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p r ó l o g o

Setembro de 2009

Ela havia adormecido sem querer e acordou num sobressalto. Assim que 
abriu os olhos, automaticamente ligou para o celular dele. Mais uma vez 
caiu na caixa postal. O relógio marcava quase cinco e meia da manhã, 
e ela não conseguia parar de imaginar o pior: um acidente de bicicleta, 
uma queda em uma de suas escaladas.

Os dois se despediram depressa antes de ela sair para o trabalho no 
dia anterior. Fizeram amor quando ela deveria estar se arrumando, o 
que a atrasou.

O turno dela no hospital terminava às sete, e ele dissera que estaria 
em casa a essa hora, que levaria peixe fresco para o jantar, que conser-
taria o farol da bicicleta dela. Mas ele não estava em casa quando ela 
chegou, e até agora não tinha chegado.

Ela trabalhava como enfermeira na emergência de um hospital 
em Brighton, sabia o que podia acontecer com as pessoas: o branco 
dos olhos embotados pela morfina que os paramédicos aplicavam, os 
membros torcidos, a carne rasgada e destroçada, escurecida por causa 
do sangue.

Por favor, por favor, que esse não tenha sido o destino de Fin.
Ela pensou em todos os lugares aos quais ele poderia ter ido — 

alpinista profissional, ali perto não havia muitos locais que pudesse 
escalar. Às vezes, seguia ao longo da costa para as falésias calcárias 
em Hope Gap. Ou à parede de escalada, se estivesse dando aulas. Mas 
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havia levado apenas sua bicicleta. A elegante e poderosa Triumph 
ainda estava lá, estacionada no beco que dava para o pequeno quintal 
da casa deles, envolta em sua capa prateada.

Ele havia feito algum comentário diferente sobre aquele dia? Ten-
tou se lembrar das palavras exatas dele, encolhida sob uma manta no 
sofá, com frio e preocupada, fitando obsessivamente a tela do celular, 
desejando que ela se iluminasse. Mas não conseguia lembrar, o sexo a 
havia distraído.

Já havia ligado para o hospital onde trabalhava para checar se ele 
tinha sido levado para lá. Devia ligar a polícia agora? Mas ela sabia que 
eles não fariam nada. Era muito cedo. Muito cedo para a maioria das 
pessoas, que pensaria que se tratava apenas de uma noite de bebedeira. 
Mas Fin nunca ficava bêbado, mal consumia álcool quando estava trei-
nando, ou seja, na maior parte do tempo. Um baseado aqui e outro ali, 
muito de vez em quando. Ele nunca ficava fora até tarde sem ela, nem a 
deixava sozinha a noite inteira. E costuma ligar ou mandar mensagens 
para ela o tempo todo, todos os dias.

Ela acabou pegando no sono de novo, ainda agarrada ao celular, e 
acordou uma hora depois com o dia amanhecendo. Imediatamente 
checou se havia alguma ligação perdida. Sabia que não conseguiria se 
concentrar no trabalho, então ligou para o hospital e disse que estava 
doente. Aproveitou para perguntar, pela segunda vez, se alguém cha-
mado Fin McCrea havia dado entrada à noite.

À tardinha ela estava na delegacia. O policial tomou nota atenta-
mente.

— Ele já fez isso alguma vez? — perguntou.
— Nunca. Nem uma única vez. Estamos juntos há oito anos, e ele 

sempre me disse onde estava.
— E vocês não tiveram nenhuma discussão, nada?
— Nada.
Ela não ia contar a ele que os dois haviam transado de manhã, ainda 

que servisse para provar a proximidade deles.
— Ligou para os amigos dele? Para a família?
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Ela respondeu que sim: para o pai dele na Escócia, para alguns 
colegas de escalada. O policial continuou fazendo perguntas, e ela 
respondeu mecanicamente. Não, ele não estava tomando nenhum 
medicamento. Sim, a bicicleta dele havia desaparecido. Não, ela não 
sabia se ele tinha levado o passaporte.

— Bem, moça, vamos investigar, checar outros hospitais. Não acho 
que deva ficar preocupada. Ainda é cedo. Haverá uma explicação bem 
simples, sempre há...

— Como o quê? — perguntou ela.
O jovem policial puxou o ar entre os dentes.
— Bem, você sabe... a pessoa pode beber um pouco além da conta 

e de repente se ver no sofá de um amigo pra lá de Bagdá, sem sinal. 
Talvez uma doença repentina na família, celular fora de área...

Dê algum crédito ao homem, ela pensou, ele está se esforçando.
— Já vi de tudo — acrescentou ele, dando-lhe um sorriso  encorajador.
— Então o que eu devo fazer? — perguntou ela, à beira das lágrimas.
— Vá para casa. Dê uma boa olhada em tudo, veja se ele levou 

alguma coisa: passaporte, roupas, esse tipo de coisa. Ele pode ter sido 
chamado às pressas. Manteremos contato. Assim que descobrirmos 
qualquer novidade, você será informada. — Assim que ela se virou 
para ir embora, ele disse: — Não esqueça de nos avisar se ele aparecer.

Ela fez o que o policial sugeriu. Em casa, foi direto à gaveta da 
mesa onde guardavam seus passaportes. O de Fin não estava lá. De-
pois, olhou no guarda-roupa, procurando a mochila que ele usava 
para viajar. Também havia sumido, além das botas de escalada, da 
jaqueta Patagônia preferida dele e das calças impermeáveis. Encon-
trou o computador dele no chão, ao lado da cama. Fez login, checou 
os e-mails, olhou o histórico recente. Os e-mails eram de dias atrás, 
breves mensagens dos amigos, os sites de ciclismo de sempre, blogs 
sobre escalada. Nada que revelasse a ela os planos dele — se é que ele 
tinha algum.

