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CARA

Barlow, Gloucestershire, Inglaterra, setembro de 2017

Era da descoberta que Cara mais gostava: vasculhar o esquecido, o
imortalizado na memória, o negligenciado e o acarinhado. Descobrir as
bugigangas e os tesouros deixados para trás e assegurar-se de que tinham a
oportunidade de contar a sua história.

Na Wilson’s Antiques & Curiosities, era sua função saber o onde e o
quando de cada objeto que entrava na loja. Mas eram o porquê e o quê que
mais a intrigavam. Quando respondia a estas perguntas, podia oferecer
àqueles bens outrora estimados uma nova vida junto de novos donos.

Quando Cara não conseguia desenterrar a história de uma peça, tecia
histórias para si mesma. Era mais fácil do que pensar acerca dos seus
próprios erros e dos arrependimentos que transportava consigo. Enquanto
trabalhava, podia escapar para o conforto da vida de outra pessoa durante
algumas horas.

A gravilha rangeu debaixo dos seus sapatos sem salto, já gastos, quando
parou para examinar a casa formidável que se encontrava à sua frente. O
Velho Vicariato era uma grandiosa mansão de calcário amarelo típica de
Cotswold, que se mantinha imponentemente de pé contra o duplo ataque
do clima e do tempo, pontuada por um par de colunas de ambos os lados da
porta branca frontal. Uma brisa ligeira agitava a hera que se estendia, ociosa,
entre o primeiro e o segundo pisos. Alguém tinha aberto uma das janelas do
terceiro piso, provavelmente na esperança de arejar a casa, que permanecera
desocupada desde a morte do seu proprietário, quase seis semanas antes.

A porta da frente abriu-se com um rangido, e o chefe de Cara, Jock



Wilson, avançou para o exterior na companhia de uma mulher loura de 40 e
poucos anos. Envergando um vestido azul-claro e branco, denotando
elegância e suavidade, a mulher contrastava fortemente com o tweed rígido e
os sapatos de pele engraxados de Jock.

— Menina Hargraves, chegou �nalmente — disse Jock.
Cara olhou de relance para o relógio de ouro antigo que a avó lhe havia

oferecido quando se formou na Universidade de Barlow, anos antes. Eram 9
horas em ponto, a hora exata a que Jock lhe dissera que chegasse — a menos
que tivesse lido mal o e-mail.

Uma explosão de pânico aqueceu-lhe o rosto. Não se podia ter enganado
nas horas. Tinha sido muitíssimo cuidadosa desde o seu primeiro dia, dois
meses antes. Tinha de ser. Aquele emprego era a sua oportunidade para
começar de novo.

— Sra. Leithbridge, esta é a minha assistente, Cara Hargraves. — A mão
de Jock fez um gesto varrido como se Cara fosse um bule de Limoges do
início do século ��� que estivesse a apresentar a leilão.

Ela engoliu em seco, tentando superar a preocupação, e cruzou as mãos
atrás das costas, na esperança de que o gesto transmitisse tanto deferência
como arrependimento.

— Os meus pêsames pela sua perda, Sra. Leithbridge.
A cliente dirigiu-lhe um sorriso mínimo, indiferente.
— Obrigada. Prossigamos, então. Tenho uma aula de ténis esta tarde.
Enquanto a mulher se retirava pela porta da frente, com as sandálias de

salto alto a bater nos mosaicos do chão, Jock ergueu as sobrancelhas a Cara,
como se dissesse: Foi em relação a clientes assim que te avisei.

— Não consigo perceber como me enganei nas horas — sussurrou Cara,
apressadamente, enquanto seguiam a cliente.

— Não chegou tarde, mas também não chegou cedo — disse Jock.
Hesitou em avançar.
— O quê?
— É preferível chegar cedo e esperar no carro do que deixar uma cliente à

espera. Agora venha.
Cara relaxou os ombros e inspirou fundo para acalmar o ardor da



advertência do chefe.
Concentra-te no trabalho. Mostra-lhe o que sabes.
O ar na entrada era frio e seco. Poderia ser perturbador, não fora pelo

facto de quase conseguir ouvir os ecos das crianças, há muito crescidas, a
raspar pelo chão enquanto corriam velozes, na sua ânsia de brincar no
exterior. Não era difícil imaginar antigos proprietários orgulhosos, parados
junto às enormes portas brancas enquanto saudavam os amigos com dois
beijos e um sorriso caloroso.

Esta era a casa de alguém, não era apenas um trabalho, recordou a si
mesma, �tando os painéis verde-claros que subiam cerca de um terço da
parede antes de darem lugar a um familiar papel de parede de arrojadas
folhas de acanto sobre um pano de fundo azul-escuro. De imediato, a sua
mente percorreu a categorização que Jock lhe ensinara.

William Morris. Britânico. Meados de 1870.
Quando começara a trabalhar na Wilson’s Antiques & Curiosities, então

uma aluna de 18 anos, Cara pensara que teria uma vantagem natural por ter
crescido rodeada de antiguidades, tanto em casa dos pais como dos avós.
Mas Jock fora rápido a mostrar-lhe o pouco que sabia. Agora que estava de
volta, mais de uma década depois, ele deixara bem claro que esperava que
ela se tornasse tão conhecedora quanto ele em pouco tempo. Isso signi�cava
que o tempo que não passava a visitar a avó, num lar próximo, era ocupado a
ler acerca dos estilos de mobiliário que tinha mais probabilidade de
encontrar no trabalho. Mas, estando ao lado dele na primeira visita à casa de
uma cliente, reconhecera o papel de parede Morris sem recorrer à muleta
que eram os seus livros, as suas notas e as suas pesquisas no Google. Ela era
capaz.

— O seu irmão referiu ao telefone que a sua tia-avó era colecionadora —
disse Jock.

A Sra. Leithbridge ergueu um ombro.
— A minha tia-avó Lenora era como um hámster. A casa está toda cheia

de tralha.
— Menina Hargraves, vê alguma coisa de interesse nesta divisão? — Jock

dirigiu um sorriso tenso à Sra. Leithbridge. — A menina Hargraves está,



neste momento, em formação, depois de ter passado algum tempo longe do
comércio de antiguidades.

— Estou a ver — disse a Sra. Leithbridge, como se aquilo não lhe pudesse
interessar menos.

Determinada a não ser intimidada pelo seu chefe ou pela cliente apática, o
olhar de Cara pousou num pequeno banco empurrado contra a parede ao
lado da porta da frente. O seu acabamento estava gasto nos pontos em que
um sem-número de pessoas parara para calçar as galochas ou prender a trela
ao cão ao longo dos anos. Nada teria de invulgar, não fora pelas costas e
pernas, que estavam gravadas num intrincado padrão geométrico.

— Aquele banco de carvalho — disse, apontando.
— Movimento? — lançou-lhe Jock.
— Arts & Crafts, provavelmente construído em meados do século ���.
— Americano ou britânico?
Ela aproximou-se da peça e deslizou uma mão pelas costas, sentindo a

suavidade das juntas que o mantinham unido sem a ajuda de pregos.
— A madeira está em boas condições, mas tem algumas mossas e cortes.

O acabamento é razoável.
— Então e o país de origem, menina Hargraves? — insistiu Jock, a sua

formalidade fazendo-a sentir-se como se estivesse de volta à escola
secundária.

Ela observou intensamente o banco. O mais provável era que fosse
britânico, mas as pessoas viajavam, e os colecionadores compravam no
estrangeiro.

— Sem procurar a marca do criador, não posso a�rmar com segurança —
acabou por dizer.

— Tem a certeza de que não quer arriscar um palpite? — perguntou Jock.
— Sim.
O chefe dirigiu-lhe um pequeno aceno de cabeça.
— Muito bem. É melhor ter certezas do que pôr-se a adivinhar.
— Isto é tudo fascinante, decerto, mas vale alguma coisa? — perguntou a

Sra. Leithbridge.
— Para o comprador certo, tudo tem valor, mas esperemos que haja peças



em melhor estado — disse Jock. — Talvez nos possa mostrar a sala de estar?
— Por aqui — disse a Sra. Leithbridge, guiando-os com um aceno de

mão.
Começamos sempre pela sala de estar, dissera Jock quando instruíra Cara no

dia anterior. É onde as pessoas mostram o que têm de melhor. E lembre-se: M-P-
Q/P-V-L.

Esses eram os dois princípios do seu negócio. Mobiliário, prata, quadros.
Procurar, vender, lucrar. M-P-Q/P-V-L.

No entanto, para Cara, era mais do que isso. Quando estava na faculdade,
a Wilson’s fora uma espécie de abrigo, um local onde se podia perder no
passado. Tinha catalogado metodicamente cada artigo do armazém, sentia-
se participante, testemunha e confessora de pequenos episódios da vida de
outras pessoas. Agora, passados 13 anos, tinha, por �m, a oportunidade de
vislumbrar uma imagem mais geral da ligação entre antiguidade e
proprietário.

Jock estacou à porta da sala de estar, quase levando Cara a chocar contra
ele. Mas depois Cara viu o que o mantivera preso ao chão. A sala estava
atulhada de peças de mobiliário, com pequenos corredores a serpentear ao
longo do enorme tapete de lã e seda feito à mão. Havia pelo menos cinco
louceiros naquele espaço, incluindo dois que tinham sido colocados junto às
costas de um conjunto de sofás arredondados. Um grande relógio de sala de
estilo gótico emitia o seu tiquetaque a um canto, e havia quadros pintados
em estilo vitoriano pendurados em quase todos os centímetros das paredes
pintadas de vermelho-escuro, enquanto uma confusão de fotogra�as, jarras,
pratos de rebuçados e outras curiosidades cobriam quase todas as
superfícies. No entanto, foi o monstro de madeira e vidro na parede oposta à
enorme lareira de tijolo que chamou a atenção de Cara.

— Aquilo é…?
— Um Collinson & Lock — terminou Jock.
Aproximaram-se cuidadosamente da peça, como se se tratasse de um

animal assustadiço, que pudesse fugir a qualquer momento. Com hesitação,
Cara deslizou os dedos pelo limite da cornija pontuada por um padrão de
volutas brancas.

É



— É pau-rosa, e os embutidos são de mar�m. O sombreado está lá —
disse, sentindo-se grata por ter lido acerca do fabricante de mobiliário
Collinson & Lock nesse mesmo �m de semana.

—  Muito bem, menina Hargraves. As portas da frente em vidro são
também uma caraterística fundamental dos fabricantes. Mas não teremos a
con�rmação enquanto não encontrarmos o selo. — Abriu a porta central e
inclinou, com gestos exagerados, o pescoço para olhar para o interior. —
Não está aqui. Importa-se de ver por baixo? Hoje doem-me os joelhos.

Os joelhos de Jock pareciam estar a dar-lhe bastantes problemas desde que
regressara, o que signi�cava que tinha de ser ela a agachar-se e curvar-se na
loja. Ainda assim, Cara ajoelhou-se no chão e contorceu-se para olhar para
a base não trabalhada do nível inferior do armário.

Mudando de posição para retirar a lanterna do bolso de trás, acendeu-a
com um clique e iluminou as palavras «Collinson & Lock».

— Está aqui — anunciou, libertando a cabeça. — Número de série 4692.
— O que é? — perguntou a Sra. Leithbridge, enquanto Jock apontava os

números num pequeno bloco de notas de capa de pele que mantinha no
bolso do peito.

— Uma peça muito bela, e uma boa indicação do gosto da sua tia-avó.
Talvez fosse melhor cancelar a aula de ténis — disse Jock, com um sorriso
radioso. — Temos muito trabalho pela frente.
 

 

Mais tarde, nesse mesmo dia, Cara e Jock estavam na sala de jantar a
separar as porcelanas da falecida Lenora Robinson quando o telemóvel de
Cara tocou.

Jock, que tinha estado a examinar um açucareiro Adams que descon�ava
ser da década de 1850, dirigiu-lhe um olhar fulminante.

— Menina Hargraves, importa-se de desligar essa coisa infernal?
Por re�exo, apertou com mais força a pesada pilha de 18 pratos de

sobremesa que estava a tirar da despensa.
— Peço desculpa.
Avançou lentamente até à mesa de jantar para pousar os pratos, enquanto



o telemóvel voltava a tocar.
— Menina Hargraves — repetiu o chefe, cruzando os braços.
Ela tirou o telemóvel do bolso de trás, sentindo um aperto no estômago

quando viu a fotogra�a de Simon no ecrã.
— Vai atendê-lo ou �ca só a olhar? — perguntou Jock.
Ela limpou a garganta.
— É o meu ex-marido.
— Então sugiro que atenda essa chamada tão pessoal noutro lugar. Bem

longe.
—  Sim, claro. — Saiu apressadamente e atendeu a chamada quando

chegou ao corredor. — O que foi, Simon?
A voz dele, tão educada quanto crítica, encheu-lhe o ouvido.
— Porque estás a sussurrar?
Ela subiu um lanço de escadas que deveria, outrora, ter servido para os

criados da casa.
— Porque estou a trabalhar.
— Com o proprietário antiquado da loja de antiguidades? — Ele riu-se.
— Sim, e o Jock precisa de mim, por isso, se me pudesses dizer por que

razão telefonaste…
Olhando à sua volta à procura da Sra. Leithbridge, deslizou para a

primeira divisão que conseguiu encontrar, fazendo levantar uma nuvem de
pó que redemoinhou na luz de uma janela solitária. Quando fechou a porta,
um velho e gasto roupeiro com espelho abriu-se, rangendo.

— Vá lá, não estás propriamente a meio de uma cirurgia — disse ele.
Deus nos livre de que ele achasse que o trabalho dela era importante.
— Devias voltar para os eventos — continuou ele, o seu tom autoritário e

snob. — Tenho a certeza de que o teu antigo chefe arranjaria um lugar para
ti, ou podias abrir a tua própria empresa. Assim poderias ganhar dinheiro a
sério.

Claro que Simon não achava que trabalhar para Jock fosse su�cientemente
bom, e irritava-a que, embora já estivessem divorciados, ele continuasse a
achar que a sua opinião devia ser importante.

— Simon, odiei trabalhar em eventos e devia ter saído muito antes de o



ter feito.
— E suponho que a culpa seja minha — disse, a voz tornando-se mais

cortante.
— Por acaso, em parte, é.
De imediato, a jactância arrogante de Simon abandonou-o.
— Desculpa, Cara. Estraguei tudo. Vou arranjar ajuda, só que…
Ela fechou os olhos com força, esperando pela chegada da onda de culpa.

Mas já tinha passado tempo su�ciente para que não se abatesse sobre ela,
beijando-lhe antes os pés. Já tinham percorrido aquele caminho.
Inicialmente, quando ela lhe dissera que queria o divórcio, tinha prometido
que iria procurar ajuda, mas nunca o �zera. Cara precisara de um período
considerável com o seu psicólogo para compreender que os seus ombros não
eram su�cientemente largos para carregar todo o peso do narcisismo, da
insegurança e do vício do marido.

— Porque telefonaste? — perguntou.
Ele pigarreou.
— Foi-me enviada uma conta por engano. Dizia respeito ao armazém dos

teus pais.
Cara apoiou-se na parede, a recordação do telefonema tardio deixando-a

sem fôlego. Tinha sido um agente da polícia que a informara, com uma
frieza notável, que um condutor sob o efeito de álcool, num Range Rover,
chocara contra os seus pais numa estrada rural de uma só faixa. Estavam a
ser levados para um hospital em Cúmbria. Ela não tinha conseguido chegar
a tempo de se despedir.

—  Ao que parece, o arrendamento anual era pago com a nossa conta
conjunta. Como a fechámos, foi recusado — continuou Simon, sem se
aperceber, ou não querendo saber, de como as suas palavras a atingiam.

— Por favor, manda-a para a minha nova morada. Eu trato disso — disse
ela, a voz a ceder um pouco.

— Devias limpá-lo e vender tudo. Já morreram há quase dois anos, Cara.
Tens de parar de gastar dinheiro com isto.

O seu menosprezo insensível pela maneira como ela escolhera fazer o luto
da morte dos pais poderia, outrora, ter-lhe parecido uma bofetada. Agora,



inundava-a apenas de uma tristeza profunda, que lhe feria a alma.
— Manda-me a conta. Eu trato de tudo.
— Só estou a tentar ajudar — disse ele.
— Não, Simon, não estás, e espero que um dia o percebas. — Deslizou o

dedo pelo ecrã para pôr �m à chamada. As suas amigas divorciadas tinham-
lhe dito que, por vezes, se sentiam tão furiosas com os ex-maridos que
queriam gritar, mas ela sentia-se apenas cansada até à medula. Quase não se
conseguia lembrar do porquê de se ter apaixonado por ele tantos anos antes.

Guardou o telemóvel, determinada a concentrar-se no que quer que Jock
lhe dissesse para fazer, mas antes que pudesse fazê-lo, um cintilar dourado,
vindo do interior do roupeiro com espelho parcialmente aberto, chamou-lhe
a atenção. Avançou para fechar a porta que se abrira, mas hesitou. A tia-avó
Lenora revelara-se astuta na sua capacidade para esconder coisas em nichos
e fendas. Quem sabe o que teria guardado ali dentro?

As velhas dobradiças gemeram, em protesto, quando ela abriu mais a
porta. Comparado com a tralha que enchia a casa, as prateleiras estavam
dececionantemente vazias. O brilho dourado revelou ser um espelho de mão
com uma �or-de-lis elaborada na parte de trás, e ao seu lado estava um
antigo tabuleiro de Scrabble ao qual pareciam faltar pelo menos duas dúzias
de letras.

Não se sentindo particularmente esperançosa, virou a atenção para as duas
gavetas no fundo. Na primeira não encontrou nada além de um par de traças
mortas. No entanto, quando abriu a segunda gaveta, viu uma lata de
biscoitos moldada para se parecer com uma prateleira de livros em pé. Já
vira latas como aquela, cheias de botões e outros materiais desgarrados, na
casa da avó, quando era pequena. Se tivesse de avançar com um palpite,
indo contra os desejos de Jock, diria que era da década de 1940, talvez do
início da década de 1950.

Ajoelhando-se no chão, deslizou as unhas curtas por baixo do topo para o
fazer oscilar para trás e para a frente. Foi um trabalho lento, mas, por �m, o
�no metal cedeu. O seu coração acelerou perante o que viu. Por cima estava
um pequeno e grosso bloco de notas encadernado com cartão forrado a
tecido vermelho e preso com um elástico. Quando tentou abri-lo, o elástico



desfez-se nas suas mãos.
— Raios! — praguejou baixinho. Provavelmente devia ter pousado o bloco

de notas, mas o mal já estava feito.
A primeira página estava em branco, mas a segunda estava preenchida

com uma escrita espiralada, numa tinta azul desvanecida. A data, no cimo,
indicava «14 de outubro de 1940».
 

As bombas voltaram a cair ontem à noite. Tinha acabado de adormecer
quando começaram as explosões. Pareciam tão próximas que pensei que o teto
poderia ceder. O meu pai diz que os alemães lançaram seis bombas sobre a
RAF1 em Saint Eval. Ainda não sabemos a extensão dos danos sofridos.

Suponho que seja por isso que estou a escrever este diário. O meu pai já me
vem dizendo há uma eternidade que eu devia manter um registo da guerra e
do que me acontece.

Ainda na semana passada a minha mãe se mostrou horrorizada com a ideia:
— Vai escrever sobre o quê? O trabalho dela na loja da Sra. Bakeford?
Bem, aconteceu alguma coisa e tenho de escrever acerca dela, nem que seja só

para irritar a minha mãe.
 

Tratava-se de um diário. Um diário da Segunda Guerra Mundial. Cara
saltou cerca de uma dúzia de páginas.
 

21 de fevereiro de 1941
 

Durante meses senti que nada tinha para registar nestas páginas. Tudo
permanecia igual, mas agora as coisas estão diferentes. Agora pareço incapaz
de parar de escrever.

Ontem à tarde, o Paul levou-me ao cinema em Newquay para vermos o
Freedom Radio. Disse à minha mãe que estava com a Kate a fazer meias
para ajudar no esforço de guerra, mas, em vez disso, corri para a paragem de
autocarro para esperar por ele. Ele foi um perfeito cavalheiro, comprando-me o
bilhete e ajudando-me a encontrar um lugar para me sentar. Chegámos ao
cinema precisamente quando o �lme ia começar, e, mal surgiu o título, ele



agarrou a minha mão e não a voltou a largar até ao �nal do �lme. Acho que
não prestei atenção a nada do que o Clive Brook e a Diana Wynyard estavam
a dizer no ecrã!
 

24 de fevereiro de 1941
 

Dois dias até poder voltar a ver o Paul.
Nunca pensei ser o tipo de rapariga que �casse tão caidinha por um homem,

mas ainda hoje, na loja, deixei cair um jarro de vidro com beterrabas cozidas.
Por um qualquer milagre, não se partiu, mas a Sra. Bakeford repreendeu-me
por ter a cabeça nas nuvens. Queria dizer-lhe que não era a minha cabeça,
mas o meu coração.

 

Com um sorriso, Cara folheou mais para a frente, abrindo numa secção
aleatória a meio do bloco de notas.
 

25 de setembro de 1941
 

Despedi-me do Paul esta manhã. Ele tentou convencer-me a �car na cama,
mas eu disse-lhe que isso seria deserção.
 

Cara folheou o resto do diário, procurando descobrir até onde iria. A
escrita terminava abruptamente numa linha solitária.
 

5 de janeiro de 1942
 

Terminou tudo. Pensava que o amava.
 

A culpa assaltou-a quando fechou a capa, mas, sentada com a mão ainda a
tocar no diário repleto com os pensamentos mais íntimos de outra mulher,
não podia negar a sua curiosidade. Quem era Paul e o que acontecera?
Porque estaria tudo terminado, aparentemente passado menos de um ano?
E a quem pertenceria aquele diário?



Quando virou para o chão o resto do conteúdo da lata, viu uma bússola
minúscula com uma ponta amolgada, um medalhão, uma fotogra�a, alguns
pedaços de papel e uma tira de pano. O pano era fácil de identi�car: um
lenço de homem, simples e prático, com um «P» bordado num dos cantos.
Um dos papéis era de uma luminosa cor de coral e estava seco do tempo.
Virou-o. Um bilhete de cinema para o Paramount �eatre, em Newquay,
datado de 20 de fevereiro de 1941, a véspera de uma das entradas do diário
que havia lido.

Pousou o bilhete e examinou os outros pedaços de papel. Um pequeno
folheto com um canto rasgado que anunciava uma espécie de baile de São
Valentim no salão da aldeia no dia 14 de fevereiro. Um bilhete de metro não
usado para a linha Central.

Em seguida, pegou na fotogra�a. Uma mulher fardada olhava por cima do
ombro, com a mão erguida para a boina que se empoleirava sobre o cabelo
cortado à tigela e penteado para trás. O seu sorriso era luminoso e brilhante,
como se o fotógrafo a tivesse apanhado num momento de pura alegria.

Mas não foi isso que chamou a atenção de Cara. Foi o uniforme — já o
vira antes. A sua avó recebera um igual quando se juntara ao ATS2, em
1943, e Cara reconheceu-o das duas fotogra�as que a avó tinha na sua sala
de estar. Uma era o retrato formal de Iris Warren, tirado no primeiro dia de
licença do ramo auxiliar das mulheres no Exército. Na outra, estava na
companhia de outras quatro raparigas fardadas, todas elas de mãos dadas e a
sorrir.

— Conheci o teu avô num baile da NAAFI3 — explicara-lhe a avó certa
vez. — De tantos em tantos meses, era preparado algo o�cial nas cantinas,
com uma banda tão boa quanto fosse possível encontrar, mas o mais
frequente era dançarmos ao som de um gramofone. Os americanos tinham
trazido consigo o jitterbug, e andávamos todos loucos por ele.

» O teu avô era um soldado do Exército Americano, com o cabelo curto e
um uniforme aprumado. Fez o melhor que pôde para me cortejar, com
chocolates e a promessa de meias de vidro.

Mas as reminiscências da avó �cavam por aí. Da última vez que Cara lhe
tentara perguntar acerca da guerra, quanto tinha apenas 16 anos, a avó



fechara-se abruptamente em copas e fora deitar-se, alegando ter uma
enxaqueca. A mãe ralhara-lhe, dizendo:

— Há coisas de que a tua avó não quer falar. Não insistas com ela, Cara.
Deslizou o dedo pelo maxilar forte da mulher antes de virar a fotogra�a.

Na parte de trás, com uma letra diferente da do diário, alguém escrevera «L.
K. no Embankment».

Pousando a fotogra�a, pegou no simples medalhão de ouro com a forma
de um coração e deslizou a unha do polegar para o abrir. De um lado estava
vazio, mas do outro guardava a fotogra�a minúscula de um belo homem
com um casaco de aviador com lã na lapela e um par de óculos no cimo da
cabeça. Um piloto.

— Menina Hargraves! — Ouviu Jock gritar, algures no piso de baixo.
Rapidamente, reuniu as coisas na lata e correu à procura de Jock,

encontrando-o no escritório com a Sra. Leithbridge.
— O que traz aí? — perguntou, com uma sobrancelha erguida.
— Não tenho a certeza. — Ela pousou a lata em cima de uma mesa. —

Sra. Leithbridge, a sua tia-avó serviu no ATS durante a Segunda Guerra
Mundial?

A mulher ergueu as sobrancelhas.
— Não sei o que é o ATS.
— Era o ramo das mulheres que dava apoio ao Exército. — Quando Jock

olhou para ela por cima dos óculos, Cara acrescentou: — A minha avó
serviu.

—  A tia-avó Lenora costumava papaguear acerca de ter sido uma
condutora de ambulâncias voluntária, em Londres, durante o Blitz. —
Batendo os saltos, a Sra. Leithbridge levantou-se e aproximou-se de uma
secretária perto de um par de janelas altas de guilhotina. A mão agitou-se
no ar, antes de pegar numa das fotogra�as que sobre ela se alinhavam. —
Aqui está.

Não havia qualquer possibilidade de que a mulher que �tava Cara fosse a
mesma que envergava o uniforme do Serviço Territorial Auxiliar. Mesmo a
preto-e-branco, era fácil ver que as feições de Lenora Robinson tinham
ângulos apertados, as maçãs do rosto eram proeminentes, o nariz �no e



pequeno, e que em nada se pareciam com as feições jovens e o maxilar forte
de L. K. no Embankment.

Ainda assim, a tia-avó da Sra. Leithbridge partilhava uma primeira inicial
com a inscrição na parte de trás da fotogra�a.

Cara abriu a lata e retirou-a do seu interior.
— Tem a certeza de que esta não é ela? Atrás lê-se «L. K.». Talvez tenha

sido tirada antes do casamento. Qual era o seu nome de solteira?
A Sra. Leithbridge quase não olhou para a fotogra�a.
—  A tia-avó Lenora nunca adotou o nome do marido. Era muito

moderna, na verdade.
— Oh. — Cara olhou de relance para Jock. — Também havia um diário.
—  Há um mercado para parafernália e diários da Segunda Guerra

Mundial, mas como não parece ter sido a Sra. Robinson a escrevê-lo,
teríamos de o autenticar e identi�car o autor — disse Jock.

—  Tenho um agente imobiliário que virá ver a casa dentro de duas
semanas. Tudo o que não puder ser vendido será transportado por uma
empresa de recolha de monos — disse a Sra. Leithbridge.

— Mas não devíamos fazer algo com ele? — perguntou Cara, erguendo o
diário. — Talvez devolvê-lo à mulher que o escreveu?

— Onde o encontrou? — perguntou Jock.
— Num roupeiro, num pequeno quarto ao cimo das escadas dos fundos.
— O quarteco? — A Sra. Leithbridge riu-se. — Há anos que ninguém lá

entra. Deite-o fora.
— Não! — O calor invadiu o rosto de Cara quando dois pares de olhos a

�taram, mas recusou-se a afastar o olhar. Sentia-se estranhamente protegida
pelo diário, atraída pela felicidade e dor que ali lera, e estava agora mais
determinada do que nunca a obter as respostas de que necessitava da avó
acerca da sua história.

— Gostaria de �car com ele e tentar descobrir a quem pertenceu. — Cara
fez uma pausa. — Se não se importar.

— Não quero saber — disse a Sra. Leithbridge. — Estarei na sala de estar,
se precisarem de mim.

Quando �caram a sós, Jock lançou um olhar �rme a Cara.



— Menina Hargraves, não discutimos com os nossos clientes.
— Ela queria deitá-lo fora — protestou Cara.
— E estava no seu direito. A Sra. Leithbridge pode levar tudo isto para o

jardim e pegar-lhe fogo se quiser, mas eu preferia tentar convencê-la a
vender tudo e receber a minha comissão. Se a minha assistente não a
censurasse, seria uma ajuda.

— A sério que não está nem um bocadinho curioso acerca de quem o
escreveu?

— Tendo em consideração que estou a trabalhar e a usar o tempo valioso
da minha cliente, estou bem mais interessado nesta caixa de escrita — disse,
apontando para uma secretária vitoriana de colo, de senhora, que se
encontrava aberta sobre a mesa. — Ou todo um conjunto de coisas que
realmente nos trarão lucro. Não se esqueça, M-P-Q/P-V-L, menina
Hargraves.

Ela endireitou os ombros, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Jock
suspirou, tirou os óculos e limpou-os com um lenço que tinha no bolso.

