


Para o meu irmão, 

Tómas.
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«Desce sobre o meu jardim de flores, noite escura!  

Do teu orvalho não sentirei a falta, agora que todas as 

minhas flores morreram…»

Haust, Jóhann Jónsson [1896–1932]
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Blönduós Akureyri
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100 milhas
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Prólogo

A menina estendeu as mãos, depois, aconteceu tudo tão depressa 

que ela nem teve tempo de gritar. A gravidade assumiu o controlo 

e ela, simplesmente, deixou-se ir.

O mar e as rochas estavam logo à sua frente. 

Ela era demasiado pequena para reconhecer a morte à medida 

que esta se aproximava. 

A ponta de terra, a praia, o farol, o espaço maravilhoso que 

a rodeava — tudo aquilo tinha sido o seu recreio. 

Então, a menina embateu nas pedras lá em baixo. 
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PARTE I:

PRELÚDIO DE UMA MORTE
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E ra uma cena que Ásta Káradóttir jamais iria esquecer, 

mesmo sendo apenas uma criança quando a vira, ou tal-

vez precisamente por causa disso. 

Encontrava-se no seu quarto, no sótão, quando aquilo aconte-

cera. A porta estava fechada, tal como as janelas, deixando o ar da 

divisão viciado. Estava sentada na sua antiga cama, que rangia sob 

o seu peso quando ela se virava durante a noite para olhar pela 

janela. Se calhar, e muito provavelmente, algumas coisas ter-se-ão 

infiltrado mais tarde nas memórias daquele dia, respigadas de 

outras da sua infância. Mas aquilo que ela vira, o acontecimento 

terrível de que fora testemunha, jamais a iria deixar. 

Não dissera uma palavra sobre aquilo a ninguém.

E, agora, após um longo exílio, ela estava de volta.

***

Era dezembro e a neve suave, uma camada fina apenas, que 

se espalhava por toda a parte lembrava a iminência do Natal. 

A sua viagem desde o Sul tivera sempre uma chuva miudinha 

como companhia, e o tempo estava relativamente quente. Com 

Whiteout.indd   17 20/09/19   16:51



Ra g n a R Jó n a s s o n

18

o  aquecimento ligado para manter o para-brisas desembaciado, 

o calor dentro do carro era quase insuportável. 

Ásta tinha feito o percurso a partir do centro de  Reiquiavique 

sem percalços, seguindo pela autoestrada de Ártunsbrekka e 

abandonando a cidade, cujo quotidiano lhe fazia lembrar mau 

sexo: melhor do que nada, mas por pouco. Não é que ela esperasse 

deixar a sua vida para trás completamente. A intenção de Ásta era 

dizer adeus à realidade monótona, ao lúgubre apartamento numa 

cave e aos seus 68 metros quadrados de claustrofobia e obscuri-

dade. Às vezes, para combater um pouco o ambiente sombrio, ela 

abria as cortinas, mas isso apenas permitia que os transeuntes da 

sua movimentada rua espreitassem pelas janelas, observando-a 

nas suas idas e vindas, lançando-lhe olhares sobranceiros, como 

se ela se tivesse resignado a abrir mão de qualquer privacidade 

pelo facto de viver numa cave e ter as cortinas abertas. 

E havia ainda os tipos que ela levava a casa uma vez por outra, 

aos fins de semana, quando estava para aí virada. Alguns queriam 

deixar as luzes acesas e as cortinas abertas — para fazerem amor 

à vista de todos.

Ela ainda era jovem, com pouco mais de 30 anos, e, mesmo 

tendo plena consciência de ainda estar na flor da juventude, 

sentia -se cansada da rotina banal e infindável do trabalho tempo-

rário e dos turnos noturnos; farta de uma vida precária à base de 

subsídios ou de salários mínimos, e de viver num apartamento 

arrendado no centro da cidade. 

Para chegar ao seu destino, Ásta tivera de atravessar a região 

oeste da Islândia e percorrer o elevado desfiladeiro da montanha 

que se estendia para norte, seguindo pela península de Skagi 

ao encontro da baía de Kálfshamarsvík. Nunca fora sua inten-

ção regressar, porém, ali estava ela, carregando consigo aqueles 

segredos antigos. A viagem consumira-lhe o dia inteiro, pelo 

que a baía estava imersa na escuridão da noite, à sua chegada. 
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Ásta  permaneceu ali durante algum tempo a observar a casa. Era 

uma boa casa, com dois pisos principais, um sótão e uma cave. 

O estilo arquitetónico era anterior à própria casa, mesmo que esta 

já se encontrasse ali há décadas. Estava pintada num bonito tom 

de branco puro, à exceção das  paredes da cave que eram de um 

cinzento -escuro, e dispunha de varandas redondas no piso supe-

rior. Ásta e a irmã tinham vivido algum tempo no sótão com os 

seus pais. Não se tinha olhado a despesas enquanto a casa estava 

a ser construída. 

Havia uma luz no piso inferior, onde costumava ser a sala de 

estar, e uma lâmpada iluminava a porta de entrada. Essas eram 

as únicas luzes, além do clarão proveniente do farol na ponta de 

terra, claro. O jogo entre a luz e a sombra tinha uma graciosidade 

indefinível; as luzes tornavam-se excecionalmente brilhantes na 

escuridão. Aquela era uma zona dotada de uma beleza natural 

grandiosa e de uma história rica, com o que remanescia das casas 

desaparecidas escondido um pouco por todo o lado. 

