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A G R A D E C I M E N T O S

Mais uma vez, é com grande alegria que homenageio as pessoas que 
me ajudaram, me apoiaram e acreditaram em mim ao longo desta 

magnífica jornada.
Antes de mais, este romance não se teria tornado realidade se não 

fosse o trabalho de Darby Penney e Peter Stastny, autores do livro The 
Lives They Left Behind: Suitcases from a State Hospital Attic. Foi a vossa 
obra que me inspirou e que chamou a minha atenção para o mundo, 
muitas vezes desolador, dos antigos manicómios. Estou particularmente 
em dívida para com Darby Penney por ter perdido tempo a responder às 
minhas questões sobre o Sanatório Willard e quais seriam as condições 
para as pacientes femininas dos anos de 1930. Espero que me perdoe as 
imprecisões históricas e as minhas liberdades criativas.

Por ter respondido às minhas perguntas sobre as mulheres encar-
ceradas agradeço a Deborah Jiang Stein, impulsionadora e fundadora 
do projeto The unPrison. Agradeço também a Andrew Thompson por 
partilhar o seu conhecimento sobre agentes correcionais.

O meu muito obrigada à minha família e amigos por compreen-
derem a minha agenda alucinante, por me perdoarem quando tive de 
dizer que não, e por me darem o tempo e o espaço necessários para 
que pudesse cumprir os meus prazos. Estou-vos eternamente grata pela 
vossa crença em mim, pela vossa paciência e compreensão ao longo 
desta, por vezes, atribulada viagem, e acima de tudo, pelo vosso amor 
incondicional.

Dizer que estou grata à minha equipa na BP é um eufemismo. Não 
me imaginava a viver esta experiência louca e emocionante sem a vossa 
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amizade e sábios conselhos. Juntos, estamos a conquistar o mundo, um 
livro após outro!

É com muito prazer que mando o meu amor e gratidão para a mi-
nha amiga e irmã espiritual, Barbara Titterington. Muito obrigada por 
seres uma das minhas maiores fãs e por teres lido o rascunho inicial do 
manuscrito. Ajuda saber que para ti eu sou sempre brilhante.

Mais uma vez, estou para sempre em dívida para com o meu mara-
vilhoso editor, John Scognamiglio, por acreditar em mim, e para com o 
meu perspicaz e paciente agente Michael Carr. Não vos consigo agrade-
cer o suficiente pelo vosso apoio inabalável, pelos vossos fantásticos con-
selhos e por me terem ajudado a tornar esta história mais forte. O meu 
agradecimento também à minha publicitária, Vida Engstrand, por dar 
a conhecer ao meu mundo os meus livros, e a Meryl Earl, Diretora dos 
Direitos de Autor, por conseguir os direitos para a publicação dos meus 
livros no estrangeiro. Quero ainda agradecer a Kristine Mills-Noble pe-
las fantásticas capas que criou. E novamente, mil agradecimentos para o 
resto da equipa da Kensington, por todo o trabalho árduo que desenvol-
vem nos bastidores. 

Não posso escrever uma nota de agradecimento sem uma referên-
cia às pessoas que vivem na minha comunidade ou nos arredores. Quer 
seja um bibliotecário que me convidou para fazer uma apresentação, 
um jornalista que escreveu uma peça sobre mim, um membro de um 
clube de leitura que me convidou para ir a sua casa, um fã na Internet 
ou alguém que leu o meu trabalho e que fez questão de me dizer que 
tinha gostado, não vos consigo expressar o quanto o vosso incentivo e 
consideração significam para mim. Ver os vossos rostos sorridentes e 
entusiásticos encheu-me o coração de orgulho e os olhos de lágrimas. 
Tem sido verdadeiramente um dos pontos altos desta experiência e algo 
que nunca esquecerei.

Como sempre, muito obrigada do fundo do meu coração à minha 
adorada mãe, Sigrid, por ser o meu rochedo, e ao meu querido marido, 
Bill, por me compreender plenamente. Não há palavras para expressar 
o que significas para mim. Por fim, e acima de tudo quero expressar o 
meu amor e gratidão infinitos aos meus filhos, Ben, Jessica e Shanae, e 
aos meus lindos netos, Rylee, Harper e Lincoln. Vocês são o meu maior 
feito, e eu amo-vos com toda a força do meu ser. Só por existirem, a vida 
já vale a pena ser vivida. 
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C A P Í T U L O  1

ISABELLE

Sanatório Willard
1995

Pouco tempo depois de ter chegado aos terrenos do Sanatório Willard, 
que agora estava fechado, Isabelle Stone, de dezassete anos, sentiu 

que tinha sido um erro. Se alguém a visse parada na degradada estrada 
principal da enorme propriedade rodeada de arvoredo, não teria a míni-
ma ideia do horror que supurava dentro da sua mente. 

Naquele abafado sábado de fim de agosto, a brisa cálida cheirava a 
tábuas-estreitas1 e algas, cujas rabanadas ocasionais agitavam os pinhei-
ros à esquerda do amplo pátio. O calor aumentava em ondas trémulas 
que subiam da terra ressequida pelo Sol e as cigarras cantavam na relva 
alta perto do bosque, um zumbido que se tornava mais estridente e mais 
insistente a cada grau adicional, como se se tratasse de um termóme-
tro vivo. Os relvados bem tratados de Willard afastavam-se dos edifícios 
principais num declive suave em direção à orla rochosa do lago Seneca. 
Barcos à vela ziguezagueavam por entre as ondas e um longo cais esten-
dia-se, como um convite, pelas águas brilhantes.

Isabelle — o pai costumava chamar-lhe Izzy — devia estar a des-
frutar do calor do Sol e da belíssima vista. Mas ao invés, ela cerrava os 
dentes e lutava para afastar da sua mente a imagem do orifício sangren-
to no crânio do pai. Sentia-se presa no purgatório. Será que algum dia 
encontraria paz ou seria sempre aquela menina de sete anos a reviver a 
noite horrível em que o pai tinha sido assassinado?

Izzy afastou-se da sombra de Chapin Hall, o enorme edifício prin-
cipal da instituição, e virou o rosto para o Sol, com os olhos fechados 
tentava reprimir todos os pensamentos. Mas quando se virou para olhar 

1 Tábua-estreita — Planta da família Typha domingensis cujo habitat são as zonas húmidas. 
Em Portugal é normalmente conhecida por tábua-estreita ou foguetes. (N. da T.)
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para o edifício vitoriano de três andares com vitrais nas janelas, o latido 
de dor e medo voltou. Uma enorme cúpula de dois andares com jane-
las redondas erguia-se por cima do telhado da negra mansão, de onde 
brotavam inúmeras águas-furtadas, torreões e chaminés. Um pórtico de 
pedra, com pilares degradados, protegia a enorme porta dupla da entra-
da principal. Barras negras cobriam as janelas altas de múltiplos painéis, 
estavam quase todas entaipadas exceto as das águas-furtadas e as janelas 
redondas da cúpula. Parecia-se mais com uma casa assombrada do que 
com um lugar idealizado para ajudar pessoas. 

Izzy perguntava-se que horrores teria testemunhado o enorme 
edifício. Que recordações atrozes se teriam impregnado nos tijolos, no 
cimento e no vidro fosco, tornando-se para todo o sempre parte da es-
trutura, cimentada e selada com sangue e lágrimas? Tal como a dor e an-
gústia seriam sempre parte de quem ela era, as recordações de milhares 
de almas torturadas seriam parte de Chapin Hall e dos outros edifícios 
de Willard. Como é que este sítio alguma vez poderia ser mais do que 
um triste lembrete de vidas e de entes queridos perdidos?

Engoliu em seco e virou-se para a água, com uma das mãos a pro-
teger os olhos. Indagava-se se os velejadores que passavam olhavam para 
o asilo e presumiam que o aglomerado de edifícios de tijolo e os seus 
jardins pertenciam a um clube de campo ou a uma universidade. À dis-
tância parecia um sítio calmo e distinto. Mas ela sabia que não era assim. 
Imaginou os antigos pacientes no pátio, sentados em cadeiras de rodas 
ou deambulando pelos relvados, as batas hospitalares penduradas em 
corpos descarnados, os olhos vidrados. Imaginou-se a ser um deles, a 
observar o lago azul. Será que os pacientes se apercebiam que os habitan-
tes das pequenas comunidades do outro lado da baía faziam passeios de 
barco, tratavam do jantar, apaixonavam-se e tinham filhos? Será que se 
perguntavam se algum dia teriam alta, se algum dia seriam autorizados 
a voltar ao mundo «normal»? Ou estariam completamente alheados das 
vidas que estariam a perder? 

O estômago de Izzy contraiu-se quando foi assaltada por outra re-
cordação: a sua mãe, Joyce, estatelada numa cama do Centro Psiquiátri-
co Elmira, com os olhos vidrados a olhar fixamente para o teto e o cabelo 
desgrenhado. Tinha sido num dia abafado como aquele, e ela lembra-
va-se da maquilhagem da mãe esborratada a escorrer pelas faces páli-
das, como se se tratasse de um palhaço que tinha sido deixado à chuva. 
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Lembrava-se de ter enterrado a cara na saia da avó a implorar para irem 
para casa. Nunca mais se esqueceu das intermináveis paredes brancas 
da ala psiquiátrica, do cheiro a urina e a lixívia, dos quartos sombrios, 
dos pacientes em cadeiras de rodas ou camas rodeados por paredes al-
mofadadas. Depois daquela visita foi assombrada por pesadelos durante 
anos. Pediu à avó que não a obrigasse a lá voltar e, graças a Deus, a avó 
concordou.

Izzy enroscou os braços à volta do corpo e caminhou pela dani-
ficada estrada principal de Willard, perguntando-se como é que tinha 
acabado ali, a explorar uma réplica gigante daquela horripilante ala hos-
pitalar. Podia ter dito que estava com dores de dentes ou maldisposta, 
qualquer desculpa serviria para não ter de vir. Havia outros emprega-
dos no museu que a podiam substituir. Mas não queria desapontar a sua 
nova mãe de acolhimento, Peg, a curadora do museu. Pela primeira vez, 
desde que tinha dez anos e a avó falecera, que Izzy tinha uma família de 
acolhimento que parecia preocupar-se com ela.

