assim 
lhe chama a Tash.

O Michael ri-se.
— Talvez o teu subconsciente te esteja a dizer para não criares 

raízes aqui. Flinstead não é propriamente estimulante. 
— O que é que tu sabes? — replico. — Há segredos nesta 

pequena vila que nem conseguirias imaginar. 
O Michael bufa.
— Deixa-me cá adivinhar: A Sra. Beige da Bungalow Blandlands 

confessou ter tido um filho ilegítimo do cangalheiro em 1973?
Dou-lhe uma palmada na parte superior da coxa.
— Idiota! — Está sempre a fazer troça da vida das pequenas 

vilas. 
— Ou a brigada de Flinstead-in-Bloom finalmente admitiu o 

uso de táticas de poda de guerrilha nas roseiras dos concorrentes 
mais próximos? 

— OK, e que tal esta? — Estou determinada a estragar-lhe a 
festa. — A Sally McGowan, a famosa infanticida, está a viver em 
Flinstead. 

O Michael vira-se para olhar para mim. 
— Onde é que ouviste isso?
— Foram umas mães na escola. Porquê? Não acreditas mesmo 

nisso, pois não?
— É claro que não. Mas não deixa de ser uma história, certo?
Pega no telemóvel e eu puxo-lhe um dos pelos pretos encara-

colados do peito. No que toca a este tipo de situações, parece um 
cão de caça. É o que faz tantos anos a trabalhar para tabloides. 

— Não vale a pena esgaravatar — digo-lhe. — Há uma injunção 
que proíbe a imprensa de publicar o que quer que seja sobre ela. 

— Eu sei — replica ele, já a passar páginas no telemóvel. 
— Estou só interessado, nada mais.
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A s manhãs de segunda-feira são sempre complicadas. 
O Alfie tem tido dificuldade em aceitar que as longas 
férias de verão e todos aqueles dias na praia acabaram e 

que, sim, ele tem mesmo de ir para a escola, mesmo tratando-se 
agora de uma escola diferente. Sem os bullies de antes. Mas as 
segundas-feiras após um fim de semana com o pai são dupla-
mente complicadas. 

— Dói-me mesmo a barriga — diz, agarrando os seus flancos 
e fazendo uma expressão de tal agonia que tenho de morder as 
bochechas para não desatar a rir.

— Hum. Se calhar é melhor ligar à avó e cancelar o lanche de 
logo à tarde. Que pena. Acho que ela fez um bolo.

O Alfie franze a testa. Acho que me apercebo do exato momento 
em que começa a sentir-se melhor.

A Maddie acena-nos enquanto nos apressamos para o recreio, 
contra a maré de pais. Veste um casaco com gola de pele e um 
chapéu cloche castanho bem puxado sobre a testa como uma per-
sonagem de um romance de Agatha Christie, e agarra contra o 
peito um molho de fotografias. O rosto da neta dela sorri-me atra-
vés do celofane. Raios. Voltei a deixar em casa o formulário com 
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o pedido do álbum de fotos. Espero não ter deixado para dema-
siado tarde. São estupidamente caros, mas não posso deixar de 
comprar um. Fiquei um pouco espantada ao ver quão pouco eu 
ganho agora que saí de Londres. 

— Atrasaste-te esta manhã — diz ela, com os olhos muito bri-
lhantes e a sorrir.

— Pois foi. — Rolo os olhos na direção do Alfie. — Alguém 
precisou de um pouco de persuasão. 

— Importas-te que espere por ti ao portão? — diz a Maddie. 
— Preciso de te falar de uma coisa.

A maioria dos outros pais e acompanhantes já dispersaram quando 
vou ter com ela. 

— O que se passa? 
Ela suspira e espreita por cima do ombro.
— Aquilo que disseste no clube de leitura, sobre o rumor que 

ouviste…
Sinto um aperto no coração.
— Maddie, é só uma bisbilhotice. Não lhe daria grande crédito. 
— Bem, é precisamente isso — diz ela, num tom de voz que 

desceu para um sussurro. — Não me parece que seja apenas uma 
bisbilhotice. Acho que há aí um fundo de verdade. 

