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Para as minhas irmãs… 
Obrigada por toda a magia e todo o amor 

que sempre preencheram a minha vida.
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Capítulo 1

«A Sarah está de volta. A Sarah voltou para casa.» Aquele 
sussurro soou demasiado alto e impregnado de algo 

próximo de medo. Ou respeito. Damon Wilder não conse-
guia perceber qual dos dois seria. Há já várias horas que ouvia 
aqueles mesmos mexericos, típicos de uma cidade pequena e 
que eram sempre proferidos com o mesmo tom de voz baixo. 
Ele detestava ter de admitir a sua curiosidade e não estava 
prestes a rebaixar-se a perguntar. Não depois de ter insistido 
tanto em manter privacidade absoluta desde que chegara no 
mês passado.

Enquanto caminhava ao longo do pitoresco passeio es-
treito, feito de madeira, parecia-lhe ouvir o vento sussur-
rar: «A Sarah está de volta.» Ouviu-o quando passou pelas 
bombas de gasolina e o corpulento Jeff  Dockins lhe acenou. 
Ouviu-o quando se demorou um pouco mais na pequena pa-
daria. Sarah. Não era suposto, mas o nome estava carregado 
de mistério.
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Não fazia a mais pequena ideia de quem seria Sarah, no 
entanto, ela provocava tamanho interesse e respeito por parte 
das pessoas da cidade que ele deu por si completamente intri-
gado. Pela sua experiência, já sabia que as pessoas da pequena e 
adormecida cidade costeira não se impressionavam com facili-
dade. Nenhuma quantia de dinheiro, fama ou título mereciam 
consideração. Todos eram tratados da mesma forma, do mais 
pobre ao mais rico, e parecia não haver preconceitos contra 
qualquer religião ou outras preferências. Esse era o motivo por 
que tinha optado por esta cidade. Aqui, um homem podia ser 
o que quisesse que ninguém se importava com isso.

Ouvira os sussurros durante todo o dia. Nunca sequer ti-
nha visto a misteriosa Sarah. Mas ouvira dizer que uma vez ela 
escalara os penhascos íngremes à beira do mar para salvar um 
cão. Uma tarefa impossível. Ele já vira aqueles penhascos pres-
tes a desmoronar e jamais alguém os conseguiria escalar. Deu 
por si a sorrir perante a ideia de alguém tentar tamanha pro-
eza, e poucas eram as coisas que o divertiam ou intrigavam.

A maior parte dos rumores tinha origem na única mer-
cearia, que fi cava no centro da cidade, e depois espalhava-se 
como um rastilho de pólvora. Damon decidiu que precisava 
de algumas coisas antes de ir para casa. Ainda não estava na 
loja há mais de dois minutos quando voltou a ouvir: «A Sa-
rah voltou.» O mesmo sussurro baixinho, o mesmo respeito 
e admiração.

Inez Nelson, proprietária da mercearia, fazia sala, con-
tando bisbilhotices, como costumava fazer, em vez de passar 
os artigos pela caixa registadora. Normalmente dava em doi-
do por ter de esperar, mas desta vez deteve-se junto à prate-
leira do pão na esperança de descobrir algo mais acerca da 
misteriosa Sarah que, fi nalmente, regressara.
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— Tem a certeza, Inez? — perguntou Trudy Garret, pu-
xando a sua criança de quatro anos para junto dela e quase a 
estrangulando com o seu abraço. — As irmãs dela também 
voltaram?

— Ah, de certezinha absoluta! Ela entrou aqui na loja em 
carne e osso e comprou uma tonelada de mercearias. Voltou 
para a casa da falésia, disse ela. Não disse nada em relação 
às outras, mas se uma aparece, as outras não andam muito 
longe.

Trudy Garret olhou em volta, baixou a voz outra oitava:
— Ela ainda era… a Sarah?
Damon revirou os olhos. Toda a gente o irritava profun-

damente. Pensou que mudar-se para uma cidade pequena o 
ajudaria a dar-se um pouco melhor com outras pessoas, mas 
estas eram simplesmente imbecis. Sarah, como é óbvio, con-
tinuava a ser Sarah. Quem mais poderia ela ser? Sarah prova-
velmente era a única pessoa com cérebro num raio de oitenta 
quilómetros e, por isso, achavam que ela era diferente. 

— O que quererá dizer? — perguntou Trudy. — A Sarah 
só volta quando alguma coisa está prestes a acontecer.

— Perguntei-lhe se estava tudo bem e ela só sorriu com 
aquele jeito dela e respondeu que sim. Não ia meter-me na 
vida dela, não é querida? — disse Inez piamente. 

Damon expirou num ímpeto sibilante de impaciência. 
Meter-se na vida de toda a gente era o trabalho de toda a vida 
de Inez. Por que motivo seria a ausente Sarah excluída?

— Da última vez que ela cá esteve o Dockins quase mor-
reu, lembra-se disso? — indagou Trudy. — Ele caiu do telha-
do e, só por acaso, a Sarah estava mesmo a passar por lá e… 
— calou-se, lançou um olhar de relance a toda a loja e falou 
num sussurro conspirador.
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— O velho Mars, da frutaria, disse que a Penny lhe con-
tou que a Sarah…

— Trudy, querida, sabe bem que não podemos confi ar 
em nada do que o Mars diz. Ele é um doce de homem, mas às 
vezes inventa coisas — chamou Inez à atenção.

O velho Mars era excêntrico, mau e conhecido por ati-
rar fruta aos carros quando estava com um humor de cão. 
Damon fi cou à espera de que um raio atingisse Inez pela sua 
mentira fl agrante, todavia; nada aconteceu. O pior de tudo é 
que Damon queria saber o que o velho Mars tinha dito sobre 
Sarah, mesmo que não passasse de uma mentira deslavada. 
E isso irritava-o mesmo muito. 