Era verdade que dali a alguns meses completaria dezoito anos. E já 
estava no sistema há tempo suficiente para saber que os décimos oitavos 
aniversários não eram assinalados com celebrações. Quando os cheques 
deixassem de chegar estaria entregue a si própria. «Atingir a idade limi-
te» no sistema de acolhimento significava ficar sem um sítio para viver. 
Tinha ouvido histórias de adolescentes que acabavam por ser presos, que 
iam parar às urgências dos hospitais, que vendiam drogas, ou que viviam 
de subsídios da segurança social e de senhas de comida. Quão desespe-
rada tinha que estar uma pessoa para infringir a lei? Por agora, as coisas 
corriam bem e ela não queria estragá-las. 

Peg tinha-lhe pedido para ir até ao velho asilo para ajudar a sal-
vaguardar tudo o que valesse a pena antes dos edifícios serem demoli-
dos. Sem dizer uma única palavra sobre as suas reservas, Izzy concor-
dou. Ficou aliviada quando Peg a deixou explorar primeiro os terrenos 
adjacentes, em vez de lhe dizer que fosse para dentro com os outros, 
vasculhar as caves, vaguear pela morgue ou pelas dezenas de alas aban-
donadas. Mas indagava-se sobre o que pensaria Peg se soubesse que o 
simples facto de estar perto de Willard a deixava nauseada. Atraves-
sou uma ponte de madeira sobre o leito seco de um ribeiro, e seguiu a 
estrada com apenas uma faixa em direção ao pinhal. À sua esquerda, 
um bando de gansos-do-canadá alimentava-se num campo de vegeta-
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ção alta, as cabeças curvas por cima das varas-de-ouro como bengalas 
negras. A uma curta distância da berma da estrada, estavam três crias 
de ganso de penugem amarela e cinzenta, num ninho de rabos-de-gato 
e morugem com os pescoços esticados na relva. Izzy ficou imóvel a ob-
servá-los. Os olhos das crias estavam abertos, mas elas não se mexiam. 
Aproximou-se, mantendo debaixo de olho os adultos que estavam mais 
afastados. Apesar de ela continuar a aproximar-se, as crias continuavam 
no mesmo sítio sem se mexerem. Engoliu em seco, sentia o estômago a 
arder. As crias estavam mortas ou em vias de morrer.

Ela ajoelhou-se e pegou numa delas, voltando o corpo inerte e 
macio nas mãos, tocando por baixo das asas e no ventre à procura de 
feridas. Moveu-lhe as patas e o pescoço para ver se tinha algum osso par-
tido. Não tinha nenhum ferimento e o corpo continuava quente. Então 
a cria pestanejou. Ainda estava viva. Talvez estivessem doentes, envene-
nadas por descargas indevidas de químicos ou medicamentos psicotró-
picos usados em Willard. Izzy pegou nas outras duas crias e, como não 
encontrou sinais de ferimentos, voltou a pousá-las.

Por momentos, questionou-se se a Peg a deixaria levá-las para casa, 
para tratar delas até estarem saudáveis novamente. Depois lembrou-se que 
era melhor deixar os animais selvagens no seu meio ambiente. Talvez a mãe 
das crias voltasse e soubesse o que é que se passava. Endireitou-se e conti-
nuou a descer a estrada, com os olhos marejados de lágrimas. Olhou por 
cima do ombro na esperança que os pais das crias aparecessem. Tomara 
que nada lhes tivesse acontecido. Subitamente, as crias deram um salto e 
correram pelo campo, a mãe a grasnar apressando-se a ir ao encontro delas 
através do relvado. Izzy sorriu e limpou os olhos, surpreendida por os gan-
sos fingirem-se mortos.

Com um suspiro de alívio continuou a dirigir-se para o pinhal. 
Num dos lados da estrada havia um edifício de quatro andares em ruí-
nas, mesmo no meio de um dos terrenos, as suas janelas partidas esta-
vam cobertas por barras de ferro, o telhado tinha colapsado, as telhas 
verdes e a madeira partida estavam cobertas de bolor. Parecia que tinha 
caído do céu, como um barco arrancado do mar e atirado para algures a 
milhas da costa. Do outro lado, filas de lápides de ferro fundido compu-
nham um cenário irregular, inclinadas para a esquerda e para a direita 
fazendo lembrar uma cinzenta fileira de dentes tortos. Izzy sentiu um 
sabor amargo na boca. Ali era o cemitério de Willard. Deu meia-volta 
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e apressou-se a voltar ao edifício principal, passando pelos enormes e 
degradados edifícios de tijolos que estavam ligados a Chapin Hall — as 
enfermarias. 

As escadas de emergências das enfermarias estavam protegidas por 
gaiolas de arame, e as janelas sujas estavam cobertas de grossas barras, 
dos parapeitos apodrecidos escorria pelas paredes de tijolo um limo ne-
gro. A maior parte das janelas e das portas estava entaipada, como se 
as recordações do que ali tinha acontecido nunca mais devessem ver a 
luz do dia. Izzy estremeceu. Quantos pacientes teriam sofrido e morrido 
naquele lugar tenebroso?

Nessa altura alguém a chamou, arrancando-a aos seus pensamen-
tos. Voltou-se e viu Peg a dirigir-se a ela apressadamente com um grande 
sorriso na cara. Desde que tinha conhecido a sua nova mãe de acolhi-
mento que ela a fazia lembrar-se dos hippies dos anos 60. Hoje não era 
exceção. Peg vestia umas jardineiras de ganga e um garrido top às flores, 
o seu cabelo era uma desordenada melena encaracolada.

— Este lugar não é fantástico? — perguntou Peg. — Não sabia que 
era tão grande. 

— É grande, sem dúvida — respondeu Izzy, tentando soar agradável.
— Viste a casa dos barcos e o cais? — indagou Peg. — Foi onde de-

sembarcou a primeira paciente de Willard que chegou de barco a vapor em 
outubro de 1869. Chamava-se Mary Rote e era uma mulher demente e de-
formada fisicamente, que tinha estado acorrentada numa cela de um asilo 
de pobres durante dez anos sem uma cama ou uma peça de roupa. Nesse 
dia chegaram também três pacientes masculinos, todos eles acorrentados. 
Um deles estava dentro daquilo que parecia um galinheiro.

Izzy olhou para o cais. À direita ficava uma casa de barcos de dois 
andares com as janelas partidas e telhas em falta, como um rosto contun-
dido de pálpebras caídas.

— Isso parece-me bárbaro. — retorquiu ela.
— E era — revidou Peg. — Mas foi por isso que Willard foi cons-

truído. Era suposto ser um lugar para os loucos incuráveis que estavam a 
ocupar espaço nos asilos de pobres e nas cadeias. Passado pouco tempo 
da sua chegada ao novo asilo, os novos pacientes eram lavados, vestidos, 
alimentados e, normalmente, estavam a descansar tranquilamente nas 
enfermarias.

— Então as pessoas eram bem tratadas aqui?
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O rosto de Peg ensombreceu-se.
— Ao princípio penso que sim. Mas ao longo dos anos Willard 

ficou sobrelotado e as condições deterioraram-se. Infelizmente, perto de 
metade dos seus cinquenta mil pacientes morreram aqui.

Izzy mordeu a bochecha, indagando-se como é que poderia per-
guntar se podia esperar no carro. Então Peg sorriu e pegou-lhe na mão. 

— Vamos! — disse ela, com os olhos a iluminarem-se. — Uma das 
antigas empregadas quer mostrar-nos algo na velha oficina. Acho que 
vai ser uma descoberta importante e quero que lá estejas!

Izzy gemeu interiormente e seguiu a sua mãe de acolhimento ao 
longo da estrada principal em direção à oficina, tentando encontrar uma 
desculpa para não entrar. Não se conseguiu lembrar de nada. Nada que 
não soasse estúpido ou louco. E ela não queria que Peg pensasse que era 
louca. Naquele verão, quando chegou a casa de Peg e Harry estava segura 
que eles seriam como todas as suas outras famílias de acolhimento, rece-
biam crianças apenas por causa do dinheiro e da mão de obra gratuita. 
Harry era diretor do museu estatal e Izzy tinha a sensação que o casal 
não ganhava muito dinheiro. Mas felizmente, por fim, desta vez estava 
enganada. Os seus novos pais de acolhimento eram pessoas decentes, 
dispostos a darem-lhe o espaço, tanto física como emocionalmente, que 
uma jovem mulher precisava. Na casa de três andares de Peg e Harry 
em Interlaken, ela tinha o seu próprio quarto com vista para o lago, com 
televisão, leitor de DVD e um computador. Disseram-lhe que lhe cabia a 
ela preservar a confiança que depositavam nela. Era a primeira vez que 
alguém punha a bola do seu lado, sem a julgarem primeiro. E agora, pela 
primeira vez ao fim de muito tempo, Izzy sentia que fazia parte de algo 
«normal». 

No entanto, por vezes, a sua nova situação parecia-lhe demasia-
do boa para ser verdade. No fundo de sua mente, ela sabia que algo 
ou alguém iria aparecer para estragar tudo. Era assim a sua vida. Lem-
brou-se então que o primeiro dia de aulas na nova escola era dali a 
dois dias e o seu estômago contraiu-se. Ser a miúda nova era sempre 
difícil. 

À medida que se aproximavam da oficina, o pescoço e o peito de 
Izzy ficavam mais quentes. À semelhança da mãe, tinha olhos azul-acin-
zentados, cabelo preto e uma tez branca. Quando ficava nervosa, apare-
ciam-lhe manchas vermelhas no pescoço e no peito. Naquele momento, 
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ela sentia a pele a ficar vermelha. Estar nos relvados do asilo era uma 
coisa mas agora ia entrar num dos edifícios. A vontade de fugir aumen-
tava na sua mente fazendo com que o seu coração acelerasse. É apenas 
parte do meu trabalho, disse para si própria. Não tem nada a ver comigo 
ou com a minha mãe. Além disso, já está na altura de ultrapassar estes 
medos pueris. 