—  Se isso ajudar a que pare de olhar para mim como se eu fosse um
�listeu a tentar destruir a história, pode levar o diário para casa. Vá guardá-
lo, mas despache-se a voltar. Este trabalho está a revelar-se mais moroso do
que o esperado.

Cara manteve a cabeça baixa enquanto corria para o carro, mas não
conseguiu impedir que um pequeno sorriso lhe tocasse os lábios. Ela e a avó
iam ter bastante de que falar depois do trabalho.
 

1 Royal Air Force, a Força Aérea Britânica. [N. T.]
2 Auxiliary Territorial Service (Serviço Territorial Auxiliar), ramo feminino do Exército Britânico
durante a Segunda Guerra Mundial. [N. T.]
3 Navy, Army and Air Force Institutes (Institutos da Marinha, do Exército e da Força Aérea, criados
pelo governo britânico para gerir estabelecimentos recreativos e vender bens aos militares e às suas
famílias). [N. T.]



2

LOUISE

Haybourne, Cornualha, fevereiro de 1941

A campainha por cima da porta da loja tilintou e Louise ergueu o olhar,
deparando com um guarda-chuva a pingar com o emblema da Bakeford’s
Grocery & Fine Foods. Este baixou-se repentinamente, revelando a Sra.
Moss, que sacudiu as gotículas de água pelo chão que Louise tinha estado a
limpar uma hora antes, numa desesperada tentativa de fazer alguma coisa.

— Boa tarde, Sra. Moss — disse Louise, enquanto afastava para o lado o
livro-razão em que estivera a trabalhar.

— Mas que tempestade, querida. Ainda agora estava a dizer ao Sr. Moss
que será de espantar se não formos varridos pela corrente um destes dias —
disse a mulher do solicitador da aldeia, tocando no seu pequeno chapéu roxo
pousado numa nuvem de densos caracóis castanhos que Louise sabia serem
lavados e penteados no salão de beleza de Newquay uma vez por semana.

— De certeza que está a afastar a maioria dos nossos clientes hoje — disse
Louise. — Em que posso ajudá-la?

— Meio quilo de açúcar e meio quilo de bacon, por favor — disse a Sra.
Moss.

— Tem as suas senhas de racionamento? — perguntou Louise.
—  Sim, claro. — A senhora abriu a mala e retirou do interior três

pequenos livros de senhas. — Aqui tem.
Movendo-se metodicamente, Louise procurou as senhas do açúcar e

começou a destacá-las.
— Na realidade, este racionamento tornou-se ridículo, não acha? — disse

a Sra. Moss, estalando a língua enquanto o olhar percorria a loja. — Como



se não bastasse depois da Grande Guerra. O que virá a seguir?
Louise sabia que a Sra. Moss �caria igualmente feliz com ou sem uma

resposta da sua parte, pelo que se concentrou em pesar o açúcar na robusta
balança de ferro com uma precisão absoluta que se tornara habitual para si
desde que o Ministério da Alimentação instituíra o racionamento no ano
anterior.

— E pensar que chamaram a isto Guerra Falsa. Bem, não foi assim tão
falsa, depois de Dunquerque. — A Sra. Moss cruzou os braços por cima da
mala e acenou para si mesma. — Recebemos mais uma carta do Gary. Ele
fala de si.

—  De mim? — perguntou ela, mantendo os olhos baixos, enquanto
guardava o açúcar num saco de papel pardo.

— Ele não sabe quando terá a sua próxima licença. Disse-lhe que devia
ter-se alistado na Marinha, mas ele só queria fazer parte do Exército.

» Já há muito tempo que trata das contas da loja? — perguntou a Sra.
Moss, fazendo uma das suas abruptas mudanças de conversa.

Louise levantou os olhos e viu que a mulher �tava o livro-razão
abandonado.

—  Sim, quando a Sra. Bakeford me contratou, referi que era boa a
matemática na escola. Ela pediu-me para tomar conta dos livros todas as
semanas.

A Sra. Moss acenou com a cabeça num ato de aprovação.
—  Isso será bom para si quando for casada. As contas da casa são o

segredo de uma casa bem gerida, é o que sempre digo.
Louise estremeceu e rezou para que a senhora não começasse com a sua

pouco subtil campanha de questões e insinuações em relação a Gary.
Vizinhos separados por poucas ruas, tinham crescido a brincar juntos, mas,
ainda que fosse um homem gentil, não deixava de ser Gary. Não tinha
maior ambição do que regressar da guerra, estudar Direito e ir trabalhar
para o pai, tal como lhe tinha sido dito, desde o berço, que deveria fazer.
Gary viveria em Haybourne para o resto da sua vida, um homem aborrecido
e previsível, adequado a uma aldeia aborrecida e previsível. Não era essa a
vida por que Louise ansiava — não que soubesse exatamente o que queria.



Na esperança de apressar a Sra. Moss e as suas insinuações para fora da
loja tão depressa quanto possível, começou a contar as senhas do bacon. Os
dois primeiros livros de rações não foram problema, mas quando passou
para a parte onde deveriam estar as senhas do bacon no terceiro livro de
rações, não havia lá nenhuma.

— Desculpe, Sra. Moss, mas quanto bacon queria?
A Sra. Moss mexeu num pedaço de �o que pendia do punho da blusa que

surgia por baixo do casaco.
— Meio quilo, por favor.
— Lamento, Sra. Moss — disse Louise lentamente —, mas não tem o

número de senhas su�ciente. Só lhe posso dar 250 gramas, com estas
senhas.

Algo se acendeu nos olhos da Sra. Moss quando ela os baixou para as
senhas, mas, com igual rapidez, exibiu um brilhante sorriso que mostrava
todas as �ssuras em redor da boca onde o batom se instalara.

— Não pode ignorar as regras desta vez?
Louise fechou os livros de racionamento e deslizou-os de novo para a Sra.

Moss.
— Lamento, mas não posso fazer isso.
— Desculpe?
O tom cortante na voz da Sra. Moss fez Louise endireitar-se, ao mesmo

tempo que pousava as mãos na bancada para as impedir de tremer.
— A Sra. Bakeford é muito rígida, porque as multas são muito altas.
— Louise Keene, a sua mãe…
A porta abriu-se subitamente e uma �gura envolta numa brilhante

gabardina amarela com um chapéu a condizer entrou de rompante.
— Um lindo dia para um passeio, querida!
Era Kate. Louise sentia-se capaz de sair a correr e beijar a prima, com as

roupas molhadas e tudo.
— Oh! — Kate sobressaltou-se quando tirou o chapéu. — Não me tinha

apercebido de que tinhas uma cliente. Como vai, Sra. Moss?
—  Muito bem — fungou a Sra. Moss. — O meu açúcar, por favor,

Louise.



— Também quer os 250 gramas de bacon? — perguntou Louise.
— Só o açúcar.
Mordendo o lábio, embrulhou o açúcar numa segunda folha de papel

encerado, para o proteger da chuva, e entregou-o. A Sra. Moss colocou-o no
saco das compras, entreabriu o guarda-chuva e abriu a porta à tempestade.

Uma rajada de vento entrou e fez bater a porta com força su�ciente para
abanar a montra da loja. Kate correu até ela e fechou-a. Afastando o cabelo
do rosto, riu-se.

— O que é que deixou a Sra. Moss com uma expressão tão irritada no
rosto?

— Kate… — Louise sabia que o tom de censura na sua voz entraria em
ouvidos moucos. Era sempre assim no que dizia respeito à sua prima.
Alegre, fervilhante e um bocadinho glamorosa, era impossível alguém �car
zangado com Kate. Desde que Louise se lembrava, Kate tinha um círculo de
amigos de que nunca se separava. Na primavera de 1937, quando ambas
�zeram 16 anos e Kate passara de engraçada a deslumbrante, as �leiras do
seu pequeno grupo tinham-se aberto, para incluir a maioria dos rapazes de
Haybourne e alguns da aldeia vizinha de Saint Mawgan.

— Se a Sra. Moss não quer que ninguém fale acerca dela, não devia ser
tão intrometida — realçou Kate a Louise. — E não vou admitir que a
defendas.

Louise apertou os lábios e dirigiu à prima um pequeno sorriso.
— Ótimo. Então — disse Kate, abrindo as mãos sobre o balcão da loja —,

o que vais fazer na sexta-feira à tarde?
Louise pestanejou algumas vezes perante a pergunta improvável.
— O que faço todas as sextas-feiras… vou fechar a loja.
Kate suspirou.
— E depois de a loja fechar, às cinco?
— A contabilidade.
Kate rodou o livro-razão para �car de frente para ela e deslizou o dedo por

uma coluna de números.
— Parece que estás bastante adiantada esta semana.
— Vais molhá-lo. — Louise agarrou no livro, roubando-o ao aperto dos



dedos da prima, fechou-o abruptamente e en�ou-o debaixo do balcão.
— Vá lá, querida — disse Kate.
— Tens de parar de chamar «querida» a toda a gente, Kate. Soas ridícula.
— É o que fazem todas as estrelas de cinema.
— Estrelas de cinema americanas. Não as miúdas que nunca puseram um

pé fora da Cornualha.
Kate girou sobre si mesma e deitou-se sobre o balcão, fazendo o cabelo

louro cair em espessas ondas sobre a madeira envernizada.
— Céus, o que eu não daria para estar em Hollywood. — Voltou a virar-

se e �tou Louise de frente. — Não chegaste a responder à minha pergunta.
— E qual era mesmo a pergunta?
—  O que vais fazer depois de terminares a contabilidade? Algo que

claramente já começaste.
— Suponho que vou para casa jantar com os meus pais — disse Louise,

com um encolher de ombros. Soava tão desinspirado quanto lhe parecia.
Kate exibiu-lhe um sorriso.
— Vem comigo ao baile.
— Oh, não posso — disse Louise de imediato.
— Nem sequer sabes onde é que eu quero ir.
Louise não tinha de saber. Onde quer que fosse, podia ter a certeza de que

Kate iria entrar de cabeça erguida, e ver-se-ia imediatamente rodeada de
homens. Um iria querer acender-lhe o cigarro, dois empurrar-se-iam para
lhe ir buscar uma bebida e quatro lutariam entre eles para terem a honra de
ser os primeiros a levá-la para dançar, exibindo-se num foxtrot �ngido
dançado com uma rapariga imaginária nos braços. E durante todo esse
tempo, Louise manter-se-ia de pé, com as mãos entrelaçadas atrás das
costas, demasiado tímida para iniciar uma conversa e sentindo-se ridícula
por desejar querer fazer parte daquele grupo.

Provavelmente, Louise não devia sentir rancor por a sua prima ter tal
facilidade com os homens, mas era impossível. Extremamente simpática,
Kate rebentaria de felicidade se algum dos seus admiradores engraçasse com
Louise. Mas a prima jamais conseguiria compreender como seria viver uma
vida sem que todas as portas se lhe abrissem. Se Kate quisesse, os seus pés



jamais tocariam no chão.
Louise, por outro lado, estava decididamente presa à terra. Durante toda a

sua vida fora-lhe dito que era calma, reservada, pequena, até ao dia em que
se tornou impossível imaginar como é que todas essas coisas poderiam não
ser verdadeiras.

— Não preciso de saber onde queres ir — disse Louise, varrendo grãos de
açúcar imaginários da balança com um pano. — Sei apenas que me vou
aborrecer.

Kate franziu o sobrolho.
— Não sejas tão desmancha-prazeres. É só um baile. Um baile de São

Valentim.
— Eu não danço — disse Louise.
Kate deu uma gargalhada.
— Sei que isso não é verdade. Já te vi valsar antes. És bastante boa.
— Com o teu irmão. Não se pode considerar entusiasmante.
— Isso é porque ainda não tiveste oportunidade de dançar com o parceiro

certo — disse Kate com um sorriso. — Vem comigo.
Louise abanou a cabeça, erguendo a mão para afastar uma das travessas de

plástico com um padrão de casca de tartaruga que ameaçava deslizar do seu
cabelo.

— Vá lá!
Louise semicerrou os olhos.
— Porque é que estás a ser tão insistente?
— Porque mereces divertir-te um pouco, querida. — Kate baixou o olhar.

— E a minha mãe disse que eu só podia ir se tu fosses.
— Porquê? — perguntou Louise descon�ada.
Kate suspirou.
— Oh, vá-se lá saber…
— Kate…
A prima bufou.
—  A Sra. Lovell viu a Geri Parker a beijar um aviador na estrada de

Trebelzue no sábado passado. Agora, a minha mãe não me deixa ir a lado
nenhum com a Geri nem com mais ninguém. Diz que o meu discernimento



está comprometido.
— E está? — perguntou Louise.
Kate ergueu o nariz e, com altivez, disse:
— Posso beijar os rapazes, mas se eles pensam que vai haver mais alguma

coisa, estão muitíssimo enganados.
— E porque serei eu aceitável para a tia Claire? — perguntou Louise.
— Porque tu és tu. — Kate encolheu os ombros.
Porque todos sabem que eu jamais faria algo tão arrojado quanto beijar um

aviador numa estrada, à vista sabe-se lá de quem.
Aquele pensamento era absolutamente deprimente.
— Então, está bem.
Kate ergueu o olhar, sobressaltada.
— O quê?
Louise amachucou o pano que tinha estado a apertar e atirou-o para o

balcão.
— Está bem, vamos. Onde é que é?
—  No salão da aldeia, em Saint Mawgan. Oh, querida, não te vais

arrepender nem um bocadinho! — disse de rompante a prima.
— Saint Mawgan? Vamos ter de ir de autocarro — disse Louise.
— Será melhor irmos de bicicleta — disse Kate com grande autoridade.

— Pelo menos se não estiver a chover. Assim não teremos de �car em pé, na
paragem do autocarro, durante uma eternidade. Podemos vir embora
quando quisermos.

— E �camos tanto tempo quanto quisermos?
— Exatamente. Agora, o que é que vais vestir?
Louise voltou a empurrar a travessa errante para o seu devido lugar.
— Na verdade, não sei. O meu vestido de lã verde talvez seja a melhor

hipótese.
Kate torceu o nariz.
— Foi o que vestiste no concerto no salão da aldeia há dois meses. E por

essa altura já tinha cinco centímetros a menos na bainha.
— Tenho 19 anos. Duvido que tenha crescido desde então. Além disso,

quantas pessoas de Haybourne lá estarão para se aperceberem de que já o



vesti? E será que alguma delas se importa? — perguntou.
— Não, mas estarão lá aviadores.
— Que passarão toda a noite a olhar para ti.
— Não sejas tonta — disse Kate. — Prometo-te mais parceiros do que

aqueles com quem conseguirás dançar.
Louise deu uma gargalhada, sabendo muito bem que a prima estava

apenas a ser simpática.
Mas se estava à espera de que Kate cedesse, estava muitíssimo enganada.

Em vez disso, Kate estalou os dedos.
— É isso que vamos fazer.
— O quê?
— Arranjar-te um aviador.
—  Não quero nenhum aviador. — Mas era demasiado tarde. Louise

conseguia perceber que a ideia já se havia enraizado na mente de Kate e que
seria, sem dúvida, impossível afastá-la.

— Vem ter a minha casa às seis, na sexta-feira. Podes usar o meu vestido
de crepe vermelho com os botões à frente. Vai �car-te muito melhor a ti do
que me �ca a mim. O meu peito cresceu demasiado para ele nos últimos
tempos.

Sabendo que continuar a discutir seria em vão, Louise deixou pender os
ombros enquanto a prima en�ava o cabelo debaixo do chapéu e abotoava a
gabardina.

Girando os dedos no ar, Kate guinchou:
— Vamos arranjar-te um piloto, querida.
Louise deu uma gargalhada e um suspiro. Sexta-feira ia ser uma noite

muito longa.
 

 

Louise ergueu o ferrolho do portão do jardim e apressou-se debaixo de
chuva até à porta da frente. De ambos os lados, o chão estava frio e
praticamente nu, com exceção do ponto onde o seu pai havia erigido uma
sombrela para proteger os vegetais no inverno. Escavar o jardim da frente da
família fora a primeira grande batalha da guerra dos seus pais dentro da



guerra. A mãe, orgulhosa da sua casa e muitíssimo consciente da imagem
que a fachada transmitia ao resto da vizinhança, não compreendera a
necessidade de arrancar as rosas, os gerânios e os hissopos pela raiz. O pai,
que nunca fora um ávido jardineiro, enlouqueceu subitamente, comprando
sementes de vários vegetais e insistindo, com grande autoridade, que o
jardim das traseiras, virado para o mar aberto, era demasiado agreste para
cultivar comida su�ciente em caso de racionamento. A discussão foi
�nalmente ganha num dia de primavera quando Louise regressou de um
passeio de bicicleta e deparou com o pai de joelhos, na lama, a arrancar as
plantas que acabavam de �orescer, enquanto a mãe espreitava à janela da
frente, de braços cruzados e com uma expressão pálida.

O pai, ao que parecia, tinha razão, apercebeu-se Louise quando entrou em
casa. Agora, passado um ano de racionamento e bem avançados na guerra,
ninguém sabia qual seria o seu alcance nem quando terminaria. Ainda
assim, Louise duvidava de que o facto de todos os outros jardins da rua
terem sido entregues aos vegetais, num esforço para «cavar para a vitória»,
servisse de conforto à mãe.

— Louise, és tu? — chamou a mãe a partir da cozinha.
—  Sim, mãe — gritou Louise, tirando a gabardina e sentando-se nas

escadas para descalçar as galochas.
—  Não tragas demasiada lama para dentro de casa. Já limpei o chão

depois de o teu pai ter entrado.
Louise baixou os olhos para a espessa camada de terra que envolvia a

galocha que tinha na mão. Retirando a outra galocha tão cuidadosamente
quanto conseguia, dirigiu-se até ao armário do corredor em bicos de pés, nas
espessas meias que envergava para proteger as suas preciosas meias de vidro,
e retirou a esfregona. Ainda estava húmida da sua última utilização.

Regressando à porta da frente, limpou o chão enquanto o pai espreitava
pela porta da sala de estar.

— Estás em casa — disse ele. — O dia na loja correu bem?
Ela encolheu os ombros, limpando a sujidade.
— Não apareceu quase ninguém.
Ele resmungou e depois afastou-se, sentindo-se mais feliz sentado na sua



habitual cadeira de braços até a refeição estar sobre a mesa. Decerto teria na
mão o jornal e estaria a traçar no enorme atlas o novo movimento das tropas
que tinha sido relatado, como sempre fazia depois de regressar a casa do seu
emprego como chefe dos correios locais. Ela sabia que ele se sentia excluído
daquela guerra, pois tinha combatido na última mas já era demasiado velho
para ser útil desta vez.

No piso de cima, no seu quarto, Louise escovou o cabelo e recolocou a
travessa, na esperança de que fosse a última vez — a travessa que não parara
de deslizar durante todo o dia. Olhando para o espelho, apercebeu-se de que
o postal que prendera na simples moldura de madeira deslizara, assumindo
uma posição invulgar, uma falha no seu quarto normalmente arrumado.
Voltou a centrá-lo, deslizando os dedos pelas �las impressas de laranjeiras
de tons quebradiços, cintilantes sob o sol da Califórnia. Comprara o postal
por três pence numa loja de artigos em segunda mão em Saint Ives, para
onde ela e Kate se haviam escapulido quando tinham 15 anos. A mãe
achava as lojas de artigos em segunda mão vulgares, e, nessa altura, entrar
numa parecera-lhe o auge da rebelião. Kate, obcecada com Hollywood,
levou consigo inúmeras imagens publicitárias recortadas de uma revista e
coladas em pedaços de cartão. Mas o encanto do glamour não captara a
atenção de Louise como a promessa de um dia quente da Califórnia e das
suas montanhas altas tão diferentes do que a pequena e acanhada
Haybourne tinha para oferecer.

No piso de baixo, Louise pusera a mesa como fazia todas as noites.
Colher, faca, prato, garfo, guardanapo dobrado uma vez, duas vezes, três
vezes, copo de água. Por vezes, o pai bebia um copo de whisky em frente à
lareira, mas só depois de jantar. A mãe raramente se juntava a ele no
consumo de álcool, com exceção de quando havia convidados em casa.
Nessas alturas, bebia um pouco de xerez, «para não parecer mal».

O jantar chegou à mesa precisamente quando o relógio sobre a cornija da
lareira da sala de estar anunciava as 19 horas. A mãe de Louise pousou à
frente do pai uma caçarola que, devido ao racionamento, continha mais
vegetais do que carne, e ele pegou na colher e começou a servir-se, tal como
fazia todas as noites. Havia algo de tão infalivelmente normal em relação a



todo aquele ritual. Lá fora, no resto da Grã-Bretanha, as famílias poderiam
estar a transportar as suas roupas de cama para abrigos contra os raides
aéreos ou a lutar contra o medo constante de uma invasão, mas ali, na casa
dos Keenes, o tempo «marchava» quase sem ser interrompido pela guerra.

Louise concentrou o olhar numa ténue mancha de molho na outrora
impecável toalha de mesa branca da mãe, utilizando toda a sua energia para
reprimir o impulso de gritar, correr, fazer qualquer coisa de inesperado.

— Por favor, passa-me o puré de batata, querida — disse a mãe com a sua
voz enganadoramente suave.

Louise descerrou os punhos, que pousara no colo, para entregar à mãe a
tigela quente com um padrão azul e branco.

— A Sra. Moss passou por aqui esta tarde para beber uma chávena de chá
— disse a mãe de Louise. — Referiu que tinha passado pela loja.

O ténue tom de desaprovação perante a ideia de a �lha trabalhar numa
loja era inconfundível, mas havia pouco que Rose Keene pudesse fazer, dado
que Louise tinha o apoio do pai. Essa batalha tinha sido travada há mais de
três anos, quando Louise �zera 16 anos e ainda estava a recuperar da notícia
de que os pais achavam que a sugestão da diretora da escola para se
candidatar à faculdade, ao curso de Matemática, era uma enorme perda de
tempo e de dinheiro.

—  A Sra. Moss referiu uma qualquer confusão em relação aos seus
cadernos de senhas de racionamento. Ao que parece, um deles foi emitido
sem todas as senhas — disse a mãe.

— Isso parece pouco provável — disse o pai de Louise.
— Foi o que ela disse — a�rmou a mãe.
Os olhares do pai e da �lha cruzaram-se por um instante antes de

voltarem a deslizar para os seus pratos.
— Ela também disse que o Gary perguntou por ti na sua última carta. Já

lhe escreveste esta semana? — perguntou-lhe a mãe.
—  Não tive tempo — disse Louise, enquanto cortava um pedaço de

pastinaca em dois.
Na verdade, Louise não queria escrever a Gary. O que dizer a um rapaz

que a levara a dançar uma vez e ao cinema duas vezes, mas que parecia ter



pouco interesse nela? As cartas de Gary eram educadas, mas pouco
inspiradas, como se ele quisesse escrever uma dessas cartas do campo de
batalha tão pouco quanto ela as queria receber.

— Assegura-te de que arranjas tempo — disse a mãe, com o seu tom de
voz demasiado polido. — Bons jovens como o Gary Moss não abundam em
Haybourne. Se fores esperta, ele há de regressar e pedir-te em casamento.
Ele tem grandes perspetivas quanto ao seu futuro, pois um dia assumirá o
negócio do pai.

— Deixa a rapariga em paz, Rose — disse o pai.
— Arthur…
— Ele está a travar uma guerra, não foi a uma festa num jardim. A Louise

não pode depositar todas as suas esperanças nele, ainda que ele consiga
regressar.

— Que coisa mais horrível de se dizer — disse a mãe.
O pai encolheu os ombros.
— É verdade. Ninguém sabe quem sobreviverá à guerra.
A mãe resmungou.
— Bem, quanto a mim, não consigo perceber porque é que não mandam

mais soldados de uma vez e despacham isto.
— Talvez devesses dizer isso aos generais — disse o pai de Louise com

uma gargalhada.
— Talvez devesse. É realmente uma desgraça. Pensa em todas as raparigas

que �cam para trás, como a pobre Louise.
Louise apertou fortemente as suas coxas com os dedos quando o familiar

impulso para gritar ressurgiu. Pobre Louise. Era isso que ela era ali. Tudo o
que alguma vez seria. Tinha de arranjar uma maneira de deixar Haybourne
e aquela casa onde o futuro estava alinhado correta e ordeiramente e se
apresentava inevitável sem uma palavra dela.

— A Kate quer que eu vá com ela a um baile em Saint Mawgan na sexta-
feira — disse Louise, na esperança de que a mudança de assunto ajudasse a
impedir que a mãe insistisse mais em relação a Gary.

— Saint Mawgan? — disse a mãe. — Mas isso é a duas aldeias daqui.
—  Iremos nas nossas bicicletas. São mais �áveis do que o autocarro —



disse Louise.
—  Quem é que foi convidado? — perguntou a mãe, descon�ada. —

Estarão lá elementos das Forças Armadas?
— Claro que sim — interrompeu o pai. — Todo o país está repleto deles.
— Não sei se isso será completamente adequado — disse a mãe.
O pai ergueu as sobrancelhas.
— Conhecemo-nos num chá-dançante. Foi apropriado o su�ciente para

ti?
A mãe de Louise abriu a boca, mas voltou a fechá-la. Nunca falava

daquilo, mas, ao longo dos anos, Louise conseguira reunir pormenores
su�cientes para conhecer a história. Rose Wilde, �lha de um pescador local,
fora ao baile com o seu único bom vestido. O pai, o mais recente chefe dos
correios de Haybourne, chamara-lhe a atenção. Tinham dançado toda a
noite e, três meses depois, estavam casados. Louise sempre pensara que os
pais tinham casado em agosto, mas, certa vez, quando o pai bebera três
whiskys em vez de um, deixara escapar que, na verdade, deveriam celebrar o
aniversário no início de outubro. Louise nascera sete meses depois, no dia 8
de maio.

— Só acho que, com o Gary em serviço, a Louise podia mostrar alguma
deferência…

— Ela tem 19 anos — interrompeu o pai. — Quer sair e divertir-se um
pouco com a prima.

— A Kate convidou-me esta tarde. Ainda não falei com mais ninguém
acerca disso e não sei quem mais lá estará — disse Louise, tentando acalmar
a tensão na sala.

— Vai — disse o pai, antes que a mãe pudesse voltar a objetar. — Diverte-
te.

O resto da refeição decorreu num silêncio tenso, a mãe castigando o pai
por ter ignorado as suas objeções, e o pai, sem dúvida, apreciando uma boa
refeição sem as interrupções e observações constantes de uma esposa difícil.
 

 

Louise limpou o último prato do jantar e pousou-o no armário à direita do



lava-louça. Estava a dobrar a toalha da louça quando o pai entrou na
cozinha.

— Este aqui precisa de uma limpeza — disse ele, erguendo um copo.
Louise pegou nele, limpando-o por dentro e por fora.
— Obrigado, Lou Lou.
— Não tem de quê, papá — disse ela, utilizando o nome carinhoso que

utilizara para o pai até ter feito 5 anos e a mãe ter decidido que não era
adequado.

Quando já estava de saída da cozinha, olhou para trás, por cima do ombro.
— Em relação a este baile, queres ir?
Ela encolheu um ombro.
— A Kate quer que eu vá.
— Não é o mesmo que tu quereres ir.
— Por vezes, quando a Kate insiste, sinto que deveria ser — disse ela.
Ele sorriu.
— Suponho que será algo diferente — disse ela com um suspiro.
— Sabes o que penso, Lou Lou? Devias ir e dançar com todos os homens

que te convidarem.
— E se não me convidarem? — O tom poderia ser ligeiro, mas não havia

como ignorar o pequeno estremecimento na sua voz.
O pai estendeu o braço e acariciou uma madeixa do seu cabelo com

gentileza.
— Vão convidar. Se os deixares.
Ela observou-o a afastar-se e tocou na travessa, não se importando que

esta tivesse voltado a deslizar.
 

13 de fevereiro de 1941
 

Os Spit�res estão a voar de novo hoje. Consigo vê-los da minha secretária,
onde escrevo isto, mas é impossível perceber se estão em exercícios ou a
patrulhar à procura de submarinos.

É estranho pensar que, em tão pouco tempo, tenhamos todos aprendido quão
diferentes soam os motores e sejamos todos capazes de distinguir um



bombardeiro ou um Spit�re. As crianças que brincam nas ruas continuam a
erguer o olhar para eles ou a perseguir os aviões ao longo da rua, mas os
restantes quase não param o que estão a fazer. O papá diz que as pessoas
conseguem habituar-se a tudo, e eu acredito nele. Temos as máscaras de gás
penduradas em ganchos junto à porta, meio esquecidas, embora, por vezes,
pareça que toda a aldeia partiu para lutar.

Não devíamos ser tão complacentes, acreditando que estamos em segurança.
Saint Eval foi atingida várias vezes no verão passado. O pior ocorreu em
agosto. Do meu quarto era possível ver as chamas quando os alemães
atingiram uma das lojas de pirotecnia. A Betsy, que trabalha perto da base,
disse que parece que ainda estão a reparar os danos feitos aos hangares durante
o ataque de outubro. Perguntei-lhe se a incomoda estar tão perto de um local
que a Luftwa�e4 está a tentar bombardear, mas ela limitou-se a encolher os
ombros e disse-me que não era nada, quando comparado com o que aquelas
pobres pessoas em Londres estão a sentir no Blitz.