Trudy inclinou-se, aproximando-se ainda mais, olhou de 
forma melodramática para a direita e para a esquerda sem 
sequer reparar que ele ali estava. Damon suspirou profunda-
mente, com vontade de sacudir a mulher. 

— Lembra-se daquela vez em que o pequeno Paul Baily 
caiu naquele respiradouro?

— Agora que fala nisso, lembro-me. Estava tão entalado 
e ninguém conseguia chegar até ele, que tinha escorregado 
para tão longe. A maré estava a encher. 

— Eu estava lá, Inez, eu vi-a a tirá-lo de lá. — Trudy en-
direitou-se.

— A Penny contou que ouviu a cabeleireira a dizer que 
a Sarah trabalhava para uma agência secreta e que tinha sido 
enviada para um país estrangeiro qualquer, sob disfarce, para 
assassinar o líder de um grupo terrorista. 

— Ai, eu acho que não, Trudy. A Sarah não mataria nada. 
— a dona da loja levou as mãos à garganta de modo agitado 
em forma de protesto. — Não sou sequer capaz de o imaginar.

Damon já estava farto de bisbilhotice. Já que não iam di-
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zer nada que valesse a pena ouvir, ia sair dali para fora an-
tes que Inez o tornasse o centro das atenções. Deixou cair as 
mercearias desajeitadamente sobre o balcão e fez o ar mais 
aborrecido que conseguiu. 

— Estou com pressa, Inez — disse ele, na esperança de 
facilitar as coisas e evitar as habituais tentativas de Inez em lhe 
arranjar casamento.

— Ora ora, Damon Wilder, que bom vê-lo! Já conhece a 
Trudy Garret? A Trudy é uma mulher maravilhosa, é natural 
da nossa cidade. Ela trabalha no Salt Bar and Grill. Já lá foi 
comer? O salmão é muito bom.

— Já ouvi dizer — resmungou por entre dentes, dan-
do apenas uma vista de olhos a Trudy para agradecer a 
apresentação. Não interessava. Toda aquela gente já tinha 
formado opinião acerca dele, inventando a história que 
ele se recusava a contar. Sentiu um pouco de pena pela 
recém-chegada Sarah. Eles também já andavam a inventar 
coisas sobre dela.

— Pode dizer-me algo sobre aquela antiga casa tão bo-
nita na falésia? — perguntou, fi cando ele próprio chocado. 
Deixando Inez chocada. Ele nunca dava hipótese a ninguém 
para meter conversa. Queria que o deixassem em paz. Maldi-
ta aquela Sarah por ser tão misteriosa!

Inez parecia que ia desmaiar e, pela primeira vez, fi cou 
sem palavras.

— Deve saber qual é a que me estou a referir — insistiu 
Damon, contrariando-se a si próprio. — Três andares, varan-
das por todo o lado, um torreão redondo. A casa está quase 
toda rodeada por ervas, mas há um caminho que dá para o 
farol velho. Fui até lá e, com toda aquela vegetação em volta, 
estava à espera de que a casa estivesse em más condições, es-
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tivesse degradada como a maior parte das casas abandonadas 
que por cá há. Contudo, está em muito boas condições. Gos-
tava de saber que tratamentos foram aplicados.

— Isso é uma propriedade privada, Senhor Wilder — res-
pondeu Inez. — A casa já pertence à mesma família há bem 
mais de cem anos. Não sei o que colocam na tinta mas, real-
mente, resiste bem ao clima. Ninguém se mete à espreita em 
volta daquela casa. — Inez estava, claramente, a dar-lhe uma 
reprimenda.

— É claro que não andei à espreita, Inez! — retorquiu 
ele, irritado. — Como bem sabe, o sal do mar é prejudicial à 
pintura e à madeira das casas. Aquela casa está em condições 
notáveis. De facto, parece que foi recentemente construída. 
Tenho curiosidade em saber o que foi usado. Gostava de con-
servar a minha casa da mesma forma. — Fez um esforço para 
soar sensato em vez de irritado. — Tenho o meu quê de quí-
mico e não consigo lembrar-me de nada que pudesse manter 
uma casa tão antiga ao longo dos anos. Não há qualquer indí-
cio de estragos provocados pelo mar, pela passagem do tempo 
ou nem mesmo por insectos. Extraordinário!

Inez contraiu os lábios — sempre um mau sinal.
— Bem, eu tenho a certeza de que não faço a mínima 

ideia. — a sua voz suou de forma ríspida, como se se sentisse 
profundamente ofendida. Registou as compras dele numa ra-
pidez fora do vulgar, sem pronunciar uma única palavra.

Damon pegou nos sacos com um só braço, com uma ex-
pressão facial que desafi ava Inez a perguntar-lhe se precisava 
de ajuda. Debruçando-se pesadamente sobre a bengala, vi-
rou-se para Trudy.

— O rapaz que passeia o cão da cabeleireira disse ao var-
redor da rua que viu a Sarah andar sobre água.
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Os olhos de Trudy arregalaram-se com o choque, mas o 
seu rosto transmitia crença. Inez emitiu um qualquer ruído 
que Damon não conseguiu identifi car. Enojado, Damon deu 
meia volta e saiu com um ar de indignação. Ficara inquieto 
desde que ouvira o primeiro sussurro do nome de Sarah. Per-
turbado. Agitado. Dentro dele crescia algo que ele desconhe-
cia. Expectativa? Excitação? Era ridículo. Rogou uma praga a 
Sarah por entre dentes.