Sem razões para se apressar, Ásta dirigiu-se para a casa devagar, 

absorvendo o ar fresco da noite, e parando ocasionalmente para 

contemplar o céu e deixar os flocos de neve roçarem-lhe nas faces. 

Junto à porta, hesitou momentaneamente antes de bater. 

Seria mesmo boa ideia?

Uma forte rajada de vento provocou-lhe um calafrio nas cos-

tas, e ela olhou rapidamente à sua volta. O murmúrio sonoro do 

vento despertara-lhe inesperadamente uma sensação de ansie-

dade; era como se alguém estivesse atrás dela. 

Voltou a olhar em redor, apenas para se convencer de que não 

era esse o caso. 

A escuridão veio ao seu encontro. Ela estava sozinha, e as úni-

cas pegadas na neve límpida pertenciam-lhe. 

Era demasiado tarde para voltar para trás.
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— E le não teria gostado que ficasses aqui — afirmou 

Thóra, mais para si própria do que para Ásta. 

Aquela era a segunda vez, ou talvez a terceira, que 

ela dizia a mesma coisa, de uma ou de outra forma. 

Thóra já se encontrava na casa dos 60, mas não mudara muito 

ao longo dos últimos 25 anos. Tinha a mesma expressão neutral, 

o mesmo olhar distante e a mesma voz rezingueira e irritante. 

Óskar, o irmão mais velho de Thóra, sentado ao piano no canto 

mais afastado da sala de estar, executava o mesmo tema suave 

uma e outra vez. Ele nunca fora muito falador; apressara-se a ter-

minar o seu café e a dirigir-se ao piano de novo. 

Thóra parecia esforçar-se por fazer Ásta sentir-se bem-vinda. 

Elas tinham tentado entregar-se a reminiscências do passado, 

mas a diferença de idade entre as duas era demasiado grande para 

o número de memórias conjuntas ser significativo. Da última vez 

que se tinham encontrado, Ásta tinha 7 anos, enquanto Thóra 

rondaria já os 40. Mas o que elas tinham em comum, na reali-

dade, eram memórias sobre o pai de Ásta, pelo que parte da con-

versa incidira sobre ele. 

— Ele não o teria aprovado — repetiu Thóra. 
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Ásta aquiesceu e sorriu delicadamente. 

— É escusado falarmos sobre isso — disse ela, finalmente. 

— O meu pai está morto e o Reynir ofereceu-me um lugar onde 

ficar. — A jovem omitiu o facto de a iniciativa não ter partido de 

Reynir; pelo contrário, tinha sido ela a contactá-lo e a perguntar-

-lhe se podia passar uns dias ali. 

— Bom, é assim que as coisas são — replicou Thóra.

Óskar continuou a executar o mesmo tema, sem grandes 

falhas, de modo bastante competente até, e preenchendo os silên-

cios incómodos na conversa. 

— O Reynir vive o ano inteiro aqui? — perguntou Ásta, mesmo 

sabendo a resposta de antemão. Na qualidade de único herdeiro 

de um empresário abastado, há anos que Reynir Ákason estava 

na mira da comunicação social. Ásta lera algumas entrevistas que 

lhe tinham sido feitas, onde ele dizia que o campo era o único 

sítio onde gostava de ficar, sempre que estava na Islândia. 

— Mais ou menos — respondeu Thóra. — Isso é capaz de 

mudar, agora que o pai dele já nos deixou. Julgo que terás visto 

a notícia nos jornais há uns 15 dias, a de que ele tinha morrido… 

— A mulher baixou a voz, em manifesto respeito para com o fale-

cido, mas o tom parecia afetado. — O Óskar e eu tencionávamos 

ir ao funeral, mas o Reynir disse que não valia a pena. Seja como 

for, a catedral de Reiquiavique é uma igreja demasiado pequena. 

Além do mais, nós não o conhecíamos assim tão bem, já que ele 

não costumava ficar muito tempo aqui. Mesmo sendo pai e filho, 

eles não eram muito parecidos. — Ela deteve-se um momento, 

antes de prosseguir: — O Reynir não deve ter mãos a medir para 

tomar conta daqueles negócios todos, daqueles investimentos. 

Não sei como consegue fazê-lo. Mas ele é esperto, aquele rapaz… 

Aquele rapaz, repetiu Ásta em pensamento. Reynir teria pouco 

mais de 20 anos da última vez que os dois se haviam cruzado. 

Nessa altura, aos olhos de uma menina de 7 anos, ele parecia um 
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homem feito, claro. Esperto, sem sombra de dúvida, com um quê 

de maturidade e ambição. Era um apaixonado pela vela, com o 

mar a despertar-lhe um enorme fascínio, à semelhança do que 

acontecia com Ásta. 

— Aquele rapaz — disse ela em voz alta. — Quantos anos tem 

ele agora?

— Eu diria que ele está a caminho dos 50 anos. Não é que ele 

admita isso. — Thóra tentou esboçar um sorriso, mas fê-lo com 

pouca convicção.

— Ele ainda vive na cave?