Ficou sentada por um tempo, atordoada, recusando-se a encarar o 
óbvio: ele não estava desaparecido, não jazia no fundo de uma ravina. 
Havia apenas ido escalar, deixando-a sem uma palavra.
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Começou a inventar desculpas para ele, exatamente como o policial 
fizera. Talvez tivesse recebido uma dica de uma escalada fantástica e 
precisou partir imediatamente — ela sabia que a temporada de esca-
lada começava em setembro, pós-monções, no Tibete — em algum 
lugar inacessível do planeta onde não havia sinal de celular. Talvez ele 
tivesse perdido o celular no aeroporto ou sido roubado e não tenha 
tido tempo de ligar. Ou uma mensagem que se perdeu... teria ele dei-
xado um bilhete que voou de cima da mesa quando ela abriu a porta? 
Olhou logo, procurou embaixo da mesa da cozinha, depois embaixo 
da cama. Mal completara 24 horas, continuava dizendo a si mesma.

Mas, quando acordou na manhã seguinte e seu celular continuava 
em silêncio, reconheceu suas desculpas pelo que eram. O que ela ainda 
não conseguia encarar eram as implicações da ausência dele.

Desceu a escada para preparar uma xícara de chá, depois digitou 
o número da delegacia de polícia.

— Hummm... eu gostaria de retirar a denúncia sobre uma pessoa 
desaparecida que fiz ontem à noite. — Ela forneceu o número do 
protocolo sentindo-se humilhada, uma idiota completa.

— Ah, olá senhorita Bancroft. Então você o encontrou, afinal? — 
Ela reconheceu a voz do jovem policial.

— Não exatamente, mas acho que sei onde ele está.
O policial ficou em silêncio por um instante.
— Tudo bem... então tem certeza de que não quer que continuemos 

as buscas?
— Sim, tenho. Obrigada.
— Então está certo. Vou tirar a denúncia do sistema. Entre em 

contato se precisar de mais alguma ajuda.
Ela largou o telefone com cuidado sobre a mesa da cozinha. Cam-

baleou escada acima de volta à cama e rastejou para baixo do edredom. 
Nenhuma lágrima agora. Nem raiva. Apenas nada, nada, absoluta-
mente nada.
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c a p í t u l o  1

10 de setembro 2012

— Vou dar uma saidinha rápida para fazer umas compras e volto em 
uns 45 minutos. Seus óculos estão aqui, o telefone também. A senhora 
vai ficar bem?

Flora arrumou as coisas que estavam em cima da mesinha lateral, 
deixando o telefone na posição mais acessível possível, depois colo-
cou o jornal no colo da idosa, aberto em uma página que relatava as 
aventuras de Pippa Middleton. Sabia que, quando voltasse, a página 
não teria mudado, mas Dorothea Heath-Travis, de 93 anos, gostava 
de manter a ilusão de que lia o jornal pela manhã.

— Espero que sim — respondeu Dorothea, calma e controlada. Sua 
fala não havia se recuperado completamente após o último pequeno 
derrame.

— Ligue se precisar de mim. Ou do Keith. Disque um para mim, 
dois para o Keith. — Flora dizia isso todas as manhãs antes de sair 
para fazer as compras, mas nunca tinha certeza de que Dorothea se 
lembraria, caso houvesse necessidade. Nos dois anos em que trabalhava 
ali, entretanto, nunca houvera.

De sua poltrona perto da janela, a velha senhora olhou para Flora, 
uma expressão divertida no rosto. Detestava exageros. Mas não respon-
deu, apenas inclinou a cabeça para o papel, com os cabelos brancos, e 
agora ralos, cuidadosamente enrolados em um pequeno coque francês. 
O aposento estava em silêncio, inundado pela luz da manhã que re-
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velava a desgastada capa das poltronas, o papel de parede e o carpete 
desbotados — tudo de boa qualidade em seus melhores dias, mas já 
velhos fazia pelo menos 15 anos. Rene Carmichael, amiga de Dorothea 
que tinha procuração legal para os assuntos da velha senhora, estava 
sempre resmungando sobre o estado lastimável do apartamento, mas 
a proprietária parecia não notar ou, se notava, não se importava.

Flora passou pelo hall, apanhando seu cardigã do cabide próximo à 
porta e vestindo-o sobre o uniforme, um disforme vestido azul-claro. 
Olhou-se rapidamente no ornamentado espelho oval na parede e fez 
uma careta. Seus olhos castanho-dourados pareciam enormes em seu 
rosto, que ela sabia ser muito pálido, muito fino. Mas aquele havia sido 
um dos verões mais úmidos já registrados, mal se viu um raio de sol 
até fins de julho, e ela não podia se dar ao luxo de ir embora... não 
havia ninguém com quem ela quisesse particularmente ir embora... 
ajeitando a faixa do rabo de cavalo, deixou o cabelo escuro cair so-
bre os ombros antes de puxá-lo novamente para trás e para longe do 
rosto. Preferia não sair vestida assim a menos que tivesse um casaco 
apropriado para esconder o uniforme, mas engoliu o orgulho. Não 
fazia sentido se trocar apenas para uma rápida ida ao supermercado. 
E quem a veria?

— Dia, Florence — disse Keith Godly, porteiro do bloco, com a 
cabeça apontando de lado, por trás de seu computador.

— Olá, Keith. Teve um bom fim de semana? — perguntou Flora 
sem pensar. Sabia qual seria a resposta. Keith nunca tinha um bom 
fim de semana.

O porteiro, como de costume, soltou um gemido e baixou o tom 
de voz, flexionando os ombros musculosos sob o terno escuro.

— Nah... a mesma coisa de sempre, mesma coisa de sempre. Mal-
ditos inquilinos e suas reclamações sobre vazamentos no banheiro ou 
chaves perdidas. Aquela mulher nova do número 24 me interfonou 
três vezes no sábado à noite porque um cachorro estava uivando de-
sesperadamente em algum lugar. Estava me deixando maluco também, 
porra, mas nem era no nosso bloco. Ela achou que eu era a porra do 
Superman?
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Flora acenou com a cabeça, com simpatia.
— O problema é que você é um alvo fácil, bem embaixo do nariz 

deles.
— Esse não é o único problema na minha vida também, não é?
Flora acenou com a cabeça de forma solidária e caminhou até 

a entrada principal. Gostava de Keith. Ele era infinitamente gentil 
com Dorothea, ajudava Flora com pequenas tarefas no apartamento 
sempre que ela solicitava, como trocar a lâmpada do banheiro ou 
reprogramar os canais da TV a cabo, mas a enfermeira não estava 
disposta a ouvir novamente o conto de sua vida miserável desde que 
ele fora obrigado a deixar o Exército — sua única paixão. Suas costas, 
a causa da baixa, estavam boas agora, ele insistia. Mas, para Keith, 
a vida havia acabado.