Queria que o deixassem em paz, não queria? A mulher 
sobre a qual as pessoas da cidade bisbilhotavam não lhe inte-
ressava nada. Sarah até podia não caminhar sobre água, mas 
a sua casa era um mistério. Não via nenhum motivo que o 
impedisse de lhe fazer uma visita de vizinhos e lhe perguntar 
que tratamentos eram aplicados na madeira de forma a obter 
aqueles resultados praticamente impossíveis.

Damon Wilder era um homem à beira da loucura. Mudar-se 
para esta cidade minúscula na costa foi o seu último esforço para 
se agarrar à vida. Não fazia qualquer ideia de como o faria, nem 
do porquê de ter optado por esta cidade, com todos os seus re-
sidentes excêntricos, mas sentira-se atraído para cá. Nada mais 
serviria. Assim que pisara a terra fértil soube que ou este sítio 
seria o seu lar ou nunca teria um. Tentar adaptar-se era dos dia-
bos, mas o mar acalmava-o e as longas caminhadas sobre rochas 
e falésias com mais de mil anos ocupavam a sua mente.

Damon arrumou as mercearias calmamente. O facto de 
saber com tanta certeza que esta cidade, este sítio, seria a sua 
última morada fez com que adquirisse uma casa. A sua casa 
era uma das poucas coisas que lhe davam prazer. Ele adorava 
trabalhar nela. Adorava a madeira. Era capaz de se perder na 
arte de remodelar um compartimento de forma a adaptá-lo 
às suas reais necessidades. O trabalho ocupava-o de tal modo, 
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durante horas de cada vez, que nada mais conseguia inva-
dir-lhe a mente e, por alguns instantes, fi cava em paz. 

Fixou o olhar para além da sua enorme janela virada para 
a baía, a que tinha vista sobre o mar. A que tinha uma vista 
desobstruída para a casa da falésia. Damon passara mais ho-
ras do que poderia imaginar a observar as janelas escuras e si-
lenciosas, as varandas e as ameias. Era uma casa excepcional, 
de outro século, outro tempo e sítio. Pela primeira vez havia 
luzes acesas. As janelas irradiavam boas-vindas cintilantes. 

Doía-lhe imenso a perna. Precisava de se sentar e des-
cansar, e não de ir caminhar pelo campo. Damon olhou fi xa-
mente para a casa, atraído pela sua vivacidade. Quase parecia 
estar viva, a implorar-lhe que se aproximasse. Foi para o deck, 
com a intenção de se sentar na cadeira e de desfrutar da vista 
para o mar. Ao invés, deu por si próprio a mancar, com perse-
verança, caminho acima em direcção aos penhascos. Era pra-
ticamente uma compulsão. O caminho era estreito, íngreme 
e rochoso em certos sítios, não mais do que um caminho de 
cabras e coberto de ervas daninhas. A bengala escorregou nos 
seixos e, por duas vezes, quase caiu. Na altura em que chegou 
à propriedade privada já ia a praguejar. 

Permaneceu ali, de pé, em estado de choque. Damon já lá 
estivera há dois dias, caminhando em volta da casa e dos ter-
renos. Nessa altura havia erva, arbustos altos e ervas daninhas 
por todo o lado. Arbustos e árvores haviam tombado com a 
escuridão do Inverno sobre as suas folhas. A notável ausência 
de som atribuíra àquele sítio um ar misterioso e sinistro. Ago-
ra havia fl ores, como se tudo tivesse começado, subitamente, 
a desabrochar de um dia para o outro. Os seus olhos depara-
ram com uma profusão de cor e sob os seus pés estendia-se 
um tapete de relva. Podia ouvir o zumbir dos insectos, o som 
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do chamamento constante das rãs, como se a Primavera tives-
se voltado repentinamente.

O portão, que havia estado cuidadosamente trancado, 
estava agora aberto, em jeito de boas-vindas. Tudo pare-
cia dar-lhe as boas-vindas. Uma sensação de paz começou 
a invadir-lhe o coração. Uma parte dele desejava sentar-se 
num dos bancos convidativos e ser absorvido por aquele 
ambiente.

Rosas trepavam pela treliça e havia rododendros por 
todo o lado, extensas fl orestas deles. Nunca vira plantas tão 
altaneiras. Damon observou o caminho que subia e reparou 
que todas as ervas daninhas tinham desaparecido. O cami-
nho até à casa era indicado por alpondras. Cada grupo de 
pedras tinha um símbolo meticulosamente gravado. A grava-
ção bem profunda do símbolo na pedra tinha sido feita com 
muito cuidado. Damon baixou-se para sentir aquele trabalho 
altamente delicado. Contemplou a perfeição e o pormenor. 
Todos os artesãos da pequena cidade detinham essas caracte-
rísticas — o que ele respeitava profundamente.

Enquanto se aproximava da casa, levantou-se do mar um 
vento que arrastava consigo pequenos salpicos das ondas e 
uma melodia cadenciada. «A Sarah está de volta. A Sarah vol-
tou para casa.» As palavras dançavam alegremente ao longo 
da costa. Foi então que ele ouviu os pássaros e olhou ao seu 
redor. Estavam em todo o lado, todo o tipo de pássaros, esvoa-
çando de árvore em árvore, num constante bater de asas sobre 
a sua cabeça. Esquilos tagarelavam enquanto corriam de ramo 
em ramo. O sol afundava-se no oceano, dando ao céu cores 
vivas de tons cor-de-rosa, cor-de-laranja e vermelho. No hori-
zonte longínquo, a névoa encontrava-se com o mar causando 
a ilusão de uma ilha visível por entre as nuvens. Damon nunca 
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vira nada tão bonito. Simplesmente permaneceu ali, debruça-
do sobre a sua bengala, a observar, maravilhado, a transfor-
mação que se dava ao seu redor.