Por vezes, pergunto-me se não devíamos ser um pouco mais como a minha
mãe. Ela era capaz de combater sozinha contra todo o Exército Alemão, nem
que fosse por causa do racionamento do chá, do açúcar e da manteiga. Ela diz
que quando os ovos desaparecerem, será o início do �m. Para já, não são
racionados, mas é tão difícil encontrá-los que ouvimos dizer que o Sr. Nance,
da quinta Bolventor, passou a trancar o galinheiro à noite e a manter-se de
guarda numa janela da quinta de caçadeira na mão, para o caso de alguém os
ir roubar.

Perguntei ao papá porque é que a mãe está tão aborrecida com os
racionamentos, e ele disse que se deve ao facto de ela se lembrar de que o mesmo
aconteceu depois da última guerra, e que isso a faz pensar no irmão mais velho
que morreu. É estranho pensar que tive um tio Monty que nunca conheci e
cujo rosto conheço apenas porque a minha mãe mantém uma fotogra�a em
cima do piano, numa moldura de prata a que ela puxa o lustro todos os
sábados.

A única coisa que não somos capazes de ignorar mesmo na nossa pequena
aldeia adormecida são os soldados. Correm rumores de que mal os americanos
se juntem à guerra — se Deus quiser —, percorrerão em �las de quatro



homens as ruas de todas as cidades de Saint Eval a Saint Ives. Mas até lá, são
apenas os nossos rapazes. Um camião pintado de verde-azeitona e coberto com
uma lona percorreu hoje a rua principal. Saí disparada da loja mesmo a tempo
de vislumbrar um dos soldados que iam na traseira aberta do camião. Não
eram de todo como os homens que vemos nas notícias, todos bem lavados, de
faces rosadas e a piscarem um olho às raparigas. Estes �tavam o vazio, sem
nos verem, embora os rapazes da Sra. Latimer tenham corrido atrás deles,
gritando e tentando conquistar um aceno.

É claro que os homens de uniforme são um tópico de grande interesse entre as
minhas amigas. Podemos já ter deixado a escola, mas elas continuam a rir-se e
a tagarelar e a retocar o batom como meninas de escola sempre que acham que
um militar está por perto.

A Kate não é capaz de conter a sua excitação em relação ao baile de amanhã.
Por vezes, apercebo-me de que as pessoas estão a tentar perceber como é que nos
podemos tornar tão próximas quando somos tão diferentes. Loura e morena.
Fervilhante e tímida. Alta e baixa.

A Mary Hawkley perguntou-me, certa vez, como é que eu suportava estar
perto da Kate, sendo ela tão popular. «Não �cas devastada por todos os rapazes
falarem com ela?» Mas depois parou e deu uma gargalhada. «Ainda bem que
tens o Gary, não é?»

Afastou-se, esvoaçante, antes que eu pudesse dizer alguma coisa.
 

4 Força Aérea Alemã. [N. T.]



3

LOUISE

— Oh, o meu cabelo está mesmo uma desgraça — disse Kate, enquanto se
olhava ao espelho da casa de banho do salão da aldeia e voltava a enrolar um
dos caracóis que fora esmagado por baixo do chapéu.

Louise parou de beliscar o rosto e olhou de relance para a prima.
— Para com esses disparates. Pareces a Betty Grable.
Kate oscilou para trás nos saltos dos seus sapatos de cabedal preto

brilhante e baixou as mãos ao lado do corpo.
— Achas mesmo?
Com o cabelo empilhado em cima da cabeça, tornando mais salientes os

ossos das maçãs do rosto, e a boca pintada de vermelho, a comparação entre
Kate e Betty Grable não era demasiado chocante, pelo que Louise acenou
com a cabeça e depois �tou-se ao espelho, semicerrando os olhos.

— O melhor que posso esperar neste momento é ser a Bette Davis.
— Não sejas ridícula — disse Kate, que voltara a enrolar os seus caracóis

para lhes dar forma.
Louise tirou o batom da mala e aplicou-o na curva dos lábios. Quando

baixou os olhos, Kate estendia-lhe um lenço de papel. Pegou no lenço e
pressionou-o entre os lábios.

— Pronta? — perguntou Kate.
Nem por isso, mas ainda assim acenou com a cabeça.
Guardaram os casacos e dirigiram-se ao salão. Embora passasse apenas

um quarto de hora das sete, o salão de dança já estava repleto de casais.
Havia alguns homens muito jovens de camisola e camisa de colarinho, mas
a maioria estava de uniforme, tal como a mãe dela temera.

— Kate! — Um homem elegante de cabelo louro curto que envergava o
fato azul-escuro da Força Aérea Britânica acenou, enquanto a chamava das



redondezas do bar de pinho.
— Anda — disse Kate, agarrando na mão de Louise e puxando-a através

da multidão.
— Tenho estado a noite toda à tua espera — disse o homem, com um

sorriso de esguelha.
— A sério, Tommy Poole? — perguntou Kate com um movimento de

cabeça.
— Claro que sim.
— Então que conversa foi essa que eu ouvi de utilizares a tua licença para

levares a Irene Walker a tomar chá na terça-feira passada?
— Parece que ela te apanhou, Poole — disse um outro homem com um

sotaque de Lancashire que se virara quando as vira aproximar-se. — Onde
está a Geri, Kate?

— Não está aqui — disse Kate de forma altiva.
— E quem é esta? — perguntou um terceiro homem, que tinha pendurada

no braço uma ruiva chamada Joanne que Louise reconheceu da escola.
— Esta — disse Kate, empurrando Louise ligeiramente para a frente — é

a minha prima Louise Keene. Se querem ver-me feliz, deviam dançar todos
com ela esta noite.

— Então, anda lá, Louise Keene — disse o homem que perguntara por
Geri, oferecendo-lhe o braço. — Tens muito maior probabilidade de
conseguir percorrer a pista de dança sem que te pisem os dedos dos pés
comigo do que com o Poole ou o Davidson.

— Ainda não fomos apresentados — disse ela, estremecendo de imediato
quando se apercebeu de como soava tal como a mãe.

—  Isto não é uma audiência com a rainha. Não são necessárias
apresentações — brincou ele. — Mas já que perguntas, sou o sargento
Martin Taylor.

— Muito prazer — disse ela, tomando-lhe a mão e sentindo-se um pouco
ridícula com a pequena gargalhada que ele deu antes de lha apertar com
simpatia. — Não devíamos esperar pela próxima música?

— Vamos simplesmente in�ltrar-nos. Quantos mais, melhor — disse ele.
Ela olhou de relance para Kate, que acenou ligeiramente, o entusiasmo



brilhando nos seus límpidos olhos azuis. Tinha passado pouco tempo e
Louise já tinha um convite para dançar. Talvez a noite até fosse divertida.
Inspirando fundo, Louise pousou a mão no braço de Martin e deixou que
ele a conduzisse até ao limite da pista de dança.

Demoraram alguns instantes a encontrar um espaço su�cientemente
grande na multidão que dançava o foxtrot para se in�ltrarem, e, quando o
�zeram, Louise sentiu-se desconfortavelmente apertada contra ele. Ergueu
os olhos, perguntando-se se ele se havia apercebido, mas o olhar de Martin
estava �xo num ponto algures por cima do ombro dela. Louise inclinou o
pescoço e viu Kate.

— Ela é encantadora, não é? — perguntou Louise.
Martin sorriu timidamente.
— A tua Kate tem metade dos homens de Trebelzue apaixonados por ela.
— Já era assim na escola.
— Então e tu? — perguntou Martin, fazendo-os contornar um casal que

contava cautelosamente os passos.
— Eu? — perguntou Louise.
— Não precisas de ser tímida.
—  Não estou a ser tímida. Não sou o tipo de rapariga que atrai esse

género de atenção.
Martin deu uma gargalhada.
— Aposto que és e que ainda não te apercebeste.
— Não me parece. Passei a maior parte da minha infância sentada numa

macieira, no jardim da frente, com um livro.
—  Bem, então foi isso. Provavelmente, todos os rapazes do bairro

andavam sempre a passar por ti a perguntar-se se algum dia irias olhar para
eles.

A ideia era tão tola que ela teve de se rir, e ao fazê-lo os seus ombros
desceram das redondezas das orelhas.

— Aqui está — disse ele. — Uma mulher nunca devia estar com um
aspeto tão sério quando dança comigo.

— Tens uma opinião assim tão elevada das tuas capacidades de dança?
— Chamavam-me «o Encantador de Chorley». Os pés mais rápidos num



raio de 80 quilómetros.
— De certeza que sim.
— És simpática, Louise Keene.
Ela inclinou a cabeça, agradecendo.
— É uma pena que estejas apaixonado pela minha prima.
— Ah, bem, parece-me que todos estão apaixonados pela pessoa errada

durante esta guerra. Talvez encontres um desses rapazes do bairro a reunir
coragem para te convidar para dançar esta noite.

— Duvido muito — disse ela quando a música terminou. — A maioria
partiu para combater na guerra, tal como vocês.

— Então, um aviador — disse ele com um piscar de olho. — Estão muitos
por cá.

Ela corou.
— Não sei se um uniforme me �caria bem.
— Um uniforme �ca sempre bem, desde que seja o homem certo a usá-lo.

Vem. — Passou a mão dela pelo seu braço e conduziu-a de volta para junto
de Davidson e Poole, que assistiam com um ar desolado enquanto Kate
dançava com um homem que ostentava as divisas de um o�cial na manga.
Ao seu lado estava um outro homem a acender um cigarro, que, apesar da
proximidade, parecia manter-se à distância.

— Quem é aquele com os teus amigos? — perguntou ela, observando o
homem que afastava dos lábios os dedos compridos e elegantes e deixava
que o cigarro ardesse ao seu lado.

— É o tenente Paul Bolton. É aviador. É piloto, mas é simpático. Não se
dá demasiados ares como alguns dos o�ciais. Um tipo de sorte que tem as
raparigas todas atrás dele.

— Vocês voam juntos?
Martin abanou a cabeça.
— Ele voa num Supermarine Spit�re. Eu estou num Bristol Blenheim, uma

espécie de bombardeiro. Sou artilheiro e operador de comunicações sem �os
— disse, apontando para um emblema de pano bordado com relâmpagos,
no braço, como prova —, e o Poole é o nosso observador. O Davidson faz
parte da equipa terrestre. Vou apresentar-te o Bolton.



Ela estava prestes a protestar, mas Martin avançou, levando-a consigo.
—  Tenente aviador Bolton, esta é a prima da Kate, a menina Louise

Keene. Dança que é um sonho.
O tenente aviador Bolton deslizou para ela o seu olhar. Endireitou-se e

estendeu a mão.
— Como está?
Tinha uma voz encantadora, profunda e so�sticada como uma estrela de

cinema, e quando ela lhe apertou a mão, todo o seu corpo aqueceu.
— Vive em Saint Mawgan, menina Keene? — perguntou ele.
Ela abanou a cabeça.
— Haybourne, ao fundo da estrada.
— Então porque é que eu nunca a tinha visto numa destas festas? —

perguntou. — Estou certo de que teria reparado em si.
Ela corou.
— A Kate trouxe-me porque a amiga que a costuma acompanhar não

pôde vir.
Ele inclinou-se e apagou o cigarro inacabado num cinzeiro sobre uma

mesa alta.
— Nesse caso, terei de agradecer à amiga ausente da Kate. Quer dançar?
Desta feita não houve hesitação, quando acenou e tomou a mão que ele

lhe oferecia. Olhou de relance para trás e viu os olhos de Martin. Mais um
piscar de olho. Mais um enrubescer.

A pequena banda num palco improvisado na extremidade mais distante da
divisão começou a tocar All I Remember Is You, e o tenente aviador Bolton
envolveu-a com os seus braços.

— Gosto muito do seu vestido — disse ele, puxando-a para tão perto que
ela poderia ter repousado a cabeça no peito dele, se se atrevesse.

— Obrigada — disse ela, enviando um pensamento simpático para Kate.
— Parece alegre como um dia de verão.
— Isso não é muito adequado a fevereiro — disse ela.
—  Já tive dias cinzentos que cheguem. Um vestido vermelho numa

rapariga bonita era mesmo o que eu precisava. — Os pés dela falharam um
passo, mas, se ele reparou, foi su�cientemente educado para não o referir. —



Fale-me da vida em Haybourne.
Ela passou a língua pelos lábios secos e, de modo hesitante, começou:
— Não há muito para contar. Vivo na mesma casa onde nasci. Trabalho

na mesma loja onde comecei a trabalhar aos 16 anos.
— O que faz lá?
—  Tudo. Reponho os artigos nas prateleiras, ajudo os clientes, faço a

contabilidade.
— Então tem jeito para os números — disse ele.
— Suponho que sim — disse ela.
— Nesse caso, terei de ter cuidado.
— Porquê?
Ele puxou-a um pouco mais para si.
— Perco a cabeça quando estou perto de raparigas inteligentes.
— Tenente aviador Bolton…
—  Por favor, se me vai censurar, chame-me Paul. — O sorriso dele

aqueceu-lhe os olhos como ela nunca vira quando estava perto dos seus
colegas aviadores, como se o facto de estarem a dançar estivesse, de algum
modo, a descongelar um núcleo gelado.

— Ia dizer-lhe que brincar com uma rapariga não é muito simpático —
disse ela.

Ele sorriu.
— Não é brincar, se for verdade.
— É terrivelmente namoradeiro — disse ela.
— Decerto não sou terrível.
—  Terrível — disse ela com �rmeza, ao mesmo tempo que tentava

impedir que um sorriso lhe explodisse no rosto.
— Nesse caso, não vou namoriscar consigo, menina Keene. A não ser que

queira que o faça.
Ela mordeu o lábio inferior, não con�ando em si mesma o su�ciente para

não dizer de rompante o quanto queria que ele continuasse a namoriscar
com ela. Era, de longe, a coisa mais entusiasmante que lhe acontecera em
séculos.

— O que faria se não estivesse a trabalhar numa loja em Haybourne? —



perguntou, fazendo o diálogo regressar à conversa de circunstância
respeitável.

Ela suspirou. A pequena centelha de algo entre eles que tinha brilhado por
um instante parecia ter-se desvanecido.

— Haybourne é a minha vida.
—  As raparigas das pequenas aldeias não têm todas sonhos acerca de

partir? — perguntou ele.
Ela ergueu o olhar de modo abrupto.
— Pode brincar comigo quanto quiser, mas não precisa de ser cruel. Não

sou nenhuma menina tola.
— Claro que não. Descon�o que seja demasiado prática para ter sonhos

tolos. — Ela começou a afastar-se, mas ele baixou a cabeça um pouco de
modo a trazer os seus lábios para mais perto do ouvido dela. — Garanto-lhe
que não estou a brincar. Nunca fui tão sério no meu desejo de saber a
resposta a uma pergunta em toda a minha vida.

A suavidade das suas palavras, dolorosamente íntimas sobre a música e o
bater dos pés dos restantes dançarinos, envolveu-a, ainda que tivesse
apertado os lábios para se impedir de lhe responder. Estava fortemente
consciente do calor das mãos dele sobre ela. Da ténue sombra da barba
escura que lhe crescia no queixo. Da sensação que lhe invadiu o estômago
quando ele a fez rodopiar, quase como se estivesse a cair.

E depois a música parou, e os movimentos na pista de dança tornaram-se
menos ordeiros. Os casais separaram-se e �uíram à sua volta enquanto os
músicos viravam as páginas nos seus atris tortos.

—  A nossa música acabou — disse o piloto com um sorriso atrevido.
Ofereceu-lhe o braço e conduziu-a de novo para junto do pequeno grupo.
Ela manteve a cabeça baixa, incapaz de o olhar nos olhos. De algum modo,
a dança tinha-a deixado crua e exposta, como se todas as suas peças
fundamentais tivessem sido desmanteladas, reorganizadas e novamente
montadas.

— Duas danças e já me sinto como se estivesse numa duna de areia no
meio do Sara — disse Kate, abanando o rosto com a mão quando eles se
aproximaram.



— Querem beber alguma coisa? — perguntou o tenente aviador Bolton.
Louise abanou a cabeça, mas Kate sorriu alegremente.
— Para mim pode ser um sumo de frutas, por favor.
Pelo canto do olho, viu-o curvar a cabeça, o gesto antiquado fazendo Kate

rir-se, e depois afastou-se.
— Não parece mesmo o Clark Gable? — comentou Kate.
Louise �tou as costas largas que avançavam por entre a multidão até ele

desaparecer e a pista de dança se voltar a encher.
— Talvez sob uma determinada luz. Se semicerrarmos os olhos.
—  Ele é muito giro, e parece gostar de ti — disse Kate, agitando as

sobrancelhas �nas.
— Estava apenas a ser simpático.
Kate pousou as mãos nas ancas e ergueu o queixo.
— Martin, com que tipo de rapariga costuma dançar o tenente aviador

Bolton?
Um sorriso abriu-se no rosto do artilheiro.
— Ele não dança. Não habitualmente.
— Vês? — disse Kate, virando-se para ela com uma sobrancelha erguida.

— Tu és especial.
Agora que os homens a observavam, tudo parecia demasiado próximo. A

música estava demasiado alta, a sala demasiado quente, a atenção demasiado
intensa.

— Tenho de ir lá fora um instante — disse ela.
Kate deu um passo em frente.
— Louise?
Ela acenou com a mão, afastando a preocupação da prima.
— Vou só apanhar um pouco de ar fresco. Regresso num instante.
A entrada �cava do outro lado do salão, mas tendo ajudado uma amiga da

mãe a realizar uma venda de caridade ali mesmo, três anos antes, sabia que
havia uma porta para as traseiras. Louise serpenteou por entre homens que
seguravam canecas de cerveja e raparigas que bebericavam de delicados
copos de xerez, baixando a cabeça para o caso de alguém de Haybourne a
reconhecer e a abordar. Em qualquer outro momento, talvez não se tivesse



importado, mas não naquela noite.
Aplicou toda a força do seu corpo sobre o puxador da pesada porta de

metal e esta abriu-se, conduzindo-a ao seu refúgio. A porta fechou-se com
estrondo atrás dela enquanto Louise inspirava o ar frio e húmido. Será uma
sorte se não formos apanhadas numa tempestade a caminho de casa, pensou,
enquanto se apoiava na parede estucada de branco, apreciando o frio que
penetrava o tecido �no do vestido emprestado.

Ainda que a música passasse pelas frinchas em redor da porta, a noite
estava pací�ca. Inclinou a cabeça para trás, erguendo os olhos para as
estrelas. Quando era criança, adorava ir até ao jardim das traseiras com o
pai, enquanto ele lhe identi�cava as constelações. Continuava a achá-las
belas, mas eram as mesmas que, durante toda a sua vida, �tara.

A respiração assumira um ritmo normal, e Louise fechou os olhos por um
momento. No interior, Paul estaria a falar com outras mulheres, mulheres
so�sticadas com longas unhas vermelhas e o cabelo adequadamente
penteado, que não tinham de pedir emprestado um bom vestido. Mulheres
mundanas, argutas e sagazes que sabiam o que dizer a um homem. Como
namoriscar ociosamente. Como não depositar demasiada esperança numa
breve dança e nalguns fragmentos de conversa.

O ranger das dobradiças sem óleo fê-la abrir repentinamente os olhos, e
ela deixou que a cabeça rodasse para o lado para poder ver quem era o seu
companheiro de fuga. Ele olhou para a esquerda, o rosto nas sombras, mas
ela soube de imediato. Paul.

Ela raspou o betão com o pé, o seu instinto dizendo-lhe que se encolhesse
na escuridão e se escondesse. Ele deve tê-la ouvido, pois virou-se, com o
rosto agora iluminado, e sorriu.

— Aí está você — disse ele.
Tinha um cigarro aceso numa mão e uma cerveja na outra. Nada de sumo

de frutas.
— Foi a Kate que o enviou? — perguntou ela.
— A Kate está a dançar com alguém.
Então porque está aqui?
Como se lhe lesse a mente, Paul disse:



— A sua prima é boa para uma gargalhada e bastante simpática, mas já
tem homens su�cientes atrás dela. Não precisa de mim.

Ficaram em silêncio por um momento, ele a beber a sua cerveja e ela a
saltar de um pé para o outro. Por �m, desesperada por afastar o embaraço,
perguntou:

— Porque se juntou à RAF?
— O meu tio foi segundo-tenente no Corpo Aéreo durante a Grande

Guerra. Foi morto durante os treinos. Nunca chegou a combater. — Atirou
fora o cigarro. — A morte do irmão partiu o coração da minha mãe.

Louise observou a ponta cor de laranja do cigarro, ainda aceso, enquanto
este se desvanecia lentamente contra o betão frio do chão.

— O meu tio também foi morto na guerra — disse ela.
Ele abanou a cabeça.
— Há demasiadas famílias com demasiadas histórias tristes. Deve achar-

me terrivelmente mal-educado, por não lhe ter voltado a perguntar se queria
beber alguma coisa.

Ela ergueu os olhos.
— Não tem importância.
— Deixe-me ir buscar-lhe algo. Ou pode beber um pouco da minha.
Ele ergueu o copo na direção dela, mas ela abanou a cabeça.
— A minha mãe diz que as senhoras não bebem cerveja.
Ele inclinou-se sobre o espaço entre ambos e tocou-lhe ao de leve no

ombro com o dele.
— Então não dizemos nada à sua mãe, não é? Vá lá, Louise Keene. Seja só

um bocadinho arrojada.
—  Isso não vai funcionar, sabe? A minha mãe sempre disse que nunca

houve rapariga mais teimosa do que eu — disse ela.
— A sua mãe diz muitas coisas.
— Ela tem muitas opiniões.
— Faz sempre o que ela diz? — perguntou Paul.
Assumindo uma expressão séria, Louise estendeu a mão. Um tremeluzir

de algo deslizou pelo rosto de Paul quando lhe entregou o copo. Ela
segurou-o, perguntando-se por um breve momento se os seus lábios iriam



tocar o mesmo ponto onde haviam estado os dele, e bebeu. Mais do que um
sorvo. Menos do que um trago. Uma dose perfeitamente respeitável de uma
bebida que as jovens respeitáveis não bebiam.

Devolveu-lhe o copo e lambeu os lábios, sentindo ainda a amargura e o
toque de caramelo na língua.

— Primeiro, cerveja. E depois, o que se segue? A vida fora de Haybourne?
—  Está de novo a meter-se comigo. — Envolveu a cintura com os

próprios braços, desejando ter-se lembrado de vestir um casaco por cima do
vestido.

— Não estou. — Ele sorriu quando o disse.
Ela afastou-se da parede.
— Vou voltar lá para dentro.
A mão dele saiu disparada para a impedir.
— Louise, espere.
Ela baixou os olhos para onde estavam os dedos dele, exercendo uma

suave pressão no seu antebraço.
— O que é?
— Não podia deixá-la partir sem lhe perguntar uma coisa — murmurou

ele. Deu um pequeno puxão no braço dela e ela deu um passo em frente, o
seu corpo movendo-se com vontade própria.

Engoliu em seco perante a crescente mistura de expetativa, receio e luxúria
que se formava dentro dela. Aquilo era o mais perto que alguma vez estivera
de um homem desde que permitira que Gary a beijasse atrás de uma sebe só
para ver como seria. Na verdade, não lhe parecera nada de especial.

— O que me quer perguntar, tenente aviador Bolton?
Em vez de responder, ele baixou a cabeça e beijou-a. E, oh, agora

compreendia o que faltara no seu primeiro beijo. Os lábios de Paul eram
suaves, mas cheios, brincando sobre os dela como se tivesse todo o tempo do
mundo, só para ela. A mão livre dele deslizou-lhe pelo cabelo, penteando-o
por entre as ondas e enrolando-as nos seus dedos. Ela segurou as lapelas do
uniforme, tentando, com todas as suas forças, agarrar-se àquele momento
para que este nunca mais desaparecesse.

Ele afastou-se, os seus lábios demorando-se nos dela até, por �m, já não



serem um só.
Ela �cou quieta, a respiração acelerada, os olhos baixos. Qualquer pessoa

os poderia ter visto. E assim seria acerca dela, e não de Geri, que todos
iriam falar. Mas no fundo da sua mente, uma pequena voz sussurrava:
Ótimo.

Não tinha obrigações com ninguém, não �zera quaisquer promessas, por
muito que a sua mãe pudesse ter essa esperança. Não era a mulher ou a
noiva ou a namorada de Gary. Tinha 19 anos e estava encurralada numa
aldeia minúscula na ponta de um país em guerra, próxima o su�ciente para
saber como soavam as bombas quando caíam, mas su�cientemente afastada
para não ter qualquer esperança de poder fazer algo em relação a isso. A sua
vida parecia-lhe insigni�cante, e o tenente aviador Paul Bolton era, muito
provavelmente, o homem mais entusiasmante que ela alguma vez conhecera.

— Pensava que lhe tinha pedido que me chamasse Paul — disse ele.
Louise não se apercebera de que estava a morder o lábio inferior até ele

lhe ter erguido o queixo com um dedo e deslizado sobre ele o polegar.
— Paul — sussurrou ela, ainda um pouco atordoada.
— Gostaria muito de poder voltar a vê-la, Louise. Gostaria de dar um

passeio comigo na segunda-feira à tarde? A base deve-me algumas horas de
licença.

Ele estava a perguntar-lhe se a podia visitar, cortejar, como se ela fosse
uma senhora de um romance vitoriano. A ideia, por antiquada que fosse,
encantava-a.

— Gostaria muito — disse ela.
— Não vai estar a trabalhar?
Louise abanou a cabeça, sabendo que podia pedir à Sra. Bakeford para

trabalhar antes na parte da manhã. Ela pedia tão poucas vezes para mudar
de turno, que quase de certeza que a chefe não se importaria.

— Ótimo. Então talvez me dê a honra da próxima dança — disse Paul.
Com a mão no cotovelo dele, Louise regressou à pista de dança. Ninguém

o saberia, olhando para ela, mas tudo tinha mudado.
 



4

CARA

— Vais dizer-me o que te preocupa ou tenho de adivinhar?
Cara sobressaltou-se quando se apercebeu de que a avó a examinava de
olhos semicerrados.

— O que te faz pensar que alguma coisa me preocupa? — perguntou,
sentando-se um pouco mais direita e erguendo a chávena de cores brilhantes
para beber um pequeno gole do seu Earl Grey fragrante.

— Estás sempre a olhar para o vazio, e nem por uma vez elogiaste o meu
corte de cabelo — disse a avó, tocando no cabelo ao estilo bob
absolutamente retilíneo que lhe tocava ao de leve no maxilar. As visitas
regulares ao cabeleireiro que frequentava há mais de 20 anos tinham sido
uma das condições que a avó impusera quando se mudara para Widcote
Manor no ano anterior. Iris Warren podia estar na casa dos 90 anos, mas
tencionava manter a independência de que gozava desde que deixara a casa
dos pais em 1943.

— Não quero que andem de roda de mim, tal como não quero que me
en�em num canto para desaparecer — dissera a Cara.

Cara não conseguia imaginar que a avó permitisse a alguém que se
esquecesse dela. Absolutamente elegante, a mulher recusava-se a usar algo
que considerasse demasiado «velhote», optando antes por cores brilhantes e
linhas limpas. Usava luvas brancas e pérolas quando ia à igreja todos os
domingos e punha os brincos de diamante para o jantar. Dizia exatamente
aquilo que pensava, com o prazer de uma mulher que sabia ser velha o
su�ciente para que as pessoas não a tentassem silenciar.

— O teu cabelo está um espanto, avó — disse Cara.
A avó dirigiu-lhe um olhar matreiro.
— Agora estás só a fazer-me a vontade, mas, ainda assim, obrigada. Diz-



me que estou enganada em relação à tua preocupação.
Cara deu uma gargalhada.
— Não estás enganada. Na realidade, queria perguntar-te acerca de algo

que encontrei no trabalho hoje.
— Na loja do Sr. Wilson? — perguntou a avó. Cliente de longa data da

Wilson’s Antiques & Curiosities, fora ela a sugerir ao excêntrico escocês que
pudesse apreciar a ajuda de Cara durante algumas horas por semana
enquanto esta andava na faculdade.

— Numa propriedade que estamos a limpar. Trata-se de um diário do
tempo da guerra.

A avó recostou-se na poltrona em tons de pistácio e branco sem nada
dizer.

— Acho que a autora esteve no ATS. — Cara levantou-se, atravessou o
quarto até ao aparador repleto de recordações e pegou no retrato da avó aos
18 anos. — Havia uma fotogra�a a acompanhar o diário. Era de uma
mulher que envergava o mesmo tipo de uniforme que usas aqui.

— Ai sim?
Uma longa pausa estendeu-se entre elas enquanto Cara pensava no seu

próximo passo. Por �m, disse:
— Estou a pensar em ler o diário.
— Porquê?
— Pensei que a mulher a quem pertenceu pudesse querê-lo de volta, se

ainda estiver viva. Ou um dos seus familiares poderá querê-lo.
A avó pousou a chávena de chá sobre a mesinha de centro.
— Então espero que ela seja uma escritora agradável.
Cara sabia que corria o risco de ser afastada. Quando a avó não queria

falar acerca de alguma coisa, os seus lábios tornavam-se mais �nos e os
olhos começavam a dançar de um lado para o outro, olhando para tudo
menos para a pessoa com quem estava a conversar. Sempre fora assim, desde
a primeira vez que Cara tentara falar com a avó acerca do seu trabalho
durante a guerra. E o mesmo se passara sempre que tentava perguntar-lhe
acerca do telefonema entre a avó e a mãe apenas três dias antes do acidente
que roubara a vida da mãe.