Levantou o cabelo comprido e prendeu-o no alto da cabeça, dei-
xando que a brisa lhe arrefecesse o pescoço. 

— Não tens calor com essa camisola de mangas compridas? — 
perguntou Peg.

— Não. — respondeu Izzy, puxando as mangas para baixo e pren-
dendo-as com os punhos. — É fininha.

— Quando estava a dobrar a tua roupa reparei que só tens camisolas 
de mangas compridas — disse Peg. — Talvez possamos ir comprar-te roupa 
nova.

Izzy tentou sorrir.
— Obrigada. — Respondeu. — Mas eu gosto de camisolas assim, e 

não tem de tratar da minha roupa.
— Eu não me importo — respondeu Peg com um sorriso. — Só 

não consigo perceber porque é que alguém pode querer usar mangas 
compridas com um tempo destes. 

Izzy encolheu os ombros.
— Eu tenho alguns preconceitos com os meus braços — respon-

deu. — São muito finos e pálidos. 
— A maioria das raparigas adoraria ter braços compridos e esguios 

e pernas como as tuas — retorquiu Peg, a rir. 
Não se se vissem as cicatrizes, pensou Izzy.
Olhou na direção do lago e viu grupos de pessoas reunidas perto 

da margem, sentadas nas mesas de piquenique, a caminhar e a jogar sof-
tball e badminton. A maior parte usava roupa coçada e debotada, deam-
bulando como se estivessem atordoados por medicação. Ela parou. 

— Quem são? — perguntou a Peg.
Protegendo-se do Sol com a mão, Peg semicerrou os olhos e dirigiu 

o olhar na direção da margem.
— Provavelmente, vêm do Centro Psiquiátrico Elmira, que fica aqui 

perto. — respondeu Peg. — Há um parque de campismo perto do lago. Por 
vezes, o pessoal traz os pacientes até cá para darem uns passeios. 
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Izzy ficou com os olhos marejados de lágrimas e recomeçou a an-
dar, com o olhar fixo no chão. 

Peg seguiu-a.
— O que é que se passa? — perguntou.
— Foi onde a minha mãe esteve internada — retorquiu Izzy. — Em 

Elmira.
Peg pousou uma mão no ombro dela.
— Sinto muito, eu não sabia.
Izzy levantou a cabeça e tentou esboçar um sorriso.
— Não tem importância. Foi há muitos anos.
— Espero que saibas que se algum dia quiseres falar sobre esse as-

sunto eu estou aqui. 
— Eu sei. — disse Izzy. — Obrigada.
Mas não, obrigada, pensou ela. Todas as conversas do mundo não 

mudariam o facto de que as pessoas eram mercadoria danificada. Antes 
da avó falecer há sete anos, ela tinha consultado três médicos diferentes, 
na esperança de encontrar uma cura para os seus pesadelos recorrentes. 
Nada tinha resultado. Além do mais, os médicos não sabiam nada. Uma 
sala cheia deles tinha insistido que a sua mãe estava sã e que poderia ir 
a julgamento. Agora estava presa em vez de estar a receber o tratamento 
que precisava. Mas Izzy sabia que a loucura era a única explicação para a 
mãe ter morto o pai enquanto ele dormia.

Quando chegaram à oficina, uma antiga empregada destrancou a 
porta e conduziu Izzy, Peg e dois outros funcionários do museu para o 
interior.

— Era aqui que os pacientes embalavam canetas e colavam sacos 
de papel — disse a antiga empregada alegremente, como se lhes estivesse 
a mostrar uma série de colchas numa feira.

 Dentro do edifício havia mesas de trabalho vazias nas salas aban-
donadas. Calendários encarquilhados e velhos extintores estavam pen-
durados nas paredes rachadas e descascadas. O velho elevador de carga já 
não funcionava há muitos anos, por isso Izzy e os outros tiveram de subir 
três lances de escadas, íngremes e estreitos, até ao sótão, trepando por 
cima de degraus partidos e pedaços de estuque envelhecido e afastando 
teias de aranha. Quando chegaram ao topo, a antiga empregada destran-
cou a porta do sótão e encostou-se a ela numa tentativa para a abrir. A 
porta não se mexeu. Peg chegou-se à frente para a ajudar, empurrando a 
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porta com as duas mãos. Por fim, esta cedeu com as dobradiças a range-
rem. O ar bafiento e empoeirado das escadas subiu rapidamente, como 
se o sótão estivesse a inspirar profundamente. A empregada conduziu-os 
para o interior. 

O sótão estava extremamente quente e abafado, impregnado pelo 
cheiro de madeira antiga, pó e dejetos de pássaros. Folhas mortas sal-
picavam aqui e ali o chão de madeira, trazidas pelo vento ao longo dos 
anos, através de um vidro partido de uma das janelas. Uma bata encar-
dida estava pendurada num prego, e várias malas de viagem danificadas 
tinham o seu conteúdo espalhado pelo chão de madeira. Chaves de casa 
e fotografias, brincos e cintos, blusas e sapatos de pele estavam mistura-
dos com sujidade e folhas mortas, como pertences em decomposição re-
tirados de uma sepultura. No meio da enorme divisão estava uma mala 
de médico e aquilo que parecia um mapa rasgado, ambos cobertos com 
uma espessa camada de dejetos de pombo secos.

Por baixo das vigas do sótão, filas de prateleiras de madeira ocu-
pavam quase todo o chão. Divididas entre «Homens» e «Mulheres» e 
organizadas de «A» a «Z» de ambos os lados, as enormes prateleiras 
perpendiculares às paredes altas formavam um longo corredor que 
atravessava o centro da divisão, idêntico ao corredor principal de um 
supermercado ou de uma biblioteca. Mas em vez de comida enlatada ou 
livros, as prateleiras estavam cheias com centenas de malas de viagem, 
cestos, guarda-roupas e baús cobertos de pó.

— Que sítio era este? — perguntou Peg, com um tom de espanto 
na voz.

— Era onde eles guardavam a bagagem — respondeu a antiga em-
pregada. — Todas estas malas e cestos foram deixados por pacientes que 
entraram na instituição mas que nunca chegaram a sair. Ninguém lhes 
mexeu desde que foram emaladas há décadas pelos seus proprietários 
antes de darem entrada no asilo.

Izzy mordeu o lábio, pestanejando para controlar as lágrimas que 
lhe enchiam os olhos. Imaginou a mala da mãe aberta em cima da mesa 
que estava aos pés da cama, cuecas, sutiãs e camisas de noite em desor-
dem. Nunca mais se esqueceria da primeira vez que tinha entrado no 
quarto dos pais depois do pai ter sido alvejado. A avó precisava de ajuda 
para encontrar e pôr na mala os pertences da mãe e Izzy abriu devagar 
as gavetas da cómoda dos pais, o cheiro familiar do perfume da mãe nas 
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roupas interiores libertando-se para a lembrar de tudo o que tinha perdi-
do. Naquela altura, ainda conseguia sentir no ar o odor do sangue do pai 
e uma réstia do cheiro a pólvora. Lembrava-se de olhar para a cama dos 
pais, a cabeceira, os pés e o estrado desmontados e encostados às paredes 
do quarto como se finalmente fossem mudar-se para uma casa maior, 
como a mãe sempre tinha desejado. E agora, tudo o que não podia fazer 
era correr para fora do sótão do asilo, pelas escadas abaixo em direção 
ao ar fresco, para longe das lembranças das vidas perdidas e arruinadas. 

— Isto é um verdadeiro tesouro — afirmou Peg. Caminhou pelos 
corredores, tocando gentilmente nas pegas de cabedal dos baús e dos 
guarda-roupas verticais, semicerrando os olhos para ler as etiquetas de 
identificação e monogramas desvanecidos. Então, subitamente virou-se 
para a antiga empregada com os olhos arregalados e perguntou:

— O que é que vão fazer com isto?
A empregada encolheu os ombros e respondeu:
— Suponho que seja tudo deitado para o lixo.
— Oh, não — retorquiu Peg. — Não podemos permitir que isso 

aconteça. Temos de levar estas coisas para o armazém do museu. 
— Isto tudo? — perguntou um dos empregados do museu. 
— Sim. — respondeu Peg. — Não percebes? Estas malas são tão 

importantes como escavação arqueológica ou um conjunto de velhas 
pinturas. Estas pessoas nunca tiveram a oportunidade de contar a sua 
história para lá dos muros de um hospital psiquiátrico. Mas nós pode-
mos tentar perceber o que é que se passou com eles ao analisarmos os 
seus pertences. Nós temos a rara oportunidade de tentar recriar a suas 
vidas antes de eles virem para Willard! 

Olhou para Izzy. 
— Não te parece empolgante?
Izzy fez um esforço enorme para esboçar um sorriso, um gélido 

sentimento de terror oprimia-lhe o peito. 
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C A P Í T U L O  2

CLARA

Upper West Side, Nova Iorque
Outubro, 1929

A jovem de dezoito anos, Clara Elizabeth Cartwright, estava parada 
em cima do grosso tapete persa que havia à porta do escritório do 

pai. Sustinha a respiração enquanto se inclinava para a frente na ten-
tativa de ouvir a conversa dos pais através da trabalhada porta de car-
valho. Quando era mais jovem, a opulenta decoração da mansão dos 
progenitores — o corredor apainelado, os brilhantes soalhos, os retratos 
emoldurados e os espelhos dourados, o serviço de chá disposto na cris-
taleira de cerejeira — faziam-na sentir-se como uma princesa a viver 
num castelo. Agora, as grossas madeiras e os pesados cortinados de da-
masco faziam-na sentir-se como uma prisioneira. E não apenas por não 
a deixarem sair há três semanas. A casa parecia-lhe um museu repleto 
de mobílias antigas e adornos antiquados, que tresandavam a ideais ob-
soletos e crenças arcaicas. Para ela assemelhava-se a um mausoléu, uma 
última morada para os mortos e moribundos. E ela não fazia tenções de 
ser a próxima. 