— O que te leva a dizer isso?
Aproxima-se um pouco mais.
— Estava a falar com uma amiga minha do pilates. Ela é uma 

antiga agente de liberdade condicional e sabe imensas coisas. — 
Contenho um gemido. — Disse que é frequente instalarem gente 
dessa em lugares como Flinstead. Vilazinhas vulgares em quem 
ninguém repara. Às vezes, permitem que mantenham os seus 
nomes próprios, ou, pelo menos, as mesmas iniciais. Para não se 
confundirem muito. 

Consulto o mais discretamente que consigo o meu relógio. 
A Maddie é um amor, é mesmo, mas é suposto eu começar a 
trabalhar dentro de dez minutos.
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— Continua — incito. 
— Ela contou que às vezes até os ajudam a montar os seus 

próprios negócios. É-lhes mais fácil manterem-nos no radar se 
estiverem a trabalhar num negócio próprio. 

Há um brilho no olhar da Maddie. Ela está a apreciar isto — 
a excitação, a especulação. 

— Não duvido que tudo isso seja verdade — digo —, mas, ainda 
assim, não quer dizer que a Sally McGowan viva em  Flinstead. 
Deve haver imensos lugares como este. Pode estar em qualquer 
lado. Até pode ter ido para o estrangeiro.

A Maddie abana a cabeça.
— Não foi. Passei o fim de semana na Internet. Já te contei 

que a minha filha me inscreveu num daqueles cursos de Internet 
para idosos? 

— Não, não contaste. 
— Bem, aprendi imenso sobre diferentes motores de busca. 

— Volta a inclinar-se mais para junto de mim. — A Sally McGowan 
mora numa pequena vila costeira e trabalha numa loja.

Quase perco o controlo e desato a rir à gargalhada. E a convicção 
com que ela o disse…! Pensei que a Maddie fosse suficientemente 
sensata para não acreditar em tudo o que lê. 

Aguarda que um casal de meia-idade passe antes de prosseguir:
— Já foste à Stones and Crones na Flinstead Road? 
— À loja New Age? Sim, compro lá algumas coisas. Porquê?
A Maddie inspira fundo.
— Sinto-me mal por dizer isto porque sei que a Liz é amiga da 

dona… a Liz adora tudo o que é hippie, não é? — Faz uma pausa. 
— A questão é que a minha cunhada Louise trabalha na loja de 
roupa ao lado e, ao que parece, a Sonia Martins recusou todos os 
convites dela para se juntar à Associação Comercial de Flinstead 
e recusa envolver-se em todas as festas de rua. — Olha para mim 
como se se tratasse de uma prova incontestável. — E, segundo 
a Louise, a Sonia uma vez disse-lhe que viveu em Dagenham e 
depois, quando a Louise voltou a falar do assunto, a Sonia disse 
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que a Louise se deve ter enganado e que ela tinha vivido em 
Dinnington, no Yorkshire do Sul. 

A Maddie fala cada vez mais depressa e o tom de voz vai 
ficando mais agudo. Gorjeia como um tentilhão.

— Mas a Louise garante que não há hipótese de se ter enga-
nado — prossegue. — A Sonia disse mesmo Dagenham porque a 
Louise lembra-se de ter tido uma conversa com ela sobre o filme 
Made in Dagenham3. Por isso, somando tudo, é isto o que sabe-
mos: a Sonia Martins parece ser a Sally McGowan. É uma lojista 
numa pequena vila costeira que se mostra muito recatada e tem 
uma história inconsistente sobre o seu passado.

Agora, não consigo mesmo evitar o riso. 
— «História inconsistente sobre o seu passado»? Parece que 

estás a analisar um policial num clube de leitura.
A Maddie cora. 
— Eu sei, e provavelmente tens razão. Mas dá que pensar, 

ou não? 

3 Filme que em português recebeu o título Igualdade de Sexos. [N. T.]
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