Vozes deslizaram do interior da casa. Uma era suave e 
melodiosa. Não conseguia entender as palavras, mas aquele 
tom conseguiu atravessar-lhe a pele atingindo os próprios os-
sos. E os seus órgãos vitais. Atraído pelo som, aproximou-se e 
viu imediatamente dois cães no alpendre da frente. Ambos o 
observavam atentamente, de cabeças para baixo, pêlo eriçado, 
sem fazer qualquer ruído. 

Damon fi cou muito quieto. As vozes prosseguiram. Uma 
estava a chorar. Ele conseguia ouvir aquele som de partir o 
coração. A voz de uma mulher. A voz melodiosa acalmou. 
Damon apoiou o seu peso na outra perna e segurou na benga-
la com ambas as mãos. Se tivesse de a usar como arma, deste 
modo aplicaria mais força no golpe. Apesar de estar preocu-
pado com os cães, estava mais concentrado na voz. Fez um 
esforço maior para conseguir ouvir. 

— Por favor, Sarah, tem de haver alguma coisa que pos-
sas fazer! Eu sei que podes. Por favor, diz que me ajudas! Não 
consigo suportar isto — disse a voz chorosa.

A sua dor era tão grande que Damon sentiu pena dela. 
Já nem se lembrava de quando fora a última vez que sentira 
a dor de outra pessoa. Já não se lembrava de como era sentir 
algo mais do que aborrecimento ou frustração. Ambos os cães 
farejaram o ar e, como se o tivessem reconhecido, abanaram 
os rabos em jeito de boas-vindas e sentaram-se. O pêlo voltou 
ao normal, dando-lhes uma aparência muito mais amigável. 
Mantendo-se de olho nos cães, esforçou-se para perceber as 
palavras proferidas naquele tom suavemente melodioso.

— Eu sei que é difícil, Irene, mas isto não tem nada que 
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ver com a simples colocação de um penso rápido num joelho 
esfolado. O que disseram os médicos?

Ouviram-se mais soluços. Aquele som agitou-o, ma-
goou-o, dilacerou-lhe as entranhas de tal forma que sentiu os 
seus intestinos agitados e um peso terrível sobre o seu peito. 
Damon esqueceu-se completamente dos cães e fez pressão 
com uma mão sobre o coração. Irene Madison. Acabara de 
reconhecer a voz. Soubera através de Inez, na mercearia, que 
o seu fi lho de quinze anos, Drew, tinha uma doença terminal.

— Já não há esperança, Sarah. Eles mandaram-me levá-lo 
para casa e deixá-lo confortável. Tu sabes que consegues ar-
ranjar uma solução. Por favor, fá-lo por nós, por mim!

Damon aproximou-se da beira da casa, perguntando-se o 
que raio poderia ela pensar que Sarah poderia fazer. Fazer um 
milagre? Fez-se um pequeno silêncio. A janela estava aberta, 
permitindo que o vento fi zesse as cortinas rendadas dançar. 
Ele esperou, sustendo a respiração. Esperou pela resposta de 
Sarah. Esperou pelo som da sua voz. 

— Irene, tu sabes que eu não faço esse tipo de coisas. Eu 
acabei de chegar. Ainda nem sequer desfi z as malas. Estás a 
pedir-me…

— Sarah, estou a implorar-te. Eu faço qualquer coisa, 
dou-te o que quiseres. Suplico-te de joelhos… — Aqueles so-
luços sufocavam Damon. A dor daquela mulher era tão ge-
nuína.

— Levanta-te, Irene! O que estás a fazer? Pára!
— Diz-me que o vais ver! Por favor, Sarah. As nossas 

mães eram melhores amigas. Se não o fazes por mim, fá-lo 
pela minha mãe.

— Eu passo por lá, Irene. Não prometo nada, mas pas-
so por lá. — Havia um tom de resignação naquela voz dócil. 
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Cansaço. — As minhas irmãs chegam daqui a, mais ou me-
nos, um dia e assim que tivermos descansado passamos por lá 
e vemos o que podemos fazer.

— Eu sei que pensas que estou a pedir-te um milagre, 
mas não estou, só quero ter mais tempo com ele. Vai quan-
do tiveres descansado, quando as outras chegarem e puderem 
ajudar. — O alívio que Irene sentiu invadiu Damon, sem que 
este percebesse porquê. Só percebeu que o peso que sentia 
sobre o peito desapareceu e que o seu coração disparou por 
momentos.

— Verei o que posso fazer.
As vozes viajavam na direcção dele. Damon esperou, 

com o coração aos pulos devido à expectativa. Ele não fazia 
ideia do que esperar nem o que queria, contudo, tudo nele 
sossegou.

A porta abriu e surgiram duas mulheres que permanece-
ram sob a sombra do alpendre largo e rodeado por colunas.

— Obrigada, Sarah. Muito obrigada! — disse Irene, agar-
rando as mãos de Sarah com gratidão. — Sabia que irias. — 
Apressou-se a descer as escadas, passando mesmo ao lado dos 
cães, que tinham ido a correr para junto da sua dona. Irene 
conseguiu dar um pequeno sorriso a Damon quando passou 
por ele. O seu rosto molhado pelas lágrimas brilhava com es-
perança.