— Vai estar aqui na próxima meia hora?
— Para você, Florence, estarei aqui um milhão de vidas.
A tentativa de flerte foi acompanhada de um suspiro teatral que a fez 

rir e trouxe até mesmo um sorriso à figura pesada e lúgubre de Keith.
Assim que saiu do prédio, respirou lenta e demoradamente, feliz 

por estar ao ar livre em um dia de final de verão, o vento afiado com 
uma pitada do outono por vir, mas ainda agradavelmente quente. Doze 
horas no apartamento, sempre a postos, mesmo quando Dorothea 
tirava sua soneca da tarde, era pesado, e ela saboreava esses breves 
momentos que tinha para si. Virou à direita para a Gloucester Road, 
em direção à estação do metrô, cruzou a movimentada Cromwell 
Road e entrou na galeria da esquina. O supermercado ficava na outra 
extremidade, e ela gastava um tempo... olhando os cremes faciais na 
Boots, que decidiu que não cabiam em seu orçamento, e espiando a 
butique cara de joias.

O mercado ainda não estava cheio. Pegou uma cesta e começou 
pela seção de hortifrúti. Uma maçã Bramley ou algumas ameixas para 
cozinhar, alho-poró — o item preferido de Dorothea — cenouras, ba-
tatas para um purê. Talvez levasse um frango hoje... para variar o peixe 
ensopado de sempre. Estava pegando alguns tomates para o próprio 
almoço quando um braço cruzou rudemente a sua frente e pegou um 
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saco de cenouras orgânicas da caixa à esquerda dos tomates. Nenhum 
“com licença”, nada de desculpas. Irritada, Flora se virou para encarar 
o dono do braço e congelou. Por um momento, parou de respirar, e 
então seu coração disparou.

— Fin? — Ela ficou surpresa por emitir algum som.
O homem, obviamente também tomado de surpresa, apenas olhou 

para ela por um momento.
— Flora.
Ela sabia que seu rosto pálido estava corado, podia sentir o calor. 

Passou a mão pelos cabelos, meio inconscientemente, pegando os fios 
escuros que escapavam da faixa e alisando-os de volta.

— Meu Deus, Flora. É você mesmo? — Fin McCrea continuava 
olhando para ela.

Ele estava exatamente igual, ela pensou, tão bonito. Alto e atlético, 
com mais de 1,80 metro, o cabelo clareado pelo sol num emaranhado 
selvagem dolorosamente familiar para ela. Usava jeans e uma camiseta 
vermelha desbotada ostentando o logo da ONG Save the Children, a 
onipresente mochila preta pendurada nos ombros largos.

— O quê... o que você está fazendo aqui? — perguntou ele.
— Compras? — Ela sorriu, e ele também, os brilhantes olhos 

cinzentos vincados com expressão divertida. — E você? Não é a sua 
vizinhança habitual, oeste de Londres.

Flora falava, mas mal se dava conta do que estava dizendo. Fazia 
três anos — ela sabia até quantas horas exatas — desde que o vira pela 
última vez.

Fin colocou a cesta no chão a seus pés e balançou a cabeça.
— É uma longa história. Vou ficar com um amigo no Queen’s Gate. 

Sofri uma queda muito feia em janeiro.
— O que aconteceu? — perguntou ela, mais para ganhar tempo do 

que propriamente por querer os detalhes terríveis.
— Eu estava em Chamonix guiando um velho italiano e a borda 

em que eu estava de pé desabou... a maldita rocha simplesmente des-
pencou da lateral da montanha. Ele ficou bem, por milagre, mas eu 
bati em uma parede de rocha e apaguei. Eles me trouxeram de volta 
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para o Reino Unido e tudo foi bem emendado, menos o pino na minha 
perna, que está não está muito bom. Precisei voltar para o hospital.

Enquanto ele falava, ela apenas o olhava, observando cada movi-
mento de seu rosto, olhou a mão quadrada segurando a alça da mochila 
e os pelos dourados em seus braços sempre bronzeados.

— Mas de resto está tudo bem?
Ele encolheu os ombros.
— Acho que sim. Quebrei o quadril, tive uma fratura exposta na 

coxa. — Ele apalpou a perna direita. — Duas vértebras lombares fratu-
radas, sabe Deus mais o quê. Os médicos cansaram de me contar. Não 
suporto Londres, você sabe, mas é mais fácil estar perto do hospital 
para fazer o acompanhamento. Colocaram mais placas de metal em 
mim do que num tanque Sherman. — Ele olhou para Flora com um 
ar interrogativo, como se esperasse agora algum relato dela.

— Parece que você tem sorte de estar vivo.
— Sorte de estar vivo e também de andar, como disse o médico — 

completou ele, o rosto se abrindo num meio sorriso.
Os dois ficaram em silêncio. Flora não sabia o que dizer, nem para 

onde olhar. A adrenalina percorria seu corpo, deixando-a instável e 
fria. Agarrou-se à alça de plástico da cesta de compras como se fosse 
sua tábua de salvação.

— É melhor eu ir andando. Estou em horário de trabalho — disse, 
finalmente, mas continuou plantada ali.

— Você não está trabalhando no Charing Cross, está? Foi onde eu 
estive... entrando e saindo durante todo o ano. Seria estranho, não? 
Nós dois no mesmo lugar sem saber disso.

— Não, não. Sou enfermeira particular agora, trabalho aqui perto. 
Eu precisava de uma pausa...

Finlay McCrea e ela, parados no meio de um supermercado de 
Londres, tendo uma conversa educada como se fossem velhos colegas 
botando o papo em dia? Ela precisava sair logo dali.

— Flora. — Quando ela se virou para ir embora, ele estendeu a 
mão e tocou seu braço, provocando um choque que percorreu o corpo 
dela como uma descarga elétrica. — Foi... incrível ver você. Parece que 
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passou uma vida inteira. Não vá embora sem me dizer como posso 
entrar em contato com você.