A questão inesperada varreu a sala como uma corrente de 

ar frio. Thóra ficou tensa e permaneceu em silêncio um longo 

momento. Felizmente, tal como acontecera até então, Óskar con-

tinuou a tocar. Ásta olhou para ele de relance. Óskar estava vol-

tado de costas para elas, curvado sobre as teclas do piano. Tudo 

nele transmitia uma imagem de cansaço. Envergava umas calças 

de bombazina castanhas e a mesma camisola de gola alta azul 

escura que costumava usar tantos anos antes; ou talvez fosse um 

parente mais chegado que usasse aquelas roupas. 

— O Óskar e eu estamos lá agora— referiu Thóra, sem que 

a sua resposta soasse tão despreocupada como ela claramente 

pretendia. 

— A Thóra e o Óskar? — inquiriu Ásta. — Decerto, o espaço 

é apertado para os dois, não? 

— Foi uma mudança, mas a vida é mesmo assim. O Reynir 

vai passar a viver aqui em cima, e esta é a casa dele, naturalmente. 

— Thóra manteve-se em silêncio por momentos. 

— Nós sentimo-nos apenas gratos por podermos ficar — inter-

veio Óskar, de uma forma surpreendente. — Gostamos muito 

do promontório, apesar de tudo. — O homem virou-se para fitar 

Ásta. Ele tinha o rosto vincado por rugas e as mãos ossudas. Mas 

ela detetou de imediato sinceridade na expressão dele. 
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— Ah, pois… Apenas pensei que vocês continuavam a usar 

uma parte da casa aqui em cima, uma vez que me trouxeram para 

a sala — disse Ásta, com ar constrangido, se bem que o embaraço 

dos dois lhe proporcionasse alguma satisfação secreta. 

— Não, não. Nós usamos a casa aqui em cima quando come-

mos juntos, os três, ou quando há visitas. A sala de estar lá em 

baixo é mais sombria do que esta, e não oferece grandes condi-

ções para estarmos à vontade — explicou Thóra, com um sorriso. 

— Imagino que sim — retorquiu Ásta, baseando-se na sua 

experiência pessoal de viver numa cave sombria. 

— Mas eu fiz aquilo que pude para a tornar mais confortável 

— acrescentou Thóra, quase de uma forma apologética. 

Óskar tinha voltado para o piano e começara a tocar a mesma 

melodia de antes. 

Ásta olhou em redor. A sala de estar quase não se tinha alte-

rado, embora parecesse mais pequena do que antes, sem dúvida. 

Tanto quanto lhe era dado ver, os mesmos móveis estavam colo-

cados nos sítios de sempre: o velho sofá estilo Tudor, a mesa de 

centro em madeira escura, as estantes pesadas e repletas de litera-

tura islandesa. Os cheiros familiares brincavam com os seus sen-

tidos, criando aromas e uma atmosfera elusivos que eram parte 

integrante daquela casa. O facto de um cheiro conseguir evocar 

memórias há muito esquecidas era extraordinário. O mobiliário 

elegante sublinhava a Ásta o quanto o seu apartamento era des-

gracioso e deprimente, com o sofá a esgaçar, uma mesa arranjada 

quase de graça num anúncio online e as velhas cadeiras de cozi-

nha de um amarelo agressivo e há muito ultrapassado. 

— Vais ficar no teu antigo quarto no sótão — disse Thóra em 

voz baixa.

— A sério? — retorquiu Ásta, surpreendida. Na altura em que 

falara com Reynir, eles não tinham entrado em pormenores sobre 

o sítio onde ela ia dormir. 
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— Ou será que preferes não ficar lá? Nós podemos instalar-te 

noutro sítio qualquer. — Thóra parecia indecisa quanto ao que 

fazer. — O Reynir pensou que seria ali que tu querias ficar. Nos 

últimos anos, temos vindo a guardar lá uma série de tralha, mas 

levámos as caixas e outras coisas para o quarto… — Ela baixou 

a cabeça de súbito, hesitante — para o quarto da tua irmã. 

— Eu fico bem lá — afirmou Ásta num tom decidido. — Não 

se preocupe. — Não lhe tinha ocorrido que ela poderia ficar, ou 

teria de ficar, no seu antigo quarto. Provavelmente, teria preferido 

ficar noutro sítio, mas não queria pedir isso; tinha de ser forte.

— Não me interpretes mal, minha querida — proferiu Thóra 

com um tom afetuoso nada habitual. — Embora eu tivesse dito 

que o teu pai não gostaria que voltasses aqui, és sempre bem-vinda. 

Muito generoso da sua parte, se pensarmos que esta casa não lhe 

pertence, era o que Ásta gostaria de ter dito, mas ficou calada. 

— Então, o que fazem aqui agora? — perguntou ela, em vez 

disso, e num tom não particularmente cordial. 

— O mesmo de sempre, na prática… Tomamos conta da casa. 

Já não há tanto para fazer como antes, e não somos tão novos 

como antigamente. O Óskar é uma espécie de zelador, à seme-

lhança dos velhos tempos. Não é verdade, Óskar?

Óskar levantou-se do piano e aproximou-se das duas, apoiado 

a uma bengala. 

— Acho que sim — disse ele por entre dentes. 

— Ele já deixou de poder fazer trabalhos pesados, como podes 

ver — referiu Thóra, lançando um breve olhar à bengala. Óskar 

sentou-se ao pé dela, mas mantendo alguma distância. — Partiu 

a perna ao trepar por aqueles malditos penhascos. 