Engoliu em seco quando se recordou do dia em que entrara em casa dos
pais com a sua chave numa pausa do trabalho. Tanto a mãe como o pai
deviam estar a trabalhar, por isso pensou que podia passar por lá e deixar o
livro que levara emprestado com um bilhete. Mas quando abriu a porta,
ouviu a voz da mãe.

— Nem acredito que me escondeste isto durante tanto tempo — estava a
mãe a dizer.

Cara estacou, pensando que tinha interrompido uma discussão, ainda mais
perturbadora porque os pais raramente discutiam. Mas ninguém respondeu.
Em vez disso, estendeu-se uma pausa, preenchida apenas pelo som da mãe,
que andava para trás e para a frente no piso de parquet da sala de estar.

— Tenho o direito de saber, mãe.
A avó. A mãe estava a discutir com a avó. Cara sabia que devia esperar

alguma tensão enquanto percorriam as coisas que estavam em casa da avó,
de modo a prepará-la para a sua nova residência em Widcote Manor, mas
aquilo era diferente. Era algo mais grave.

— Não quero saber se foi durante a guerra.
Mais uma pausa. Cara conseguia imaginar a mãe, a mão a pressionar a

fonte direita, enquanto tentava afastar uma dor de cabeça.
Uma gargalhada ecoou pelo corredor.
— Bem, é demasiado tarde para isso. Não sei se poderei perdoar o facto de

me teres mentido desde o dia em que nasci.
Algo chocou contra as tábuas do chão. Cara estava certa de que era o

telemóvel da mãe lançado para o chão em frustração. Recuou lentamente,
fechando a porta atrás de si com suavidade. Devolveria o livro noutro dia.
Só que esse dia nunca chegou, porque, três dias depois, a sua mãe tinha
morrido.

Depois do funeral, quando, por �m, todos tinham deixado a casa em que
Cara tinha crescido, perguntara à avó o motivo da discussão. A avó
permanecera sentada, o rosto inexpressivo e pálido e as mãos contorcendo-
se no colo, em redor de um lenço. Cara quisera insistir, depois de a dor do
funeral passar, mas tinha sido arrastada pelo divórcio e não quisera arriscar-
se a perder o apoio da avó. Mas agora era tempo de tentar de novo, e o



diário era o ponto de partida perfeito.
— Podes dizer-me como foi servir no Exército? — perguntava agora.
A avó acenou com a mão.
—  Não vai fazer mais do que aborrecer-te. Nunca deixei o sul de

Inglaterra.
—  Isso não importa. Quero saber mais acerca do passado da família

antes… — Engoliu em seco, incapaz de se forçar a falar acerca do dia em
que a avó, a sua última parente viva, deixaria de estar com ela. Divorciada há
pouco tempo e com o ferrão do luto a apanhá-la ainda em momentos
inesperados, Cara esforçava-se por se reconciliar com essa ideia.

A expressão da avó suavizou-se, mas, ainda assim, disse:
— Não há muito a contar.
— Porque… Porque é que tu e a mãe discutiram ao telefone antes de ela

morrer? — Quando viu a avó estremecer, apressou-se a acrescentar: — Não
estou zangada. Só quero saber.

Mesmo do outro lado da divisão, Cara conseguiu ver os olhos da avó
começarem a encher-se de lágrimas.

— Por que razão queres saber acerca de uma discussão que não signi�cou
nada?

— Porque não me pareceu insigni�cante — disse Cara baixinho.
A avó abanou a cabeça, o cabelo prateado oscilando para lá dos ombros.
—  Falaremos sobre isso noutra altura. Foi um dia muito cansativo. A

Beatrice, do quarto piso, veio tomar chá. Adoro-a, mas ela �ca sempre
demasiado tempo, e eu estou exausta. Estou certa de que também estás
cansada.

Cara tentou superar a sua desilusão por a avó a mandar embora e forçou
uma voz alegre.

— Não faz mal. Eu volto no domingo.
— Não te esqueças dos biscoitos — disse a avó.
Cara acenou com a cabeça, tomando uma nota mental para juntar uma

caixa de marshmallows e chocolates da Tunnock’s à lista de compras.
— Não me esqueço, avó.
Inclinou-se e beijou o rosto macio e frio da avó. Estava prestes a afastar-



se, mas a avó impediu-a, pousando a mão magra no pulso dela.
— Sabes que te amo, não sabes, minha querida?
Cara sorriu.
— Daqui até à Lua.
A avó apertou-lhe a mão.
— E de volta à Terra.
 

 

A evasiva da avó perturbou Cara durante a viagem de dez minutos de
regresso a casa a partir de Widcote Manor. Ainda que conseguisse
compreender o porquê de aquela discussão pesar sobre a avó, Cara tinha de
saber o que teria isso que ver com o seu serviço militar. Tal como a outra
família merecia conhecer a história da mulher cujos diários estavam
guardados em segurança no banco de trás do seu carro.

Cara estava de tal forma mergulhada nos seus pensamentos, que quase não
se apercebeu da carrinha de mudanças branca estacionada diante da casa
adjacente à sua pequena vivenda de telhado de colmo em Elm Road até já
quase ter chegado ao acesso.

— Só podem estar a gozar comigo — murmurou, travando o carro. A
carrinha estava a bloquear parte do acesso à sua casa, tornando-lhe
impossível estacionar na rua já apinhada.

Desligou o carro e saiu. As chaves tilintaram contra as chapas de
identi�cação do avô, que mantinha no seu porta-chaves, enquanto as en�ava
na mala. As portas da carrinha estavam abertas, exibindo para a rua duas
pilhas de caixas, uma poltrona verde-escura e uma cama desmontada
apoiada na parede metálica do veículo. Contornou o veículo até à cabina e
perguntou:

— Está aí alguém?
Não muito longe, um cão ladrou, mas não apareceu ninguém à porta

completamente escancarada da vivenda que estava vazia quando ela saíra
nessa manhã.

Inspirando, preparou-se para fazer algo totalmente desajustado em relação
ao tipo de educação britânica que a mãe lhe inculcara. Atravessou o portão



de madeira do pequeno jardim, percorreu o caminho e espreitou para dentro
da casa daquele estranho.

— Está aí alguém? — voltou a perguntar.
No crepúsculo daquela noite de outono, a entrada era iluminada por um

par de arandelas de vidro. No meio da entrada, havia um bengaleiro
antiquado com ganchos gravados, ao lado de um tapete enrolado. A um
canto estava uma pilha de caixas com «Livros» escrito com um marcador
grosso e negro. Um retrato a óleo de uma mulher com um corte à garçonne
envergando um vestido preto de corte diagonal e envolta num xaile de gaze
branca estava encostado a uma parede.

Período entre guerras. Talvez britânica. Gosto do vestido.
— Está aí alguém? Desculpe, mas a carrinha está a bloquear o meu acesso

— clamou Cara.
Ouviu-se um grande estrondo algures não muito longe e o ruído de pregos

sobre a madeira. Ela recuou, batendo com as costas no puxador da porta e
gritando quando um setter irlandês ruivo e de pernas esguias apareceu na
entrada e saltou sobre ela, pousando uma pata em cada um dos seus ombros
e projetando pelo chão o conteúdo da sua mala.

Deu uma pequena gargalhada quando a comprida língua do cão lhe
lambeu o pescoço, esforçando-se por chegar por baixo do queixo numa
agressiva expressão de afeto.

— És um brincalhão, não és? — perguntou ela, enquanto tentava afastar o
cão.

O som de um par de pés contra o chão de madeira ressoou através da casa,
e um homem de cabelo cor de areia voou pela mesma porta por onde o cão
saíra a correr.

— Rufus, aqui! — O homem avançou, mas o cão dançava atrás das pernas
de Cara.

— Não faz mal — disse Cara, baixando-se para apanhar a carteira e o
batom.

Rufus ladrou como forma de aprovação enquanto espreitava por trás das
pernas dela.

O homem fez uma careta e empurrou um par de óculos de aros pretos



mais para cima no nariz.
—  Temo que isso seja inútil. Ela já chumbou uma vez na escola de

obediência.
— O que é que ele fez?
— Foi mais o que ele não fez. O treinador disse que ele «não era motivado

pela comida», o que é ridículo, porque ele senta-se a olhar para mim durante
todo o jantar. — O homem dirigiu-lhe um olhar preocupado. — Tem a
certeza de que está bem?

Doíam-lhe um pouco as costas no ponto em que tinha colidido com a
maçaneta da porta, mas não queria armar confusão.

—  Estou. Lamento interromper enquanto está a tratar das mudanças,
mas…

Uma porta abriu-se e uma bela mulher com um comprido rabo de cavalo
louro avançou empunhando uma trela. Num movimento suave, prendeu-a à
coleira de Rufus e endireitou-se, graciosa como uma bailarina.

— Já estás a conhecer os vizinhos? — perguntou a mulher.
— Parece que sim. — O homem sacudiu as mãos num par de calças de

ganga desbotadas que pareciam já ter visto melhores dias e sorriu. —
Chamo-me Liam McGown. Esta é a minha irmã, Leah. — Deu uma
gargalhada enquanto Cara erguia uma sobrancelha. — Também não
sabemos em que estariam os nossos pais a pensar.

—  Nunca foram capazes de acertar nos nossos nomes — disse Leah,
enquanto lhe estendia a mão.

Cara apertou a mão de Leah, estranhamente aliviada por saber que
aqueles dois não eram um casal. Não que isso lhe importasse.

— Cara Hargraves. Vivo no número 33 — disse ela.
Liam agarrou a mão dela com as duas mãos, como se conhecê-la fosse a

maior honra.
— Prazer em conhecê-la.
Quando viviam na casa grande de Chiswick, enquanto Simon saía para os

seus in�ndáveis jogos de ténis, Cara tinha por hábito passar os quentes dias
de verão deitada numa espreguiçadeira almofadada no jardim das traseiras,
com uma pilha de livros românticos à mão. Em quase todos eles, o autor



descrevia o momento do primeiro contacto entre o herói e a heroína como
algo elétrico. Um formigueiro na pele. Relâmpagos de consciência.

Como tal, surpreendeu-a que, quando Liam envolveu a sua pequena mão
nas dele, a sensação di�cilmente pudesse ser descrita como elétrica. Em vez
disso, a consciência dele deslizou através dela como mel fresco que pinga de
um favo. O seu toque envolveu-a, acalmando-a, e pela primeira vez desde
que preenchera os papéis do divórcio sentira a louca tentação de enroscar o
seu corpo contra o peito de um homem só para sentir o conforto.

Afastou a mão, quebrando a ligação. Tinha acabado de desemaranhar a
sua vida da de Simon. Não havia espaço para outro homem. Pelo menos,
para já.

Liam acenou com a cabeça na direção da casa dela.
— O número 33 não é já aqui ao lado? — Os olhos dele abriram-se. — A

carrinha. Deve estar a bloquear-lhe o acesso.
— Está um bocadinho, sim — disse ela.
— Peço desculpa. — Começou a apalpar os bolsos das calças de ganga,

com uma madeixa de cabelo a cair-lhe sobre a testa quando baixou o rosto.
— Tenho as chaves por aqui algures.

Com um suspiro, Leah tirou um conjunto de chaves do bolso do seu
casaco de fecho-éclair.

— São estas?
Ele sorriu e arrancou-lhas da mão.
— Estaria perdido sem ti.
— Normalmente estás! — gritou Leah, enquanto ele corria pelo carreiro e

atravessava o portão do jardim. Sorriu para Cara, e Rufus instalou-se aos
seus pés com um resfolegar. — O estereótipo em relação aos professores
distraídos é, por vezes, tão verdadeiro que se torna cómico.

Cara e Leah, juntamente com Rufus, observaram enquanto Liam ligava a
carrinha e fazia marcha-atrás para a rua antes de a estacionar na inclinação
do seu acesso, deixando-a atrás de um Ford azul que já ali se encontrava
estacionado.

— Já está — disse Liam, enquanto descia da carrinha e subia pelo carreiro
a passos largos para se juntar a elas de novo.



— Há quanto tempo vive em Barlow? — perguntou Leah a Cara.
— Andei aqui na faculdade, mas vivi em Londres vários anos. Mudei-me

para aqui no verão passado.
— Então não sou o único novo no bairro — disse Liam.
—  Talvez vocês devessem jantar. Para comemorar a mudança — disse

Leah, olhando de relance para os dois.
— Oh, não, não me parece. — As palavras jorraram da boca de Cara antes

de ela conseguir pensar em como soariam rudes. Rapidamente disse: — É
que ainda estou a habituar-me ao meu novo emprego e já temos um projeto
que me vai manter no trabalho até tarde. Não sei quando estarei livre.

— Bem, isso é uma pena — disse Leah com um suspiro, e Cara não pôde
deixar de sentir que, de algum modo, a tinha desiludido.

Liam limitou-se a encolher os ombros.
— Compreendo. As minhas aulas começam dentro de duas semanas, mas

tenho a certeza de que nos vamos ver por aqui. A�nal de contas, somos
vizinhos.

Despediram-se rapidamente e, depois, Leah deu um puxão à trela de
Rufus.

— Anda para dentro, seu cão chato e maravilhoso.
Cara �cou a observar enquanto Liam dava uma gargalhada, entrando

depois em casa, juntamente com Leah e Rufus.
Cara regressou ao seu carro e virou o volante todo para a esquerda,

entrando no acesso e estacionando. Estendendo a mão para o banco de trás,
retirou a lata de biscoitos da velha camisola da Universidade de Barlow na
qual a havia enrolado. Quando olhou para cima, viu Liam e Rufus à janela.
Ele ergueu a mão num ligeiro aceno. Ela dirigiu-lhe um sorriso tenso,
baixou a cabeça e correu para casa.
 

A tarte que cozinhara para o jantar saíra muitíssimo bem: estava com uma
cor castanho-dourada e muito estaladiça. O queijo de cabra macio
derretera-se em redor dos pedaços de bacon aninhados numa cama de doces
alhos-franceses. Era o tipo de indulgência de que gostava. Tirar tempo para
cozinhar para si adequadamente era a derradeira indulgência, uma



declaração de que não importava se comia sozinha ou não. Mas valia o
esforço.

Pegou no copo meio vazio de um elegante vinho espanhol e afastou-se da
mesa da cozinha para embrulhar o resto da tarte para o dia seguinte. O
Velho Vicariato �cava ao fundo de uma rua com um parque, e planeava
levar o almoço e comê-lo num dos bancos que ali vira.

Com os restos no frigorí�co, dedicou-se a lavar a louça, alinhando-a
cuidadosamente no escorredor de bambu junto ao lava-louça. A minúscula
cozinha da vivenda não tinha máquina de lavar — uma das excentricidades
do senhorio, disse-lhe o agente que lhe mostrara a casa para arrendar —,
mas ela gostava da prática meditativa de molhar, esfregar e passar por água.

Era algo que Simon não compreendia.
— Porque é que não usas a máquina de lavar louça? — perguntava nos

raros dias de semana em que os empregos de ambos lhes permitiam estar
juntos ao �m do dia.

— Gosto de limpar — dizia ela. — Comecei a refeição, e agora estou a
terminá-la. É o fechar do círculo.

Ele resmungava e regressava ao seu vinho do Porto. Ela sorria ao quanto a
sua recusa o perturbava; tinham comprado uma máquina de lavar louça, por
isso ela devia utilizá-la. Mas ela não era igual a Simon. Não conseguia
obrigar-se a pensar naquele tipo de coisas.

Desde o dia em que deixara a faculdade, Simon estava obcecado por
acompanhar os amigos. Enquanto Cara crescera numa vida
confortavelmente abastada numa grande casa de tijolo com cinco quartos,
em Hans Place, ele era oriundo de um subúrbio modesto de Manchester e
estava ansioso por se libertar de todos os sinais de classe média da sua
infância. Tinha trabalhado com a�nco para se reinventar, fazendo os amigos
certos na faculdade e aceitando o emprego certo no ramo certo. Queria a
casa grande de Chiswick, um bairro dispendioso em West London, porque
era ali que o amigo Sam vivia. Tornara-se membro do mesmo clube de �eo
e Jasper, pagando valores exorbitantes para entrar. Comprara um Porsche 911
para si e um SUV da Lexus para Cara — embora ela odiasse o trânsito de
Londres e raramente conduzisse — porque Edward tinha referido que ia



comprar um para a sua mulher. Num certo verão, Simon até tentara
começar a jogar polo depois de Claude o ter convidado, mas ele não passava
de um cavaleiro mediano e acabou por se resignar a beber champanhe junto
ao campo.

Agora, Cara descon�ava de que se tornara mais um sinal de estatuto — a
rapariga certa com o passado certo —, mas não conseguia negar que se
sentira encantada por Simon desde o momento em que se tinham
conhecido num pub de Barlow, quando ainda eram estudantes. Inteligente e
encantador, pintara um retrato do seu próprio brilhantismo que era tão
sedutor que ela acreditou nele durante anos. Quando foi considerado
redundante, aparentemente do nada, Cara garantiu a si mesma que ele
arranjaria rapidamente trabalho noutra empresa de gestão de fundos. Mas as
semanas passaram a meses e ele deixara de se gabar das entrevistas que
andava a marcar. Os caçadores de talentos que ele estava certo de que lhe
telefonariam nunca se materializaram. Passava as noites fora, dizendo-lhe
que estava a trabalhar a sua rede de contactos, mas esse tipo de trabalho não
deveria terminar com tanta frequência com ele a ressonar na sua
embriaguez, deitado no sofá.

A esponja deslizou dos seus dedos, caindo com um chape dentro de água e
lançando-lhe alguma espuma para a cara. Ela limpou o rosto, os últimos
resquícios de maquilhagem do dia aderindo aos seus dedos, e suspirou. A
vida era melhor sem Simon do que com ele. O telefonema dessa tarde era
prova mais do que su�ciente. Depois de tudo o que acontecera, de todas as
promessas de que ia melhorar, continuava paternalista e arrogante. Falar
com ele �zera-a sentir-se esgotada e triste, ao pensar no tempo que passara
a negar os problemas que estavam mesmo à sua frente. Concentrara-se
a�ncadamente no trabalho para impedir que a conta bancária deslizasse para
o descoberto porque era mais fácil do que admitir que o seu marido,
aparentemente brilhante, não era quem ela pensava — uma verdade que
tocava a parte mais terna do seu coração.

Mas eram as mentiras o que mais a magoava. O pedido de uma segunda
hipoteca para a casa que ele tentara convencê-la a assinar sem ler. Cartões
de crédito pedidos no nome de ambos que ela nem sequer sabia existirem.



As dívidas de jogo. Há anos que ele se estava a afundar e, quando se tornou
óbvio que os estava a afundar a ambos, recusara-se a mudar.

Os olhos dela deslizaram para a janela da cozinha. Esta abria-se para o
pequeno espaço lateral que a última inquilina, uma jardineira talentosa, se
esforçara por arranjar com alguns vasos de loureiros esculturais. Cara
trouxera consigo o velho banco de madeira que estava no exterior da cozinha
em Chiswick e organizara os seus vasos de ervas sobre ele. Dentro de
algumas semanas, teria de trazer as frágeis plantas para o interior para as
proteger do frio, mas, por agora, gostava de poder olhar para elas enquanto
limpava.

Do outro lado do muro de tijolo, Cara conseguia ver o topo de uma janela
da casa de Liam. Perguntou-se como estaria ele a passar a primeira noite em
Elm Road. As luzes estavam acesas no piso de baixo e ela conseguia ouvir
ténues acordes de guitarra e as batidas da bateria que ecoavam pela rua.

Devia ter sido mais amigável e aceitado a sugestão da irmã dele para que
jantassem juntos. Ele era apenas um vizinho, não havia nada a temer, mas as
cicatrizes ainda lhe criavam algum desconforto.

A campainha tocou, sobressaltando-a.
Fechou a torneira e secou as mãos à toalha da louça enquanto seguia

descalça até à porta da frente. A campainha voltou a tocar.
— Já vou! — gritou. Quando abriu a porta, sentiu que a respiração se lhe

prendia na garganta. — Oh! Liam.
Ele sorriu, caloroso e afetuoso.
— Lamento incomodá-la, mas acho que deixou cair isto.
Ele ergueu um telemóvel com uma capa �orida em tons de púrpura e

verde-azulado.
— Obrigada — disse ela, recebendo-o. — Deve ter caído da minha mala.
Ele esfregou a parte de trás do pescoço.
—  Peço desculpa mais uma vez. O Rufus é uma constante causa de

embaraço na minha vida, mas adoro-o.
— E assim deve ser.
— Aquilo é uma lata de biscoitos Elkes? — perguntou ele.
Ela seguiu o olhar dele até à lata de biscoitos inocentemente pousada no



aparador onde ela deixara as chaves e a mala.
—  Huntley & Palmers. — Ela pegou na lata e inclinou-a, para lhe

mostrar o nome pintado em cima.
O canto da boca dele ergueu-se.
— Foi concebida para parecer uma prateleira de livros? — perguntou ele,

inclinando-se mais, mas não avançando, quase como se soubesse que aquela
casa era o santuário dela.

— Sim, foi.
— Extraordinário. De quando acha que é?
— Provavelmente da década de 1940 ou da de 1950, mas ainda não a

autentiquei — disse ela.
— Ainda não a autenticou?
— Trabalho para um antiquário. Encontrei-a quando estava a limpar uma

propriedade hoje.
— Extraordinário — disse ele de novo, enquanto voltava a apoiar-se sobre

os calcanhares. — Não fazia ideia de que partilhávamos um interesse
comum. Sou leitor de História na Universidade de Barlow.

Então era a isso que a irmã se referia quando falara dos professores
distraídos.

— Qual é a sua área de especialização? — perguntou ela. Talvez ele a
pudesse ajudar a descobrir quem seria a autora do diário.

— Sou medievalista.
Infelizmente, não era a época dele.
— Bem, tenho de ir arrumar o resto das coisas — disse ela.
— Sim — disse ele, cheirando o ar. — O que quer que tenha sido o jantar,

cheira muito bem.
A oportunidade para o convidar a entrar pairou no ar. Podia facilmente

tirar o que restava da tarte do frigorí�co e servir-lhe um copo de vinho. Ele
acabara de se mudar. Talvez gostasse de companhia.

Para a próxima, prometeu a si mesma. Num dia em que Simon não lhe
tivesse telefonado e os seus músculos não lhe doessem em locais que já tinha
esquecido que existiam. Um dia em que falar com Liam não a �zesse sentir-
se tão desajeitada.



— Mais uma vez, obrigada por me devolver o telemóvel.
— De nada. Disponha sempre.
Enquanto ele percorria o pátio, Cara fechou a porta sem ver que ele se

virara para trás e lhe acenara de novo.
Ela voltou a levar a lata para a mesa da cozinha e abriu-a. Deixara-a na

entrada porque não queria correr o risco de algo se entornar e destruir o
diário antes de ter tido a oportunidade de o ler. Primeiro, pegou na
fotogra�a da mulher. Um canto tinha sido dobrado a certa altura e depois
posto no lugar, e ela alisou-o com o polegar.

L. K. no Embankment, pensou, enquanto retirava o diário e abria a capa.
Não havia nome, nem iniciais nem morada. Seria um �m demasiado fácil
para aquele mistério. Teria de descobrir quem era a autora do diário da
maneira mais difícil.

Percorreu a primeira entrada com o polegar e depois começou a ler.
 

15 de fevereiro de 1941
 

O desejo da Kate foi-lhe concedido. Fui ao baile envergando o vestido de
crepe que, na realidade, lhe �ca melhor a ela do que a mim, embora ela me
tenha dito três vezes que lhe está demasiado apertado no peito antes de termos
sequer saído de casa dela. Mas fui e, sabe-se lá porquê, aconteceu algo. Uma
coisa real e verdadeiramente entusiasmante. Nem sei por onde começar, mas
vou tentar, pois acho que foi uma dessas noites que vou querer recordar para o
resto da minha vida.

Conheci o Paul. É o�cial e piloto. Ao princípio, pensei que era um dos
admiradores da Kate, mas, depois, ele quase não olhou para ela toda a noite.
Em vez disso, dançou comigo. Primeiro, deixou-me assombrada, como se
conseguisse ver através de mim até à minha alma e soubesse exatamente o que
eu estava a pensar. Era algo que nunca tinha sentido antes.

Quando me levou de volta para junto da Kate e dos seus aviadores, ela não
parava de fazer perguntas, e eu �quei atrapalhada. Como se explica algo que
não conseguimos compreender nós mesmos? Mas quando saí para apanhar ar,
ele seguiu-me. Falámos e ele beijou-me. Foi doce, apaixonado e repleto de



arrepios. Quando voltámos para o interior, tudo o que queria fazer era dançar
com ele, e quase não saímos do lado um do outro durante toda a noite.

Dançámos e dançámos, como se não houvesse preocupações nem guerras.
Conseguia ver a Kate a observar-nos, perguntando-se o que teria acontecido
quando ambos desaparecemos. Quando �nalmente tivemos de vestir os casacos
para pedalarmos nas nossas bicicletas até casa, ela tentou perguntar, mas eu
�ngi que não ouvi nada por causa do vento que se fazia sentir. Quando, por
�m, regressámos à aldeia, a tempestade tinha-nos alcançado com vento e
chuva, e ela teve de pedalar para casa, senão arriscava-se a �car
completamente ensopada. Em toda a minha vida, nunca me sentira tão feliz
por chover.

Não tenho vergonha de ter beijado o Paul, embora a minha mãe decerto
�casse horrorizada se o descobrisse. Está tão determinada a que eu e o Gary
nos casemos depois da guerra, independentemente de quantas vezes lhe diga
que nunca consegui pensar nele dessa maneira. Para mim, ele será sempre o
rapazinho que tropeçava nos atacadores desapertados enquanto corria na parte
de trás do grupo de crianças do bairro.

Sempre houve algo diferente em relação ao Gary. O �lho do solicitador. O
rapaz mais rico da aldeia. Enquanto nós corríamos com os nossos calções de
algodão e as camisolas de lã sempre a ameaçar rebentar nos cotovelos, ele
envergava os seus casacos azul-escuros e as camisas brancas imaculadas. Era
um Moss, e todos nós sabíamos que isso signi�cava que era melhor do que nós,
ainda que ele nunca nos tenha feito sentir assim. Talvez porque sabia que não
importava o que o pai fazia ou que vivesse na grande casa branca com o muro
de pedra à volta, no limite da cidade. Ele também nunca iria deixar a aldeia.

Sei que a minha mãe trabalhou com a�nco para se tornar amiga da Sra.
Moss, embora seja estranho, porque decerto a Sra. Moss percebe que a minha
mãe só queria ser sua amiga porque ela tem a maior casa da aldeia. Ainda
assim, sei que a Sra. Moss encoraja o Gary e lhe pergunta em todas as cartas se
já me escreveu, razão pela qual recebo uma carta por semana, tão certo como
um relógio suíço, su�cientemente tépida para passar pelo censor quase sem
marcas.

O Paul é o oposto de tépido. Elegante e erudito, parece mundano de uma



maneira que mais ninguém por aqui parece. Disse-me que vem de Londres e
que frequentou a Universidade de Cambridge. Dança maravilhosamente e é
claramente o homem mais bonito que já vi. Continuo a perguntar-me por que
razão me terá escolhido de entre todas as raparigas no baile, mas, quando me
beijou, foi como se essa fosse a única coisa que queria fazer.

Era isso que eu não conseguia explicar à Kate quando vínhamos para casa.
Para ela, os aviadores não eram mais do que um bu�et de admiradores em
constante mutação. De tempos a tempos, ela permitia a um que lhe comprasse
um gelado ou a levasse a dar um passeio ao longo da praia, mas sabe melhor do
que muitas como mantê-los à distância. Quando lhe perguntei acerca disso
certa vez, ela disse-me que não era sensato criar demasiados laços afetivos. A
certa altura, eles serão transferidos para longe da Cornualha, e saber que eles
estão lá, nos campos de batalha, enquanto estamos em casa em segurança, é
demasiado difícil.

 



5

LOUISE

Foi tão fácil para Louise esgueirar-se de casa sem ser vista enquanto a mãe
estava a pendurar a roupa lavada na segunda-feira à tarde, que se perguntou
por que razão nunca o tinha tentado antes.

Tinha trabalhado durante a manhã na loja da Sra. Bakeford, indo a casa
para almoçar uma salsicha, um pedaço cortado em tiras de uma das couves
da horta do pai e algum pão que a mãe �zera nessa mesma manhã, barrado
com um pouco de margarina. Bebera velozmente o seu copo de leite, que
tinha sido reconstituído a partir do pó que o Ministério da Alimentação
alegava não ter um sabor diferente do leite verdadeiro. Louise passaria sem
ele de bom grado, mas a mãe continuava a servir-lho a todas as refeições.
Era mais fácil bebê-lo do que discutir.

A brisa do oceano Atlântico brincava com o cabelo castanho de Louise
enquanto ela en�ava as mãos no casaco de lã verde-escura e enterrava um
pouco mais o queixo no cachecol. A chuva da semana anterior dera lugar a
um céu límpido, o sol brilhante lançava a sua luz por entre as sombras do
inverno, mas havia ainda um toque gelado no ar.