Expirou e tentou descontrair-se. O seu plano de fuga já tinha sido 
tentado antes mas era tudo o que lhe restava. O cheiro acre do charu-
to do pai, que se insinuava por baixo da porta, misturado com o odor 
cítrico do óleo de polir os móveis faziam-na recordar as horas que ti-
nha passado naquele mesmo sítio com o irmão mais velho, William, 
à espera da «consulta» diária com o pai, Henry Earl Cartwright. Des-
de que tinha memória, que todas as sextas-feiras depois de virem da 
escola, de fazerem os trabalhos de casa e de darem um passeio pelo 
parque, eles esperavam à porta do escritório do pai até à hora do jantar, 
entretendo-se mutuamente com prudência para não o incomodarem. 
Então, quando o pai estava despachado, chamava-os, um de cada vez, 
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para saber como é que ia a escola, para resolver permanentemente os 
problemas comportamentais, para lhes explicar o que é que esperava 
deles naquelas idades. Ela e William deviam ficar de pé, imóveis, em 
frente da enorme secretária, de queixo levantado e a olharem em frente, 
a prestarem atenção até o pai acenar com a cabeça e acender um charu-
to, sinal de que estavam dispensados. 

A mãe, Ruth, tinha deixado claro que estas conversas sobre disciplina 
e o desempenho académico eram demasiado extenuantes para a sua índole 
delicada. Fazia a sesta sempre à mesma hora, enquanto o marido lidava 
com o desagradável assunto da educação dos filhos. Tinha sido apenas nos 
últimos anos, à medida que Clara se transformava numa jovem mulher, 
vulnerável aos estratagemas e desejos dos jovens rapazes, que Henry tinha 
insistido para que Ruth se envolvesse na educação da filha. Ruth tinha feito 
um esforço pouco convincente até há três semanas, quando decidiu levar a 
sua tarefa a sério. Clara perguntava-se o que é que diria William de os pais 
a manterem trancada como uma criminosa vulgar. 

Ao pensar no irmão mais velho, os olhos de Clara encheram-se de 
lágrimas e o seu coração ficou pesado. Há um ano e meio que o corpo 
de William tinha sido retirado do rio Hudson. Parecia que tinha sido 
ontem. Lembrava-se da cara do pai ao receber a notícia, o maxilar es-
tremecia, as faces coradas à medida que processava o facto de o filho 
mais velho estar morto. E contudo, os olhos permaneceram secos. Clara 
lembrava-se de lutar contra a vontade de lhe bater com os punhos no 
peito, de gritar que a culpa era dele. Mas ele nunca iria acreditar nela. A 
mente dele era um livro aferrolhado, onde constava apenas a sua versão 
«de como o mundo devia funcionar». Ela não o tinha abraçado, nem à 
mãe, ao invés tinha sofrido em silêncio enquanto eles desempenhavam 
o papel de progenitores enlutados. Agora, acima de tudo, ela estava de-
terminada a não se tornar na próxima vítima da mão de ferro de Henry 
Cartwright. 

Se não fossem as noites de sábado no Cotton Club, onde podia ser 
ela própria, rir-se e dançar com os amigos, tinha a certeza que já teria 
enlouquecido há muito tempo. Mas a última vez que a tinham deixado 
sair com os amigos tinha sido há três semanas. Parecia que tinha sido há 
um decénio. 

Quando era mais pequena, tinha feito tudo para agradar os pais, 
tinha um excelente aproveitamento escolar, o seu quarto estava imacula-
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do, nunca os interrompia e, acima de tudo, nunca tinha sido uma criança 
respondona. Depois, à medida que crescia, percebeu que pais achavam 
que ela e o irmão apenas deviam ser vistos e não ouvidos. Os adultos 
da família providenciavam comida e abrigo aos seus filhos, nada mais. 
Ao longo dos últimos dois anos, desde que William tinha desaparecido, 
tornara-se cada vez mais fácil a Clara mentir, dizer que ia à biblioteca 
quando na verdade ia com as amigas à matiné do cinema para ver os 
filmes do Charlie Chaplin, ou ao Central Park ver os rapazes a jogarem 
no salão de jogos Skeeball ou na Shooting Gallery. Ao princípio, tinha 
ficado surpreendida quando voltava para casa e não encontrava a mãe 
à porta, à espera dela com as mãos na cintura prestes a chamar o Henry 
para que lhe aplicasse o castigo que achasse adequado. Clara conseguia 
ouvir a voz profunda do pai na sua mente, as suas palavras fustigadas 
pela fúria.

«O teu lugar é aqui, em casa, a aprender a cozinhar e tomar conta 
dos teus filhos, e não a gandaiar pela cidade! Mas o que é que te passou 
pela cabeça? És uma Cartwright, raios! E é melhor que comeces a com-
portar-te como uma ou vais parar ao olho da rua!»

Por fim, compreendeu que os pais não davam conta que ela tinha 
saído. Inicialmente, pensou que eles estavam demasiado preocupados 
com William, perguntando-se se lhe teria acontecido alguma coisa ou 
se ele tinha decidido cortar definitivamente os laços familiares depois 
da discussão com Henry. Ela começou a questionar-se se afinal de con-
tas a mãe sempre teria coração, se na verdade não seria extremamente 
sensível, e que talvez educar duas crianças fosse demasiado para ela. Mas 
depois apercebeu-se que enquanto o filho estava desaparecido e a filha 
fazia o que bem entendia, Ruth convidava outras senhoras para toma-
rem chá, contratava fornecedores de comida e floristas para a sua próxi-
ma festa, entretinha-se a folhear revistas e a beber uísque contrafeito e a 
encomendar vestidos, joias e casacos de peles novos. 

Depois de o corpo de William ter sido descoberto, Ruth deixou de 
planear festas. Mas continuou a beber até chegar ao ponto de perder os 
sentidos quase todas as noites. Afirmava que a bebida lhe acalmava os 
nervos, e Henry, que passava os dias a tratar de negócios e só saía do seu 
escritório para comer e dormir, assegurava-se que a sua pesarosa esposa 
tivesse um suprimento infindável. Tornou-se óbvio para Clara que os 
pais estavam aliviados por tê-la fora do caminho, desde que estivesse 
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em casa para jantar às cinco e meia em ponto, caso ela se atrasasse era 
melhor que estivesse morta ou prestes a morrer. 

Todas as semanas ao longo dos últimos sete meses, contou aos pais 
a mesma história, ia a um espetáculo com a Julia, a Mary e a Lillian. E 
depois ficariam a dormir em casa da Lillian. Ruth mal conhecia a Lillian, 
mas consentia que Clara passasse tempo com ela e com as outra rapari-
gas pelo simples facto de as mães delas serem membros da congregação 
feminina e frequentarem a mesma igreja que Ruth. Na mente dela fazia 
sentido que se a Julia e a Mary tinham autorização para passar a noite em 
casa da Lillian então era porque não havia qualquer problema. 

Exceto que, em vez de irem ao teatro, as raparigas encontravam-se 
em casa da Lillian para se pentearem e para vestirem os seus vestidos 
de lentejoulas e franjas esvoaçantes. Enrolavam as meias até ao joelho 
para mostrarem que não estavam a usar espartilhos, calçavam sapatos 
de salto alto com tiras, e usavam longos colares de pérolas dependura-
dos entre os seios. Depois, às dez horas da noite, o namorado de Lillian 
vinha buscá-las no seu Bentley e levava-as até ao centro da cidade, e o 
Rolls-Royce do irmão de Lillian, apinhado com outros amigos, seguia-os 
a curta distância.

O lugar favorito deles, o Cotton Club, era um ponto de encon-
tro que estava na moda, situado na esquina da rua 142 com a avenida 
Lenox no coração do Harlem, também conhecido por parque infantil 
dos ricos. No interior escuro e fumarento do clube, Clara e os amigos 
bebiam gim contrafeito, comiam cerejas cobertas com chocolate, fuma-
vam cigarros e dançavam o charleston e o tango. Ouviam música jazz 
tocada por Louis Armstrong e ficam tão embriagados que mal se con-
seguiam endireitar.

Mas mais importante que tudo, o Cotton Club era o sítio onde Cla-
ra tinha conhecido Bruno. Ele tinha nascido em Itália, era filho de um 
sapateiro, tinha vindo para Nova Iorque sozinho e não estava habituado 
ao esplendor de um clube nova-iorquino. No entanto, na primeira vez 
que o viu, a abrir caminho por entre a multidão trajando um colete bran-
co e gravata por baixo do casaco preto de abas compridas, ele parecia 
estar perfeitamente integrado. Passou pelas raparigas que o convidavam 
para dançar, não mostrou qualquer interesse no caviar ou nas bandejas 
repletas de copos de Martini, atravessou a sala com os olhos penetrantes 
fixos em Clara. Na altura, ela dançava a valsa com o irmão de Lillian, que 
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estava embriagado e tagarelava sobre o seu trabalho na Bolsa de Nova 
Iorque e de como tinha meios para proporcionar a uma mulher tudo que 
ela sonhasse.

Quando Clara viu Bruno a dirigir-se a eles o seu coração bateu 
mais forte dentro do peito. Parecia estar furioso, como se alguém esti-
vesse a fazer a corte à sua namorada. Perguntando-se se ele a teria con-
fundido com alguém, ela empertigou-se preparando-se para defender 
o pobre e ébrio Joe. Então Joe inclinou-se para a beijar e ela afastou-se, 
libertando-se das suas mãos pegajosas. Antes que percebesse o que é que 
estava a acontecer, Bruno aproximou-se e rodopiou com ela pela pista de 
dança, deixando Joe estupefacto e a cambalear no meio da sala.