— Isto vai resolver-se mais tarde ou mais cedo — resmoneou 

o irmão. 

Ásta abstraiu-se do que Thóra estava a dizer, enquanto olhava 

para os dois. A passagem dos anos exercera os seus efeitos, e os dois 
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irmãos pareciam estar mais velhos e cansados do que ela espera-

ria. Como se tivessem atingido o limite do suportável, refletiu. 

— E ele cuida do farol tanto quanto a perna doente lhe per-

mite. Substituiu o teu pai nessas funções. 

Ásta sentiu-se inundada por uma sensação de desconforto. 

Aquilo acontecia-lhe de vez em quando; inspirou fundo e fechou 

os olhos, procurando respirar com mais calma. 

— Estás cansada, minha querida? — perguntou Thóra. 

A jovem foi apanhada de surpresa. 

— Não, de forma alguma. 

— Queres que te prepare qualquer coisa para comer? Quando 

o Reynir está aqui, eu cozinho para ele. É claro que ele sabe 

tomar bem conta de si, mas eu tento fazer o possível. Não é 

que ele continue a precisar de nós; o Reynir podia mandar-nos 

embora e deixar-nos entregues à nossa sorte, se assim o qui-

sesse. — Ela sorriu. — Não estou a dizer que ele o faria, apenas 

que ele podia…

— Obrigada — agradeceu Ásta, recuperando o domínio de si 

própria. — Comi uma sanduíche no caminho para cá. Dá para 

aguentar.

Alguém bateu vigorosamente à porta, e Ásta deu um salto. 

Os dois irmãos, no entanto, não se mostraram surpreendidos. 

— O Reynir não era para chegar só amanhã à noite? — inqui-

riu Ásta. 

— Ele não costuma bater à porta — comentou Óskar numa 

fala arrastada. 

— Nesse caso, só pode ser o Arnór — concluiu Thóra, 

 levantando-se. 

O irmão permaneceu imóvel, de olhar vazio, e amparando 

o joelho, provavelmente o magoado, com uma expressão meio 

pesarosa no rosto. 

— Lembras-te do Arnór? — perguntou ele em voz baixa. 
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Ásta dirigiu-lhe um sorriso afável, encarando-o como um 

homem velho, ainda que ele mal chegasse a ter 70 anos. Parecia 

ter mais idade, na verdade, sem aquela chama viva no olhar, ao 

contrário do que acontecia outrora. 

Ela sempre gostara de Óskar. Ele tratava-a bem e, nas noi-

tes em que havia peixe ao jantar, fazia questão em levar-lhe um 

copo de leite e umas bolachas ao quarto antes de ela se deitar. 

Ele sabia que, apesar de o mar estar tão próximo, ou talvez por 

causa disso, a pequena Ásta nunca conseguira suportar peixe. 

Ela lembrava-se daquela sensação de agonia sempre que via 

peixe na mesa. 

— Obrigada — agradeceu ela a Óskar, quando a sua intenção 

era dizer um simples «sim» e confirmar que, claro, se lembrava 

de Arnór. 

— Obrigada? — repetiu Óskar, espantado, continuando a 

agarrar o joelho e inclinando-se para ela como se tivesse ouvido 

mal e quisesse garantir que isso não ocorria de novo. 

Ásta sentiu-se a ruborescer, algo que raramente lhe acontecia. 

— Desculpe. Apenas me lembrei dos velhos tempos, com-

preende? O Óskar costumava trazer-me sempre leite e bolachas… 

Mas, sim, eu lembro-me do Arnór.

Arnór vivia numa quinta ali perto. Ele era o miúdo do  Heidar, 

se bem que já não fosse um miúdo, tanto quanto Reynir não o 

era, embora Arnór fosse dez anos mais novo. Uma imagem dele 

 surgiu-lhe no pensamento: um rapaz alto e gorducho, poucos 

anos mais velho do que ela, de ar tímido e desajeitado. Era fre-

quente as irmãs cruzarem-se com ele, mas eles nunca tinham 

brincado juntos. Talvez Arnór achasse uma patetice brincar com 

crianças mais novas, principalmente tratando-se de raparigas; 

ou, então, talvez fosse apenas acanhado. 

Pareceu-lhe vislumbrar um brilho nos olhos de Óskar. Ele 

fitou-a com afeto e depois baixou o olhar. 

Whiteout.indd   26 20/09/19   16:51



27

Br a n c o Pu r o

— Nesse caso, recordas-te, é isso? — indagou ele. E, depois, 

acrescentou: — Ainda bem que tudo correu pelo melhor para ti. 

A jovem sorriu, apenas por delicadeza. Tudo correu pelo 

melhor?, pensava ela, sentindo que dificilmente poderia con-

cordar com tal assunção. Era óbvio que Óskar desconhecia em 

absoluto a vida desinteressante que a aguardava no seu aparta-

mento miserável em Reiquiavique; a luta incessante para sair 

da monotonia e fazer alguma coisa por si própria. Havia noites 

em que ela estava tão abatida, deitada no sofá, com os olhos na 

escuridão do outro lado da janela, a observar a agitação das pes-

soas, enquanto a vida lhe passava ao lado, que lhe apetecia sair 

violentamente do apartamento, arrombar a janela e rastejar dali 

para fora, a sangrar devido aos estilhaços de vidro. Isso fá-la-ia 

sentir alguma coisa; o que só poderia ser melhor do que não 

sentir coisa alguma. 