Damon debruçou-se sobre a sua bengala e ergueu o olhar 
para Sarah.
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Capítulo  2

Sarah permaneceu no alpendre, com o corpo ocultado pe-
las sombras. Damon não fazia ideia de qual seria a idade 

dela. O seu rosto parecia intemporal. Os seus olhos eram 
velhos, preenchidos por inteligência e poder. A sua pele era 
macia e sem quaisquer falhas, dando-lhe um aspecto de ex-
trema juventude, apesar de este ser contrariado pelo conhe-
cimento que o seu olhar directo transmitia. Ela fi cou, sim-
plesmente, ali sentada, tranquila, com os seus incríveis olhos 
fi xos nele.

— Como passou pelo portão?
Não foi a reacção que ele esperara. Damon virou-se para 

olhar para trás, para a obra de arte de ferro forjado. O portão 
tinha 1,80 m de altura e era uma peça de artesanato muito 
trabalhada. Ele analisara-o em mais do que uma ocasião, re-
parando nos símbolos e representações de vários animais, es-
trelas e luas. Uma miscelânea de criaturas de poderes brutos 
misturados com sinais universais da terra, da água, do fogo e 
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do ar. De todas as vezes que tinha vindo observar a casa e os 
terrenos, o portão estava sempre muito bem trancado.

— Estava aberto — respondeu ele simplesmente.
O sobrolho dela elevou-se repentinamente e o seu olhar 

passou dele para o portão e voltou novamente para ele. A sua 
contemplação transmitia interesse.

— E os cães? — a mão dela caiu sobre uma cabeça enor-
me e afagou as orelhas inconscientemente.

— Eles deram-me uma vista de olhos e decidiram que 
sou amigo — respondeu ele.

Um leve erguer de sobrolho marcou a expressão facial 
dela, mas desapareceu num instante.

— Ah foi? Deve dar-se muito bem com animais.
— Não me dou bem com nada — deixou escapar antes de 

conseguir impedir-se a si próprio. Ficou tão chocado e enver-
gonhado com a confi ssão, que não foi capaz de fazer de conta 
que era uma piada, por isso, fi cou assim só entre eles.

Sarah limitou-se a analisar o rosto dele por um momento. 
Por uma eternidade. O olhar dela era tão directo que pare-
cia conseguir vê-lo para além do seu corpo físico e penetrar 
directamente na sua alma. Deixou Damon desconfortável e 
envergonhado.

— É melhor entrar e sentar-se um pouco — disse ela. 
— A sua aura está rodeada por escuridão. Apesar de ainda 
não ter percebido porque veio, sei que está em sofrimento. 
— Virou-se e entrou em casa, obviamente à espera que ele a 
seguisse. Foi o que os cães fi zeram, correndo atrás dela, no 
seu encalço. 

Damon andava fora de si desde que ouvira aquele pri-
meiro sussurro de bisbilhotice. Ficou ali de pé, debruçan-
do-se sobre a bengala, perguntando-se o que se passava 
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consigo próprio. Acabara de ver a poderosa Sarah. Ela não 
passava de uma mulher com uns olhos incríveis. Mais nada. 
Ela não era capaz de andar sobre água nem de mover mon-
tanhas. Não era capaz de escalar penhascos impossíveis nem 
de assassinar líderes de organizações terroristas. Era sim-
plesmente uma mulher. E, provavelmente, doida como o 
raio. A aura dele estava preta? Que raio queria aquilo dizer? 
Se calhar até tinha bonecas de vudu e galinhas mortas em 
casa!

Fixou o olhar na porta aberta. Ela não voltou para trás 
nem olhou para ver se ele ia atrás dela. Fora engolida pela 
casa. Misteriosa Sarah. Damon ergueu o olhar em direcção à 
escuridão que se juntava, às primeiras estrelas, aos pequenos 
molhos de nuvens. Apesar de o irritar, sabia que a seguiria 
para dentro de casa. Tal qual os malditos cães dela.

Damon consolou-se com o facto de estar extremamente 
interessado na preservação da madeira e da tinta. Ele interes-
sara-se pela casa dela muito antes de ela voltar para a cidade. 
Não podia desperdiçar uma oportunidade única de analisar 
a casa mais de perto, mesmo que isso signifi casse ter de me-
ter conversa fi ada com uma estranha maluca. Alisou o cabe-
lo escuro com a mão e observou a entrada vazia. Ao mesmo 
tempo que rogava pragas silenciosamente, seguiu-a, apoiado 
na bengala, da melhor forma que a sua anca e a sua perna 
lesionadas permitiram.

As escadas do alpendre eram sólidas como uma rocha. 
A própria varanda era ampla e bonita, envolvendo toda a 
casa. Era como um convite para se sentar à sombra e desfru-
tar da vista para o mar agitado. Damon queria demorar-se 
um pouco mais por ali e continuar a sentir a paz da casa 
de Sarah, contudo, acabou por entrar. O ar parecia fresco e 
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perfumado, sentia-se um aroma que o lembrava de fl orestas 
e fl ores. A entrada era ampla, decorada com mosaicos, e dava 
para um compartimento enorme.

Maravilhado, Damon observou a obra de arte no chão. Ao 
olhar para baixo fi cava com a sensação de cair para um ou-
tro mundo. O azul-escuro do mar era na realidade o oceano 
do céu. Estrelas irromperam repentinamente, chamejantes. A 
Lua era uma bola de prata cintilante. Ficou petrifi cado, lutando 
contra a vontade de se ajoelhar e examinar cada milímetro do 
chão.

— Gosto deste chão. É uma pena termos de o pisar — de-
clarou ele em voz alta.

—  Que bom que gosta! Eu acho-o muito bonito — disse 
ela. A sua voz era suave como veludo, mas atravessou toda a 
casa até chegar a ele. 

— A minha avó e as irmãs dela fi zeram-no juntas. Preci-
saram de muito tempo para que fi casse bem. Diga-me o que 
vê quando olha ali para o céu da meia-noite!