Bruno olhou para ela enquanto dançavam, com uma expressão sé-
ria nos olhos, a mão pesada pousada ao fundo das costas dela. Ao perto, 
ele parecia um Adónis; o seu cabelo preto penteado para trás, a pele do 
seu rosto cinzelado era macia e bronzeada. Ela baixou o rosto, perturba-
da pela intensidade do olhar dele.

— Espero que aquele não fosse o teu namorado — disse ele num 
tom de voz profundo, o seu sotaque tornando cada palavra mais rica e 
exótica.

Ela abanou a cabeça, mantendo os olhos fixos nas pessoas que es-
tavam à volta deles. A Lillian e a Julia estavam no bar, copos de gim ba-
louçavam nas mãos delas. A Lillian torcia o seu colar de pérolas por entre 
os dedos enquanto a Julia fazia cócegas a um atraente homem, com uma 
pena do seu toucado.

— Peço desculpa por ter-te roubado ao teu par — disse ele. — Mas 
tive medo que se perguntasse primeiro dissesses que não. Perdoas-me?

Então, ela olhou para cima, para os seus olhos de ébano, e per-
deu-se. Engoliu em seco, incapaz de afastar o seu olhar do dele. Ela sor-
riu, tentando parecer divertida e indiferente.

— Acho que sim — respondeu.
— Pensas que estou a ser muito atrevido, — retorquiu ele, com os 

seus lábios grossos afastando-se num ligeiro sorriso.
— Não — revidou ela. — Mas eu…
Nesse preciso momento, apareceu Joe, batendo no ombro de Bru-

no. Este virou-se e Joe ergueu o punho, com o rosto vermelho contor-
cido.

— Para! — gritou Clara, levantando a mão.
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Joe ficou imóvel com o punho levantado.
— Como é que sabes que este tipo não é um malandro? — pergun-

tou, ao mesmo tempo que lhe saltavam perdigotos dos lábios. — A mim 
parece-me um mulherengo.

— Está tudo bem — respondeu Clara. — Estávamos só a dançar.
— Tens a certeza? — indagou Joe.
— Tenho — retorquiu ela. — Falamos mais tarde quando formos 

jantar. Está bem?
Joe mirou Bruno dos pés à cabeça, os olhos vermelhos semicer-

rados, e depois baixou o punho. Bruno sorriu e estendeu a mão para se 
apresentar.

— Prometo entregar… 
Quando tocou no pulso de Clara os seus dedos estavam quentes.
— Peço desculpa mas eu não sei o teu nome.
— Clara — respondeu ela, sentindo as faces a arder.
— Prometo devolver a Clara aos amigos, sã e salva — disse ele a Joe.
— É bom que não estejas com falinhas mansas — respondeu Joe. 

— Ou eu e os meus amigos corremos contigo num instantinho.
— Asseguro-te — retorquiu Bruno. — Que sou um homem de pa-

lavra. 
Por fim, Joe ajeitou a gravata, apertou a mão a Bruno e afastou-se. 
Bruno estendeu a mão a Clara.
— Concede-me esta dança, bella Clara? — perguntou ele. Ela 

acenou com a cabeça e ele puxou-a para perto de si. As lentejoulas do 
vestido dela estavam apertadas contra os músculos rijos do peito dele 
enquanto os vincos das calças de Bruno roçavam nos seus joelhos nus.

A música «Someone to Watch Over Me» estava quase a terminar 
mas subitamente ela sentiu que precisava de se sentar. Sentia os joelhos 
fracos e as entranhas trémulas. Já tinha dançado com dezenas de ho-
mens no Cotton Club, alguns sabiam quem era o pai dela e tinham a 
esperança de deitarem as mãos à sua fortuna, outra estavam genuina-
mente interessados em conhecê-la melhor. Mas nunca, nenhum deles, 
a tinha feito sentir-se assim. Ela agarrou-se com mais força à mão dele, 
perguntando-se se seria o gim ou cheiro almiscarado do perfume dele 
que a estavam a deixar tonta.

— Estás a sentir-te bem? — perguntou ele. — Precisas de ir apa-
nhar ar fresco?
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Ela abanou a cabeça. 
— Eu estou bem — respondeu. — Acho que a bebida me está a 

deixar um bocadinho tonta, é só isso.
— Eu não te deixo cair — retorquiu ele. Então, ele baixou a cabeça 

roçando-lhe a orelha, o seu hálito quente provocou-lhe arrepios. Nesse 
preciso momento, a música acabou e ele parou de dançar. Contudo, con-
tinuou a segurá-la entre os braços.

— Gostavas de vir jantar comigo e com os meus amigos? — per-
guntou ela com voz rouca. — Nós vamos sempre tomar café depois…

— Gostava muito — respondeu Bruno. 
Ele roçou a mão pelo rosto dela e levantou-lhe o queixo.
— Mas há uma coisa que eu preciso de fazer primeiro — disse.
Em seguida, pressionou os lábios contra os dela, com tanta força 

que os seus dentes quase cortaram o lábio de Clara. Ao princípio, ela re-
sistiu, mas depois retribuiu o beijo, derretendo-se nos braços dele. O som 
dos risos e dos copos a baterem uns nos outros desapareceu, e tudo o que 
ela conseguia ouvir era o troar do seu coração. Luzes brancas piscavam 
por trás das pálpebras dela, o ardente ímpeto do desejo queimava-lhe a 
pélvis. Quando se afastaram, ele olhou para ela ofegante.

— Vês — disse ele. — Por vezes é melhor não perguntar.
Mais tarde, ao jantar, sentaram-se sozinhos num compartimento, a 

beberem café e a partilharem uma fatia de tarte de maçã. A Lillian, a Ju-
lia e o resto do grupo, estavam em dois compartimentos maiores mais à 
frente, a conversarem e a rirem-se, mas Clara e Bruno mal se apercebiam 
da presença deles. Ele falou-lhe da família que tinha ficado em Itália e 
dos seus sonhos de ser bem-sucedido na América. Ela ficou surpreen-
dida ao perceber que se estava a abrir mais do que era costume, exceto 
com William. Confessou as suas frustrações para com os pais, e chorou 
ao falar do adorado irmão que tinha falecido. Bruno esticou a mão por 
cima da mesa e pegou na dela, dizendo-lhe que sabia o que era ter pro-
blemas familiares. Acima de tudo, ele queria ter a sua própria família, 
uma família onde todos se amassem e dessem bem, independentemente 
do que acontecesse. Ela queria a mesma coisa.

No fim da noite, já não conseguiam deixar de se tocar, e ao fim 
de uma semana já se encontravam no apartamento dele. Ao fim de um 
mês, Bruno já se tinha tornado parte do grupo e até mesmo o irmão de 
Lillian, Joe, achava-o catita.
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Agora, parada à porta do escritório do pai, Clara podia ouvir a voz 
de baixo-barítono do pai do outro lado da trabalhada porta de carvalho 
retumbando como um comboio a baixa velocidade, a mãe a lamuriar-se 
e a fungar, a sua abafada troca de palavras irritadas. Não estavam a discu-
tir um com o outro. Estavam a falar de Clara, irritados por, pela primeira 
vez, ela não estar a cumprir obedientemente os planos deles.

Ela pousou uma mão protetora no baixo-ventre, pestanejando para 
controlar as lágrimas que lhe assomavam aos olhos. A festa do noivado 
era amanhã à noite, tinham contratado um fotógrafo, um fornecedor de 
comida, e todos os amigos importantes dos pais estavam convidados. O 
sócio do pai, Richard Gallagher, tinha convidado uma dúzia de pessoas, 
desejoso de exibir a futura noiva do filho. Os convites tinham sido en-
viados há dez dias e poucas pessoas tinham recusado o convite. James 
Gallagher, o homem com quem Clara era suposto casar, tinha mandado 
limpar e polir o anel de diamantes de dois quilates da falecida mãe, e 
tinha dado instruções para que incrustassem mais quatro diamantes de 
tamanho razoável. Ruth tinha escolhido o vestido de Clara e contratara 
uma cabeleireira para a pentear antes da festa. Estava tudo a correr exata-
mente como os pais tinham planeado. Os convidados chegariam a pen-
sar que estavam ali para celebrar o aniversário de casamento de Henry e 
Ruth, e depois, antes do jantar, seriam surpreendidos com o anúncio do 
noivado de James e de Clara.

De súbito, o cheiro de ovos podres da água estagnada invadiu as 
narinas de Clara e ela quase vomitou. Vinha da jarra de flores que estava 
em cima da mesa de cerejeira. Afastou-se da porta e pôs uma mão por 
cima da boca e do nariz tentado acalmar o estômago revolto. Se ficasse 
mais tempo parada no hall a ensaiar o seu discurso, ou desmaiava ou 
vomitava. Era agora ou nunca.

Bateu à porta do escritório.
— O que foi? — gritou o pai.
— Sou eu, — respondeu ela, as palavras presas na garganta. Tossiu 

ligeiramente e prosseguiu.
— Sou eu Clara. Posso entrar?
— Entra! — respondeu o pai.
Clara pousou uma mão na maçaneta e começou a rodá-la, então 

percebeu que ainda tinha a outra mão pousada no baixo-ventre. Sentiu 
o sangue a afluir às faces e baixou os punhos. Sabia que a mãe estava 
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vigilante, que controlava o tamanho da sua cintura, que reparava no seu 
apetite pela manhã, que contava o número de pensos diários que esta-
vam por baixo do lavatório. Se Clara entrasse no escritório do pai com a 
mão pousada na barriga, a mãe saberia imediatamente que os seus pio-
res receios se tinham tornado realidade.

Clara respirou fundo e abriu a porta.
A mãe estava sentada num canapé cor-de-rosa ao pé da lareira 

de tijolos, abanando-se com um leque florido e os pés pousados num 
banco almofadado. Como de costume, o seu cabelo castanho estava pu-
xado para cima ao estilo da rapariga de Gibson2, preso no alto da cabeça 
num coque lasso. Para surpresa de Clara, a saia de folhos da mãe que 
lhe dava pelos pés estava levantada, deixando à mostra uns tornozelos 
pálidos por cima de umas botas pontiagudas de atacadores. Ruth acre-
ditava que uma mulher honrada devia ter sempre os braços e as pernas 
tapadas, fosse qual fosse a situação. Ela deve estar mesmo perturbada, 
pensou Clara. 