— O Arnór ainda vive no mesmo sítio? — Aos seus ouvidos 

chegava-lhe o murmúrio da conversa à entrada. Thóra estava a 

falar com o recém-chegado. 

— Ah, sim. Ele passou a tomar conta da quinta depois de o pai 

morrer, há alguns anos. Nessa altura, o Heidar já era um homem 

velho, que Deus o abençoe. É o Arnór quem trata dos cavalos 

do Reynir. Ele também nos dá uma grande ajuda aqui, principal-

mente no farol. Embora se espere que eu seja o faroleiro, já não 

consigo subir aquelas escadas todas, como é bom de ver. Ele é 

bom rapaz — rematou Óskar convictamente. 

Ásta ergueu os olhos no momento em que Thóra e Arnór 

entravam na sala de estar, para ver um homem jovem, alto e ele-

gante, ao lado da mulher. Quase não o reconheceu; apenas o facto 

de saber de quem se tratava a levava a encontrar algo familiar 

atrás do sorriso animado. Fora isso, ele tinha mudado completa-

mente. Agora, Arnór era um homem atraente, sendo difícil des-

cobrir nele algo do rapaz desajeitado das suas memórias. 
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— Ásta — saudou-a ele, confiante, como se a tivesse visto no 

dia anterior, talvez lá fora, na ponta de terra. Noutros tempos, 

Arnór era calado e inseguro, com as irmãs a saltitar à sua volta 

como se a vida delas dependesse disso. Agora, mostrava -se seguro 

de si. — Prazer em ver-te. 

Ao avançar ao encontro dele, Ásta estendeu a mão, na expeta-

tiva de que ele a apertasse. Em vez disso, viu-se envolvida num 

abraço afetuoso. Ele estreitou-a tão calorosamente, que Ásta não 

resistiu a corresponder, puxando-o mais de encontro a si. A seguir, 

ao ter consciência do que fazia, ela afastou-se, pouco à vontade. 

— Também gosto muito de te ver — retorquiu ela, olhando 

para ele com acanhamento e falando num murmúrio. A seguir, 

dirigiu-lhe um sorriso contido.

Em Arnór, no entanto, não havia nada de acanhamento. Ele 

manteve-se imperturbável, enquanto Ásta não parava quieta, sem 

saber para onde olhar. 

Ocorreu a Ásta dizer alguma coisa em relação ao pai dele, apre-

sentar-lhe as suas condolências. Contudo, optou por não o fazer. 

Desconhecia há quanto tempo Heidar tinha morrido, ou de que 

forma, e isso pareceria forçado. O seu próprio pai também tinha 

falecido desde a última vez que ela vira Arnór. Talvez duas mortes 

se neutralizassem mutuamente? Nem ela nem Arnór precisavam 

de falar sobre isso.

Arnór olhou para Óskar de relance. 

— Trouxe as ferramentas, por isso, será que podemos ir 

dar uma vista de olhos à janela do farol? Temos de a consertar 

rapidamente.

— Ela partiu-se ontem devido ao temporal — explicou Óskar 

a Ásta, antes de se virar para Arnór. — De acordo, embora eu não 

vá ajudar grande coisa.

— Mas é melhor vir, seja como for. Precisava que me dissesse 

aquilo que é preciso fazer — insistiu Arnór, de uma forma tão 
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delicada que Ásta quase se convenceu da sua sinceridade, mesmo 

sabendo que ele procurava apenas não ferir a suscetibilidade 

de Óskar. 

Os dois homens saíram, deixando Ásta e Thóra na sala de 

estar, envoltas em silêncio. 

— Acho que vou para a cama — acabou Ásta por dizer, quando 

o silêncio já se tornara demasiado constrangedor. A jovem pegou 

na sua mala. 

— Está bem — concordou Thóra. — As escadas para o sótão…

Ásta não a deixou prosseguir. 

— Eu conheço o caminho — disse ela num tom austero. 
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Á sta ligou o interruptor e a luz fraca da lâmpada incidiu 

sobre as escadas estreitas, com as paredes cinzentas 

decoradas por um padrão de ramos de árvore. Um olhar 

atento descobriria umas cerejas esparsas nos galhos verdes. A car-

pete estava puída e o corrimão em madeira já tinha visto melho-

res dias. Algures, de um ponto qualquer, vinha uma aragem leve; 

o suficiente para a deixar arrepiada de novo.

Ela sabia que havia muitos quartos desocupados na casa. Não 

tinha de condescender em ficar no seu antigo quarto no sótão. Mas 

aquele fora o seu quarto, apesar de tudo, e ela não era pessoa para 

imaginar fantasmas do passado a vaguearem por ali para a impe-

dir de adormecer. Ela era mais forte que isso. Mesmo assim, no 

momento em que chegou ao sótão e deparou com a porta fechada do 

quarto, perguntou-se se estaria a agir corretamente. Aquilo seria um 

erro? Ela tinha o pressentimento incómodo de que tudo ia acabar 

mal. Não seria melhor não remexer no passado e voltar para casa?