Enquanto contornava a curva da estrada, viu Paul, alto e elegante no seu
uniforme escuro. O seu coração saltou quando ele se virou, os olhos
iluminando-se. Paul deitou fora o cigarro e sorriu.

— Aí estás tu.
Avançou para lhe beijar o rosto, mas ela afastou-se, olhando de relance à

sua volta.
— Não podemos. Não aqui — disse ela. Não havia ninguém a cultivar os

seus jardins caseiros, mas isso não signi�cava que não estivessem à espreita.
— Vizinhos intrometidos? — perguntou ele.
—  Nunca viveste numa aldeia. Dá-me o teu braço. Isso será



su�cientemente seguro.
Ele estendeu-lhe o braço como um cavalheiro, mas inclinou-se o

su�ciente para que ela se visse envolvida no caloroso conforto da
intimidade.

— Está bem, mas tenciono roubar-te um beijo quando estivermos fora da
vista de todos.

Louise engoliu em seco.
— Só se eu te deixar.
O silêncio estendeu-se entre ambos, e Louise sentiu uma ligeira

preocupação com a possibilidade de ter ido longe de mais. A sua intenção
era percorrer a estreita fronteira entre o cauteloso e o atrevido, mas não se
poderia dizer que ela fosse uma especialista. A prima e várias raparigas
teriam sabido o que fazer, como andar e falar com um homem que as havia
beijado. Não se sentiriam desajeitadas, como se os seus membros se
movessem de algum modo sem a sua autorização e todo o seu corpo
estivesse fora do seu controlo.

O olhar preocupado de Louise saltou para o de Paul, mas depois ele
lançou a cabeça para trás e deu uma longa e forte gargalhada, puxando-a
para mais perto de si.

—  Gosto mesmo de ti, Louise Keene — disse ele, como se fosse, ao
mesmo tempo, uma con�ssão e uma revelação. — Dizes precisamente
aquilo que te passa pela cabeça.

Mas será que dizia? Franziu o sobrolho enquanto matutava nisso. Nunca
fora rapariga de dizer o que pensava, raramente chamando a atenção para si
mesma, fosse na escola ou em casa. E, no entanto, ao lado dele, queria
perguntar-se: Porque não?

— Onde vamos? — perguntou ela enquanto viravam em direção à costa.
— A um lugar de que um dos outros pilotos da minha unidade me falou.

Disse que era segredo e que é algo como nunca vi.
Ela permitiu que ele a conduzisse, embora a probabilidade de ele lhe

mostrar algo de novo em Haybourne fosse pequena. Serpentearam ao longo
dos carreiros do penhasco até aos instáveis degraus de madeira que alguém
colocara há vários anos para descer até à pequena praia de areia branca que



se estendia em baixo.
— Estamos quase lá — disse Paul.
— Costumava tomar banho nesta praia quando era pequena — disse ela, a

mão pairando sobre o corrimão de madeira áspera. Desejou ter calçado
umas luvas para proteger as mãos das farpas.

—  Tinhas um balde e uma pá para construir castelos na areia? —
perguntou ele com uma gargalhada.

— Sim, e a minha mãe obrigava-me a usar um casaco de lã por cima do
fato de banho nos dias em que havia demasiado vento.

Quando chegaram ao fundo das escadas, os sapatos de pele de saltos
baixos de Louise enterraram-se na areia, e ela olhou à sua volta para a praia,
que se apresentava como sempre fora durante toda a sua vida, com exceção
de alguns novos pedaços de madeira que tinham sido lançados para a praia
durante a última tempestade.

— É isto? — perguntou ela.
Ele estalou a língua.
— Não posso estar à espera de impressionar uma rapariga de Haybourne

levando-a ao sítio onde ela costumava ir a banhos.
Ele retirou algo do bolso. Era uma pequena bússola, mais pequena do que

a cova no centro da sua mão.
— Que gira — disse ela, tocando no instrumento de latão com um dedo.
— Tu chamas-lhe «gira», eu chamo-lhe «salva-vidas». — Ele entregou-

lha, a agulha tremendo ligeiramente enquanto apontava para norte. — É
uma bússola de fuga. Eu e todos os outros pilotos levamo-la nas missões,
para o caso de sermos abatidos atrás das linhas do inimigo e termos de
percorrer território que nos seja estranho. Mas esta é… mais do que isso.

— Como assim? — perguntou ela.
— Sempre que levanto voo, sei que poderá ser a última vez. E sempre que

aterro, sinto-me grato. Levei-a comigo em todas as missões, e nunca voo
sem ela. Talvez seja ela que me mantém em segurança.

— Paul…
— Deve parecer-te uma tolice — disse ele.
— Não parece.



Ele ergueu a cabeça, uma madeixa de cabelo caindo-lhe sobre a testa.
— Será que vamos conversar sempre sobre coisas tristes, tu e eu? Como é

que são aqueles versos de Romeu e Julieta?
—  «Uma paz sombria traz consigo esta manhã. O sol, de tristeza, não

mostrará o seu rosto. Ide então, e continuai a falar dessas coisas tristes» —
recitou ela.

— Creio, Louise Keene, que se tivesses frequentado uma aula dos meus
professores de râguebi, eles não teriam prestado qualquer atenção aos
rapazes.

Louise corou perante tamanho elogio.
— Mas tu foste para Cambridge.
— Acredita em mim quando te digo que isso não tem qualquer in�uência

sobre a inteligência de um homem. — Ele puxou-a pelo braço. — Por aqui.
Avançaram lentamente pela praia, Louise parando uma vez para esvaziar a

areia dos seus sapatos, deixando pairar ambos os pés descalços com medo de
rasgar as preciosas meias. Paul ofereceu-se para a levar ao colo, mas ela
recusou, dizendo-lhe que ele ia ter de se esforçar mais do que aquilo para a
fazer levantar os pés do chão. Ele riu-se, e ela sentiu-se ainda mais corajosa
por ter dito aquelas palavras.

Quando chegaram ao local onde o fundo do penhasco se cruzava com a
extensão de areia mais oriental, ela percebeu para onde ele a levava.

— A Gruta dos Contrabandistas — disse ela.
— Adivinhaste.
— A zona de areia está quase a acabar — disse ela com um sorriso.
— Disseram-me que ainda temos algumas horas antes de a maré subir e

bloquear o caminho de regresso à praia. Já lá foste? — perguntou.
— Há muito tempo que não vou lá. Um rapaz do bairro tentou levar-nos

a todos numa expedição para recuperar o ouro dos contrabandistas, e nós
quase �cámos presos porque a maré começou a subir rapidamente. O meu
pai e o Sr. Itzler tiveram de ir buscar os que �caram para último com um
barco a remos.

Fora Edward, o �lho do Sr. Itzler, que havia conduzido o seu pequeno
bando, com Kate e Mary Hawkley à frente e Dea Wells e Gary seguindo



atrás com Louise. Tinham-se divertido muito, cada um deles armado com
sandes envoltas em papel encerado que as mães lhes haviam enviado.
Edward até tinha uma lanterna, e as crianças mais intrépidas tinham-se
aventurado na primeira gruta, passando através de um túnel para a gruta
seguinte. Contudo, Louise deixara-se �car para trás com Dea, satisfeita por
permanecer na luz que irrompia da entrada da gruta.

Fora a tarde perfeita até terem perdido a noção do tempo, pois nenhum
deles tinha idade su�ciente para usar relógio. Fora Dea quem gritara que a
maré estava a subir. A espuma do mar revolto que parecera mágica poucas
horas antes revelava-se subitamente sinistra, avançando cada vez mais
depressa a cada instante que passava.

Compreendia agora que não tinham passado por um perigo real. Os
adultos sabiam que se as crianças que tinham sido vistas a brincar na praia
não tivessem regressado a casa quando a maré subisse, o mais certo era que
estivessem na Gruta dos Contrabandistas, mas em criança fora
aterrorizante. Nunca se esqueceria do alívio que sentira ao ver o pai,
decidido e destemido, a saltar do barco a remos e a avançar para a tomar nos
seus braços.

—  Prometo que me manterei atento às horas. Na base jamais me
deixariam esquecer se eu tivesse de ser salvo — disse Paul. — Porque é que
lhe chamam a Gruta dos Contrabandistas? Sempre pensei que a maior parte
dos seus esconderijos �casse nos penhascos virados para sul, de frente para
França.

Ela encolheu os ombros.
— Este sempre foi o seu nome.
—  Bem — disse ele, parando na curva que contornava as pedras que

cobriam o fundo do penhasco —, estás pronta?
Ela acenou com a cabeça. Louise pensou que ele lhe poderia dar de novo o

braço, mas, em vez disso, tomou-lhe a mão, entrelaçando-a na sua.
Ele puxou-a para que corressem ao longo da areia húmida e dura, e gritou:
— Então, vamos!
Ela soltou uma gargalhada de surpresa, a cauda do casaco a agitar-se por

trás dela enquanto aceleravam. Conseguia sentir as travessas a deslizarem do



cabelo, mas, em vez de as tentar colocar de novo no lugar, tirou-as,
en�ando-as no bolso do casaco enquanto Paul abrandava e parava perante a
fenda na rocha que era a abertura da gruta.

— Tal como o Mickey disse que seria — murmurou, antes de se virar para
ela. — Queres fazer as honras?

Ela acenou com a cabeça, �tando a fenda na rocha. Tinha-lhe parecido
muito grande quando era pequena, mas agora apercebia-se de que tinha
pouco mais de 45 centímetros de largura, embora fosse alta o su�ciente para
que Paul pudesse entrar sem ter de se baixar. Virando-se de lado, inspirou e
entrou na gruta arrastando os pés.

— Quase não consigo ver — disse ela, a luz do exterior bloqueada quando
ele passou de lado pela fenda atrás dela.

— Fecha os olhos.
Ela assim fez, ouvindo o raspar das botas dele contra a areia.
—  Agora abre-os — disse ele, o som da sua voz vindo de um lugar

próximo do seu ombro direito.
Ela abriu os olhos e, depois, �cou boquiaberta. Agora que Paul estava ao

seu lado, toda a gruta tremeluzia com uma luz que irrompia da entrada. As
paredes cintilavam enquanto ela se virava lentamente traçando um círculo,
como se estivesse no interior de uma joia.

— Nem acredito que não me lembre disto — disse ela.
—  O Mickey diz que isto só acontece durante os meses de inverno a

determinadas horas do dia. O sol tem de estar su�cientemente baixo para
entrar na gruta e atingir os cristais nas paredes no ângulo certo.

—  É lindo — sussurrou Louise, os seus olhos ainda �xos nas paredes
tremeluzentes.

— Então foi uma surpresa?
Ela ofereceu-lhe um sorriso.
— Foi.
Ele deu um passo em frente.
— Então permites-me…?
Ela acenou com a cabeça e virou o rosto para lhe permitir o beijo que não

quisera que ninguém visse na rua. Os lábios dele tocaram ao de leve na sua



pele, quentes e macios. Mas Paul não se �cou por um beijo no rosto.
Deslizou os lábios pelas maçãs do rosto e depois até ao lado da orelha, por
baixo do maxilar e para o canto da boca.

Ela estremeceu, abrindo e fechando as mãos ao lado do corpo, sem saber o
que fazer perante tamanho desejo dele. Mas quando ele se afastou uns dois
centímetros e sussurrou «Louise», o instinto apoderou-se dela. Os seus
dedos envolveram as rígidas lapelas do uniforme de Paul, e ela virou a boca,
beijando os lábios dele.

Ele beijou-a, longa e docemente, com um leve toque de pressão. As suas
mãos estavam pousadas, abertas, nas costas dela, apertando-a contra si e
fazendo arquear o corpo de Louise para que se acomodasse ao seu. Ela abriu
os lábios e perdeu-se nas profundezas de um beijo sem pressas pela primeira
vez na sua vida.

Com um suspiro de satisfação, as mãos dele subiram-lhe pelas costas, e ele
afastou-se cuidadosa e lentamente. Ela sentia-se quase inebriada, incapaz de
pestanejar para afastar a névoa de prazer que se instalara sobre si naquela
gruta extraordinária, com aquele homem extraordinário.

— Há outro homem? — perguntou ele baixinho.
Ela abanou a cabeça.
Ele suspirou de alívio.
— Ainda bem. Na rua…
— A minha mãe espera que eu me case com o �lho do solicitador da

aldeia, o Gary, quando a guerra terminar.
— Isso parece excelente — disse ele.
— Não é. Garanto-te.
— E o que pensaria o Gary de me beijares? — perguntou ele.
Afastando os ombros, ela �tou-o diretamente nos olhos.
— Não quero saber o que ele pensa.
— Ótimo. Não gostaria de roubar a miúda de um soldado.
— Não sou a miúda de ninguém.
Ele tomou-lhe a mão, brincando com os dedos dela e girando-os como se

memorizasse cada linha dos nós dos dedos.
—  Então, Louise, talvez pudesses considerar a possibilidade de ser a



minha miúda.
 

 

Louise �utuava ao regressar a casa. Os sapatos iam precisar de uma boa
escovadela para os livrar da areia húmida, e ela tinha feito os possíveis por
manter o seu cabelo minimamente penteado na praia, utilizando o pente de
Paul, mas tinha a certeza de que parecia algo descuidada — um descuido
abençoado.

A tarde tinha sido maravilhosa. Tinham explorado a gruta até onde se
atreveram, utilizando uma lanterna que Paul trouxera da base, e depois
instalaram-se numa rocha baixa e plana para dividirem um chocolate
Crunchie que ele trouxera consigo. Fiel à sua palavra, estivera atento às horas
e ambos saíram da gruta quando a maré ainda estava baixa.

Ele tinha-a levado de novo até ao início da estrada, roubando-lhe beijos
quando tinham a certeza de que ninguém os veria. Apertou-lhe a mão para
se despedirem, mas não seria durante muito tempo. Convidara-a a ir com
ele ao cinema em Newquay no �nal da semana, aproveitando uma noite de
licença já marcada. Encontrar-se-iam na paragem do autocarro e iriam
assistir a Freedom Radio, com Clive Brook e Diana Wynyard.

Ela descon�ava que Kate teria todo o prazer em dar-lhe uma desculpa
para que faltasse à refeição com os pais. O mais provável é que a prima
insistisse para que Louise levasse algo do seu guarda-roupa, e talvez lhe
arranjasse também o cabelo, insistindo que um penteado ao alto lhe daria
um ar muito mais adulto do que os seus caracóis rebeldes.

Louise atravessou o portão do jardim preparada para responder às
inevitáveis e certeiras perguntas da mãe acerca da sua tarde. Tinha ido
passear e levara um livro. (Isso justi�caria a demora.) Tinha decidido ir à
praia. (Isso explicaria a areia nos sapatos.) Estava, sem dúvida, um dia
ventoso, mas tinha-lhe sabido bem estar no exterior ao sol depois de um
inverno tão sombrio. (Isso explicaria o cabelo despenteado e as faces
rosadas.)

Com um ligeiro sorriso, empurrou a porta da frente da casa dos pais e
tirou o casaco.



— Louise, és tu? — perguntou a mãe.
— Sim, mãe. Estou só a pendurar o casaco.
— Vem ter comigo à sala de estar.
A mão imobilizou-se a meio caminho do cabide. Havia uma agradável

doçura na voz da mãe que ela só utilizava quando tinham companhia.
— Só um momento — respondeu.
Com o casaco pendurado, deslizou as mãos pela parte da frente da

camisola e endireitou o colarinho da camisa de algodão branco. Depois
endireitou as costuras da saia castanho-amarelada, pôs um sorriso nos lábios
e dirigiu-se à sala de estar.

Louise estava certa. A mãe estava empoleirada absolutamente direita na
cadeira forrada a chintz, e à sua esquerda, sentada no sofá com padrão de
rosas, com um pano a tapar os braços, estava a Sra. Moss.

— Louise, como estás? — perguntou a Sra. Moss, enquanto pousava no
pires a chávena que tinha na mão.

Louise cruzou as mãos atrás das costas, retorcendo os dedos enquanto o
seu olhar saltava da mãe de Gary para a sua.

— Estou ótima, obrigada.
—  Louise, porque não te juntas a nós? — perguntou a mãe, de uma

maneira que lhe dizia que só existia uma forma correta de responder ao
convite.

— Se não se importam, vou só lavar-me. Estive na praia. — Começou a
dirigir-se à porta. — Talvez vos possa trazer mais água quente para o chá.

—  Louise, vais sentar-te. — Desta vez, a voz da mãe não permitia
qualquer discussão. Louise afundou-se numa cadeira. — Agora, importas-te
de me explicar o porquê de eu ter recebido hoje dois telefonemas a
perguntar o nome do o�cial da RAF com quem estavas?

— Eu…
—  Ora, Sra. Keene — disse a Sra. Moss, inclinando o seu corpo de

dimensões consideráveis na direção da mãe de Louise. — Estou certa de
que não signi�cou nada para a Louise.

— Então porque é que a Sra. Chalmers me disse que ele estava à espera
dela ao fundo da estrada? Que coisa tão vulgar. Se ele tivesse bons modos,



ter-te-ia vindo buscar a casa — disse a mãe.
A ideia de Paul ter de fazer algo tão antiquado como «ir buscá-la» para

que a mãe o pudesse analisar e detetar quaisquer falhas na sua sala de estar
rodeada por cortinas de renda e tigelas de pot-pourri fez Louise encolher-se.
Mas o verdadeiro motivo por que lhe pedira que se encontrasse com ela
longe de casa era para poder evitar aquela mesma conversa.

— E depois foste vista a subir os degraus da praia com ele — continuou a
mãe.

— Quem é que nos viu? — perguntou Louise.
A pergunta fez estacar a mãe, e ela pestanejou para Louise algumas vezes.
— A Sra. Dorsey viu-te a partir da estrada. Estava a regressar a casa com

as compras. Disse ter �cado tão chocada por a miúda do Gary estar com
outro homem que quase deixou cair o saco.

Não sou a miúda do Gary. As palavras alojaram-se na língua, mas a Sra.
Moss tinha-se inclinado para dar uma palmadinha no braço da mãe de
Louise.

— Não passam de mexericos de donas de casa. A Louise sempre foi uma
boa rapariga — disse a Sra. Moss.

— Não permitirei que a minha �lha deambule por aí com um qualquer
o�cial — disse a mãe.

— É um amigo — disse Louise, sem se conseguir conter.
— Um amigo? — A mãe poderia ter fungado, se Louise alguma vez a

tivesse ouvido emitir um som tão rude.
— Claro que é — disse a Sra. Moss. — É de esperar, com tantos jovens

por aqui. Como é que se chama, querida?
— Tenente aviador Paul Bolton. Pilota Spit�res para o Comando Costeiro

da RAF em Trebelzue — disse Louise com relutância, pois a resistência só
encorajaria a descon�ança.

— E como é que o conheceste? — perguntou gentilmente a Sra. Moss.
Mas Louise já conhecia a mãe de Gary há tempo su�ciente para saber que
não deveria confundir gentileza com empatia. Se, por um lado, a sua mãe
era dura e rude, a Sra. Moss podia �ngir suavidade, insinuando-se às
pessoas até elas fazerem ou dizerem aquilo que ela queria.



Cuidadosamente, Louise disse:
— É um dos amigos da Kate. Queria ver a Gruta dos Contrabandistas,

por isso disse-lhe que lha mostrava. — Uma meia-verdade e uma pequena
mentirinha, mas esperava que fosse o su�ciente para acalmar a descon�ança
da mãe.

— Está a ver, Sra. Keene? Não é nada mais do que isso. A Louise jamais
faria algo que magoasse o Gary. Não quando ele está a ser tão corajoso, a
lutar pelo seu país — disse a Sra. Moss.

Lá estava aquele tipo especial de culpa esmagadora em que a Sra. Moss
era especialista. Louise dissera a Paul a verdade quando respondera que não
era a miúda de ninguém, mas isso não tinha em conta as expetativas das
duas mulheres sentadas à sua frente.

Pousando a chávena ao seu lado, a Sra. Moss levantou-se.
— Tenho mesmo de regressar a casa, senão o Sr. Moss não vai ter nada

para jantar.
A mãe de Louise lançou à �lha um olhar que lhe dizia que a conversa

ainda não tinha terminado, mas apressou-se a acompanhar a Sra. Moss à
porta.

Quando a porta da frente se fechou, Louise inspirou fundo e esperou pelo
inevitável. O que aconteceu assim que Rose Keene voltou a entrar na sala.

— Nem acredito que uma �lha minha faria algo tão vergonhoso — silvou
a mãe.

— Não houve nada de vergonhoso. Eu expliquei…
— Tu foste vista, Louise. A Sra. Dorsey viu-te a beijar aquele homem nos

degraus que sobem da praia.
O olhar de Louise desceu-lhe para as mãos. Sabia que não havia qualquer

possibilidade de manter a aparência de que ela e Paul eram simplesmente
amigos. Não que a mãe alguma vez tivesse acreditado nisso por um
momento que fosse.

—  Agora — disse a mãe, sentando-se direita na cadeira —, decerto
compreendes por que razão escondi esse pormenor da Sra. Moss. Odiaria
pensar que um erro como este a levasse a crer que foste in�el ao Gary.

— Mãe…



—  Aquele rapaz tenciona pedir-te em casamento, ouve o que te digo.
Outrora, admito que esperei que a minha �lha olhasse para algo mais do
que o �lho de um solicitador de uma pequena aldeia. Se, ao menos, o teu
pai tivesse mostrado alguma ambição, poderia ser o chefe dos correios de
Truro, e tu terias conhecido todo um tipo de pessoas diferentes, mas não foi
assim.

A unha do polegar da mão esquerda de Louise enterrava-se com força na
palma da mão. Já tinha ouvido aquela história muitas vezes, mas com o
passar dos anos fora sendo alterada. Longe estavam as referências às mais
que modestas origens da mãe como �lha de um pescador. Longe estavam as
histórias de ter apenas dois vestidos e um par de sapatos por ano. A mãe
reescrevera a sua história de acordo com os seus objetivos, e agora
tencionava moldar o futuro de Louise de modo a fomentar as suas ambições
frustradas.

— É óbvio que não poderei manter isto escondido da Sra. Moss para
sempre — disse a mãe. — Sabes como é a vida na aldeia. Deves estar
preparada para a sua desilusão e esperar que ela opte por não escrever sobre
isto ao Gary.

— Eu e o Gary não estamos noivos. Vimos um �lme ou dois e fomos a
um baile. Mais nada — objetou ela.

— Ele estava a cortejar-te, e, se não tivesse sido a guerra, por esta altura já
estariam noivos — disse a mãe com �rmeza.

A certeza nas palavras da mãe sufocava-a. Louise não queria tornar-se a
sua mãe, limitada a uma pequena casa numa pequena aldeia com 400
pessoas, todas conhecidas desde o nascimento. Queria mais — ver os
lindíssimos céus da Califórnia, ir a bailes entusiasmantes e conhecer homens
elegantes que lhe pediriam que fosse sua —, e, de certa forma, conhecer
Paul tornara tudo isso possível.

— Nem sequer sei se o Gary gosta de mim — disse ela.
— O Gary adora-te. Não que o mereças, a andar por aí com o�ciais —

disse a mãe.
— Então e o que eu quero? — perguntou Louise. — A mãe e a Sra. Moss

acabam de decidir que nos vamos casar. Nunca ninguém me perguntou.



—  Basta! — gritou a mãe. Levou a mão à garganta, enquanto se
recompunha, e continuou com uma voz mais calma. — Este assunto não
está aberto a discussão, Louise. Agora vai descascar as batatas. Não
permitirei que o jantar do teu pai chegue tarde à mesa devido ao teu
egoísmo.

Louise apertou os lábios enquanto lutava para refrear todas as palavras que
queria dizer, todas as coisas acumuladas ao longo dos anos que queria gritar
à mãe. Mas sabia melhor do que muitos que tentar conduzir através de uma
montanha inamovível era impossível. Em vez disso, teria de arranjar um
caminho que a contornasse.
 



6

CARA

Quando o som do telemóvel de Cara cortou o silêncio da sua casa, ela
mergulhou na sua direção com um arquejo de alívio. Estivera curvada sobre
o portátil na mesa da cozinha lendo um pouco acerca da tapeçaria de
verdure francesa porque Jock lhe lançara um olhar contundente que dizia
Não estou apenas irritado, estou desiludido, depois de ter tido uma branca no
momento de identi�car uma grande tapeçaria que havia descoberto enrolada
num dos armários do corredor do Velho Vicariato. Fora um ponto baixo na
sua sexta-feira, um sinal de que os seus progressos de atualização de
conhecimento estavam a atingir um planalto.

Quando olhou para o ecrã do telemóvel, surgiu a fotogra�a da sua melhor
amiga, Nicole, que lhe sorria. Deslizando o dedo para o atender, disse:

— Olá, desaparecida. É engraçado que estejas a telefonar-me.
— Não ando desaparecida — disse Nicole através do que parecia ser o

sistema de mãos-livres do seu carro. — Sou uma viajante de negócios
internacional envolta em mistério.

Cara deu uma gargalhada.
— Que tal foi a Suíça?
— Espantosamente dispendiosa. Nem imaginas quanto custa uma garrafa

de vinho.
— Parece que tens de começar a levar as tuas, se a agência decidir que tens

de viajar para a Suíça regularmente — disse Cara.
— Não penses que não pensei em levar outra mala. Se �zer bem o meu

trabalho e o banco optar por escolher a minha campanha publicitária, irei
passar pelo menos alguns meses lá. Por falar em vinho, já deste uma volta
pelo novo bairro? Há algum bar decente onde possas levar a tua mais antiga
amiga? — perguntou Nicole.



Cara traçou, com a ponta do dedo indicador, um dos nós da mesa de
cozinha de madeira.

— Há um pub a poucos quarteirões de minha casa, em Church Road, e
mais alguns sítios aqui à volta.

—  Que tal são? Nem acredito no tempo que já passou desde que
estivemos na faculdade. Tenho a certeza de que já mudou tudo, com exceção
dos pubs.

— Os pubs nunca mudam. Não posso dizer nada em relação aos outros
sítios. Ainda não fui lá.

— Caraaaa. — Nicole arrastou o seu nome numa desaprovação �ngida
que, provavelmente, tinha alguma seriedade.

— Tenho estado ocupada! Mudei toda a minha vida.
— Oh, por favor. Conheço-te. Três dias depois de teres chegado já tinhas

desfeito as malas. Experimenta outra desculpa — disse Nicole.
Na realidade, tinha demorado dois dias, mas Cara não ia admiti-lo à

amiga, oferecendo-lhe ainda mais argumentos.
—  Também arranjei um emprego que me faz sentir uma idiota pelo

menos três vezes por dia. Estou a tentar estudar tanto quanto possível, mas
o Jock está sempre a fazer-me perguntas às quais não sei responder — disse
Cara.

A pressão constante de saber que deveria conseguir estudar um pouquinho
mais obrigara-a a guardar o diário que havia encontrado depois daquela
primeira noite. Mas a curiosidade não a largava. Cara sabia que os romances
em tempo de guerra podiam ser repentinos e ardentes — a avó conhecera o
avô e casara com ele no espaço de quatro meses —, e já se tinha apercebido
de que a rapariga no diário fora arrebatada pelo elegante piloto que a levara
à Gruta dos Contrabandistas.

— Só sentes que ainda não sabes tudo porque o Jock está no negócio de
antiguidades há décadas e tu ainda agora começaste — disse Nicole,
trazendo a atenção de Cara de volta ao presente.

— Talvez. — Suspirou. — É que ele correu um risco comigo e deu-me
um emprego…

—  Ele deu-te um emprego, não foi um rim. E pelo que costumavas



contar-me, o tipo parece ser um idiota.
— Ele não é um idiota — disse Cara, surpreendendo-se com a rapidez

com que se lançou em defesa de Jock. — Ele é peculiar e muito bom
naquilo que faz. Não me teria aceitado se não pensasse que eu seria uma
mais-valia para o negócio, mas isso signi�ca que espera que eu seja capaz de
fazer bem o meu trabalho agora. Não dentro de seis meses. Daí eu estar a
estudar.

Conseguiu ouvir o telemóvel de Nicole a desligar-se dos altifalantes, o que
signi�cava que a amiga chegara ao seu destino. A sua chamada seria
interrompida e Cara teria de regressar a mais tapeçarias. Até ela tinha de
admitir que isso não correspondia a uma tarde de sábado entusiasmante.

— Bem, tenciono assegurar-me de que tiras, pelo menos, algum tempo de
folga — disse Nicole.

Cara sorriu.
— Prometo que o farei quando conseguir manter a cabeça à tona de água.
—  E quando será isso exatamente? — Nicole não esperou por uma

resposta. — E não, ver a Iris não conta, por muito que a adore.
— Ela manda cumprimentos e quer saber quando é que vais visitá-la, já

agora.
— Diz-lhe que vou assim que conseguir fazer-te tirar um dia de folga.
Cara deu uma gargalhada.
— Como se alguma vez tivesses sido capaz de me levar a fazer algo que eu

não quisesse fazer. Lembras-te daquele desa�o idiota depois dos últimos
exames?

— Continuo a achar que devias ter mergulhado nua no lago em Barlow. É
praticamente uma tradição — disse Nicole.