Não sabia quando é que tinha acontecido mas deu por si a des-
prezar os vestidos vitorianos da mãe, os seus penteados fora de moda, e 
os seus camafeus e anéis. Todos os maneirismos tradicionais e adágios 
antigos recordavam a Clara o comportamento púdico da mãe. Só o som 
das saias de folhos da mãe a roçagarem pelos corredores e dos seus sa-
patos austeros a baterem no soalho eram motivo suficiente para Clara se 
encolher. 

Naquele momento, Ruth levantou-se e alisou o vestido com as 
mãos, o espartilho acentuava a sua cintura estreita. Instintivamente, Cla-
ra endireitou os ombros e encolheu o estômago, na esperança que a mãe 
não notasse que não estava a usar um espartilho.

Clara tinha sido obrigada a usar espartilho pela primeira vez 
quando tinha seis anos, depois de a mãe lhe ter medido a cintura e ter 
dito que era horrivelmente larga e tosca. Ruth declarou que se não se to-
massem medidas preventivas imediatamente iria haver consequências 
para a postura e para a saúde de Clara, e nenhum homem no seu perfei-
to juízo casaria com uma rapariga travessa e cuja cintura medisse mais 
de quarenta centímetros. Nessa noite, a mãe vestiu-lhe um espartilho 

2 Rapariga de Gibson — Gibson Girl no original, é considerada o primeiro ideal de beleza 
feminina nos Estados Unidos da América. Criada pelo artista Charles Dana Gibson, apa-
receu em várias revistas e reproduções, tornando-se um dos ícones do século XX. (N.da T.)
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de barbas rijas, insistindo que só o poderia tirar em caso de doença ou 
para tomar banho. Uma semana depois, Clara desapertou o espartilho 
durante a noite para poder dormir. Na manhã seguinte, Ruth encontrou 
o espartilho no chão ao pé da cama da Clara e arrancou-a de um sono 
profundo para a espancar como devia ser. Depois daquele episódio, to-
das as noites durante duas semanas, ela amarrava os pulsos da filha com 
um lenço de seda para evitar que fizesse travessuras. À medida que Cla-
ra crescia, os seus espartilhos eram apertados cada vez com mais força 
pelos braços musculados de uma robusta criada pessoal. Quando Clara 
tinha dezoito anos, a sua cintura media quarenta centímetros e mesmo 
assim a sua mãe desdenhava, lembrando-a repetidamente que a dela 
media menos de quarenta, esquecendo-se que Clara era cinco centíme-
tros mais alta. 

Naquele momento, no escritório do pai, Clara olhou de relance 
na direção da mãe. Ruth ficaria horrorizada se descobrisse as pulseiras, 
os toucados de penas e os vestidos de franjas escondidos ao fundo do 
roupeiro de Clara, enfiados num baú por baixo de um velho fato de lã. 
Como se lesse a mente da filha, Ruth fungou e voltou o olhar para a ja-
nela, apertando os lábios numa fina e dura linha. O seu pai levantou as 
sobrancelhas, bateu com um isqueiro de prata na secretária e mascou 
o seu charuto. Como de costume, usava um fato às riscas, o seu bigode 
farfalhudo curvava-se por cima do lábio superior. 

— O que é que se passa? — perguntou ele.
Clara abriu os punhos e entrelaçou as mãos em frente da cintura 

para impedir que tremessem.
— Posso falar consigo sobre um assunto? — perguntou ela, lutando 

para que a voz não lhe tremesse. 
A mãe murmurou qualquer coisa e dirigiu-se para a janela com as 

saias a roçagarem. Afastou o cortinado e fingiu olhar para a rua. 
Henry tirou o charuto da boca.
— Se é sobre amanhã — disse, — a conversa está terminada. A festa 

mantém-se como está planeada. 
Clara engoliu em seco com o estômago às voltas.
— Claro que sim! — retorquiu ela. — Acho muito bem! Você e a 

Mãe não têm uma festa de aniversário de casamento há anos!
Ao ouvir aquilo, a mãe afastou-se da janela.
— Sabes perfeitamente porque é que vamos dar a festa — disse. — 
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É para ti! E para o James! É a primeira vez em muitos meses que tenho 
vontade de celebrar algo!

Clara cerrou os dentes, forçando os lábios a esboçarem qualquer 
coisa que, esperava ela, se parecesse a um sorriso.

— Eu sei Mãe, — respondeu ela. — E agradeço todos os vossos 
esforços. Agradeço deveras, é só que…

— Sabes a sorte que tens por um homem como o James estar dis-
posto a casar contigo? — perguntou Ruth.

Disposto, pensou Clara. Porque eu tenho tantos defeitos e imperfei-
ções que ninguém no seu perfeito juízo quererá casar comigo. Por outro 
lado, talvez tenha razão, Mãe. O James não está no seu perfeito juízo. Ele é 
um reles mulherengo. Mas o que é que isso vos importa desde que se vejam 
livres de mim? Desde que ele me mantenha longe do Bruno?

Clara dirigiu-se à secretária do pai, com as faces e os olhos a arde-
rem. 

— Mas Pai, — retorquiu ela — eu não estou preparada para casar! 
Principalmente com o James!

Henry levantou-se e esmagou o charuto no cinzeiro, os dedos gros-
sos a ficarem cada vez mais vermelhos à medida que carregava com mais 
força.

— Clara, — disse — já discutimos este assunto. A tua mãe e eu 
deixámos bem claro o que pensamos.

— E aquilo que eu penso? — retrucou Clara, com o coração prestes 
a rebentar. — E aquilo que eu quero?

— És demasiado jovem para saberes o que queres — respondeu o 
pai.

— Não — disse Clara, fitando-o nos olhos. — Não sou não. Já vos 
disse, eu quero ir para a universidade. 

Tinha sido a única desculpa de que se lembrara para tentar que eles 
cancelassem o noivado. Pelo menos por agora. A determinada altura, ela 
quisera ir para a universidade para se afastar dos pais, estudar para ser 
secretária ou enfermeira. Queria ser capaz de se sustentar sozinha. Mas 
agora, os seus sonhos tinham mudado. Pela primeira vez na vida, sabia 
o que era ser amada e acarinhada. Não havia nada que desejasse mais do 
que partilhar a sua vida e constituir família com Bruno.

— A Lillian vai para a universidade — disse ela, sabendo que era 
um fraco argumento.



32  

— Pouco me importa o que é que as tuas amigas fazem! — respon-
deu o pai, com as faces a ficarem vermelhas.

— Não vamos pagar uma fortuna, do dinheiro que nos custou tan-
to a ganhar, para mandarmos a nossa filha para a universidade sob o pre-
texto de ter uma educação superior só para que ela possa fumar, beber e 
frequentar festas pouco recomendáveis! — disse a mãe.

Clara revirou os olhos, uma gargalhada incrédula escapou-lhe dos 
lábios. Ela sabia que a mãe estava a pensar na última cançoneta que tinha 
começado a circular: «Ela não bebe, ela não faz festinhas, ela ainda não 
foi para a universidade.» É claro que a mãe pensava daquela forma.

— Não é por isso que as raparigas vão para a universidade, Mãe — 
retorquiu Clara.

— Isto tudo é por causa daquele rapaz, o Bruno, não é? — per-
guntou a mãe. — Aquele emigrante que convidaste para jantar há umas 
semanas?

Clara sentiu as faces a arder.
— Não sei, Mãe — respondeu ela. — Será? É por isso que quer que 

eu me case com o James? Para me manter afastada do Bruno? 
A recordação da terrível noite em que levara Bruno para conhe-

cer os pais surgiu na mente de Clara, as cenas passavam-lhe pela cabeça 
como as fotografias da máquina do salão de jogos. O Bruno parado à 
porta, a sorrir, o cabelo farto e escuro penteado para trás, evidencian-
do o seu rosto cinzelado, as mãos nos bolsos do casaco de cerimónia 
emprestado. Clara agradeceu-lhe por ter vindo e deu-lhe um beijo na 
face, sentindo o aroma fresco da sua pele macia, uma agradável mistura 
de creme de barbear Barbasol e de sabonete Lifebuoy. Tinha chegado 
quinze minutos antes da hora marcada, pois tinha sido avisado que Ruth 
detestava atrasos.

Clara tirou-lhe as mãos dos bolsos e ajeitou-lhe a gravata, sentindo 
borboletas no estômago. Tentando parecer calma para que ele não ficas-
se nervoso disse-lhe para respirar fundo, relembrou-o que devia dar um 
aperto de mão ao pai e depois conduziu-o pelo vestíbulo e ao longo do 
corredor até à sala de estar. Ele ficou boquiaberto com os candelabros de 
quebra-luzes em forma de lírios e os quadros emoldurados, sem dúvida 
surpreendido por ela viver numa casa tão extravagante. Ela tinha dito a 
Bruno que o pai trabalhava na banca, receosa de que a verdade o afastas-
se. Henry Cartwright era dono de metade do Swift Bank, o maior banco 
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de Manhattan, com sucursais em todos os subúrbios de Nova Iorque e 
em algumas comunidades no norte do estado. E a mãe, Ruth, era a única 
herdeira do Bridge Bros. Clothing Emporium.

Clara abriu as ebúrneas portas da sala de estar e fez sinal a Bruno 
para que entrasse. Os pais estavam a tomar chá antes do jantar, a mãe 
estava sentada ao pé da lareira, o pai tinha um braço apoiado na cornija 
de mármore. Henry levantou o olhar quando Clara e Bruno entraram na 
sala, depois grunhiu e olhou para o relógio de bolso. Inicialmente, Ruth 
levantou-se com um radioso sorriso no rosto. Mas quando reparou no 
casaco de mau corte e nos sapatos coçados, voltou a sentar-se.