Ainda estava a tempo. Seria fácil dar meia-volta, descer as esca- 

das e dizer a Thóra que se ia embora, com a desculpa de qualquer 

coisa que tinha acontecido em Reiquiavique e que a obrigava 

a voltar. Nem precisava de avisar Óskar ou Arnór. 
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Ásta hesitou antes de abrir a porta e olhou em redor. Para a 

direita ficavam as portas do quarto principal e da pequena casa 

de banho. Atrás dela estava o recanto onde funcionava uma cozi-

nha. Virou-se muito lentamente. A porta que dava para o quarto 

da irmã estava fechada. Queria espreitar, nem que fosse por um 

momento, mas optou por não o fazer. Em vez disso, abriu a porta 

do seu antigo quarto. 

O quarto do sótão não era tão grande como ela o via na sua 

memória. Já não havia um único ponto onde Ásta pudesse ficar 

completamente direita. O ar era abafado, quase bafiento, o que a 

levou a ligar a luz à pressa para ir abrir a janela. 

Melhorou. Familiar e apaziguador, o suave marulhar das ondas 

entrou pela janela. Ela observou o exterior, com o olhar a descer 

até ao rebordo da falésia. Ali, daquela mesma janela, ela tinha 

visto uma coisa que não devia. Curiosamente, recordá-la não 

lhe parecia doloroso, ainda que o choque na altura tivesse sido 

devastador. 

A obscuridade da noite não a deixava ver grande coisa. O farol 

na ponta de terra ajudava, no entanto. A escuridão nunca con-

seguira levar a melhor naquele sítio, refletiu Ásta, sorrindo amar-

gamente a seguir. Naquela casa, e naquele lugar, não havia nada 

senão escuridão. 

A antiga cama estava no mesmo lugar. Mesmo que não fosse 

exatamente grande, não era uma cama de criança, felizmente. 

Sem se despir e deixando a luz ligada, Ásta deitou-se devagar. 

A cama rangeu sonoramente, como sempre acontecera. Ela 

 acomodou-se melhor, deixando que a cama gemesse a cada movi-

mento que fazia. 

A casa parecia desconfortavelmente tranquila. Thóra já teria 

descido para os seus aposentos na cave. Mudar-se para lá devia 

ter sido difícil para ela; contudo, Ásta tinha dificuldade em sentir 

alguma piedade daquela mulher. 
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Ela estava fisicamente exausta, mas a sua mente continuava 

agitada, e era pouco provável que o sono chegasse tão cedo, pelo 

que voltou a levantar-se, lembrando-se da escada em caracol 

íngreme que permitia ir diretamente do pequeno apartamento no 

sótão, se se pudesse chamar-lhe assim, à porta das traseiras que 

dava acesso ao exterior. Desceu as escadas, tentando abstrair-se 

da fadiga. Há muitos anos, aqueles degraus pareciam imensos 

para uns pés pequeninos. Mas agora, transpunham-se em menos 

de nada e, um momento depois, Ásta já caminhava sobre a neve 

macia acabada de cair.

Foi deixando a casa para trás, embrenhando-se cada vez mais 

na escuridão e avançando em passos lentos, não devido à neve 

que sentia sob os seus pés, mas antes ao peso de tantas memó-

rias. Inspirou fundo e o ar frio fê-la recordar-se subitamente, 

e agora de uma forma mais clara e incisiva, das noites passa-

das no quartinho do sótão, com o chamamento das gaivotas e o 

rebentar das ondas a impedi-la de adormecer. Na verdade, o som 

do mar deixara de ser uma memória para se tornar uma presença 

envolvente, com o seu som ressonante a rivalizar com o do vento. 

Uma vez mais, ela sentia que voltar àquele lugar era uma 

afronta ao destino. Ainda assim, começou a dirigir-se para o farol, 

tentando dissipar a ansiedade. 

Era difícil distinguir o caminho em plena escuridão. Não é 

que isso importasse; ela conseguiria fazê-lo de olhos vendados. 

E não tinha medo do escuro, nem nunca tivera. Mesmo assim, 

ela sentia-se inquieta, como se os fantasmas do passado clamas-

sem por ela, como se a seguissem… a lançar-lhe um aviso. Pouco 

depois, o farol começava a destacar-se gradualmente das trevas 

à sua frente, no ponto mais elevado do promontório. Ásta tinha 

passado muito tempo junto daquele edifício alto, por vezes, refas-

telada ao sol, do seu lado sul, e mais frequentemente na sombra 

fresca, do seu lado norte. 

Whiteout.indd   32 20/09/19   16:51



33

Br a n c o Pu r o

Ela gostaria de ir diretamente para o farol, mas Óskar e Arnór 

estavam lá a consertar a janela, e não lhe apetecia encontrar-se 

com eles. Por isso, optou por dirigir-se antes para a falésia à sua 

esquerda, uma escarpa íngreme que o tempo, o vento e o mar 

tinham recortado em fragas irregulares ao longo dos séculos. 

Antes que desse por isso, estava à beira dos rochedos. Inclinou -

-se para a frente, sustendo a respiração e olhando para o vazio, 

enquanto o vento lhe fustigava o rosto e a neve lhe abrasava a 

pele. Lá em baixo, estava o mar inexorável, iluminado pela luz do 

farol, e, imediatamente, Ásta sentiu a presença da morte. 