— Se assim fosse, não haveria ninguém para te ir buscar a ti, à Gemma e
ao Pete à esquadra da polícia. — Lembrava-se demasiado bem dos sorrisos
envergonhados nos rostos embriagados dos amigos quando aparecera para
convencer os agentes locais a permitir que deixassem a cela de detenção sem
que houvesse qualquer registo. Era suposto Simon estar com eles, mas a sua
ausência era notória, tendo bebido até cair algumas horas antes… um sinal
do que estava para vir, se ao menos ela lhe tivesse prestado atenção.



— Bem, posso não ser capaz de te dar ordens pelo telemóvel, mas posso
fazê-lo pessoalmente — disse Nicole.

—  Certo, como se pudesses tirar algum tempo da tua agenda
superatarefada a voar por todo o continente — brincou Cara.

A campainha soou.
— Bem, estou livre agora.
— Tu não…
Nicole deu uma gargalhada.
— Porque não vais à porta e descobres?
Cara largou o telemóvel sobre a mesa e correu para a porta, abrindo-a

repentinamente e deparando com a melhor amiga.
— Estás aqui! — depois, sem motivo, Cara começou a chorar.
Nicole envolveu-a num abraço, e a familiaridade do gesto arrancou mais

um soluço a Cara. Nicole era uma constante há tanto tempo, enraizando-a
com o seu passado partilhado ao mesmo tempo que se mantinha ao seu lado
perante o futuro desconhecido. Depois da avó, Nicole era a coisa mais
próxima que ela tinha de uma família, e vê-la, de algum modo, trouxe tudo
à superfície — o divórcio, o sofrimento, a mudança, a raiva, o
rejuvenescimento. Acima de tudo, permitiu a Cara admitir a solidão que lhe
invadira a vida em Chiswick e que ainda não se dissipara em Barlow.

Ela afastou-se, abanando a cabeça enquanto limpava as lágrimas.
— Não sei o que há de errado comigo. Mas não consigo explicar-te o

alívio que é ver-te.
— Ótimo. Gosto de ser desejada — disse a amiga, lançando por cima do

ombro os cabelos negros lisos e compridos. — Agora, eis o que vai
acontecer. Vais mostrar-me a casinha acerca da qual já ouvi falar tanto e,
depois, vamos até ao pub, para que eu saiba que, pelo menos, tens à
disposição um sítio decente. Está bem?

Cara deu uma gargalhada, fungando um pouco.
— Sim, claro. Vamos.
 

 

Uma hora depois, Cara tinha en�ado umas calças de ganga pretas justas e



um top de seda verde que eram muito mais adequados a saídas em público
do que as calças de fato de treino e a camisola que estivera a usar. Estava
aninhada numa divisória de madeira ampla no Hollow Crown, em frente a
Nicole, uma garrafa de pinot grigio e dois gelados em cima da mesa entre
elas, enquanto Cara contava a história da descoberta do diário da Segunda
Guerra Mundial.

— Há qualquer coisa nele — disse ela. — Começa como qualquer outro
diário que poderás imaginar ter sido escrito por uma miúda de 19 anos. Ela
adora o pai. Tem uma relação difícil com a mãe. Trabalha numa loja.

— Podia ter sido eu a escrevê-lo quando era adolescente — disse Nicole
com uma fungadela.

— Precisamente. Mas depois há um homem que entra na sua vida e a
arrebata.

— O piloto. Eles casam-se? — perguntou Nicole.
—  Não faço ideia. Ainda não tive oportunidade de ler grande coisa,

porque…
— Tens estado a estudar para o Jock. Não creio que te tenhas dedicado

tanto nos teus exames — disse Nicole.
— Isto é importante.
A morte dos pais dela tinha mudado tudo. Ter-se apressado a regressar de

Cúmbria para se aperceber de que chegara demasiado tarde para se despedir
representara um duro golpe nos dias, meses e anos seguintes, como se
tivesse sido atingida violentamente no estômago uma e outra vez, a náusea
acumulando-se até ela quase não a conseguir suportar. Limitou-se a baixar a
cabeça e a refugiar-se no trabalho, porque era melhor estar ali do que em
casa com um marido desempregado perdulário que bebia de mais, que era
viciado no jogo e que a desiludia de mil maneiras diferentes.

Quando, por �m, admitiu que queria o divórcio, foi como se um nevoeiro
se tivesse dissipado. Pelo menos conseguia ver o compromisso gigantesco
que se tornara a sua vida — um compromisso que parecia deixá-la sempre a
perder. Tinha vivido numa casa que nunca desejara, na fronteira ocidental
de Londres, longe de Nicole e dos restantes amigos, de tal modo que já
raramente os via. Num momento de incerteza juvenil, permitira-se ser



arrastada para o emprego que Simon escolhera para ela, de modo a poderem
viver juntos aos 22 anos. E depois houvera o casamento, que se tinha
deteriorado até ela já quase não reconhecer o homem com quem partilhava a
vida.

Tinha prometido a si mesma, enquanto se sentava, atordoada, no gabinete
do seu advogado para aprender os passos que teria de dar para desemaranhar
a sua vida, que não se envolveria em mais compromissos perdedores. Queria
uma vida que fosse escolha sua. Barlow fora o último local onde se sentira
verdadeiramente em casa, por isso regressara, uma década depois de
terminado o curso, para recomeçar.

—  Então agora vais tentar descobrir quem escreveu o diário. Alguma
ideia? — perguntou Nicole.

— Não, a não ser que as iniciais talvez sejam L. K., e que é possível que
tenha servido no ATS, mas não tenho a certeza.

— Essa não foi a secção em que a Iris serviu? — perguntou Nicole.
— Sim, mas quando lhe falei nisso, ela ignorou-me. Não sei por que razão

se recusa a falar sobre isto.
— Talvez lhe tenha acontecido algo de mau — disse Nicole.
— Talvez.
— Bem… — Nicole pegou no copo de vinho e inclinou-o na direção de

Cara. — Parece-me que deverias contratar um detetive privado.
Cara deu uma gargalhada.
— Nem sequer sei por onde começar.
— Cara? — Ela sentiu que o coração lhe saltava para a garganta. Liam

estava no bar apenas a alguns passos, com uma caneca de cerveja e um bloco
de notas na mão.

— Lamento interromper, mas pareceu-me que eras tu — disse ele.
Nicole inclinou o pescoço para olhar por cima do ombro e, quando se

voltou de novo, os olhos escuros cintilavam de encanto. O estômago de
Cara revoltou-se. Ela conhecia aquele olhar. Era o que a amiga costumava
fazer quando saíam e Nicole tentava apresentá-la a todos os homens que lhe
parecessem solteiros no pub, incluindo, numa noite particularmente
memorável, o orientador de História da Arte de Cara.

É



— É bom ver-te — disse ela. — Nicole, este é o meu vizinho Liam.
Nicole estendeu a mão.
— É um prazer conhecer-te.
Não o convides para se sentar.
— Igualmente — disse Liam.
— O que te traz ao pub? — perguntou Nicole.
Ele ergueu o bloco de notas.
— Estava farto de estar em casa a reler as notas para uma palestra, por isso

pensei que poderia vir até aqui e beber uma cerveja enquanto trabalho.
Nunca tinha estado no Hollow Crown.

Não o convides para se sentar.
— Esta também é a primeira vez da Cara — disse Nicole com um sorriso.
— Uma coincidência feliz — disse Liam.
Não o convides para se sentar.
— Queres juntar-te a nós? — perguntou Nicole.
Raios, Nicole.
Os olhos de Liam saltaram para os dela.
— Se não se importarem.
—  Não, claro que não — disse ela, preparando-se para uma noite a

frustrar as melhores intenções de Nicole. — Que tal a mudança?
—  Ainda está tudo dentro das caixas, mas parece que nunca consigo

acabar de arrumar tudo. Há sempre uma caixa de livros esquecida na
garagem.

— Já te mudaste muitas vezes? — perguntou Nicole.
— É a vida de um leitor convidado — disse Liam com um sorriso. — Já

ensinei em Bristol e em Exeter e já estive nos Estados Unidos como
professor convidado no Reed College, no Oregon, durante dois anos.

— Então, és professor universitário? — perguntou Nicole.
— Em Barlow, tecnicamente, sou leitor no departamento de História. Os

lugares de professor são raros.
—  Vais �car? — perguntou Nicole, lançando um olhar carregado de

signi�cado a Cara.
—  Sim. Pela primeira vez na minha carreira, arranjei uma posição



permanente — disse Liam.
— Parabéns — disse Cara, erguendo o copo.
Enquanto brindavam, Cara aproveitou a oportunidade para o observar.

Era elegante de um modo ternurento e académico. Tinha um bom sorriso, e
o cabelo parecia estar sempre a ameaçar cair-lhe sobre a testa e tocar ao de
leve o cimo dos óculos. As mangas da camisa azul desbotada da Henley
estavam puxadas até aos cotovelos, expondo uns antebraços secos e um
simples relógio de aço no pulso esquerdo. Era demasiado velho para ser
arrapazado, mas havia algo de jovem na energia curiosa que parecia pulsar à
sua volta. Tinha a certeza de que era um daqueles professores acerca dos
quais as alunas falavam, especulando em relação à sua vida privada enquanto
ele ia atribuindo páginas de leitura sem se aperceber.

— Queria perguntar-te uma coisa: o ladrar do Rufus incomoda-te? —
perguntou Liam.

— Nem sequer o ouvi — disse Cara.
— O Rufus é o meu cão — explicou Liam a Nicole. — Já parece estar a

habituar-se, mas no primeiro dia ladrou de cada vez que os sinos da igreja
tocavam.

Cara deu uma gargalhada. Os sinos da igreja de Saint Luke tocavam a
cada hora, independentemente da altura do dia.

— Pobre homem.
— Também está sempre a fugir. Ontem tive de ir atrás dele até um dos

jardins dos vizinhos.
— O jardim de quem? — perguntou Cara.
— A grande casa vitoriana de tijolo na esquina — disse ele.
Ela estremeceu.
— A casa da Sra. Wasserman?!
A expressão sombria que a boca dele assumiu disse-lhe que fora, de facto,

a casa da Sra. Wasserman, a tirana octogenária que patrulhava as ruas.
—  Quase não sobrevivi às suas censuras. Ela tem um vocabulário

espantosamente vasto, para uma mulher que parece tão doce.
— Tens a minha simpatia. Já tive uma reprimenda dela por não levar os

caixotes do lixo para dentro de casa até às quatro da tarde nos dias da



recolha — disse ela.
—  Há sempre uma em cada bairro, não é? — disse ele com uma

gargalhada brincalhona.
Cara brincou com o copo de vinho, lançando-lhe mais um olhar furtivo.

Atraente, aparentemente gentil e disposto a rir-se de si mesmo. Dentro de
alguns anos, quando o seu divórcio estivesse completamente ultrapassado,
ele poderia ser o tipo de homem com quem gostaria de voltar a sair.

— Liam — disse Nicole abruptamente —, talvez nos possas ajudar com
um dilema da Cara.

— Nicole — disse Cara bruscamente, não con�ando que a sua amiga não
dissesse algo que a deixaria absolutamente envergonhada como: A Cara não
sai com um homem desde os seus 21 anos. Queres levá-la a dar uma volta?

—  O quê? — Nicole inclinou a cabeça para o lado num gesto de
inocência. — Ele pode ajudar-te com a tua descoberta.

O diário. Claro.
— O que é isto? — perguntou ele, olhando por entre as duas mulheres.
— A Cara está a tentar resolver um mistério histórico — disse Nicole.
— Foi algo que encontrei. O diário de uma mulher da Segunda Guerra

Mundial.
— A sério? Encontraste-o em tua casa? — perguntou ele.
Ela abanou a cabeça.
— Numa propriedade que estou a ajudar a limpar. Estava dentro de uma

lata de biscoitos no fundo de um armário que parecia não ser mexido há
décadas.

— A lata que me mostraste no início da semana? — perguntou ele.
Um sorriso deslizou pelo rosto de Nicole, que mostrava que ela estaria,

sem dúvida, a imaginar todo o tipo de motivos pelos quais Cara tinha
convenientemente deixado de fora o facto de já se ter mais do que
apresentado ao seu engraçado vizinho.

— Em que é que posso ajudar? — perguntou ele.
— A Cara quer descobrir quem o escreveu — disse Nicole.
Os olhos dele cintilaram.
— Então é sem dúvida um mistério histórico. Sabes de onde é a autora?



— De uma aldeia na Cornualha. Ela refere uma viagem de bicicleta para
ir a um baile, pelo que não deve ser muito distante.

— Havia uma base da RAF na Cornualha — disse ele. — Na realidade,
havia umas quantas.

Ela assentiu com a cabeça.
— A autora refere os aviões e um raide em que os alemães bombardearam

um armazém numa base. E fala também de ir a Newquay ao cinema. Saiu
com um piloto chamado Paul que esteve destacado na zona durante um
breve período.

— Um romance de guerra. Já sabes como termina? — perguntou ele.
— Não me parece que tenha sido bem, mas continuo a ler.
— O Paul, o piloto — disse ele. — Nós podemos veri�car os registos das

bases da RAF locais e compará-los com as datas do diário, para ver quantos
pilotos chamados Paul lá se encontravam, mas é um nome bastante comum.

A referência a «nós» provocou-lhe um formigueiro de excitação.
— Achas que eu podia ver o diário? — perguntou Liam.
— Claro — disse ela calmamente.
— Cara, devias fazer o jantar ao Liam e mostrar-lhe o diário nessa altura.

— Cara tentou dar um toque no pé da amiga, mas falhou, pois Nicole
virou-se para Liam nesse mesmo instante. — Ela é uma cozinheira
maravilhosa e faz uns bolos fantásticos. Devias ver os bolos que ela
costumava fazer na nossa pavorosa cozinha de estudantes. Eram incríveis.

Cara ia matar a amiga.
— Nicole, tenho a certeza de que o Liam está ocupado com o início do

novo semestre e…
— Na realidade, não. — Ele dirigiu-lhe um sorriso ingénuo. — Quase

não sou capaz de aquecer uma lata de feijão, por isso nunca recuso uma boa
refeição. Se estiver a ser oferecida.

Ela pestanejou. Como é que ela passara de estar sentada em casa num
sábado à tarde a ver-se num pub a planear um jantar que nunca tencionara
dar? E, no entanto, deu por si a dizer:

— Pode ser na quinta-feira às oito?
— Encontro marcado. — Liam franziu o sobrolho. — Ou melhor, não é



um encontro. Um exercício académico? Um inquérito histórico?
— A inspeção de um diário — sugeriu, estranhamente reconfortada por

aqueles �oreados.
Ele esfregou a parte de trás do pescoço.
— Vamos chamar-lhe assim. Bem, vou deixar-vos a conversar, e, Cara,

vemo-nos na quinta-feira.
Cara e Nicole viram-no a levantar-se da mesa e afastar-se para o lado

oposto do pub.
— Ele é encantador — disse Nicole.
Cara suspirou.
— De um modo desastrado e académico.
Nicole lançou-lhe um olhar.
— O que faz dele o oposto do Simon, o que, deixa que te recorde, é uma

coisa boa.
—  Não interessa se é uma coisa boa ou não. O meu divórcio só foi

�nalizado há poucos meses. Acabei de desenraizar toda a minha vida. Neste
momento, não estou à procura de nada.

— Eu sei que os últimos anos foram difíceis, mas não podes levantar a
ponte levadiça atrás de ti, Cara. Precisas de ver pessoas.

— Eu vejo pessoas — disse ela. — A minha avó, e já conheci alguns dos
meus vizinhos. A Charlotte, que vive do outro lado da rua, parece
simpática. — Tomou uma nota mental de que tinha de convidar a Charlotte
e o marido para tomarem uma bebida um daqueles dias, quando mais não
fosse para impedir quaisquer al�netadas futuras da parte de Nicole.

— Então, diz-me, com toda a sinceridade, que não te sentes só — disse a
amiga.

Cara abriu a boca para protestar, mas voltou a fechá-la. Estava sozinha.
Não se apercebia muito disso durante a rotina do dia, quando tinha trabalho
e afazeres que a mantinham ocupada, mas à noite e aos �ns de semana via-
se envolta nesses pensamentos. Por isso é que tinha chorado quando Nicole
lhe aparecera à porta. Por isso é que, de um modo estranho, uma
pequeníssima parte de si mal podia esperar por cozinhar para outra pessoa.

Nicole cobriu as mãos de Cara com as suas.



— Começa por um jantar com o professor atraente.
— Nicole, não é um encontro.
— Oh, certo, é a inspeção de um diário. — Nicole deu uma gargalhada.

— Vocês os dois foram feitos um para o outro.
Cara franziu o sobrolho, mas não conseguia deixar de se sentir

entusiasmada. Se seria por poder estar um passo mais perto de descobrir
quem tinha escrito o diário ou por ser Liam a ajudá-la, não saberia dizer.
 

26 de fevereiro de 1941
 

Estou a tornar-me talentosa na arte do subterfúgio. Hoje foi o meu dia de
folga na loja e consegui convencer a minha mãe de que ia almoçar com uma
velha amiga da escola. Em vez disso, apanhei o autocarro e parti para Saint
Mawgan, onde o Paul me esperava.

— Olá, querida — saudou-me ele. (Não me importo que ele me trate por
«querida». Soa muito menos tolo do que quando é a Kate a dizê-lo.)

Ele pegou no meu braço e conduziu-me ao dobrar da esquina. Parou e tocou
no meu lábio inferior com os nós dos dedos.

— Estamos escondidos. Posso beijar-te?
Acenei com a cabeça e, por isso, ele fê-lo.
Não sei se algum dia me irei habituar a que o Paul me beije. Os seus lábios

são macios e ele consegue gerar nas minhas pernas a sensação de que estão
prestes a desabar por baixo de mim.

Ele levou-me a almoçar ao Star Inn. Primeiro, �quei preocupada. Saint
Mawgan é tão perto de casa, que havia o risco de que alguém me reconhecesse,
mas senti-me so�sticada, sentada à mesa junto a uma das grandes janelas
salientes, com um copo de vinho branco da região do Reno na mão. Falámos
acerca das nossas vidas. Pedi-lhe que me falasse sobre o tempo que passou em
Cambridge, e ele fez-me rir com as histórias sobre quase ter caído ao Tamisa
na corrida de barcos e de ter roubado o carro a um amigo à meia-noite por
terem apostado que não seria capaz de conduzir de Cambridge a Trafalgar
Square e regressar em menos de duas horas. (E ganhou.)

Ele sente-se fascinado pela minha vida na Cornualha, embora não consiga



imaginar como é que alguém pode achar isto algo mais do que aborrecido.
Tentei explicar como a minha vida, por vezes, me parece tão pequena que
quase me apetece gritar, e ele inclinou-se sobre a mesa e tomou a minha mão
na sua.

— Para onde irias? — perguntou ele.
— Iria?
— Se não tivesses de estar aqui.
— Mas tenho — disse eu. — Os meus pais jamais me deixarão partir.
— E se não tivesses de te preocupar com nada disso? Se pudesses ir para onde

quisesses no mundo, para onde seria?
— Para a Califórnia. — Quando ele ergueu as sobrancelhas, falei-lhe do

postal e das árvores e de como o sol parece prometer que irá brilhar sempre.
— Então devias ver os laranjais pessoalmente — disse ele.
Quase lhe disse que não se tratava apenas de vê-los. Queria viver lá, a um

mundo de distância de tudo aquilo que conheço. Mas, em vez disso, disse:
— É tolo desejar algo que nunca irá acontecer.
— Porque não? — perguntou ele.
— Por tantas razões. Tenho o trabalho na loja.
— A Sra. Bakeford podia arranjar outra rapariga que trabalhasse atrás do

balcão e �zesse as contas. — Ele sorriu. — Embora ela nunca pudesse ser tão
bonita como tu.

Censurei-o porque ninguém me diz que sou bonita, mas �quei mais
agradada do que poderia dizer.

— Então e a Kate e as minhas amigas? — perguntei.
— Elas iriam escrever-te.
Abanei a cabeça.
— A minha mãe jamais o permitirá.
— Querida, um dia terás de pensar por ti própria e enfrentá-la: «Vou-me

embora e ninguém me poderá impedir», e depois vais perguntar a ti mesma por
que razão demoraste tanto tempo. — A voz dele revelava uma enorme
convicção, como se soubesse que iria acontecer.

Quero acreditar que ele está certo.
 



5 de março de 1941
 

Vi o Paul outra vez hoje. Ele levou-me a passear junto ao mar em
Newquay. Queria comprar-me um gelado, mas eu dei uma gargalhada e
disse-lhe que ninguém lho venderia no inverno, quando o vento ainda é tão
cortante.

Falámos acerca de tudo, como sempre parece acontecer quando estamos
juntos. Ele falou-me do Natal em Londres com a família. De beberem
champanhe antes do jantar e de como, certa vez, quando o pai estava a
trinchar o ganso, este voou do prato para o chão! A mãe desatou a rir à
gargalhada. Mandou-o de volta à cozinha — têm uma cozinheira, a Sra.
Dunn, que vai a sua casa todos os dias, o que soa maravilhoso —, e o ganso
voltou com a carne boa fatiada e pão para fazerem sandes. Chamaram-lhe um
piquenique de Natal.

Depois do nosso passeio, eu estava a tremer tanto que o Paul insistiu que
parássemos num hotel que tinha sido requisitado pelos fuzileiros navais para
alojar os seus o�ciais. Brincou dizendo que era uma pena que ainda faltasse
tanto tempo para que pudéssemos celebrar o Natal juntos e beber champanhe.
Senti-me tão feliz por pensar que ele talvez quisesse que eu conhecesse a sua
família, que deixei escapar que nunca tinha bebido champanhe. Ele pediu de
imediato uma garrafa, embora fossem três da tarde. Fiquei chocada por haver
champanhe sequer, porque as boas garrafas podem ser raras nos dias que
correm, e tentei dizer ao Paul que não queria, por causa do preço. Ele limitou-
se a rir e disse-me que valia a pena.

O champanhe era maravilhoso, cheio de bolhinhas e efervescência, e eu
regressei à paragem de autocarros desorientada.

  



7

LOUISE

—  Racionar a marmelada? O que virá a seguir? — balbuciou a Sra.
Bakeford, trancando a porta da loja enquanto o nevoeiro se adensava rua
abaixo.

Louise não podia deixar de concordar com ela enquanto apertava o último
botão do casaco. Apesar dos sinais que havia colocado na montra e no
balcão, o dia tinha sido passado a explicar o porquê de as donas de casa de
Haybourne não poderem comprar mais do que a porção de marmelada e
conservas que lhes havia sido atribuída. Tinham-na adulado, importunado e
até gritado, como �zera a velha Sra. Harper, de quem nunca gostara
particularmente.

—  Tudo estará melhor dentro de algumas semanas. Por essa altura, já
estarão habituados, tal como aconteceu com o chá e com a carne — disse
ela, reconfortando-se a si mesma e à Sra. Bakeford.

— Esperemos que sim. Vemo-nos amanhã, Louise.
— Boa noite, Sra. Bakeford — disse Louise, pendurando a bolsa de mão

no pulso e iniciando o curto percurso até casa.
Ainda que o dia a tivesse deixado cansada, a perspetiva de ver Paul durante

a semana animava-a. Ele não fora capaz de lhe dizer exatamente quando
conseguiria garantir uma tarde de folga — estava a treinar uma série de
exercícios aéreos —, mas sentia-se con�ante de que se conseguiria escapar a
determinada altura. Fá-la-ia saber através de Kate, que se mostrara mais do
que disposta a servir de intermediária, mas isso não signi�cava que a prima
se mantivesse em silêncio no que dizia respeito àquela relação.

— As pessoas vão descobrir a determinada altura, sabes? — dissera Kate
no dia anterior, depois da igreja.

Louise olhara de relance à sua volta, mas a sua mãe e a de Kate estavam a



conversar, as duas de braços cruzados, as bolsas penduradas nos pulsos e a
balançar ligeiramente a cada movimento. Os pais tinham-se apressado a sair
assim que o serviço religioso chegara ao �m, confraternizando com outros
quatro homens do bairro, cada um com um cachimbo ou um cigarro na
boca.

— Ninguém nos está a prestar atenção — dissera Kate, dando-lhe um
toque com o cotovelo.

Louise corou.
— Em Haybourne, todo o cuidado é pouco. Parece que toda a gente se

mete na vida de toda a gente.
— E também terão a sua opinião. Mas é por isso que precisas de pensar

nisto. Caso contrário, ainda vais acabar sentada entre a tua mãe e a Sra.
Moss na sala de estar.

— Eu sei, eu sei. É que… É que ainda preciso de mais algum tempo.
Depois de lhe ter explicado as di�culdades com que se deparara depois do

seu passeio à praia, as últimas semanas com Paul tinham sido
encantadoramente descomplicadas, pois tinham evitado voltar a encontrar-
se em Haybourne. Ela gostava que ele se inclinasse na sua direção enquanto
ela lhe contava histórias sobre crescer na aldeia, uma vez que ele nunca as
ouvira. E adorava quando ele falava acerca da sua família, das suas viagens e
da sua vida. Ele era diferente de qualquer outro homem que alguma vez
conhecera. Criado numa mansão em Kensington, adorava a mãe e
reverenciava o pai, um proeminente advogado e representante do Inn of
Court em Holborn. Paul frequentara a licenciatura de História, pois
pensava na possibilidade de entrar na política, antes de a guerra começar.
Fora um dos primeiros homens de Cambridge a alistar-se.

Parecia-lhe extraordinário que aquele homem, que pertencia a um mundo
glamoroso tão distante do seu, a tivesse escolhido, uma rapariga que quase
nunca se aventurara para fora da Cornualha, com exceção das últimas vezes
em que tinha visitado a tia em Bristol. Louise nunca fora sequer a Londres,
ao passo que Paul tinha um pequeno estúdio naquilo a que chamava «a rua
boémia de Chelsea», no qual �cava alojado quando regressava da faculdade,
embora lhe tenha dito que não tinha mais do que um fogão a gás portátil



para fazer o chá e uma lareira elétrica para se manter quente.
—  Também vais ter de escrever ao Gary — dissera Kate com a voz

carregada de simpatia.
— Porque haveria de o fazer? — perguntara Louise, subitamente furiosa.

— Foram as nossas mães que enlouqueceram, não nós.
— Porque quando disseres à tua mãe que estás apaixonada por um piloto,

ela �cará satisfeita por saber que o Gary já se afastou silenciosamente. Nem
mesmo a tia Rose é capaz de envergonhar um homem levando-o a casar-se
com uma mulher cujo coração já está tomado.

Afastou os lábios, pronta para negar que estivesse apaixonada por Paul,
mas houve algo que a impediu.

— Vou pensar nisso. — Foi tudo o que disse antes de a mãe a chamar para
que cumprimentasse o pastor Egan.

As palavras de Kate ainda ecoavam quando Louise atravessou o portão do
jardim. Talvez bastasse um mês para encontrar o homem que lhe fazia
acelerar o coração sempre que o via. Devia achar toda aquela ideia
extravagante, mas não estava sempre a ler artigos de jornal e a ver �lmes em
que os casais se apaixonavam loucamente, com a pressão e a incerteza da
guerra a acelerar declarações inevitáveis?

Já dentro de casa, desapertou o lenço com que cobrira o cabelo para o
proteger da humidade da noite. Estava prestes a pendurar o cachecol
quando o pai apareceu à porta da sala de estar. Bastou-lhe olhar para a sua
expressão sombria, e o seu sangue congelou. Rapidamente, a sua mente
percorreu a lista de homens que sabia que estavam a combater. Os irmãos de
Kate, Harry e Michael. George, John e Richard, da escola. O �lho do
padeiro. Euan, o ajudante do talhante, que fora chamado há apenas duas
semanas, embora tivesse dado o seu nome para a Marinha logo aos 18 anos.
Gary.

— O que foi, papá? — perguntou ela. — Más notícias?
Os lábios do pai tornaram-se ainda mais �nos, mas ele limitou-se a dizer:
— É melhor que te juntes a nós, Lou Lou.
Ela seguiu-o, o medo formigando através dela, mas quando passou a porta

da sala de estar, compreendeu. Sentado numa cadeira pouco �rme, de boina



na mão, estava Paul.
— O que estás aqui a fazer? — perguntou, dando um passo na direção

dele. A voz da mãe impediu-a.
— O tenente aviador Bolton veio visitar-te.
— Louise… — Paul quis levantar-se da cadeira, mas a mãe dela tossiu,

fazendo-o sentar-se de novo.
—  Bem podes imaginar a nossa surpresa quando abrimos a porta e o

vimos ali, tendo em consideração que nunca fomos apresentados — disse a
mãe.

— Rose. — A voz do pai fez-se sentir no ar, fazendo-os endireitar aos
três. — Tenho a certeza de que o cavalheiro terá as suas razões para ter
vindo. — Virou-se para Paul. — Pilota Spit�res?

—  Sim, senhor — disse Paul. — Sou piloto. Estava destacado em
Trebelzue pela RAF.

—  «Estava» — disse o pai dela. Uma expressão de compreensão saltou
entre os dois homens, e o pai dela acenou com a cabeça. — Vou deixar-vos
durante alguns instantes.

Os lábios da mãe de Louise cerraram-se numa linha �na.
— Arthur, não creio…
— Vem, Rose — disse o pai, junto à porta da sala de estar.
A mãe hesitou, a sua relutância facilmente percetível, mas, ainda assim,

seguiu o marido. Com um último olhar para trás, o pai fechou a porta atrás
de si.