Ela sentiu uma onda de raiva.
— Para quê?
Ele pareceu surpreso com o tom dela.
— Bom, ahn... eu pensei que poderíamos nos encontrar. Tomar um 

drinque ou algo assim enquanto estou por aí...
Um drinque? Parecia algo tão normal. Como se sair para tomar uma 

bebida pudesse controlar o turbilhão de sentimentos que ela tinha por 
aquele homem.

— Desculpe... é... não é um bom momento. Tenho muito o que 
fazer — disse ela, vendo a expressão dele ficar desanimada. — Mas foi 
bom ver você também — acrescentou, ouvindo o tom formal, quase 
empertigado de sua voz quando saiu apressada. E imediatamente se 
arrependeu de ter feito isso.

O restante das compras foi feito em um borrão. Ela percorreu os 
corredores pegando mecanicamente os itens necessários nas pratelei-
ras, sem se atrever a levantar a cabeça para o caso de cruzar com ele 
de novo. Sentiu-se tonta mas manteve o foco até estar segura fora do 
supermercado, então praticamente correu de volta para o apartamento 
de Dorothea como se o diabo estivesse em seu encalço.

Keith não havia saído de sua mesa. Ele levantou o olhar quando 
ela despontou na esquina.

— Sem pânico. Não ouvi um só pio dela.
— Ah... obrigada, obrigada por ficar de olho.
— Você está bem? — Ele a examinou através da escuridão do corredor.
— Sim, estou bem. — Ela abriu um grande sorriso e rapidamente 

fechou a porta do apartamento atrás de si, sendo capaz de relaxar 
apenas quando houvesse uma barreira física entre ela e Fin McCrea.

Naquela noite, Flora estava na imaculada e moderníssima cozinha 
de sua irmã contando a ela sobre o encontro no supermercado. Eram 
quase nove horas — Flora saíra do trabalho às oito, e Prue tinha aca-
bado de chegar da inauguração de uma galeria no West End.
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Prue pegou uma taça de vinho no armário e a colocou sobre a ban-
cada polida de granito preto com um tilintar seco. Serviu vinho tinto 
de uma garrafa já aberta de Shiraz australiano e entregou a Flora, o 
rosto determinado e furioso.

— Homem desgraçado.
Prue, três anos mais velha que Flora, era completamente diferente 

da irmã. Parecia bem para seus 44 anos, usava roupas clássicas e caras, 
mas sempre com um quê da tendência do momento. Os cabelos curtos, 
em camadas loiras de bom gosto, emolduravam um rosto redondo 
raramente visto sem maquiagem pesada. Suas unhas eram compridas, 
bem-feitas e esmaltadas em carmesim brilhante. A única semelhança 
com a irmã eram os olhos castanhos salpicados de dourado. Ambiciosa 
financeiramente desde novinha, Prue era agora uma designer de inte-
riores de considerável fama e popularidade entre os ricos estrangeiros 
com casas em Londres. Ela nunca parava de trabalhar. Seu marido, 
Philip, um advogado, era normalmente o único em casa para jantar 
com a filha adolescente, Bel.

— Ele queria tomar um drinque comigo — contou Flora.
De alguma forma, ela conseguira passar o resto do dia com uma cer-

ta aparência de normalidade. Rene havia ido tomar chá com Dorothea, 
o médico fez uma visita; Mary, a enfermeira da noite, a alugara com 
divagações sobre o que todos fariam se Dorothea morresse. Portanto, 
Flora ainda não havia tido tempo para pensar no que acontecera.

— E você disse não, certo? — perguntou Prue, não tão concentrada 
enquanto checava seu BlackBerry e respondia de imediato a alguma 
mensagem que acabara de receber. O celular de Prue nunca estava 
fora do alcance de sua mão. Largando-o temporariamente sobre a 
bancada, ela abriu a geladeira e tirou uma caixa de abóbora-menina 
e ravióli com sálvia, um saco de agrião, um limão e um pedaço de 
queijo parmesão. — Você já comeu?

Flora balançou a cabeça.
— Onde estão Philip e Bel?
— Bel vai ficar na casa da Holly... tramando alguma maldade adoles-

cente, aposto. E Philip foi jantar com um colega de faculdade. — Prue 
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parou o que estava fazendo para olhar a irmã com atenção. — Você 
não deu seu telefone para ele, deu?

— Não, não. Claro que não. — Então ela caiu no choro.
— Querida... venha cá. — Prue abraçou Flora. — Pobrezinha, deve 

ter sido um choque terrível.
Flora relaxou nos braços da irmã por um momento, mas logo se 

afastou, enxugando as lágrimas com a manga do cardigã. Prue, com 
um olhar desaprovador, passou-lhe um pedaço de toalha de papel.

— Foi um choque.
— Pelo amor de Deus, o que ele estava fazendo no Waitrose da 

Cromwell Road? Ele passa a vida toda escalando montanhas.
— Ele disse que sofreu uma queda feia. Estava no hospital Charing 

Cross cuidando da perna.
Flora tomou um gole do vinho e se acomodou em um dos bancos 

altos de faia alinhados em um dos lados da ilha quadrada no meio da 
cozinha. A casa da irmã sempre a encantara. Ela sabia, claro, que era o 
cartão de visitas de Prue para seu negócio de design, mas ainda assim 
não havia nenhuma bagunça, nada fora dos armários ou das gavetas. 
Apenas linhas brancas, limpas e brilhantes, pontuadas por uma obra 
de arte aqui e outra ali, um elegante vaso de flores, um arranjo de frutas 
de bom gosto. Nem mesmo moedores de sal e pimenta ou uma garrafa 
de azeite de oliva maculavam a perfeição negra e polida da cozinha.

— Bem feito para aquele idiota.
Prue colocou no fogo uma panela com água, apertando repetida-

mente os controles da placa de cerâmica até que a placa halógena se 
acendeu. Ela se inclinou sobre a ilha central.

— Você não quer vê-lo de novo, não é? Depois do que ele fez... Só 
se você fosse louca.

— Não...
Diante da indignação da irmã, Flora não ia discutir. Seria muito 

para ela naquele momento, mas não tinha tanta certeza assim do que 
queria. Parte dela desejava mais que tudo no mundo se sentar com Fin 
McCrea, conversar e rir... e talvez experimentar a intensa energia sexual 
que sempre existiu entre eles. Mas outra parte dela queria correr mil 
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quilômetros na direção oposta, de tão apavorada com o pensamento 
de que pudesse depender dele para qualquer coisa novamente.