Uma rajada forte quase a fazia desequilibrar-se do rebordo da 

falésia. Então, recuou, não sendo sua intenção terminar a vida 

naquele lugar. Ainda assim, não estava assustada; a sensação 

do sangue a pulsar-lhe nas veias era agradável. Pensar na morte 

dava-lhe uma recarga de energia inesperada. 

O mar sempre a fascinara. Por vezes, ela ficava ali sentada a 

olhar para ele, do alto da falésia, outras vezes, descia até à praia na 

baía. Quando as ondas estavam no seu auge e eram mais agres-

tes, não havia lugar onde ela gostasse mais de estar. Branco era a 

cor de um mar assanhado, e assim, pouco a pouco, no seu olhar 

de criança, o branco passara a ser a cor da fúria. Quando ela ali 

estava num dia de grande tormenta, o mar salgado inundava-lhe 

os sentidos, e Ásta tornava-se quase parte integrante dele. Nesse 

momento, ela lembrava-se bem de ver, encantada, as gaivotas a 

lutarem contra a força do vento, fazendo o possível por se man-

terem no ar. Acontecia-lhe muitas vezes ela identificar-se com 

o que elas sentiam. 

Por fim, Ásta virou-se e encetou o caminho de regresso a 

casa. Enquanto avançava, olhou uma última vez para o farol, 

e  viu Óskar e Arnór a fazerem o mesmo percurso. Eles também a 

viram e Arnór acenou-lhe. Ela hesitou e acenou-lhes em resposta, 

apressando-se a avançar logo de seguida. 
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De volta ao seu quarto, Ásta correu as cortinas, enfiou uma 

camisola para se livrar do frio e estendeu-se debaixo do edredão. 

Nesse momento, a escuridão era absoluta, mas ela continuou 

a virar-se de um lado para o outro até, finalmente, conseguir 

adormecer. 

***

Acordou de repente, sem saber há quanto tempo tinha ador-

mecido, e com a sensação de que lhe era difícil respirar. Abriu os 

olhos, mas foi esmagada pela escuridão. Sentou-se bruscamente, 

respirando de maneira convulsiva, em pequenos arquejos. Fazia 

demasiado calor, o ar estava pesado e sufocante. 

Despiu a camisola e a t-shirt, e afastou o edredão, ficando ali 

sentada, apenas com a roupa interior, até estender o braço para 

correr a cortina e abrir a janela. O ar frio penetrou imediatamente, 

e a escuridão atenuou-se quando a luz do farol inundou o quarto 

de claridade. 

Ela voltou a deitar-se na cama e, por momentos, pôs a hipó-

tese momentânea de ir buscar o telemóvel ao bolso das calças 

para ver as horas. Mas, em seguida, concluiu que o tempo não 

era importante. Fechou os olhos e foi resvalando para um novo 

nível de tranquilidade, enquanto a respiração acalmava. Na sua 

vida atual, Ásta já perdera o hábito de dormir com a janela aberta; 

isso era simplesmente impossível naquele apartamento na cave. 

No entanto, nesse momento, o ar fresco aparecia como seu sal-

vador, levando-a a adormecer finalmente, com as memórias do 

passado a deixarem-na em paz e a permitirem-lhe usufruir de um 

sono tranquilo.
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O dia seguinte passou com uma lentidão desconfortável. 

Ásta dormiu até tarde e desfrutou de uma refeição a 

meio do dia com Thóra e Óskar, num silêncio quase 

esmagador. Reynir ainda não tinha chegado e Arnór não voltara 

a aparecer. Depois do almoço, ela saiu para um curto passeio e, 

mais tarde, tentou descansar algum tempo no sótão, mas sem 

sucesso. Tinha muita coisa a ocupar-lhe o pensamento. 

Por voltas das 18 horas, Ásta voltou a sair e dirigiu-se de novo 

ao farol. Ao chegar junto dele, tentou abrir a porta, porém, estava 

trancada, uma novidade relativamente ao tempo em que o pai 

dela fora o faroleiro. Ele nunca deixava a porta trancada; limitava-

-se a confiar nas filhas, esperando que elas não se expusessem a 

nenhum perigo. Por isso, Ásta conseguia esgueirar-se para lá de 

vez em quando, nas alturas em que desejava estar escondida ou 

precisava de se isolar. Aquele tinha sido o seu refúgio ao longo 

da sua infância. Ela tivera sempre o cuidado de nunca mexer 

em nada, limitando-se a fechar a porta atrás de si e sentar-se nos 

degraus para descontrair e pensar. Agora, Ásta estava convencida 

de que o pai saberia que ela fazia aquilo, embora nunca tivesse 

dito uma palavra a esse respeito. 
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Ela lembrava-se vagamente de uma vez, pelo menos, e provavel-

mente em mais ocasiões, ele a levar a passear pela ponta de terra 

e tentar ensinar-lhe parte da história daquele lugar. Na altura, ela 

tinha um interesse reduzido em relação ao que ele lhe contava, mas 

agora conseguia recordá-lo facilmente de alguma maneira. Ela con-

siderara sempre o farol um edifício particularmente belo, com as 

suas longas faixas pretas a contrastar fortemente com as paredes 

brancas. E a altura tornava-se avassaladora quando, junto à sua base, 

se olhava para cima. Ela recuou alguns passos, inclinando a cabeça 

para trás e subindo as paredes com o olhar, absorvendo a sensação 

de ser um fragmento minúsculo da plenitude de todas as coisas. 