Clara cerrou os dentes e conduziu Bruno na direção do pai, com 
esperança que este ficasse impressionado com a história de Bruno ter 
vindo para a América sozinho, para construir uma vida nova na terra da 
liberdade. Afinal, o pai de Henry tinha feito a mesma coisa em 1871, le-
vando a sua nova esposa de Inglaterra para os Estados Unidos da Améri-
ca. Mas em vez de apertar a mão que Bruno lhe estendia, o seu pai voltou 
a olhar para o relógio de bolso e declarou que estava na hora do jantar. 
Ruth levantou-se e deixou os seus dedos delicados pairarem no ar, como 
se desse a Bruno autorização para lhe tocar na mão. Bruno apertou-lhe a 
mão e acenou com a cabeça.

— Muito gosto em conhecê-la, Sra. Cartwright — disse ele.
Ruth correspondeu com um pequeno sorriso e depois deu o braço 

ao marido e deslizou em direção à sala de jantar. Clara tocou no braço de 
Bruno e seguiu os pais, abanando a cabeça na direção deles ao mesmo 
tempo que revirava os olhos. Bruno franziu o cenho, com uma expres-
são de dúvida estampada no rosto. Inspirou profundamente e soltou o 
ar lentamente. Ela murmurou «Amo-te», e beijou-o na face. Por fim, ele 
sorriu. Sem uma palavra, tomaram os seus lugares à mesa, os pais em 
cada um dos topos e ela e Bruno sentados frente a frente. Para conseguir 
ver Bruno tinha de se desviar de uma das jarras, ridiculamente grandes, 
que a mãe insistia em espalhar pela casa. 

 Clara sempre se perguntou se a disposição de lugares à mesa de 
jantar seria para que Ruth não tivesse de olhar para Henry durante a re-
feição, ficava obviamente irritada quando ele sorvia a sopa ou mastigava 
demasiado depressa. Henry comia prazenteira e alarvemente, enfiava 
mais comida na boca antes de ter acabado de mastigar, falava com a 
boca cheia e servia-se da última porção de peixe ou de frango quando 
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os outros ainda mal tinham começado a comer. Henry era sempre o pri-
meiro a acabar de comer e isso irritava Ruth solenemente. Clara achava 
que a falta de maneiras do pai era típica da forma como ele vivia, apo-
derando-se do que queria, sem consideração para com aqueles que o 
rodeavam, até mesmo incônscio da sua presença, levando tudo à frente 
como se fosse esse o seu direito. Naquele momento, Clara levantou-se, 
tirou a jarra de cima da mesa e foi pousá-la em cima do aparador do 
outro lado da sala. Ruth ficou a olhar para ela, de queixo caído sem dizer 
uma palavra. 

Enquanto a criada lhes servia a sopa, Ruth manteve os olhos fixos 
no prato à sua frente. Henry observava Bruno e Clara, de cenho franzido 
a avaliar a situação. Clara remexeu-se na cadeira, à espera que ele inicias-
se o diálogo. Quando cruzou o olhar com o do pai, ele baixou os olhos, 
subitamente interessado em colocar o guardanapo no colo. Normalmen-
te, Ruth tinha de lembrá-lo que o devia usar.

Clara agarrou na borda da toalha de mesa e endireitou-se.
— Pai, — disse ela, tentando parecer despreocupada, — o Bruno 

está a trabalhar nas docas há apenas seis meses e já foi promovido a ca-
pataz.

Henry grunhiu, pegou na colher e encheu a boca de sopa.
— Muito obrigado por me terem convidado para vir a vossa casa, 

— disse Bruno. — É muito gentil da vossa parte abrirem as vossas portas 
aos amigos da vossa filha. 

Clara olhou para a mãe, à espera que esta respondesse. Quando 
Clara estava a crescer, Ruth tinha-lhe dito vezes sem conta, que primeiro 
e acima de tudo, ela avaliava as pessoas pelos seus modos. Dizia cons-
tantemente que se podia concluir muito sobre a educação de uma pes-
soa pelo uso que fazia das expressões «Se faz favor» e «Muito obrigada». 
Aparentemente, as boas maneiras só eram importantes quando se ade-
quavam aos interesses de Ruth. No topo da mesa, Ruth mergulhava a 
colher na sopa, o olhar fixo no prato, como se comer fosse a coisa mais 
interessante que já tinha feito. Clara sentiu o sangue subir-lhe à cara. 
Normalmente, quando tinham convidados para o jantar, Ruth falava in-
cessantemente, opinando sobre pintura, teatro, os mais modernos eletro-
domésticos, fazendo tantas perguntas que quase se tornava intrometida. 
Mesmo depois da morte de William, ela comportava-se no seu melhor 
quando tinham convidados. Afinal de contas, era o que se esperava dela.
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— Mãe? — disse Clara. — Você disse sempre que era má educação 
ignorar os convidados.

— Oh — respondeu Ruth. — Desculpa.
Ela pousou a colher, limpou a boca ao guardanapo e ajeitou-se na 

cadeira.
— Não tinha percebido que o teu convidado estava a falar comigo.
Ela olhou para Bruno, as sobrancelhas levantadas.
— O que é que estava a dizer, meu jovem? 
— Queria agradecer-lhe por me ter convidado para vir à sua mara-

vilhosa casa — respondeu Bruno.
— Não tem de quê — retorquiu Ruth. Então, sem dizer mais uma 

palavra, pegou na colher e recomeçou a comer, com os seus brincos de 
pérolas balouçando ao lado do pescoço pálido. 

As veias do pescoço de Clara pulsaram como se fossem rebentar. 
Então era assim que ia ser. Olhavam para o Bruno uma vez e formavam 
uma opinião a seu respeito. Seria por causa das roupas dele, do seu tra-
balho, ou do sotaque e da pele morena? Fechou as mãos que estavam 
pousadas no colo, fincando as unhas nas palmas.

Clara tinha dito a Bruno que o pai dela iria ficar impressionado 
com a rápida ascensão dele, mesmo que fosse apenas no porto local. Ela 
pensou que o pai ficaria surpreendido poe Bruno já ter conseguido pou-
par dinheiro suficiente para alugar um apartamento. Ele também estava 
a poupar para fazer alguns investimentos, tinha esperança de conseguir 
comprar algumas ações. Clara tinha-lhe dito que Henry não se impor-
taria de o aconselhar, de lhe dar algumas dicas, e possivelmente, o nome 
de algum investidor de confiança para o conduzir na direção correta. 
Naquele momento, recriminava-se por ser tão estúpida e cega. No que é 
que ela estava a pensar ao trazer o Bruno ali?

A sua mente trabalhava a grande velocidade, tentando encontrar 
uma forma de escapar, de terminar rapidamente aquele desastroso jan-
tar. Fingiu comer a sopa, com o estômago às voltas. Perguntava-se o que 
é que o Bruno estaria a pensar. Conseguiria ele perceber que ela estava 
perturbada? Saberia ele que se Clara fizesse ideia de que os pais iriam 
reagir daquela forma, ela nunca lhe teria pedido para vir? Ou pensaria 
ele que tinha sido uma tramoia? Ela sentia o peito e o pescoço a ficarem 
cada vez mais quentes, as faces a começarem a arder. Então, subitamente, 
o pai falou. 
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— Estou a tentar perceber uma coisa — disse ele, olhando direta-
mente para Bruno pela primeira vez. Fez uma pausa e pousou o braço 
em cima da mesa apontando um dedo na direção dele. — A propósito, 
qual é o seu apelido?

— Moretti, senhor — respondeu Bruno. — Bruno Moretti, fui ba-
tizado com um nome igual ao do meu falecido pai. 

— Hmm — retorquiu Henry, levantando o queixo. — E o que é que 
ele fazia em Itália?

— Era sapateiro. E um dos bons.
— Estou a ver — disse Henry. — Portanto, o seu pai era sapateiro e 

você trabalha nas docas. No porto na South Street?
— Exatamente, senhor — respondeu Bruno, com um ligeiro sorri-

so a pairar-lhe nos lábios.
Clara sentiu o coração ficar ligeiramente mais leve. Inspirou pro-

fundamente pela primeira vez desde que Bruno tinha chegado. O pai 
estava a falar com Bruno. Era o primeiro passo.

— E quanto é que ganha a trabalhar nas docas? — questionou Henry.
— Pai! — exclamou Clara. — Você costuma dizer que é indelicado 

fazermos perguntas sobre a situação financeira das outras pessoas.
Henry olhou para Clara de cenho franzido. 
— Presumo que o Bruno esteja aqui porque está interessado em 

fazer a corte à minha filha — retorquiu ele. — Assim sendo, eu tenho o 
direito de perguntar o que bem entender.

— Não faz mal — disse Bruno a Clara. Sorriu e dirigiu a sua aten-
ção para Henry.

— Ganho o suficiente para ter o meu próprio apartamento, Sr. Car-
twright. E já fui promovido a capataz.

— E onde é que fica esse apartamento? — perguntou Henry.
— Na Mulberry Street, senhor — respondeu Bruno.
— Em Little Italy? — retorquiu Henry.
— Sim, senhor. — Anuiu Bruno.
Henry murmurou algo e em seguida passou a mão pelo bigode.
— A minha filha está habituada a ter uma boa vida — disse ele. 

— Acredita realmente que lhe poderá proporcionar um nível de vida 
adequado com o salário de estivador?

— Talvez não imediatamente, senhor — respondeu Bruno. — Mas 
estou a trabalhar para progredir e…
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— Progredir para o quê? Aspira a ser um sapateiro como o seu pai? 
Saiba que a minha filha não pode viver da minha caridade para sempre. 
Espero que não estivesse a contar com isso. 

Clara ficou boquiaberta a olhar para Bruno, o coração pesava-lhe 
como chumbo dentro do peito. Bruno sentiu-se aviltado e fixou o olhar 
na mesa, as têmporas a latejar. Mas apenas desviou os olhos por um se-
gundo. Quase de imediato, levantou o queixo e olhou para o pai dela nos 
olhos. 