Prue olhou para ela, desconfiada.
— Você não parece nem um pouco decidida. — Ela encheu nova-

mente o copo de Flora e foi dar uma olhada na água. Havia fervido, 
então colocou os raviólis para cozinhar, mexendo com uma colher de 
pau para separar as trouxinhas.

— Acho que não.
— Ahn? — Prue virou-se, deixando escapar um suspiro de horror. 

— Flora!
Flora ergueu a mão.
— Está bem, está bem, eu entendo o que você está dizendo e con-

cordo, é claro que concordo. Mas...
— Mas nada. Você não pode cair nessa, querida. De jeito nenhum. 

Oito anos juntos, e de repente ele foi embora. Nunca ligou para você, 
nunca sequer escreveu. Simplesmente desapareceu numa dessas mon-
tanhas malditas.

Flora encontrou o olhar furioso da irmã.
— Eu sei de tudo isso.
— Não, acho que você não sabe. Não se está mesmo considerando 

gastar um segundo sequer na companhia daquele cretino. — Prue fez 
uma pausa, como se estivesse reunindo seu arsenal antes do ataque. — 
Ele partiu seu coração, arruinou a sua carreira. Por causa dele, é im-
provável que você tenha os filhos que gostaria de ter. Ele fez você entrar 
em uma depressão da qual só agora está se recuperando. Que parte 
disso parece uma boa ideia para você?

Flora acabou admitindo que Prue tinha razão, mas isso não queria 
dizer que encontrar Fin não tivesse desencadeado todos os sentimentos 
que, por quase três anos, ela tentava reprimir. E sem sucesso. O tera-
peuta a quem fora encaminhada quando estava deprimida tinha dito 
que ela precisava de um “encerramento”, de ser capaz de colocar um 
ponto-final no relacionamento. Mas como ela poderia fazer isso sem 
saber por que Fin a havia deixado tão de repente? Talvez, pensou, fosse 
importante vê-lo novamente: para perceber por si mesma o cretino 
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egoísta que ele era, em vez de apenas ouvir isso de todo mundo. Ela 
ignorou a voz em sua cabeça, que dizia: “esta é a minha desculpa e eu 
estou me agarrando a ela”.

— Oi? Fale comigo... — Prue estava sacudindo a colher na frente 
da irmã.

Flora sorriu.
— Desculpe. Eu só estava pensando. Não precisa se preocupar. 

Não é como se ele estivesse atrás de mim de novo. Se fosse isso, teria 
entrado em contato anos antes. Ele sabe onde você mora.

Prue desviou o olhar por um momento. Parecia prestes a dizer 
alguma coisa e então aparentemente mudou de ideia.

— De qualquer maneira, não dei meu número para ele.
— Nossa, que notícia ótima. — Prue franziu os lábios e olhou pela 

sala. — Não é com os planos dele que estou preocupada... — completou.

Depois do jantar, Flora desceu as escadas para o apartamento no 
subsolo da grande residência da irmã em Cornwall Crescent, perto de 
Ladbroke Grove. Por mais que Flora se irritasse com o que considera-
va a abordagem dura e pragmática da irmã em relação à vida, havia 
sido Prue quem a acolhera depois que Fin desapareceu e a levara para 
morar com ela e Philip. Mais tarde, quando Flora atrasou muito o 
pagamento do financiamento da casa em Brighton, Prue sugeriu a ela 
que a vendesse e ficasse com eles, alugasse o apartamento no subsolo 
por um valor “de irmã para irmã”. Embora relutante, Flora concor-
dou, impotente diante da própria incapacidade. Sua única certeza 
naquela época, que havia sido um constante farol em sua escuridão, 
era de que Fin voltaria — hoje, amanhã, na semana seguinte... mas, 
à medida que os meses se passaram e ele não voltou, sua depressão 
foi se agravando.

Até aquele dia de setembro, três anos antes, Flora considerava boa a 
vida que tinha. Adorava seu emprego na emergência, gostava da agi-
tada e imprevisível natureza de vida e da morte no trabalho — mui- 
to mais excitante que o ritmo mundano da vida na enfermaria. E ti- 
nha Fin.
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É verdade que o trabalho dele — e sua obsessão — era escalar mon-
tanhas. Como não havia muitas montanhas em Brighton, ele ficava fora 
durante boa parte do tempo. E, quando voltava para casa, mostrava-
-se inquieto desde o primeiro dia, louco para sair da cidade de novo. 
Sempre que ela tirava alguns dias de folga, ele a levava para longe, os 
dois montados em sua elegante Triumph America. Eles haviam visto 
o amanhecer do topo do monte Snowdon, acampado em abrigos nas 
montanhas suíças com as cabras, subido o Kilimanjaro, encarado do 
deserto a Timbuktu, literalmente. Se a escala de plantão dela signifi-
cava que ficariam presos em casa, ele fumava um baseado, mexia na 
moto, e, principalmente, fazia tentativas malsucedidas de reformar 
a pequena casa geminada deles, sete minutos de caminhada do mar. 
E em meio a todas as aventuras havia aquela carga sexual poderosa 
que, Flora sentia, às vezes a dominava como se fosse uma droga. Ela e 
Fin podiam estar jantando, acordando pela manhã, caminhando pela 
praia... bastava apenas um olhar para que eles sentissem um desejo 
quase indecoroso. Quando ele voltava de alguma de suas expedições, 
tendo ficado fora por um ou dois meses, eles passavam fins de semana 
inteiros na cama. Fin não era apenas um namorado: por oito anos, ele 
havia sido um estilo de vida para Flora.

Grata por estar em casa, longe da irritação de Prue, ela preparou um 
banho e afundou na água bem quente com certo alívio. Havia bebido 
muito vinho tinto, mas mal tocara no ravióli. Sentia-se confusa e um 
pouco enjoada. Tudo o que conseguia enxergar, deitada ali, imóvel, 
com a água quente quase até o pescoço, eram aqueles brilhantes olhos 
acinzentados que ela conhecia melhor do que os próprios, a expressão 
sempre demonstrando certa vaidade e um tanto vaga, um despren-
dimento da realidade à volta dele, mas também um equilíbrio entre 
humor e charme que era como ele se conectava com o mundo.