Ele hesitou, todavia, a atracção pelo chão era demasiado 
forte para conseguir resistir-lhe. Examinou-o cuidadosamente. 

— Há umas sombras escuras nas nuvens que atravessam 
a Lua. E, por trás das nuvens, um círculo vermelho rodeia a 
Lua. As estrelas interligam-se e formam um padrão estranho. 
No mar de nuvens está o corpo de um homem a fl utuar e 
o seu coração foi trespassado por alguma coisa — ergueu o 
olhar para ela, com um ar de desafi o no rosto.

Sarah simplesmente sorriu.
— Ia agora mesmo beber um chá, aceita uma chávena? — 

afastou-se dele em direcção à cozinha aberta.
Damon conseguiu ouvir o som da água enquanto ela en-

chia a chaleira.
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— Sim, obrigado, parece-me bem. — E soube bem, o que 
era de doidos. Ele nunca bebia chá. Nem uma única chávena. 
Estava a enlouquecer. 

— As fotografi as da minha avó e das minhas irmãs estão 
à sua esquerda, se quiser ver.

Ele sempre considerara absolutamente ridículo ver foto-
grafi as de pessoas que não conhecia, mas não conseguiu resis-
tir a olhar para as fotografi as das mulheres que tinham come-
tido a proeza de criar tamanha beleza num chão. Percorreu a 
parede das memórias lentamente. Havia muitas fotografi as de 
mulheres, algumas a preto e branco, outras a cores. Algumas 
delas eram obviamente muito antigas, contudo, ele conseguia 
ver a parecença entre as mulheres com facilidade. Damon 
clareou a garganta. Franziu o sobrolho quando reparou num 
estranho padrão que percorria todas as fotos. 

— Porque é que há sete mulheres em cada foto de famí-
lia?

— Ao que parece é um fenómeno estranho da nossa fa-
mília — respondeu Sarah prontamente. — A cada geração, 
alguém tem sete fi lhas.

Surpreendido, Damon debruçou-se sobre a bengala e 
analisou cada um dos grupos de rostos.

— Uma em cada sete raparigas sempre deu à luz sete fi -
lhas? De propósito?

Sarah riu-se e contornou a esquina para se juntar a ele em 
frente da parede de fotografi as.

— Todas as gerações.
O olhar dele passou do rosto dela para os rostos das suas 

irmãs retratados numa fotografi a perto do centro da parede.
— Qual delas carrega o gene da loucura?
— Boa pergunta. Nunca ninguém se lembrou de fazer tal 
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pergunta! A minha irmã Elle é a sétima fi lha, por isso é ela 
quem herda o manto de responsabilidade. Ou de loucura, se 
preferir. — Sarah apontou para uma rapariga com um rosto 
jovem, olhos verdes vívidos e um farto cabelo ruivo apanha-
do, de forma descuidada, num rabo-de-cavalo. 

— E onde está agora a coitada da Elle? — perguntou Da-
mon.

Sarah inspirou e expirou muito lentamente, enquanto as 
suas longas pestanas pestanejavam. De repente a sua expres-
são facial descontraiu. Ela parecia tranquila, radiante. Damon 
sentiu algo esquisito no coração só de olhar para ela, uma es-
tranha sensação, absolutamente assustadora, de algo a derre-
ter. Não conseguia desviar o seu olhar fi xo e fascinado dela. 
Estranhamente, por um momento apenas, sentiu-se como se 
Sarah já não estivesse ali com ele. Como se o espírito dela 
se tivesse separado do corpo, permitindo-lhe viajar através 
do tempo e do espaço. Damon abanou-se a si próprio, numa 
tentativa de se livrar daquela impressão maluca. Ele não era 
uma pessoa muito criativa, no entanto, tinha a certeza de que 
Sarah tinha, de certa forma, tocado na sua irmã Elle.

— A Elle está numa mina de pedras preciosas, bem fun-
do debaixo de terra onde possa ouvir o bater do coração da 
Terra. — Sarah abriu os olhos e olhou para ele. — O meu 
nome é Sarah Drake.

— Damon Wilder. — Apontou na direcção da casa dele. 
— O seu vizinho novo. — Ele não tirava os olhos dela, ab-
sorvendo-a. Não fazia sentido nenhum. Estava certo de que 
ela não era a mulher mais bonita do mundo, todavia, o seu 
coração e os seus pulmões insistiam que era. Sarah tinha uma 
estatura dentro da média e apresentava uma fi gura feminina. 
Trazia uns jeans desbotados e gastos e uma camisa de fl anela 
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axadrezada. Não era mesmo nada atraente, contudo, os pul-
mões dele ardiam com falta de ar e o seu ritmo cardíaco ace-
lerou. O corpo dele endureceu dolorosamente, mesmo apesar 
de ela nem sequer estar a tentar ser uma mulher fatal e estar 
ali, simplesmente, com as suas confortáveis roupas velhas e o 
seu farto cabelo escuro afastado do rosto pálido. Era a coisa 
mais irritante e humilhante que alguma vez tivera o azar de 
ter de suportar.

— Comprou a velha casa Hanover! A vista é espectacular. 
Como é que descobriu a nossa pequena cidade? — O seu cal-
mo olhar azul era directo e demasiado avaliador. 

— Parece-me um homem que se sentiria muitíssimo mais 
confortável numa cidade grande.

O punho de Damon apertou a bengala com força. Sarah 
viu o quão brancos estavam os nós dos dedos dele. 

— Vi-a num mapa e simplesmente soube que era aqui 
que queria viver quando me reformasse. — Ela examinou o 
rosto dele, as linhas de sofrimento que nele tinha gravadas, os 
olhos demasiado envelhecidos. Ele estava rodeado pela marca 
da Morte e ele vira a Morte no céu da meia-noite, todavia, ela 
sentia-se estranhamente atraída por ele.