O tiquetaque do relógio sobre a cornija da lareira ia contando os segundos
enquanto Louise �tava as mãos, que se retorciam, incapaz de desenredar as
emoções que guerreavam dentro de si. Encantada por estar a vê-lo. Chocada
por isso acontecer em casa dos pais, depois de tanto ter feito para
descomplicar aquela parte da sua vida. Preocupada em relação ao verdadeiro
signi�cado da sua presença.

— Louise. — Ele engasgou-se com o nome enquanto o dizia.
— Porque é que estás aqui? — perguntou ela de novo.
— A minha unidade acaba de receber ordens. Vamos deixar a Cornualha

amanhã.



Ela deixou-se cair numa cadeira.
— Não.
— Eu não devia estar aqui. Não nos concederam nenhuma licença. Fugi

da base.
— Paul, e se alguém descobrir?
—  O que quer que a RAF me queira fazer, poderá fazê-lo. — Ele

levantava-se agora, atravessando a divisão e ajoelhando-se à frente da
cadeira dela.

— Tinha de te ver.
As lágrimas ardiam-lhe nos olhos, e ele tomou as mãos dela nas suas, a

pressão da sua pele morna reconfortante.
— Para onde vão ser transferidos? — perguntou ela.
Ele abanou a cabeça.
— Sabes que não te posso dizer isso.
— Mas quando nos voltaremos a ver? — As primeiras lágrimas tinham

começado a correr, mas a sua voz, embora baixa, ainda estava �rme. Eles
iam ver-se. Tinham de se ver.

Ele baixou a testa, pousando-a nas mãos fechadas.
—  Não sei. Quando conseguir uma licença su�cientemente longa para

voltar aqui.
Mas Louise sabia que podiam passar-se meses.
Ele ergueu os olhos para os dela.
— Escreves-me?
— Oh, Paul, vou escrever-te todos os dias. Como poderias pensar que não

o �zesse?
Erguendo a mão, ele beijou os nós dos seus dedos. A doçura do gesto

causou-lhe dor.
— Sei que não tenho direito a pedi-lo, mas esperava que dissesses que

sim. Estas últimas semanas… — Ele tossiu para limpar a garganta. — Estas
últimas semanas têm sido tudo para mim.

Ela pousou gentilmente uma mão no maxilar dele, aproveitando aquela
última oportunidade para lhe tocar.

— Também eu.



Levantando-se, beijou-a. Lágrimas quentes deslizavam pelo rosto dela, e,
pela primeira vez, odiou a guerra, não como algo distante que era travado do
outro lado do Canal da Mancha, mas como a mão brutal que o levaria dela e
o lançaria para um perigo que só podia imaginar.

Paul afastou-se, respirando longa e profundamente.
— Quero que aceites isto.
Ele estendeu-lhe a mão, com a bússola equilibrada no centro.
— Oh, Paul, não posso. É o teu talismã.
— É mais do que isso — disse ele. — Pertenceu ao meu tio quando ele

esteve no Corpo Aéreo. É uma das poucas coisas dele que nos restam, e é o
meu bem mais precioso.

— Não, não permitirei que voes sem ela. — Ela fechou a mão dele à sua
volta e deslizou-lhe os lábios pelo rosto. — Se queres mesmo que �que com
ela, dá-ma quando nos voltarmos a encontrar.

Ele estremeceu, como se estivesse a tentar conter uma onda de emoções
demasiado poderosa para lhe dar um nome, mas, no entanto, acenou com a
cabeça.

— Tenho de ir. Talvez ainda consiga regressar à base sem que ninguém se
aperceba da minha ausência.

Ela acenou com a cabeça, já não con�ando em si mesma para falar.
Paul guardou a bússola no bolso e depois colocou nas mãos dela um

pedaço de papel.
—  Este é o meu número de identi�cação militar. Escreve-me, Louise.

Promete-me que o farás.
— Também vais escrever-me?
— Todos os dias em que puder — disse ele.
Levantaram-se juntos, com os braços a envolver a cintura um do outro,

enquanto atravessavam a carpete cor de mar�m que era o orgulho e a alegria
da mãe. À porta, ele voltou a beijá-la, com um suave deslizar dos lábios, e
depois afastou-lhe o cabelo do rosto.

— Sê feliz, Louise Keene — disse ele. E depois desapareceu.
No corredor, ela limpou as lágrimas e engoliu em seco. Pousou a mão no

corrimão, pronta para subir as escadas para o seu quarto, quando a porta da



sala de jantar se abriu com tanta força que bateu na parede.
—  Sua rapariga irresponsável e insensível — silvou a mãe. — Em que

estavas a pensar?
— Não sei a que é que se refere, mãe — disse ela, a sua voz anormalmente

calma, apesar das mãos trémulas.
— Manteres uma relação com aquele piloto, quando o Gary está, de facto,

a combater.
Basta. O que começara como insinuações e desejos suspirados

transformara-se numa estranha e retorcida ideia do seu futuro. Fizera a
vontade à mãe durante demasiado tempo, acreditando que seria mais fácil
limitar-se a acenar e a sorrir do que arriscar-se a uma espiral de raiva.

— Não há nada entre mim e o Gary a não ser a sua esperança — disse ela.
A mãe cruzou os braços.
— Ele é o único rapaz de Haybourne adequado para ti.
— E se eu não quiser �car em Haybourne? — vociferou ela. — E se eu

não quiser passar os meus dias a cuidar da casa do Gary e a arranjar �ores
para o altar de Todos os Santos e a ver as mesmas pessoas que vi todos os
dias da minha vida?

— Criança ingrata. O Gary pode dar-te uma boa vida, que é mais do que
tu mereces.

— Não quero saber de nada disso!
A mãe avançou, agarrando-a pela parte de trás do pescoço. Louise

guinchou, as lágrimas saltando-lhe dos olhos devido ao repuxar dos cabelos
presos entre os dedos da mãe que a puxavam.

Puxando para si o rosto de Louise, a mãe baixou a voz até esta não ser
mais do que um sussurro perigoso.

— Fiz tudo por ti, e não permitirei que abdiques de tudo por um piloto
que te esquecerá mal deixe a Cornualha.

— Mãe!
— Dezanove anos. Dezanove anos a cozinhar, a limpar e a lavar a roupa

para uma �lha que eu nem sequer queria, e é assim que me agradeces? Era
suposto valeres tudo isto.

— Está a magoar-me — choramingou Louise, as mãos agarrando o pulso



da mãe enquanto as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto.
— O que é isto? — A voz do pai ribombou através da entrada. Num

instante, a mãe soltou-a, e Louise cambaleou para trás. Pressionou o couro
cabeludo com a mão, tentando adormecer a dor latejante nas raízes.

A mãe levantou uma mão e apontou na direção de Louise.
— Ela vai arruinar tudo, Arthur.
O olhar do pai deslizou na direção de Louise.
— Vai para o teu quarto.
Há anos que o pai não a mandava para o quarto como castigo por uma

qualquer transgressão infantil, mas ela não protestou. Em vez disso, lançou-
se para o corrimão e subiu atabalhoadamente, algo desequilibrada, as
escadas. Mas parou no cimo, quando ouviu a mãe dizer:

— Tu mimas aquela miúda.
— E isso é pior do que aquilo que tu lhe fazes? — ripostou o pai.
— Estou a tentar dar-lhe uma vida melhor.
— A vida que tu querias ter? Deixaste bem claro desde o dia em que nos

casámos que não eras feliz comigo, mas estas presunções, Rose? Vais acabar
com isso agora.

— Não é ser presunçosa não querer ser a mulher do chefe dos correios e
ter uma casa que quase nem tamanho tem para receber visitas.

— Este é o nosso lar — disse o pai. — Esta é a nossa vida.
— Era suposto eu ter mais do que isto — silvou a mãe. — Esse era o

plano, mas se tivesses tido mais cuidado…
— Então não terias engravidado nem terias de casar comigo e permanecer

em Haybourne? Já lá vão 19 anos. Di-lo de uma vez.
Louise fechou com força os olhos, a sua respiração rápida e entrecortada.

Tinha de se ir embora. Daquela casa. Daquela aldeia. Na mãe, via como
seria a sua vida se �casse.

Percorrendo silenciosamente o corredor coberto por uma carpete, Louise
en�ou-se no seu quarto. Mantivera-se silenciosa e imóvel durante toda a sua
vida. Paul fora o primeiro risco que correra verdadeiramente. A primeira vez
que se atrevera a emergir dos apertados con�namentos da caixa em que a
mãe a mantivera durante todos aqueles anos. E o pior é que se apercebia



agora de que permitira que a mãe o �zesse. Mas Louise não poderia culpar a
mãe, se deixasse que aquilo continuasse.

Pegou na sua antiga mala da escola, uma sacola de cabedal gasto com uma
suave pátina castanha, e pousou-a na cama. Movendo-se metodicamente,
começou a encher a mala. Para dentro dela foram as roupas interiores,
meias, uma camisola, duas camisas, a saia de tweed verde e um vestido
castanho com mangas caneladas. O impermeável estava pendurado num
gancho no piso inferior junto à porta, mas o casaco de lã bom ainda estava
no guarda-roupa. Agarrou nele e na gola macia vermelho-cereja que �zera
para si mesma no último Natal com a lã de uma camisola velha.

Da gaveta da sua mesa de cabeceira tirou o diário. Cuidadosamente,
introduziu a tira de papel que Paul lhe colocara na mão entre as páginas
marcadas por uma �ta vermelha. Mais tarde memorizaria o número de
identi�cação militar dele, porque naquele momento não con�ava em si
mesma para não o esquecer, com tanta adrenalina a circular pelo seu corpo.
Deslizou o diário para a sacola cheia e passou a longa alça pela cabeça.

Parou, olhando uma última vez para o quarto. Fora durante tanto tempo o
seu santuário, mas agora compreendia que, se �casse, lhe iria parecer uma
prisão.

Os seus olhos aterraram no postal. A sua jovialidade era incongruente com
a vida que tinha, mas atravessou a divisão, soltou o postal e en�ou-o na
sacola antes de fechar a aba.

Inspirou fundo.
— Tu queres mais. — Depois, destrancou a janela, abriu-a e passou a

perna por cima do parapeito.
A sacola bateu-lhe nas costas quando os pés se encaixaram na treliça

pregada ao lado da casa. Felizmente, era março, e as favas que o pai nela
entrelaçara tinham morrido durante o inverno. Algumas vides irregulares e
mortas agarravam-se à estrutura de madeira, mas nada que a impedisse de
descer.

Aquela era a primeira vez que ela fugia pela janela, e as suas mãos tremiam
um pouco enquanto descia. A treliça aguentá-la-ia — sabia disso pelas
muitas vezes que Kate subira por ela ao regressar a casa de um qualquer



encontro —, mas sabê-lo e pô-lo à prova eram duas coisas completamente
diferentes.

Um pé, uma mão, entoava na sua cabeça, obrigando-se a descer lentamente.
A treliça rangeu uma vez e ela estacou, temendo que os pais a pudessem
ouvir. Mas ninguém apareceu.

Quando os pés tocaram no chão, Louise encostou-se à parede para
recuperar o fôlego. Mesmo através do vidro da janela da cozinha conseguia
ouvir as vozes exaltadas dos pais. Era possível que ainda estivessem na
entrada, mas o mais provável era que a mãe tivesse ido para a sala de jantar e
cerrado as cortinas para que nenhum dos vizinhos a conseguisse ver a
discutir. Embora a divisão �casse virada para o mar, Rose Keene não
correria o risco de que um vizinho de passagem pudesse vislumbrar algo que
não fosse a imagem perfeita da domesticidade que ela tanto se esforçava por
transmitir.

Avançando cuidadosamente, Louise seguiu pelo jardim. Uma vez na rua e
fora do campo de visão a partir de casa, começou a correr. Eram apenas dez
minutos até à casa do tio Jack. Louise chegou lá em cinco, arquejando para
tentar respirar, enquanto deslizava e parava. Não havia vedação, por isso
nada a impediu de contornar a sebe que separava a vivenda da dos seus
vizinhos e bater à janela de Kate.

A prima levantou o olhar da cama, deixando cair o livro que estava a ler
quando a viu.

— Louise! — Kate parecia chocada ao abrir a janela.
— Ajuda-me a entrar — disse Louise, entregando a sacola à prima.
Kate dirigiu-lhe um olhar estranho, mas aceitou a sacola sem questionar.

Em seguida, ajudou-a a içar-se para o quarto.
Louise deixou-se cair no chão por baixo do parapeito da janela, engolindo

o ar em golfadas.
— Está tudo bem? — perguntou Kate, aproximando-se com uma chávena

de chá meio bebida que arrefecia rapidamente numa caneca barata estalada.
Louise bebeu um gole e abanou a cabeça.
— Não, não está. — Contou à prima que chegara a casa e encontrara Paul

sentado na sala de estar. Falou da sua partida e da promessa de que lhe



escreveria. Da fúria da mãe e da raiva do pai. De ter descido pela janela e
corrido até ali.

—  Então fugiste? — perguntou Kate. — É provável que este seja o
primeiro lugar onde te virão procurar amanhã quando perceberem que já
não estás em casa.

— Eu sei disso — disse Louise —, mas por essa altura já não irá fazer
diferença.

— Como assim?
— O que achas de fazer a tua parte pelo esforço de guerra?
Kate torceu o nariz.
—  Estás a falar de tricotar mais meias? Não sei se os meus pulsos

aguentam.
— Não. — Louise ergueu o queixo. — O que achas de nos alistarmos?
 



8

CARA

Cara limpou as mãos ao avental. A preocupação de se ter esquecido de algo
não a abandonava, embora tivesse praticamente decorado a lista que tinha
feito há dois dias. O vinho estava a refrescar e o frango esteva no forno com
alho-francês, cenoura e pastinaca. A casa estava limpa e ela não salpicara a
roupa enquanto cozinhava. Quer o sentisse ou não, estava pronta para dar o
seu primeiro jantar em vários anos.

Passara a maior parte da semana a convencer-se de que aquela noite era
uma boa ideia, mas, enquanto cozinhava, pegara duas vezes no telemóvel
para cancelar. Obrigara-se a pousá-lo e a pensar como uma pessoa racional,
porque apagar as luzes todas e esconder-se no quarto não era uma opção.
Era uma quinta-feira à noite tranquila, e Liam tinha uma boa razão para
aparecer à sua porta: o diário. Aquilo era amigável, típico de boa vizinhança.
Aquela noite era a possibilidade de recuperar parte da pessoa que já tinha
sido — aquela que gostava de cozinhar, de receber visitas e de se abrir a
novas amizades. Já passara tanto tempo que praticamente se esquecera da
mulher que era.

— E quem é que namora com o vizinho? — murmurou para si mesma,
eliminando a última das mensagens provocadoras que Nicole lhe havia
enviado durante a semana.

Quando três abruptas pancadas na porta anunciaram a chegada de Liam,
apressou-se a abrir a porta da frente. Ele sorria-lhe do último degrau.
Envergava uma camisola azul, uma camisa de colarinho branco e calças
cinzentas, e as pontas do cabelo estavam ligeiramente escurecidas da
humidade, como se tivesse acabado de tomar banho.

— Olá — disse ela.
— Olá. Gosto do avental.



Ela baixou os olhos, apercebendo-se, para seu horror, de que ainda o tinha
posto. Uma nódoa de vinho manchava o pesado tecido de cor creme, e de
um dos bolsos espreitavam cascas de cenoura de um cor de laranja brilhante.

— Oh, fazia tenção de tirar isto. — Puxou freneticamente pelos atilhos,
mas uma das pontas deslizou-lhe da mão, apertando mais o nó. Sentindo o
rosto a arder, tentou puxá-lo com a unha ao mesmo tempo que ia recuando:
— Estou a ser muito mal-educada ao deixar-te aí especado à entrada. Entra.
Vou só…

Liam subiu os degraus, pousou a garrafa de vinho que trazia e,
gentilmente, pousou uma mão em cada um dos antebraços dela. Ela
imobilizou-se de imediato, os seus olhos muito abertos e a pestanejar
enquanto �tava aquele sorriso doce.

— Deixa-me ajudar.
Cuidadosamente, ele fê-la virar-se. Ela susteve a respiração ao mesmo

tempo que ele estendia os braços, os dedos leves sobre os atilhos, quase sem
lhe tocar nas costas. O tecido repuxava para um lado e para o outro.

— Está bastante apertado — disse ele.
Deixou a cabeça cair para trás, ao mesmo tempo que fazia uma oração

silenciosa para que o deus que supervisionava as mulheres divorciadas
desajeitadas tivesse pena dela e a imbuísse de uma dose de con�ança ou
�zesse a terra abrir-se para a engolir. Não tinha a certeza de qual das duas
opções seria melhor.

— Só um segundo. Acho que já consegui…
O tecido cedeu e ela inclinou-se para a frente, levantando a �ta do pescoço

e passando-a pela cabeça.
— Obrigada — disse ela, amassando o tecido nas mãos.
— Está tudo bem? — perguntou ele.
— Sim. É que… — Ela deu uma gargalhada. — Estou nervosa. Já há

muito tempo que não recebia convidados para jantar.
Que não recebia um homem para jantar.
Ele inclinou-se um pouco, com um brilho conspiratório no olhar.
— Tenho uma con�ssão a fazer.
— Qual é? — perguntou ela.



— Esta é a primeira vez em muito tempo que vou jantar a casa de alguém,
mas lembrei-me de trazer o vinho. — Estendeu-lhe a garrafa para a exibir.
— E já está fresco.

Ela sorriu ao ver a garrafa. A condensação formava-se no vidro de tal
modo que o laço prateado, encaracolado e festivo, preso com um pedaço de
�ta, ameaçava escapar-se a qualquer momento.

— E tem um lacinho.
—  A minha mãe jamais me voltaria a falar, se soubesse que eu tinha

aparecido de mãos a abanar — disse ele. — E a Leah também.
Ela agradeceu-lhe e pegou na garrafa, mantendo o dedo a segurar

discretamente o laço para que este não caísse.
Ele olhou para a entrada enquanto atravessava a porta.
— A tua casa é diferente da minha.
— Como assim? — perguntou ela, conduzindo-o para lá da sala de estar e

ao longo do estreito corredor. Com satisfação, observou que as suas mãos já
não tremiam, apesar dos nervos que durante toda a tarde se haviam
apoderado do seu estômago.

— Acho que alguém esventrou a minha casa há alguns anos e a encheu de
coisas modernas. Os únicos pormenores realmente datados deste período
são um par de vigas. Mas isto — disse ele enquanto se dirigiam para a
cozinha — é quase como recuar no tempo.

Os ombros dela relaxaram um pouco enquanto o via a assimilar o espaço.
Era uma divisão agradável — a sua preferida da casa — com um fogão a
lenha pequeno e negro na parede oposta ao forno, a mesa da casa de quinta
reaproveitada, que pusera para dois, e a cómoda pintada de cinzento e
branco que a avó lhe dera porque era demasiado grande para o seu
apartamento em Widcote Manor.

— Jamais teria coragem para esventrar um lugar destes. Adoro a sensação
das antigas vivendas. Acolhedoras, confortáveis, vividas. Foi uma das razões
pelas quais escolhi esta casa.

— Quais foram as outras? — perguntou ele.
—  Na realidade, foi o jardim — disse ela, apontando pela janela da

cozinha para o local onde �oresciam dois grandes arbustos com arrojadas



rosas Skylark cor-de-rosa, lançando o seu aroma a maçã para o ar, e as
anémonas japonesas brancas e douradas que oscilavam na fronteira ao longo
da vedação que separava os dois pátios. — Já passei algumas tardes
agradáveis ali sentada.

— Já me tinha questionado — disse ele.
— Tinhas?
— Há uma brecha na parte de cima da sebe, junto à minha cozinha, e

consigo ver o teu pátio das traseiras. — Depois, de repente, pareceu
horrorizado. — Não que te tenha estado a observar. Isso seria assustador. Só
queria dizer…

Cara começou a rir-se e, inexplicavelmente, relaxou.
Liam deslizou a mão pela parte de trás do pescoço e lançou-lhe um sorriso

brincalhão.
— Estamos a fazer uma grande trapalhada, não estamos?
— Estamos mesmo.
— E o que vamos fazer sobre isso? — perguntou ele.
Ao vê-lo apoiado na bancada da cozinha, os braços compridos cruzados

sobre o peito, conseguia pensar em várias coisas, mas isso seria para a Cara
do futuro. Uma Cara que não tivesse acabado de se divorciar e de mudar a
sua vida. Ali, agora, o que mais queria era a companhia de um amigo.

— Devia acabar o jantar — disse ela.
Ele acenou com a cabeça.
— Eu oferecia-me para ajudar, mas não con�o em mim para não estragar

tudo. Posso abrir o vinho?
— O saca-rolhas está na gaveta à tua esquerda. Os copos estão por cima

da tua cabeça.
Liam dedicou-se a cortar o lacre enquanto Cara en�ava um par de luvas.

Ele afastou-se ligeiramente enquanto ela abria a porta do forno, o calor
transformando-se numa nuvem furiosa. O cuidado em não se queimar
enquanto retirava a pesada panela de ferro deu-lhe algo em que se
concentrar além do homem alto que estava na sua cozinha a abrir uma
garrafa, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo.

Retirando as natas do frigorí�co, levantou a tampa de ferro fundido e



deitou um pouco, mexendo o caldo que se havia formado no fundo da
panela. Depois provou, acrescentando uma pitada de sal, e voltou a mexer.

Ergueu os olhos. Liam observava-a, os cantos dos lábios ligeiramente
inclinados, um copo de vinho na mão.

— Adoras cozinhar, não adoras? — perguntou ele.
— Porque dizes isso?
— Pareces calma.
Aquelas palavras sobressaltaram-na pela sua exatidão. De facto, ela sentia-

se em paz quando cozinhava, todas as suas preocupações desapareciam.
Guardou a observação dele, desejando retirá-la mais tarde da mala de
recordações, quando ele tivesse saído.

—  Durante muito tempo, não cozinhei muito. A minha carreira em
Londres era demasiado atarefada, com demasiadas noitadas. Mas apercebi-
me, há cerca de ano e meio, de que sentia falta disto.

— Cozinhas só para ti? — perguntou ele.
Ela acenou com a cabeça.
—  Cozinho precisamente aquilo que quero todas as noites. Não há

ninguém para me dizer que preferia antes takeaway ou que um prato é
demasiado picante para o seu gosto.

—  É uma das melhores partes de se ser solteiro — disse ele. —
Juntamente com aquela em que não temos de discutir sobre qual das
famílias será visitada no Natal.

— Ou acordar gelada porque o teu companheiro roubou o edredão todo.
O jantar está pronto. Vamos comer? — perguntou ela.

Tirou o frango da panela e cortou a carne. Em seguida, colocou os
vegetais em tigelas de massa baixas antes de pousar o frango por cima,
seguido por uma generosa concha do caldo cremoso. A mão hesitou sobre a
tesoura de cozinha para cortar alguns rebentos de tomilho do vaso que
levara para dentro, perguntando-se se Liam iria pensar que ela se estava a
exibir. Então e se estivesse? Era o que faria para si própria. Cortou a erva e
pousou dois raminhos sobre os pratos como decoração.

Liam pousou o copo de vinho junto à mão direita dela enquanto ela se
sentava. Quando pegou na faca e no garfo, ela baixou o olhar para a sua



própria tigela, mas não pôde evitar uma espreitadela pelo canto do olho.
—  Isto está delicioso — disse ele, depois de ter mastigado durante um

longo e pensativo momento.
— Obrigada — disse ela, com um suspiro de alívio. — Talvez seja um

bocadinho rústico de mais para um jantar numa festa, mas eu gosto. O que
achas de Barlow?

— É uma bela cidade. Faz-me lembrar um pouco Oxford.
Ele fora leitor de História em Oxford. Ela sabia-o porque Nicole tinha

feito uma breve pesquisa e enviara-lhe um resumo por mensagem de texto.
Poupara Cara a lutar consigo mesma sobre se o devia procurar no Google ou
não.

— Não temos um rio onde passear de barco, o que é uma pena — disse
ela.

— Pelo menos assim têm menos alunos embriagados a cair à água.
—  Não tenhas tanta certeza — disse ela, lembrando-se da proeza de

Nicole no lago depois dos exames.
— Como é que acabaste em Barlow? — perguntou ele.
Ela deu uma gargalhada.
— Há uma história comprida e outra curta.
Ele arrancou um pedaço de pão para ensopar no caldo cremoso e

temperado com tomilho.
— Conta-me a longa. Temos todo um jantar à nossa frente.
— Bem, estudei aqui entre 2004 e 2007.
— O que é que estudaste?
— História da Arte — disse ela.
— Uma pena. Tinha a esperança de que me pudesses pôr ao corrente dos

mexericos acerca dos meus colegas do departamento de História.
— Lamento — disse ela. — Brinquei brevemente com a ideia de seguir

uma carreira académica depois da licenciatura, mas o meu ex-marido
convenceu-me a não o fazer.

— Que pena.
— Houve muitas coisas que foram uma pena neste casamento.
— O que aconteceu, se não te importas que pergunte?



Ela fez uma pausa, o garfo a caminho da boca. Era uma pergunta muito
pessoal. Uma pergunta que talvez esperasse num encontro.

— O Simon a�nal não era a pessoa que eu pensava — disse ela.
— Lamento muito — disse ele. Simples. Sem adornos.
— Obrigada.
Ela esperou enquanto ele cortava mais um pedaço de pão, fazendo-o girar

no caldo. Por �m, disse:
— Estive noivo antes de me mudar para os Estados Unidos.
— Estiveste?
Ele deu uma gargalhada.
— Pareces chocada.
— É que…
—  Estava a brincar — disse ele. — A Vivian também era leitora em

Exeter.
— O que aconteceu? Se não te importas que pergunte, claro.
A tristeza instalou-se nas rugas entre as suas sobrancelhas.
— O pior dos clichés.
— Traição? — perguntou ela, um pouco envergonhada pelo quanto queria

saber. Havia conforto em sentar-se à frente de uma pessoa que sabia como
era ver aumentar as suas esperanças, aumentar, aumentar, aumentar e,
depois, vê-las indiscriminadamente estraçalhadas por um parceiro que se
achava conhecer.

—  Com o meu melhor amigo. Até os apanhei. Parecia um �lme de
Hollywood.

— Oh, Liam — disse ela.
—  Foi a primeira vez que me envolvi num confronto desde a escola.

Quase parti a mão quando dei um murro ao Tom. Também quase parti o
maxilar dele.

— Ele merecia-o — disse ela, com uma agressividade maior do que aquela
que teria esperado.

Ele sorriu.
— Mereceu, sim, senhor. E obrigado.
Ela inclinou a cabeça.



— O que é que �zeste?
— Tinham-me oferecido uma posição no Reed College, no Oregon, para

o ano académico seguinte, mas ainda estava em negociações, a tentar
descobrir se a Vivian poderia vir comigo. Enviei de imediato um e-mail à
chefe do departamento e disse-lhe que aceitaria de bom grado. Sem
parceira.

— Como te aguentaste? — perguntou ela.
Ele encolheu os ombros.
— Não me aguentei, a princípio. Mas a distância ajudou. Isso signi�cava

que não podia ver a Viv sempre que tivesse pena de mim mesmo, da mesma
maneira que ter de marcar um indicativo de outro país antes de fazer a
chamada me impediu de o fazer mais vezes do que gostaria de admitir.

— Eu mudei-me apenas para uma hora e meia de distância. Por vezes,
não parece o su�ciente — disse ela, pensando no telefonema de Simon da
semana anterior.

— Vai fazer diferença — disse ele. — Garanto.
Quase não se conheciam e, no entanto, houve algo nas palavras dele que a

acalmou.
— Bem, agora que já comemos, suponho que seja hora de começarmos a

falar acerca do diário. Vamos levantar a mesa?
Ele ajudou-a a levar os pratos para o lava-louça sem comentar quando ela

abriu a torneira em vez de colocar a louça na máquina de lavar. Em vez
disso, pegou numa toalha e começou a secar a louça, empilhando-a nos
armários para onde ela ia apontando à medida que prosseguia. Ele mantinha
a conversa num �uxo constante, querendo saber mais acerca de Jock e da
loja e do seu trabalho no Velho Vicariato. Riu-se da história sobre o rato
que encontrou a dormir numa caixa de sapatos repleta de recortes de revistas
escondida no armário das vassouras e ouviu atentamente quando ela
descreveu como estimar a idade de uma peça olhando para as pequenas
rachas, chamadas «�ssuras», no acabamento.

Quando a louça �cou lavada, ela serviu-lhe outro copo de vinho e dirigiu-
se ao segundo quarto, que estava a usar como escritório, em busca da lata de
biscoitos, do diário e das suas notas.



— Cá está — disse ela, pousando-os na mesa. — Um bom e espesso
diário. Está escrito até cerca de meio, e achei que se leria bem, mas a sua
escrita é minúscula. Ela encheu páginas e páginas, e há um limite para
aquilo que consigo ler numa altura em que era suposto estar a estudar para o
trabalho. Eis a fotogra�a que acredito ser dela.