Ela se perguntou se ele havia mudado. Mas que diferença faz se ele 
mudou ou não?, perguntou a si mesma. Eu o dispensei. Ele não vai 
se dar ao trabalho de tentar me encontrar. Então, reconhecendo isso, 
teve uma sensação quase dolorosa de perda.
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c a p í t u l o  2

11 de setembro

— Quer ir ao parque hoje? — perguntou Flora a Dorothea, na manhã 
seguinte. — Está um dia muito bonito lá fora.

Ela havia acabado de banhar a idosa na cama e a estava vestindo, 
colocando a calça azul-marinho, com elástico na cintura, que Rene 
havia comprado na Marks & Spencer na promoção, juntamente com 
um cardigã e uma blusa bege com horríveis tons pastel de azul, rosa 
e verde que encontrou muito barata nos saldos de vários outlets do 
Edinburgh Woolen Mill. “Toda vez que vejo uma loja, entro. Sempre 
tem alguma coisa em oferta”, dissera Rene a Flora com orgulho.

— Eu... creio que sim — respondeu a velha senhora, insegura, 
usando suas poucas forças para lutar com o braço do cardigã cor-de-
-rosa do dia. — Mas... Dominic disse que talvez fizesse uma visita.

— Ah, está bem. — Flora controlou a irritação. Dominic era so-
brinho-neto de Dorothea e, na opinião da enfermeira, um puxa-saco 
grudento. — Ele disse o horário que vinha?

Dorothea encolheu os ombros levemente.
— Talvez só mais tarde.
— A senhora não precisa ir ao parque se não quiser — disse Flora 

enquanto a ajudava a sair da cama, apoiando-a contra o semicírculo 
da estrutura de alumínio do andador para a agonizante e lenta cami-
nhada até a poltrona na sala de estar.
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— Acho que eu gostaria de ir. — Dorothea sorriu para Flora, os 
olhos pálidos ainda maiores por trás dos óculos.

Keith pulou da mesa assim que viu Flora empurrando a cadeira de 
rodas de Dorothea para fora do apartamento.

— Bo-oo-om dia, senhora H.T. E como estamos hoje?
— Eu estou muito bem, Sr. Godly. Mas receio não poder falar por 

Flora.
Keith riu.
— Touché! — Ele sorriu para a idosa, cujo rosto se iluminou em 

resposta. — Eu mereci essa.
Nunca subestime Dorothea, pensou Flora com satisfação. O peque-

no derrame que ela havia sofrido cerca de um mês atrás tirara algo 
dela, assim como os vários outros ataques isquêmicos transitórios que 
lhe acometeram. A cada vez ela perdeu um pouco de terreno, fisica-
mente falando, mas, mentalmente, embora sua fala fosse mais lenta, 
ela parecia afiada como sempre.

As alamedas de Kensington Gardens valiam o longo percurso com 
a cadeira de rodas. Cheias de paz e ladeadas por flores na maior parte 
do ano, repletas de pequenas vidas selvagens, eram um paraíso no 
agitado entorno urbano. Atualmente, era a única experiência real de 
Dorothea no mundo exterior, e ela se divertia.

— Olhe... — Dorothea estendeu a mão para um esquilo parado a 
centímetros em frente à cadeira de rodas observando-a. — Temos pão?

Flora deu a ela um punhado de migalhas de uma sacola plástica 
pendurada em uma das barras da cadeira de rodas. Uma criança 
pequena também viu o esquilo e se aproximou, ajoelhando-se tran-
quilamente para olhar. Dorothea deu à menininha algumas migalhas, 
que o esquilo agarrou avidamente, fazendo a criança rir. O som da 
risada fez o esquilo correr para os arbustos.

Normalmente, Flora teria sentido prazer com a cena, mas hoje esta-
va distraída. Desde que acordara, Fin não saíra de seus pensamentos. 
Ela começou a olhar para os lados assim que deixou o apartamento 
da senhora Heath-Travis, ao mesmo tempo querendo e temendo topar 
com ele. Não fazia a menor ideia de quanto tempo ele estava morando 
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com o amigo, pois não lhe dissera. Mas ela sabia que ele nunca ficava 
muito tempo em um só lugar.

— Flora, prazer em vê-la. — Dominic Trevellick, sobrinho-neto 
de Dorothea, filho da filha da irmã dela e seu único parente vivo, 
estendeu-lhe a mão.

— Olá, Dominic. — Relutantemente, ela sacudiu a mão flácida e 
úmida que ele lhe estendeu e forçou um sorriso.

Dominic era baixo e nada esbelto. Antiquário de profissão, tinha 
mais ou menos a mesma idade dela, mas vestia-se de maneira con-
servadora, com um blazer azul-marinho de fios amarelo-manteiga, 
um colete de seda combinando com a gravata-borboleta paisley e 
mocassins marrons. O cabelo loiro, bem penteado, escurecido com 
tintura e raspado bem curto e os grandes óculos de aro de tartaruga 
lhe davam um ar de coruja que parecia dominar seus olhos azuis 
aguados.

— Como ela está? — Dominic baixou a voz com uma expressão 
deliberada de preocupação no rosto.

— Ela está muito bem.
— Ótimo, ótimo. — Ele esperou, parecendo incomodado. — Posso 

entrar?
Flora assentiu.
— Ela está esperando você.
Flora foi para a cozinha fazer o chá e desembrulhar o bolo de 

gengibre-de-jamaica que Dorothea sempre pedia a ela que levasse para 
o sobrinho-neto. Ela o ouviu conversando com a tia, o tom de voz 
baixo dele soando alto no apartamento silencioso. Ele mal a visitara 
nos primeiros 18 meses que Flora trabalhou para a velha senhora, 
mas, desde então, aparecia com mais frequência e regularidade. Flora 
soube, por um momento de fraqueza de Rene, que Dominic era o her-
deiro de Dorothea, então talvez ele estivesse apenas tomando conta de 
seu legado. Ainda que Dominic não tivesse nunca lhe dado motivos, 
Flora não confiava totalmente nele. A tia, entretanto, parecia sempre 
encantada em sua companhia.
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Ela levou a bandeja de chá para a sala e colocou-a na mesinha la-
teral. Dominic, sempre a postos para mostrar seu “berço”, insistia 
no costume de colocar o leite por último. Isso parecia bobagem para 
Flora, porque depois era preciso mexer o chá, e, quando se colocava 
o leite primeiro, o chá se misturava sozinho. Mas ela colaborou e deu 
a Dominic sua xícara de chá, depois ofereceu-lhe a jarra de leite.