Ela ergueu o sobrolho, num arco perfeito. 
— Eu teria pensado que é um pouco novo de mais para se 

reformar! Por aqui não há grandes distracções.
— Tenho de discordar! Tem passado pela mercearia ul-

timamente? A Inez proporciona entretenimentos fantásticos. 
— a sua voz soou carregada de uma mistura de sarcasmo e 
desdém.

Sarah virou-lhe as costas, fi cando com os ombros visivel-
mente tensos. 

— O que sabe de concreto sobre a Inez para já ter for-
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mado uma opinião acerca dela em apenas um mês desde que 
mora cá? — ela falou de uma forma agradável, contudo, ele 
fi cou com a sensação de que acabara de lhe pisar os calos.

Damon mancou atrás dela como um cachorrinho, ten-
tando não praguejar silenciosamente. Nunca lhe interessara 
aquilo que os outros pensavam. Toda a gente tinha opinião 
sobre tudo, mas poucas eram as pessoas que tinham opiniões 
bem formadas. Por que raio haveria de lhe importar a opinião 
de Sarah acerca dele? E porque é que as ancas dela tinham de 
se balançar em tal convite hipnótico?

Os azulejos da cozinha eram do mesmo tom do céu da 
meia-noite do mosaico. Uma longa fi la de janelas dava para 
um jardim de fl ores e ervas. Ele conseguiu ver uma fonte de 
três andares no meio do pátio. Sarah acenou-lhe para que se 
aproximasse da longa mesa, enquanto tratava do chá. Damon 
não encontrou um único grão de pó ou sujidade em parte 
alguma da casa. 

— Quando chegou?
— Ontem à noite. Sabe às mil maravilhas estar de novo 

em casa. Já lá vão alguns anos desde a minha última visita. Os 
meus pais estão, neste momento, na Europa. Eles têm várias 
casas e adoram Itália. A minha avó está com eles, por isso a 
casa da falésia tem estado vazia.

— Então esta casa é dos seus pais? 
Quando ela abanou a cabeça com aquele seu sorriso ligei-

ro e misterioso, ele perguntou:
— É a proprietária desta casa?
— Juntamente com as minhas irmãs. Foi a nossa mãe que 

nos deu a casa. — Ela trouxe uma chávena de chá fumegante e 
colocou-a sobre a mesa ao lado da mão dele. — Acho que vai 
gostar disto. É calmante e vai ajudar a eliminar a dor.
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— Eu não disse que estava com dores. — Damon sentiu 
vontade de se esbofetear a si próprio. Soara ridículo mesmo 
aos seus próprios ouvidos, como uma criança desafi adora que 
nega a verdade. — Obrigado — conseguiu murmurar entre 
dentes, tentando sentir o aroma do chá sem a ofender.

Sarah sentou-se à frente dele, embalando uma chávena 
de chá entre as palmas das mãos.

— Em que posso ajudá-lo, Senhor Wilder?
— Trate-me por Damon! — disse ele.
— Damon, então — concordou ela com um pequeno sor-

riso. — Eu sou só Sarah.
Damon podia sentir o olhar penetrante dela.
— Tenho andado muito interessado na sua casa, Sarah. A 

tinta não desbotou nem descamou, nem mesmo estando su-
jeita ao ar salgado. Estava com a esperança de que me dissesse 
qual é o tratamento que lhe deu.

Sarah recostou-se na cadeira e levou a chávena de chá à 
boca. Ela tinha uma boca muito bonita. Ampla, cheia e curva-
da, como se estivesse a rir-se o tempo inteiro. Ou a convidar 
para que a beijassem. Aquela ideia veio-lhe à cabeça esponta-
neamente, enquanto ele observava a boca dela. Pura tentação. 
Damon sentiu o peso do olhar fi xo dela. A nuca dele começou 
repentinamente a ser percorrida por um rubor. 

— Estou a ver. Veio aqui a horas tardias, mesmo estan-
do com dores, porque estava ansioso para saber que tipo de 
tratamento aplico na minha casa. Isso, realmente, tem toda a 
lógica!

Da sua voz não transparecia qualquer divertimento, nem 
sequer uma pontinha de sarcasmo, contudo, um tom ver-
melho espalhou-se lentamente pelo seu rosto. Os olhos dela 
viam demasiado, viam dentro dele, onde ele não queria ser 
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visto, onde não podia dar-se ao luxo de ser visto. Ele queria 
desviar o olhar, mas parecia não conseguir afastar o seu olhar 
do dela.

— Diga-me o verdadeiro motivo por que está aqui! — A 
voz dela era suave, convidando-o a confi ar nela.

Frustrado, passou ambas as mãos pelo cabelo.
— Sinceramente, não sei. Lamento ter invadido a sua pri-

vacidade. — Não o lamentava, porém. Era mentira, e ambos 
o sabiam.

Ela bebeu outro gole de chá e gesticulou em direcção à 
chávena dele. 

— Beba! É uma mistura especial que eu própria fi z. Acho 
que vai gostar e sei que vai fazê-lo sentir-se melhor. — Ela 
sorriu-lhe. — Garanto-lhe que não contém nenhum sapo 
nem nenhum olho de salamandra.

O sorriso de Sarah roubou-lhe o fôlego de imediato. Era 
estranho sentir um soco no estômago tão forte, ao ponto de se 
fi car sem qualquer ar nos pulmões só com um simples sorri-
so. Aguardou por uns instantes até recuperar o sufi ciente para 
conseguir falar.