— Está trancada — ouviu alguém dizer atrás de si. 

Ásta deu um pulo, sobressaltada, e girou sobre os calcanhares. 

Não tinha dado pela chegada de ninguém. 

Arnór aproximava-se dela, envolvido num casaco acolchoado. 

Não trazia nada a cobrir-lhe a cabeça, mesmo não existindo ali 

um sítio para se abrigar do mar aberto, e as faces dele estavam 

coradas. Parecia ainda mais atraente do que na noite anterior. 

— Sim, eu reparei — respondeu ela bruscamente. — As coi-

sas estão diferentes. 

— Nós não somos tão despreocupados como o teu pai costu-

mava ser — retorquiu ele. 

— Isso quer dizer que te lembras dele? — perguntou ela, agora 

num tom um pouco mais cordial. 

— É claro que sim. O teu pai era um homem maravilhoso. 

Não era o género de pessoa de que alguém se esquecesse facil-

mente. Ele já morreu há bastante tempo, não foi? 

Ásta ficou surpreendida ao ver Arnór sentar-se na pequena 

plataforma de cimento que rodeava o farol, optando por ter a baía 

à sua frente, em vez de ficar junto à porta, que dava para terra. 

Passado um momento, ela sentou-se ao pé dele, tendo o cui-

dado de não ficar muito próxima. 
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— Sim e não — respondeu. — Eu ainda não tinha 20 anos 

quando ele morreu, mas pode dizer-se que nos deixou muito antes. 

— Ele morreu demasiado cedo — observou Arnór, com ar 

pensativo. 

— Sim. 

Os dois ficaram calados por momentos. 

— Ele era muito trabalhador — disse Arnór, por fim. — Foi-o 

até… — A voz dele extinguiu-se. 

— Exatamente. — Ásta acenou com a cabeça em sinal de con-

cordância, e olhou à sua volta. Desde sempre, o pai fora um apai-

xonado pela vida ao ar livre, e ficara embevecido por aquele sítio 

no início… mas não mais tarde, claro. 

— Eu costumava… — recomeçou ela, mas depois calou-se; 

inspirou profundamente, enchendo os pulmões com o ar frio. 

— Eu costumava…

E aquilo foi tudo o que Ásta conseguiu dizer, porque Arnór 

terminou a frase por dela: 

— … entrar aqui à socapa. Sim, eu sei. Eu vi-te muitas vezes 

a fazer isso. 

Ela sorriu. 

— Eu costumava achar meio estranho — continuou Arnór — 

que uma miúda de 6 ou 7 anos quisesse ficar fechada dentro de 

um farol antigo. — Fez uma pausa. — Por outro lado, tu foste 

sempre uma pessoa distante e misteriosa. E continuas a sê-lo… 

Até agora, comigo aqui sentado ao teu lado.

Ásta levantou-se mais abruptamente do que seria sua intenção. 

Não queria ser indelicada. Arnór permaneceu no mesmo sítio. 

— Podes emprestar-me uma chave do farol? — pediu ela. 

E sorriu-lhe; um sorriso que atenuasse a sua brusquidão. — Ape-

nas durante o fim de semana. Gostaria de voltar a vê-lo por dentro. 

— É claro que sim. Não há problema. — Arnór levantou-se, 

mantendo-se num ponto onde o farol altaneiro permitia que 
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se abrigasse do vento. — Só não tenho uma aqui comigo neste 

momento.  Deixei-a ficar no carro. Eu dou-ta mais tarde. 

— Obrigada. 

— De qualquer maneira, eu vinha aqui buscar-te.

— Vinhas buscar-me? 

— Sim. O Reynir já chegou. Acabei de me encontrar com 

ele em Skagaströnd, para o ajudar a trazer uma árvore de Natal 

enorme que ele comprou na vila. O Reynir não conseguia trazê-la 

naquele todo-o-terreno de luxo que ele tem, pelo que eu tive de ir 

lá com a minha carrinha. Estes veículos sofisticados não dispõem 

de espaço suficiente, além de ele não dever querer sujar o carro 

pondo uma árvore de Natal lá dentro. Em todo o caso, ele quer 

convidar-te para um jantar ao início da noite. Pediu à Thóra que 

preparasse alguma coisa. Há uns aromas divinais a sair da cozi-

nha, posso garantir-te. 

— Ótimo. De que estamos à espera? — retorquiu Ásta com 

um sorriso. 

***

A árvore estava deitada no chão, ao centro da sala de estar, com 

um odor vibrante a emanar dos seus ramos. 

Thóra saudou Ásta e Arnór, convidando o último a ficar para 

o jantar quando este pareceu estar a preparar-se para sair. 

— Há muito espaço — dizia ela — e comida de sobra.

— Então, está bem — aceitou Arnór, sem precisar que insistis-

sem muito. Todos se prepararam para ocupar o seu lugar à mesa, 

mesmo que Reynir ainda não tivesse dado sinais de vida.

Quando Ásta se estava a sentar, alguém pousou as mãos sobre 

os seus ombros. Embora o toque tivesse sido mais leve do que 

firme, ela estremeceu de surpresa, olhando rapidamente para 

trás, e ficando meio soerguida da cadeira. 
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