— Maravilhoso. Muito obrigado. — Ele sorriu para Flora de seu 
lugar no antigo sofá de chita. — Eu já disse isso, mas direi novamente: 
a senhora tem muita sorte, tia Dot, por ter essa moça especial cuidan-
do da senhora. — Ele serviu o leite em sua xícara e devolveu a jarra a 
Flora. — Mas estou certo de que a senhora sabe disso.

Dorothea assentiu com a cabeça devagar.
— Ela é maravilhosa — disse Dorothea, falando pausadamente, 

mas com profunda sinceridade, e Flora se viu corando.
— Estarei na outra sala, se precisarem de mim — disse ela à idosa, 

escapando alegremente para a cozinha.
Quando voltou à sala de estar, Dominic estava de pé próximo às 

portas francesas que levavam à varanda e, em seguida, por degraus 
de ferro, para os jardins comuns nos fundos dos apartamentos. Ele 
ainda segurava a xícara e o pires em uma das mãos, mas, com a ou-
tra, acariciava a superfície de uma pequena caixa-mesa de nogueira 
colocada perto da janela.

— Essa é uma peça maravilhosa, tia Dot. Não havia reparado nela 
antes.

Dorothea virou-se o máximo que pôde e olhou para a mesa.
— É georgiana, creio. Uma mesa de costura. Abra, o interior é bem 

interessante.
Dominic virou a pequena chave metálica, e a tampa se abriu. Flora 

nunca tinha visto o interior do móvel. Era organizado e dividido em 
pequenos nichos, alguns ainda continham carretéis de linhas colo-
ridas, uma fita métrica, pequenas tesouras douradas e um dedal. A 
tampa exibia uma delicada marchetaria floral.

— Esplêndida. — Dominic inclinou-se para observar o detalhe. — E 
está em ótimas condições. Deve valer algumas centenas em um leilão.
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— Era da minha mãe. Eu não ligo muito para ela — disse Dorothea 
num tom excepcionalmente desdenhoso.

Flora raramente a ouvia falar da mãe. Do pai, sim. Dorothea fa-
lava muito dele, e sempre com grande afeição. Tinha um retrato dele 
pendurado acima da lareira. Era um homem eduardiano bonito, com 
o nariz aquilino da filha e um impressionante bigode encerado. No 
retrato, tinha um estilo quase arrogante, o peito estufado, a cabeça 
ligeiramente jogada para trás e a mão repousando sobre a cornija de 
mármore, como se ele fosse no mínimo um capitão da indústria — 
quando na verdade trabalhava no ramo de seguros.

Dominic se sentou.
— Bem, se algum dia precisar de dinheiro extra, certamente poderei 

vendê-la para a senhora.
A tia-avó ergueu as sobrancelhas e olhou para Flora com ar in-

terrogativo, mas ela não soube como responder, então, continuou 
recolhendo as xícaras, o bule de chá e os pratos repletos de migalhas 
do bolo de gengibre. Ela obviamente não podia se envolver em nada 
que tivesse a ver com as finanças dos pacientes, mas, se pudesse dar 
um jeito, não deixaria Dominic chegar nem perto da mesa de costura 
de nogueira.

Quando estava saindo do cômodo, ouviu Dorothea dizer, com certo 
esforço, daquele seu jeito lento:

— Talvez você deva fazer isso. Eu nunca a uso. Realmente não 
preciso mais das coisas.

— Flora?
Ela deu um pulo. A torneira estava aberta enquanto lavava o bule 

marrom, e a enfermeira não ouviu Dominic chegar por trás dela na 
cozinha pequena.

— Desculpe, assustei você.
Flora se virou, as mãos molhadas ainda segurando o bule.
— Está tudo bem? — perguntou ela.
— Tudo, tudo. Só gostaria de informar que levarei a mesa de cos-

tura.
— Agora?
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— É melhor. Tia Dot quer vendê-la. Ela falou que deseja se livrar de 
algumas peças antes de morrer. Torna as coisas mais fáceis. Tenho um 
leilão em algumas semanas, então preciso levá-la ao salão de vendas 
para ser catalogada.

— Ah... tudo bem. Você comunica isso a Rene ou eu falo com ela?
Dominic pareceu confuso.
— Ela precisa saber?
— Eu só não que ela acuse as enfermeiras de dar sumiço em coisas 

do apartamento — explicou Flora.
— Ah, não, não. É claro que não. Eu não tinha pensado nisso. Dou 

uma ligada para ela quando chegar em casa.
— Muito obrigada.
Dominic não saiu dali. Ele tinha esse estranho hábito de dizer 

alguma coisa e então ficar esperando, mesmo quando Flora já havia 
respondido, olhando para ela através de seus óculos de coruja, como 
se estivesse aguardando que a enfermeira falasse mais alguma coisa. 
E em geral, apenas para romper o silêncio, ela cedia.

— Você consegue carregar sozinho?
— Não é pesada. Vou só trazer o carro para mais perto.
Assim que ele saiu do apartamento, ela foi até Dorothea.
— Dominic está levando a mesa agora. É essa a ideia? — perguntou 

Flora, querendo se certificar de que a velha senhora compreendia o 
que estava acontecendo.

Dorothea olhou para ela impassível por um momento.
— A mesa de costura da mãe da senhora, no canto. A senhora pediu 

a Dominic que a vendesse.
Dorothea assentiu.
— Nunca gostei dela. Ela me lembra aqueles modelos que eu tinha 

que costurar quando criança. Ponto-cruz me levava às lágrimas. Nunca 
peguei o jeito daquilo.

— Então a senhora está contente com o fato de que ele irá vendê-
-la? — Flora fez uma pausa, sem saber exatamente como expressar o 
que queria dizer. — Eu... não creio que precise do dinheiro, caso esteja 
preocupada com isso.
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Dorothea balançou a cabeça.
— Eu não pensei nessa questão... Mas é melhor me livrar das coisas 

agora, talvez, do que deixar tudo para ser resolvido quando eu estiver 
morta. E ele é tão gentil, se dando a todo esse trabalho por mim.