— Porque pensa que preciso sentir-me melhor? — per-
guntou ele, esforçando-se por transparecer desinteresse.

— Não preciso ser vidente para o saber, Damon. Está a 
mancar. Tem linhas brancas em volta da boca e a sua perna 
está a tremer.

Damon levou a chávena à boca e, cuidadosamente, sor-
veu um pequeno gole da infusão. O sabor era excepcional. 

— Fui atacado há algum tempo — as palavras saíram sem 
que ele as pudesse impedir. Aterrorizado, olhou para a chá-
vena de chá, com medo que a infusão dela fosse um soro da 
verdade. 
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Sarah pousou a sua chávena de chá cuidadosamente so-
bre a mesa. 

— Alguém o atacou?
— Bem, não foi nenhum extraterrestre! — engoliu um 

gole de chá. O calor aqueceu-o, espalhando-se por todo o seu 
corpo até atingir os locais doridos, dolorosos.

— Por que motivo haveria um homem de querer matar 
outro? — Sarah pensou em voz alta. — Nunca consegui en-
tender isso. O dinheiro é deveras um motivo tão parvo!

— A maior parte das pessoas não pensa assim — esfregou 
a cabeça como se esta lhe doesse, ou talvez por recordar algo. 
— As pessoas matam pelos mais variados motivos, Sarah.

— Que horror que deve ter sido para si, espero que o te-
nham apanhado!

Antes de poder impedir-se a si próprio, Damon abanou a 
cabeça. O olhar vívido dela pousou sobre o rosto dele e voltou 
a olhar o seu interior até ele ter vontade de praguejar.

— Consegui fugir, mas o meu assistente — parou, corri-
giu-se — o meu amigo não teve tanta sorte.

— Oh, Damon, lamento imenso!
— Não quero pensar nisso. — Não podia. Tinha sido há 

muito pouco tempo, era uma ferida ainda muito aberta. Ain-
da fazia parte dos seus pesadelos, do seu coração, da sua alma. 
Conseguia ouvir os ecos dos gritos. Conseguia ver a súpli-
ca nos olhos de Dan Treadway. Carregaria aquela visão até à 
morte, gravada no seu cérebro para sempre. Subitamente, a 
dor tornou-se demasiado forte para a suportar. Chorou por 
dentro, sentiu o peito a arder e a garganta obstruída pelo so-
frimento.

Sarah alcançou-o através da mesa para colocar as pontas 
dos seus dedos sobre a cabeça dele. Pareceu um gesto natural, 
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até mesmo descontraído, e o seu toque era tão leve que ele 
mal o sentiu. No entanto, sentiu o resultado do toque como 
estrelas-cadentes irrompendo pelo seu cérebro. Minúsculos 
impulsos eléctricos que eliminaram, repentinamente, o terrí-
vel latejar nas suas têmporas e na nuca.

Ele agarrou-lhe os pulsos, afastou as mãos dela. Estava a 
tremer e ela conseguia senti-lo. 

— Não. Não faça isso! — Ele largou-a imediatamente.
— Peço desculpa, devia ter pedido autorização — disse 

Sarah. — Só estava a tentar ajudá-lo. Quer que o leve a casa? 
Já está escuro lá fora e não seria seguro para si tentar descer a 
colina sem luz adequada.

— Então suponho que o tratamento da tinta é um segredo 
de família — disse Damon, numa tentativa de aligeirar a situa-
ção. Esvaziou a chávena de chá e levantou-se.

— Sim, obrigado. Não me importava de ter boleia. — 
Para o seu ego era difícil de aceitar, mas ele não era nenhum 
tolo. Poder-se-ia ter comportado ainda mais como um idiota?

O suave riso de Sarah surpreendeu-o.
— Na verdade, não sei se o tratamento é um segredo de 

família ou não. Terei de fazer uma pequena pesquisa sobre 
isso e depois digo-lhe alguma coisa.

Devido ao sorriso de Sarah, Damon não foi capaz de se 
impedir de sorrir. Havia algo de contagiante no riso dela, algo 
de viciante na sua personalidade. 

— Sabia que, quando voltou para casa, o vento chegou 
mesmo a sussurrar «A Sarah está de volta, a Sarah voltou para 
casa?» Eu próprio o ouvi. — As palavras escaparam-se-lhe, 
quase como uma homenagem.

Ela não se riu tal como ele esperara. Pareceu contente.
— Que coisa tão bonita. Muito obrigada, Damon — disse 
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ela com sinceridade. — O portão estava mesmo aberto? O por-
tão da frente, aquele todo trabalhado? Não era o portão do lado?

— Sim, estava completamente aberto, dando-me as 
boas-vindas. Pelo menos foi o que me pareceu.

Os olhos dela, com tons de azul do mar, andaram à de-
riva pelo rosto dele, absorvendo cada pormenor, cada linha. 
Ele sabia que não era grande coisa para onde se olhar. Um 
homem nos seus quarenta, abatido e marcado pela vida. As 
cicatrizes não eram visíveis fi sicamente, mas eram profundas 
e ela conseguia ver claramente o homem atormentado que ele 
era. 

— Que interessante. Acho que estamos destinados a ser 
amigos, Damon. — A voz dela envolveu-o em seda e calor.

Damon percebia agora o porquê de as pessoas da cidade 
dizerem o nome dela com admiração. Com respeito. Miste-
riosa Sarah. Ela parecia ser uma pessoa tão aberta, todavia, o 
seu olhar continha milhares de segredos. Havia música na sua 
voz e poder de cura nas suas mãos.

— Fico contente por ter voltado para casa, Sarah — dis-
se ele, na esperança de não estar a fazer fi gura de parvo uma 
vez mais.

— Também eu — respondeu ela.