— Com o devido respeito, senhor, a sua filha disse-me que antes 
de trabalhar na banca o senhor vendia sapatos. Muito possivelmente os 
sapatos que tornaram o meu pai famoso. Moretti Salvatore?

Para surpresa de Clara o pai empalideceu. Recostou-se e pigarreou. 
— Esse nome não me diz nada.
— Poderá ser por na empresa onde trabalhou só venderem a li-

nha mais barata, senhor? — perguntou Bruno. — Os sapatos que o 
meu pai produz só são vendidos em dispendiosas boutiques especia-
lizadas.

Clara mordeu o lábio, tentando suster o riso. Ela nunca tinha visto 
alguém deixar o pai atrapalhado. Mas o seu divertimento durou pouco. 
Já devia saber que ninguém deixava Henry Cartwright embaraçado e 
escapava sem sofrer as consequências.

— Se o seu pai era um famoso fabricante de sapatos — disse Henry, 
— o que é que está a fazer na América, a trabalhar nas docas para poder 
comer?

Bruno apertou os lábios ao mesmo tempo que enrubescia. Em se-
guida pigarreou e retorquiu.

— O meu pai faleceu o ano passado. O meu tio e o meu irmão mais 
velho tomaram conta do negócio. Infelizmente, há um grande fundo de 
verdade quando se diz que família e negócios não combinam. Eu e o 
meu irmão não nos damos bem. Para não haver problemas vim-me em-
bora. Além disso, eu sempre sonhei em vir para a América. Eu vim para 
cá para provar o meu valor. Sei que consigo prosperar sozinho porque 
sou forte e determinado como o meu pai.

Henry recostou-se na cadeira, os braços cruzados sobre o peito farto. 
— Muito bem — revidou Henry. — Penso que primeiro deve pro-

var o seu valor, antes de vir aqui tentar impressionar-me. Porque até ago-
ra eu não estou impressionado.
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Clara deixou cair a colher no prato, a prata pesada retiniu no rebor-
do dourado da porcelana. Empurrou a cadeira para trás e levantou-se.

— Desculpa Bruno, — disse ela, — por ter-te feito passar por isto. 
Não fazia ideia que os meus pais fossem tão tacanhos. Se fizesse, nunca 
teria tentado apresentar-vos. Devíamos ter jantado no teu apartamento, 
como costumamos fazer às sextas-feiras à noite.

Ruth arfou, a cor fugiu-lhe das faces. Levou a mão à garganta, abria 
e fechava os lábios sem emitir um som, fazia lembrar um peixe. 

— Não faz mal — retorquiu Bruno. — Eu entendo. O teu pai está 
preocupado…

— Não — revidou Clara. — Acredita em mim, é demasiado tarde 
para qualquer tipo de preocupação. Vamos embora, por favor.

Bruno levantou-se e ela contornou a mesa para lhe dar a mão. Sem 
olhar para trás, conduziu-o para fora da sala de jantar. Atrás deles, Hen-
ry gritava e praguejava, dizendo-lhe para voltar imediatamente. Clara 
ignorou-o.

Aquela cena tinha-se passado há quase um mês. Três dias depois, 
os pais informaram-na do casamento combinado com James. Desde essa 
altura que não tinha autorização para sair de casa. Não fazia ideia se 
Bruno tinha vindo à sua procura, porque estava proibida de atender o 
telefone ou a porta, e os empregados tinham sido instruídos para não 
lhe dizerem quem é que tinha ligado. Naquele momento, no escritório, a 
mãe olhava para ela.

— Por favor, mostra-me o devido respeito, — disse Ruth. — Sabes 
que sempre quis o melhor para ti. Quero que cases com o James porque 
ele é um homem bom.

— Mas ele não é! Ele…
— Ele vai tomar conta de ti, alimentar-te, vestir-te e vão viver numa 

boa casa — retorquiu Ruth. — Vai proporcionar-te a vida a que estás 
acostumada!

— Acredite ou não, Mãe — disse Clara, não conseguindo disfarçar 
o seu desdém, — nem toda a gente casa por dinheiro. Algumas pessoas 
casam por amor.

— Não fales assim para a tua mãe! — exclamou Henry, com as 
faces a tremer.

Mas era demasiado tarde. Tinha-se libertado algo no cérebro de 
Clara. Quando começou a dizer o que pensava já não conseguiu parar. 
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Foi como se anos de frustrações e raiva tivessem vindo ao de cima simul-
taneamente. 

 — É só com isso que se importa, não é? — perguntou ela a Ruth. 
— Prefere ter joias a ter a família unida e feliz.

— Isso não é verdade! — exclamou Ruth, com um olhar magoa-
do. — Como é que podes ser tão cruel e maldosa quando sabes o que é 
que eu passei? O teu irmão nunca me falaria desta maneira! Não admira 
que ele se tivesse ido embora. Provavelmente tinha medo de dividir os 
negócios contigo.

— Ele não se foi embora por minha causa! — afirmou Clara. — Ele 
foi-se embora porque o Pai despediu-o e você não o defendeu. Desculpe, 
mas às vezes penso que a Mãe era capaz de passar por cima do corpo de 
seu falecido filho para apanhar um dólar do chão.

Henry contornou a secretária, as mãos cerradas em punhos.
— Pede já desculpa, minha menina! — disse ele, os lábios retor-

cidos. — Tu vais casar com o James em setembro e assunto encerrado! 
Clara sentiu algo a mudar dentro da sua cabeça, algo robusto e de-

finitivo, como o fechar de uma porta pesada. Tinha permanecido im-
pávida durante anos deixando-os decidir a sua vida, desde a roupa que 
devia  vestir até às disciplinas que devia ter na escola. A mãe tinha dado 
ordens à criada para fazer revistas semanais ao quarto de Clara, para se 
certificar que ela não tinha cigarros nem álcool escondidos. Henry tirou 
da biblioteca os livros «impróprios» e não autorizou Clara a ter aulas de 
piano porque não era decente. Ele dizia-lhe como é que devia gastar a 
sua mesada e obrigava-a a devolver os vestidos que não aprovasse. Clara 
não sabia ao certo se era o instinto maternal a despertar ou se seria outra 
coisa, mas já não conseguia aguentar mais.

— Porquê? — gritou ela. — Porque é que querem tanto que eu me 
case? É porque a família de James é rica e assim vocês já não têm de me 
sustentar? Ou é para assegurar o negócio, para garantir que o pai de Ja-
mes será sempre seu sócio?

Henry agarrou-a pelos ombros e abanou-a, os seus dedos grossos 
cravando-se na carne dela. 

— Tu não falas comigo dessa maneira! — disse ele, os olhos a fais-
car de fúria. Clara percebeu que ele estava a lutar para se controlar e não 
a atirar para o outro lado da sala. 

Ela olhou fixamente para a mãe.
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— Como é que pode deixar que ele me faça isto? — perguntou 
ela. — Como é que pode escolher o seu marido em detrimento dos seus 
filhos? Eu sei que foi isto que ele fez ao William! Eu sei que ele espancou 
o seu filho. E você não fez nada.

— Não te atrevas a meter William neste assunto! — disse a mãe.
— E porque não? — questionou Clara. — Você deixou que o Pai o 

arruinasse, porque não fazer o mesmo comigo?
Ruth encostou o pulso fino à testa e deixou-se cair no canapé. Hen-

ry libertou a filha e correu para a mulher, ajoelhando-se a seu lado.
— Vê o que fizeste! — exclamou ele, lançando a Clara um olhar 

furioso. — Fizeste a tua mãe chorar!
Clara olhou para os pais, e anos de raiva reprimida avolumavam-se 

no seu peito. 
— O William fez tudo por si, — disse ela. — Trabalhou noite e dia, 

a seu lado, durante anos. Abdicou de tudo para lhe provar que tinha 
valor. Mas nunca foi o suficiente, pois não? Você nunca lhe poderia reco-
nhecer o mérito porque isso significava dar-lhe o que ele merecia!

Ao ouvir aquelas palavras, o pai levantou-se, atravessou a sala e 
esbofeteou-a. Ela cambaleou, recuperou o equilíbrio e levou uma mão à 
face que latejava, pestanejando através das lágrimas.

— O que é que ele fez? — rosnou ela, suportando o olhar do pai. — 
O que é que ele fez de tão terrível para que o deixasse de amar?

— Estou a avisar-te, — disse o pai — mais uma palavra e eu…
— Ah, é verdade, — retorquiu ela, lágrimas quentes rolavam-lhe 

pelo rosto — você pensava que era dono dele porque ele trabalhava para 
si. Você tratava-o como um escravo enquanto embolsava o dinheiro. Por 
fim, ele fartou-se e disse que bastava. Mas você não foi capaz de aceitar 
isso, por isso pô-lo na rua!

Olhou fixamente para mãe.
— E você deixou! Nunca se interessou em saber a versão de William. 

Nem sequer se preocupou em saber se ele tinha um lugar para viver, se 
tinha alguma coisa para comer!

— Cala-te imediatamente! — berrou Henry. — Antes que te arre-
pendas!

— Não me arrependo de nada — disse Clara. — A única coisa de 
que me arrependo é de não ter percebido mais cedo a vossa verdadeira 
natureza. 
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Henry contornou a secretária apressadamente, pegou no auscul-
tador do telefone e marcou um número. Olhava para a esposa chorosa 
enquanto esperava que atendessem do outro lado, as suas faces estavam 
carmim, o queixo tremia. A luz do candelabro refletia-se nas gotas de 
suor da sua testa. Clara virou-se para sair da sala. Se se fosse embora 
ficaria sem um tostão. Se ficasse, estaria encurralada. Não havia outra 
solução. Levou a mão à maçaneta da porta.

 — Sim, Tenente? — disse o pai ao telefone. — Fala Henry Car-
twright. Preciso que mande alguém cá a casa imediatamente. Receio que 
tenhamos um problema entre mãos. 

Clara parou à porta, à espera para ouvir o que é que o pai ia dizer 
a seguir.

 — É a minha filha, Clara. Achamos que ela está a ter uma espécie 
de ataque.

Clara escancarou a porta e correu para fora da sala.