A campainha tocou naquela noite quando Flora estava sentada no sofá 
com uma tigela de sopa de cogumelos no colo, vendo Holby City na 
TV. Ela olhou através das grades da janela que dava para os degraus 
que levavam ao pavimento e viu a sobrinha fazendo uma careta en-
graçada enquanto chegava bem perto da porta para evitar a chuva. 
Flora a deixou entrar.

— Oi, meu bem. Perdeu suas chaves de novo?
Bel assentiu, sorrindo pesarosamente ao abraçar a tia.
— É. Segunda vez esse mês. A mamãe vai me matar.
— Elas provavelmente estão em algum canto lá em cima.
Bel balançou a cabeça.
— Isso seria muita sorte.
— Vale a pena procurar antes que de contar à mamãe.
A garota se jogou no sofá e olhou para a sopa.
— Tem mais? Estou morrendo de fome.
A sala era aberta, e a pequena cozinha ocupava o comprimento da 

janela, com a sala de estar atrás, além de um quarto e um banheiro 
embaixo da escada que levava à casa principal. Prue havia autorizado 
Flora a decorar o ambiente como quisesse, e o resultado foi uma coleção 
aleatória de móveis, almofadas e tapetes da casa de Brighton, que deu 
um ar aconchegante e meio boêmio ao pequeno espaço.

Flora esquentou o restante da sopa e cortou um pedaço de pão 
integral.

— Torrada?
Bel fez que sim com entusiasmo e se enroscou contente na única 

poltrona do ambiente. Ela era pequena para a idade, esguia e amável 
como o pai, com carinha de levada e olhos castanhos alegres. Havia 
recentemente remodelado os longos cabelos castanhos até a cintura em 
um corte gamin que assentou lindamente em torno de seu rosto — o 
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que fez sua mãe chorar por dias. Mas o verdadeiro Armagedom de 
Prue eram as roupas de Bell. Para sua grande frustração e irritação, a 
filha não nutria nenhum interesse por moda — normalmente vestia 
jeans e uma camiseta velha ou um suéter frequentemente surrupiado 
da gaveta de alguma amiga. Ela nunca usava maquiagem e parecia 
ter 12, e não 15 anos. Com o dinheiro que suas amigas gastavam em 
roupas e gloss, Bel comprava livros sobre teatro, ingressos para peças 
ou participava de oficinas de teatro nos fins de semana e nos feriados 
escolares. Ela queria ser cenografista, não atriz ou diretora — um 
pequeno consolo para os pais que, Flora sabia, haviam estabelecido 
o Direito como o caminho para o futuro brilhante da filha. Por um 
tempo, as duas ficaram sentadas e comeram em silêncio.

— Mamãe disse que Fin voltou — comentou Bel, lançando um 
olhar cauteloso para a tia.

Flora desejou que Prue não tivesse falado nada. Quanto mais as 
pessoas falam sobre o homem, mais real a presença dele se torna, ela 
pensou.

— Sim. Bom, ele não voltou. Eu só esbarrei com ele no supermer-
cado.

— Você não vai se encontrar com ele, vai? Acho que a mamãe pensa 
que você vai. Ela está surtando.

Flora riu.
— Obviamente ela não confia que eu vá ficar longe dele.
Bel estava franzindo a testa.
— Mas você acha que ainda ama o Fin?
Fin e Bel costumavam se dar bem. Ele não se interessava em ter 

um relacionamento com ela como criança, mas a levava para nadar ou 
ia ao parque com a menina assim que acabavam de almoçar, sempre 
ansioso para escapar do confinamento e da interação social, nas raras 
ocasiões em que ele e Flora vinham até Londres visitar a família dela.

Flora se retraiu com a pergunta de Bel.
— Não... como poderia? — respondeu ela, afinal.
A sobrinha olhou para ela e esperou, com uma expressão preocu-

pada.
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— Suponho então que talvez eu ainda ame o homem que me ama-
va — acrescentou.

— Nossa! — Bel franziu a testa. — Isso é complicado. Mas... talvez 
ele ainda ame você. Você não sabe.

A televisão, pausada, subitamente voltou à vida, assustando as duas. 
Flora alcançou o controle remoto e a desligou.

— Eu sei que as pessoas deixam de se amar, mas não entendo 
como isso acontece — confessou Bel. — Quer dizer, se você tem esse 
sentimento intenso que toma conta de você como se não conseguisse 
respirar... para onde ele vai?

Flora sorriu e encolheu os ombros.
— Para onde, de fato?
— E ele pode voltar a qualquer momento, se já esteve lá uma vez? — 

persistiu Bel. — E se eu me apaixonar por alguém agora e acabar não 
dando certo por algum motivo? E aí eu reencontro essa pessoa de 
novo, digamos, daqui a vinte anos, quando eu estiver velha e casada 
com outro. Por que não poderia ter os mesmos sentimentos por ele 
que tive antes? Pode ser complicado mesmo.

Flora riu.
— É verdade. Mas, na maior parte das vezes, não funciona assim. 

Acho que os seus sentimentos pela nova pessoa se sobrepõem ao 
antigo amor. Ou as coisas que deram errado no passado, a raiva, o 
ressentimento, outras coisas, mudam seus sentimentos. Na maioria 
dos casos, os matam.

— Como foi com você e o Fin.
— Não... não como aconteceu com a gente. Nós fomos felizes, e aí 

ele foi embora. Não teve sentimento ruim para matar o amor.
— Então, se... — Bel fez uma pausa.
— É tarde e eu estou muito cansada. — Flora interrompeu Bel 

antes que a sobrinha pudesse dizer mais alguma coisa. — Acho que 
preciso ir para a cama.

— Sim, claro. Desculpe. — Bel ficou de pé. — Acho que está na 
hora de encarar a ladainha sobre as malditas chaves.

Flora sorriu e a abraçou.
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— Boa sorte.
— Se você ouvir a mamãe me atacando com um cutelo você vai 

até lá, não?
— Só se você gritar alto o suficiente. O isolamento acústico da sua 

mãe é o melhor que há.
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