Ele ergueu-a sob a luz da cozinha.
— Parece feliz.
— Parece, não parece? Reconheci o uniforme porque a minha avó também

esteve no ATS, mas foi o mais perto que cheguei de a identi�car.
— Vejamos o diário — disse ele.
— Na parte que estou a ler agora, ela escreve acerca dos exercícios, do

treino físico e das aulas que a prepararam para os exames que deviam ajudar
a escolher a sua posição numa unidade. O seu maior receio parecia ser o de
que a colocassem nas cozinhas. Ora, vê lá.

Ela abriu o diário, recuou algumas páginas de onde havia parado na noite
anterior e começou a ler em voz alta:
 

31 de março de 1941
 

Estou a iniciar a minha segunda semana em Leicester, e mais uma vez
acordo com chuva. Ainda assim, nada pode parar o ATS. Fizemos os exercícios
no pátio, como de costume, cambaleando quando as nossas botas �cam presas
na lama, e quando, por �m, nos permitiram ir à cantina, estávamos
completamente ensopadas.

Enviei hoje uma carta ao Paul, e espero receber uma dele dentro de alguns
dias. Estas esperas entre cartas parecem cada vez mais longas, e, por vezes,
parece-me que quase não as consigo suportar.

Se tenho um arrependimento da última tarde que passei com ele, foi não lhe
ter dito que o amava. Agora parece impossível dizê-lo — é demasiado
importante para se escrever apenas com tinta e papel. Temo, todos os dias, que
lhe possa acontecer alguma coisa quando parte para as suas missões sobre o
Canal da Mancha à caça de submarinos alemães. Sei que é egoísta da minha
parte desejar que ele nunca tivesse sido transferido para longe quando nos está



a proteger, mas é o que sinto.
Hoje vi a Kate na NAAFI com um soldado em cada braço. Quando ela me

viu, enxotou-os como se não quisesse saber se voltariam ou não. Acho que
gostava de ser um pouco mais como ela. Seria mais fácil se não me importasse
com o regresso do Paul.

A Kate disse-me que eu estava com um aspeto cansado e abatido. Disse-lhe
que era provocado pelo estudo para os exames que nos serão ministrados para
testar as nossas aptidões e que não tinha propriamente vindo para a NAAFI
para beber uma chávena de chá ou cantar uma musiquinha junto ao frágil
piano no canto. Ela disse-me que achava que era o Paul que me estava a
provocar os papos debaixo dos olhos.

— Ele está a estragar a tua pele, querida. É melhor que, numa das suas
cartas, ele te faça algumas promessas, senão vais acordar no �nal da guerra e
aperceber-te de que perdeste toda a diversão para nada.

 

— Há aí alguma carta do Paul? — perguntou Liam. — Os números de
identi�cação militar devem estar nos envelopes.

Ela abanou a cabeça.
—  Parece que o melhor que ela fez foi transcrever as cartas mais

importantes para o seu diário. Olha.
Ele pegou no diário e começou a lê-lo em voz alta.
 

Minha querida, nem consegues imaginar o meu choque ao receber a tua
carta. Jamais teria pensado que quisesses fazer algo tão precipitado como
alistar-te. Claro que estou orgulhoso de ti por quereres cumprir a tua parte,
mas agora vou andar preocupado contigo quando estiver a voar. Quando
estavas na Cornualha, pelo menos estavas segura. Sei que odeias aquele sítio,
mas é um luxo que nada aconteça a um lugar durante a guerra. Quem me dera
que me tivesses escrito antes de decidires fazer algo assim tão impulsivo.
Jamais te teria deixado desperdiçar o teu tempo e o teu belo rosto no trabalho
do Exército.

 

Liam fungou.



— Ele está orgulhoso, mas acha que a decisão dela de se alistar é tola? Não
é o namorado mais compreensivo, pois não?

— Um pouco mais à frente, ela diz que lhe disse que, se �casse em casa
com a mãe durante mais tempo, teria explodido. Parece que a situação
estava tóxica.

Cara retirou o medalhão da lata e abriu-o.
— Acho que este é o Paul.
Liam espreitou para as duas metades do coração.
— Bonito, não é?
— A prima dela, a Kate, disse que ele se parecia com o Clark Gable.
— Parece mais o Errol Flynn — disse Liam. — Encontraste algo nessa

lata que te pareça que possa ter o número de identi�cação aí escrito?
Cara empurrou o cabelo comprido e escuro para longe do rosto e suspirou.
— Não.
—  Bem, há mais algumas coisas que podemos tentar — disse Liam,

reclinando-se de novo na cadeira. — Sabemos que ela estava a realizar a
formação básica em Leicester no �nal de março de 1941. Podemos tentar
localizá-la assim, embora tenham passado por lá muitas mulheres. Depois,
há a questão do uniforme. — Ele apontou para um crachá no boné da
mulher na fotogra�a e para um cordão branco que lhe pendia do ombro. —
Estes objetos devem dar-nos alguma indicação do batalhão a que pertencia,
mas não sou especialista em história militar do século ��.

— Desculpa — disse ela rapidamente. — Não te devia estar a pedir que
�zesses isto. Sei que o semestre está prestes a começar e…

Liam pousou a mão no antebraço dela.
—  Fico feliz por fazer isto, Cara. Vai ser divertido investigar algo um

pouco mais recente do que uma reclamação da limpeza das terras
monásticas no século ���.

A mão dele deslizou para longe, deixando um formigueiro quente sobre a
pele dela.

— Se não te importares, vou fotografar o diário para que também o possa
ler. E tenho um colega que talvez seja capaz de nos ajudar. Esta é a sua área
de estudo. Por isso, de certeza que vai conseguir descobrir rapidamente mais



alguma informação sobre o uniforme. Das casernas de Leicester também.
Liam permaneceu tempo su�ciente para o fazer, tirando fotogra�as com o

iPhone. Conversou naturalmente enquanto se movia metodicamente,
contando-lhe mais acerca da sua nova posição e do que estaria a ensinar
naquele ano. Quando terminou, endireitou-se, afastando-se da mesa.

— Obrigado pelo jantar — disse ele. — Tenho de ir levar o Rufus à rua.
— Como está ele?
— Dá mais trabalho do que parece. Vou dizer-lhe que dizes «olá».
— Podes trazê-lo da próxima vez. — Ela hesitou, esperando que o seu

embaraço a �zesse estacar. A�nal de contas, ela tinha acabado de o convidar
novamente, como se não fosse nada de especial, e desta vez não podia culpar
Nicole. Mas quanto mais pensava naquilo, mais o convite lhe parecia certo.

Se Liam viu algo naquele momento de hesitação, escondeu-o bem,
limitando-se a inclinar a cabeça para um lado e a dizer:

— Eu gostava disso.
À porta, ela observou-o enquanto ele descia o caminho do jardim.

Chegado ao portão, virou-se para se despedir. Ela sorriu — talvez um
bocadinho de mais — e fechou a porta mal ele pisou o passeio.

No interior, pegou no telemóvel, que deixara na mesa do corredor. Nicole
tinha-lhe enviado uma mensagem há duas horas.
 

Como correu?

 

Ela �tou o ecrã por um momento antes de o voltar a en�ar na bolsa e de
se ir arranjar para dormir.
 

3 de abril de 1941
 

Hoje recebi uma carta do Paul e um presente. Enviou-me um medalhão com
uma fotogra�a sua, alto e elegante na sua farda de piloto. Quase chorei quando
o coloquei.

E a carta! É tão amorosa que a vou copiar, porque quero ter a certeza de que
nada lhe acontece. Uma rapariga da caserna D, aqui ao lado, disse-me que



uma das companheiras de quarto da Judith Doughtery lhe roubou as cartas do
namorado da prateleira por cima da cama e leu as partes mais atrevidas em
voz alta às restantes raparigas. Espero que ninguém na caserna C seja assim
tão cruel.
 

30 de março de 1941
 

Minha querida,
Espero que esta carta chegue antes do teu exame. Não duvido de que irás

passar, em especial se isto, como dizes, for apenas um teste de matemática e
inteligência. Não me falaste já sobre quão fácil o tema se tornou para ti na
escola e de como gostarias de poder estudar na faculdade, se os teus pais
concordassem?

Eu, por outro lado, estou feliz por não o terem feito, caso contrário podia não
te ter conhecido. Lembro-me claramente de pensar como aquela noite ia ser
aborrecida, o mesmo tipo de baile a que já fora mil vezes, até tu te teres
aproximado pelo braço do Taylor. Eras a miúda mais gira que alguma vez
tinha visto na Cornualha, com o cabelo encaracolado e o vestido vermelho,
parecendo tão jovem e inocente. Soube que tinha de dançar contigo mesmo que
não fosse, nem de perto nem de longe, homem su�ciente para ti.

Espero voltar a dançar contigo em breve, querida. Talvez em Londres, onde
as bandas parecem tocar nos clubes noturnos subterrâneos enquanto as bombas
da Luftwa�e caem sobre a cidade. Farei tudo o que puder para conseguir uma
licença quando souberes onde vais �car destacada, para que te possa ver, mas
aviso-te de que o capitão do meu grupo é um homem duro. Não é sentimental
em relação a coisas do coração, e ignora as regras da RAF acerca da licença.
Tudo o que quero são 24 horas contigo. Promete-me apenas que não te irás
voluntariar para um lugar no painel de comandos do Exército no Cairo ou
num qualquer outro local distante. Não sei se conseguiria suportar saber-te tão
longe.

Envio-te um medalhão com esta carta. No interior está uma fotogra�a da
minha feia carantonha. O outro lado está vazio. Pensei que podias gostar de o
preencher com uma fotogra�a dos teus pais, ou então, da próxima vez que te



vir, tiraremos uma fotogra�a juntos que poderás usar. Não é muito, mas dar-
me-á esperança saber que estou sempre perto do teu coração.

O teu sempre �el,
Paul

 

Sempre que o correio chega e há uma carta dele, sinto-me um pouco mais
segura de mim mesma. O Paul ajudou-me a encontrar forças para �nalmente
sair de casa. Sei que ele se preocupa comigo, mas sinto realmente que tem
orgulho. Se ao menos eu pudesse passar o exame e saber para onde serei
destacada, poderíamos planear quando nos voltaremos a ver.

 



9

LOUISE

Louise estava deitada na cama a ouvir Doreen a ler em voz alta um dos
romances baratos que a irmã lhe enviara quando Margaret, uma das suas
companheiras de quarto, entrou a correr no dormitório.

— O que se passa? — perguntou Louise, erguendo-se subitamente.
Margaret agarrou-se à ombreira da porta, as bochechas redondas de um

cor-de-rosa forte e a respiração ofegante.
— Chegaram os resultados dos exames. Temos cinco minutos para nos

reunirmos.
De imediato, as cinco raparigas da caserna C que tinham estado a relaxar

levantaram-se das suas camas. Louise en�ou os rígidos sapatos de pele do
ATS que tanto lhe haviam dilacerado os pés nas primeiras semanas até os
calos terem endurecido a parte de trás dos calcanhares. Sarah, uma tímida
rapariga galesa que dormia na cama por baixo da sua, saltitava sobre um pé
enquanto se esforçava por puxar as meias. Louise estendeu uma mão para
que ela se pudesse segurar, e Sarah sorriu suavemente enquanto prendia a
meia na sua cinta.

— Estou tão nervosa. Não posso ser uma cozinheira. Isso é o mesmo que
fazia em casa em Aberystwyth — disse Sarah.

— Estou certa de que isso não vai acontecer — disse Louise, enviando
também uma pequena oração para que não fosse mandada para uma
cantina, condenada a descascar centenas de quilos de batatas ou a lavar
panelas dia após dia. Paul tinha-a avisado de que os homens que não tinham
patente de o�cial não tinham direito a manifestar-se em relação à posição
que ocupariam, e que ela também não deveria esperar outra coisa. Ainda
assim, esperava que o seu trabalho fosse mais glamoroso do que ajudar o
Exército a ganhar batalhas através do estômago.



As raparigas correram para o pátio onde se reuniam todas as manhãs. O
seu entusiasmo fazia crepitar de energia o ar, incitando-as a avançar com
partes iguais de ansiedade e agitação. Do outro lado do pátio de terra batida,
viu o brilho de um cabelo louro e a prima, que se virava para falar com outra
rapariga.

— Com licença. — Louise usou os ombros para passar por entre as duas
mulheres que se encontravam à sua frente e avançou por entre a multidão.

— Kate — disse ela, agarrando a manga da prima.
— Louise! — gritou Kate, abraçando-a. — Querida, não estás uma pilha

de nervos? Estou tão preocupada, embora tenha a certeza de que decerto
vais arranjar uma boa posição, como, por exemplo, contabilista. Ouvi dizer
que se pode subir bastante depressa nas �leiras.

— Que posto é que tu queres? — perguntou Louise, entrelaçando o braço
com o da prima, sabendo que a probabilidade de �carem separadas era
grande. Embora Kate estivesse alojada na caserna H, era um conforto saber
que estava perto. Mas agora podiam ser transferidas para qualquer local
onde existissem elementos do Exército, mantendo o contacto apenas por
carta.

— Eu acho que vou �car com os telefones — disse Kate. — A minha
datilogra�a não é su�cientemente boa para ocupar uma posição de
secretariado, e não tenho qualquer experiência de condução, embora ache
que seria divinal aprender.

Louise não considerava que conduzir um camião pesado ao longo de
estradas repletas de buracos ou por entre os destroços de uma Londres
destruída por um raide aéreo soasse divinal, mas não ia discutir. Além disso,
na Grã-Bretanha, toda a vida era agora perigosa. Haybourne não assistira a
bombardeamentos tão fortes quanto os das docas de East London ou a
devastação ocorrida numa só noite que incendiara Coventry no outono
anterior, mas os raides aéreos ocorriam um pouco por todo o lado. As
bombas alemãs matavam civis e militares indiscriminadamente. O acaso e o
destino eram coconspiradores nesta guerra.

Enquanto se arrastavam para o salão onde haviam realizado os seus
exames, as mulheres começaram a alinhar-se por caserna, tal como lhes



haviam ensinado. Louise apertou contra si o braço de Kate.
— Boa sorte e �ca bem.
Kate baixou a cabeça, fazendo tocar as boinas de ambas.
— Tu também. Não podes deixar que nada te aconteça, porque vais ser

dama de honor no meu casamento.
Louise afastou-se.
— Com quem?
Kate sorriu.
—  Oh, descon�o que há de ser com um qualquer o�cial elegante.

Escreverei para te informar quando decidir qual deles.
Com uma gargalhada, Louise beijou o rosto da prima e apressou-se para

junto da caserna C.
A cabo Clovis, que, com a sua voz imponente, orientava os exercícios

todos os dias, estava num pequeno palco na parte frontal da sala, com uma
prancheta na mão. Colocou os óculos no rosto e espreitou sobre eles para as
mulheres ali reunidas.

— Como todas sabem, realizaram os vossos exames na semana passada.
Os resultados foram atribuídos e vocês foram distribuídas pelas vossas
unidades em consonância com os mesmos. Deverei recordar-vos de que,
embora se tenham voluntariado para o ATS, estas colocações não são
voluntárias. Não vos será permitido debatê-las ou persuadir-me a alterá-las.
Se tiverem sorte, depois de alguns meses, irão poder candidatar-se a uma
transferência, caso consigam indicar o porquê de as vossas aptidões serem
mais valiosas noutra unidade.

Ligeiramente à frente de Louise, Sarah saltava de um pé para o outro.
— Vou começar pela caserna A — disse a cabo Clovis com o seu tom

seco. — Calvi, contabilidade. Dardenne, cozinha.
Ouviu-se um gemido audível, e a cabo Clovis parou.
— Tem alguma coisa a dizer, voluntária Dardenne?
A mulher endireitou-se.
— Não, minha senhora.
Os olhos da cabo Clovis semicerraram-se.
— Foi o que me pareceu. Harrow, telefonista.



Não houve mais demonstrações de opinião enquanto a cabo avançava
pelas casernas A e B, mas o afundar dos ombros ou os sorrisos rasgados
transmitiam o que cada mulher sentia em relação à sua colocação.

— Agora, a caserna C — prosseguiu a cabo Clovis.
Louise limpou as palmas das mãos à túnica.
—  Arden, inspeção de munições — disse a cabo Clovis. — Egerton,

serviços postais. Hughes…
Os ombros de Sarah estavam quase junto às orelhas.
—  Cozinha. — A cabo Clovis parou e ajustou os óculos. — Não,

desculpem. Hughes, motorista. James, cozinha.
Um pequeno sorriso tocou os lábios de Louise. Então, a tímida Sarah

sentar-se-ia ao volante de um veículo do Exército. Era o mais longe da
cozinha que a sua amiga poderia ter �cado.

— Kane, inspeção de munições. Keene…
Louise fechou os olhos com força. Tudo o que queria era algo que a �zesse

sentir que todas as manhãs frias passadas a tremer no pátio e as horas a
estudar tinham valido o esforço.

—  Minhas senhoras, deem os parabéns à voluntária Keene. Ela,
juntamente com mais algumas voluntárias, recebeu uma colocação especial.
Venha ter comigo depois desta assembleia para receber mais informações
acerca dos seus deveres, Keene.

Os olhos de Louise abriram-se repentinamente, ao mesmo tempo que um
murmúrio percorria a multidão. Ninguém tinha dito nada sobre colocações
especiais.

—  Silêncio — vociferou a cabo Clovis. O silêncio desceu de imediato
sobre as mulheres, e a cabo voltou à lista de nomes.

Louise conseguia sentir toda a gente a olhar para ela, e, embora nada
tivesse feito de errado, sentiu-se envergonhada. Porque estaria ela a ser
destacada? O que teria feito?

Quase nem ouviu quando Kate foi colocada nos telefones, tal como a
prima previra.

No �m da assembleia, outras cinco mulheres tinham sido chamadas para
as colocações especiais. Louise tentou lançar alguns olhares de relance para



as suas colegas destacadas, mas não as conseguia ver por entre as �las de
mulheres.

— Receberão as vossas ordens em breve. Algumas de vocês até partirão
hoje. Aconselho-vos a manterem as vossas coisas organizadas, já que nunca
saberão quanto tempo têm para fazer as malas. — A cabo Clovis fez uma
pausa. — Aquelas que receberam colocações especiais �quem aqui. As
restantes poderão prosseguir com os seus deveres.

Pauline Norman, que se encontrava atrás de Louise, tocou-lhe no ombro.
— Boa sorte.
Louise dirigiu-lhe um pequeno sorriso, enquanto as mulheres nas �leiras

começavam a marchar de um modo ordeiro.
—  Tenho a certeza de que vais �car bem — disse Harriet Kane. —

Provavelmente vais fazer algo terrivelmente arrojado, e é por isso que não
nos podem contar. Talvez vás receber treino como espia!

— Caserna C! — vociferou a cabo Clovis.
As amigas de Louise alinharam-se, calando-se, e saíram em �la. Louise

olhou à sua volta para a sala de reuniões quase vazia, e as outras cinco
mulheres permaneciam no exato local onde as suas companheiras as haviam
deixado. Reconheceu uma delas como uma Geordie 5 chamada Lizzie que,
por vezes, cantava canções de guerra na cantina, caso os soldados da base
lhe pedissem vezes su�cientes, mas não conhecia as restantes. A maioria
parecia perturbada e um pouco nervosa, com exceção de uma mulher com
um cabelo ruivo fogoso que revelava abertamente o seu entusiasmo.

Uma porta metálica ao fundo do salão abriu-se e um homem alto com um
boné rígido avançou para se juntar à cabo Clovis.

— São estas? — perguntou.
A cabo Clovis acenou e entregou-lhe a prancheta.
— As seis, senhor.
— Minhas senhoras, sou o brigadeiro Melchen e tenho o privilégio de

supervisionar uma das maiores experiências da RA6 durante esta guerra. —
A maneira como ele disse «privilégio» levou Louise a descon�ar se ele, de
facto, o consideraria uma honra assim tão grande. — O general Sir
Frederick Pile conseguiu levar a sua avante, e doravante deveremos ter



baterias antiaéreas mistas treinadas e a operar até ao �nal do verão.
Naturalmente, não será permitido às mulheres disparar. Isso será feito por
um artilheiro. Mas serão treinadas em todos os aspetos da operação de
maquinaria so�sticada de uma arma antiaérea. Têm alguma pergunta?

A ruiva ergueu a mão.
— Claro que têm — disse o brigadeiro Melchen para si mesmo. — Tu aí.

Como é que te chamas?
—  Voluntária Charlotte Wilkes, senhor — disse a mulher com uma

saudação rápida.
Melchen bufou.
—  Tendo em consideração que se tratará de uma bateria mista, irão

assumir os postos da RA. Doravante, o vosso posto será artilheira.
— Nesse caso, sou a artilheira Charlotte Wilkes, senhor.
— Sim, sim. Prossiga — disse ele.
— O que quer exatamente dizer com «baterias antiaéreas mistas»?
Melchen suspirou.
— Uma bateria de seis mulheres e um o�cial de artilharia irão operar

diversos instrumentos que permitirão a um artilheiro, um homem, disparar
contra os nazis, fazendo-os cair dos céus. Terão ainda convosco dois
homens para carregar as munições e proteger a arma. É claro o su�ciente
para si?

— Cristalino, senhor — disse a artilheira com um sorriso.
Louise e as outras raparigas olharam à sua volta. Antiaérea? Essa não fora

uma das colocações acerca das quais tinham sido informadas.
— Mais alguma pergunta? — perguntou Melchen.
—  Sim, senhor, se me for permitido — disse uma bonita loura que

pertencera à caserna E.
— Nome?
— Artilheira Vera Garson.
Ele semicerrou os olhos, �tando-a.
— Alguma relação com o major-general Garson?
— Sim, senhor. É meu tio.
Melchen endireitou visivelmente os ombros.



— Prossiga, artilheira Garson.
— Porquê nós?
—  Os resultados dos vossos exames identi�caram-vos como as mais

brilhantes no ATS. Irão viajar para Oswestry para receberem treino
adicional e a�narem as vossas aptidões naturais.

» Não pensem que será fácil. Ser-vos-á pedido que façam mais do que
qualquer outra mulher no ATS. O trabalho será duro e as horas longas. É
um trabalho perigoso, porque estarão a tentar abater os mesmos aviões que
irão disparar contra vocês. Se alguma de vocês não estiver disposta a correr
esse risco, deve dizê-lo de imediato, e a cabo Clovis assegurar-se-á de que
receberão uma nova colocação.

A sala silenciou-se, todas as mulheres se recusavam a estremecer sequer.
Seria perigoso, sim, mas aquilo que iam fazer seria importante. Não seriam
apenas parte de uma equipa de apoio, con�nadas à parte administrativa das
bases. Estariam a ajudar a derrubar aviões da Luftwa�e e a manter as
pessoas da Grã-Bretanha seguras. Estariam a ajudar a manter pilotos como
Paul seguros.

— Então, minhas senhoras, sugiro que olhem à vossa volta — vociferou
Melchen. — Estas são as mulheres com quem irão viver e treinar. Há por aí
pessoas que acham que as mulheres irão desmaiar quando a primeira arma
for disparada. Aconselho-vos a que façam o possível para provar que estão
enganadas. Cabo Clovis, deixo-as nas suas mãos.

A cabo acenou e o brigadeiro marchou de novo para o exterior, o som
metálico da porta a ecoar no salão quase vazio.

— Alinhem-se aqui — ordenou a cabo Clovis, apontando para uma zona
à frente do palco.

Louise e as restantes mulheres alinharam-se ombro com ombro.
— À vontade, artilheiras — disse a cabo, juntando-se a elas e apoiando a

prancheta na anca. — Vou falar-vos com franqueza. Como algumas de
vocês sabem, passei muitos anos ao serviço e voluntariei-me de novo quando
foi declarada a guerra. Posso dizer-vos por experiência própria que me
cruzei com algumas das pessoas mais corajosas que conheço no ATS: todas
mulheres. As balas alemãs não querem saber qual o nosso sexo, e as bombas



também não conhecem a diferença.
» As antiaéreas são uma colocação perigosa, mas também

desesperadamente necessária. Se não fossem, a Artilharia Real jamais teria
estas baterias. Há homens que farão os possíveis para vos ver falhar, e quero
que se lembrem disso quando o vosso treino vos parecer impossível, porque
parecerá. Mas a Artilharia Real não precisa apenas dos vossos serviços.
Precisa da vossa inteligência. Todas alcançaram os valores mais altos nos
testes de aptidão. São mais inteligentes do que a maioria dos homens com
quem se cruzarão ao longo da vida, e descon�o que também sejam mais
duras.

A cabo olhou para cada uma delas e assentiu com a cabeça.
— Não me dececionem nem a nenhuma das vossas companheiras. Agora

sugiro que se despeçam. Partirão às 17 horas para Oswestry. Destroçar.
O grupo emitiu coletivamente um suspiro de alívio, apressando-se para a

porta e saindo para o pátio.
— Bem, isto foi inesperado. Sou a Charlie — disse a ruiva que se havia

apresentado como Charlotte Wilkes, esticando a mão para Louise.
— Suponho que todas nos devamos apresentar — disse Vera num tom

bem articulado e elegante.
— Sou a Nigella Onslow — disse uma loura bonita e baixinha que parecia

poder ser arrastada pela primeira rajada de vento forte.
—  Mary Rogers — disse uma rapariga à direita de Louise que tinha

cabelo castanho-escuro e lábios numa curva descendente no que parecia ser
um franzir de sobrolho perpétuo.

—  Lizzie Masterson — disse a cantora da cantina com um pequeno
aceno.

— Louise Keene — disse Louise.
— És irmã da Kate Keene? — perguntou Nigella numa voz ofegante.
— Prima — disse ela.
—  Estivemos juntas na caserna H. Ela é sempre tão simpática e

glamorosa, parece uma estrela de cinema.
— Essa é a nossa Kate — disse Louise.
— Bem, suponho que seja melhor irmos fazer as malas — disse Charlie.



— Teremos tempo su�ciente para nos conhecermos melhor no comboio.
Separaram-se todas para seguir para as respetivas casernas e recolher as

suas coisas. Louise não tinha quase nada para embalar. Tinham enviado a
sua sacola de volta para casa dos pais quando chegaram a Leicester,
explicando que ela não necessitava de roupas civis no ATS. Agora, era um
soldado. Tudo o que ainda tinha de seu era o molho de cartas de Paul e uma
do pai, o seu diário e o seu postal da Califórnia soalheira, que estava numa
prateleira por cima da sua cama.

Observando a sua caserna vazia, en�ou as coisas na mala e pegou numa
caneta e no papel de carta.

Primeiro, ia escrever aos pais. A mãe não lhe dirigira uma só palavra desde
que Louise saíra de casa, transmitindo antes as notícias que queria que
Louise recebesse no último parágrafo da carta semanal que o pai lhe
enviava. Paul fora uma traição demasiado grande, e ter deixado a
familiaridade de Haybourne para se juntar ao serviço — nem sequer era o
prestigiado ramo da Marinha, o WRNS7, com os seus uniformes elegantes e
�leiras repletas de debutantes — garantiu que Rose Keene jamais perdoaria
à �lha. E agora Louise ia servir lado a lado com homens e abateria aviões no
céu? Seria demasiado.
 

Querida mãe e querido pai,

 

Não sei quanto poderei revelar, mas escrevo-vos para que saibam que recebi

uma colocação especial para trabalhar nas armas antiaéreas. Ainda não sei o

que isso signi�ca, mas, ainda assim, é entusiasmante. Várias raparigas que

estão comigo foram igualmente escolhidas, e partiremos para uma base perto da

fronteira galesa para recebermos mais treino. Quando descobrir o que vos posso

ou não contar, escreverei, mas saibam que estou a fazer tudo o que posso para

me manter em segurança.

A Kate recebeu uma posição de telefonista, o que signi�ca que poderá

permanecer aqui em Inglaterra ou ser transferida para qualquer lado onde o

Exército necessite dela. Estou certa de que o tio Jack e a tia Claire irão receber

a sua própria carta, mas achei que iam gostar de saber.



 

Com todo o meu amor,

Louise

 

Depois de dobrar a carta, que colocou num envelope, e de escrever a
morada, pegou em mais uma folha de papel.
 

Querido Paul,

 

Depois de todos os exames e da espera, recebi, por �m, uma colocação. Estou

certa de que haverá uma grande controvérsia em relação à mesma, porque

jamais acreditarás do que se trata. Vou trabalhar nas armas antiaéreas! Nem

te consigo dizer como estou entusiasmada. Vou fazer algo real e concreto que sei

que irá ajudar a ganhar esta guerra.

Sinto muitas saudades tuas e odeio não saber onde estás ou o que se está a

passar. Contudo, suponho que tu também estejas a sentir-te um pouco assim

agora, porque em breve estarei num comboio em direção ao meu novo campo

para receber mais treino. Fica apenas a saber que a tua miúda irá fazer tudo o

que estiver ao seu alcance para te deixar orgulhoso.

 

Sempre tua,

Louise

 

5 Designação dos habitantes da região de Tyneside, no nordeste de Inglaterra. [N. T.]
6 Royal Artillery (Artilharia Real). [N. T.]
7 Women’s Royal Naval Service (Serviço Naval Real das Mulheres), o ramo feminino da Marinha
Britânica. Os seus membros eram popularmente conhecidos como Wrens. [N. T.]
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LOUISE

Quase quatro meses depois, Louise tinha de admitir que o brigadeiro
Melchen estava certo. A vida em Oswestry era dura.

Depois de terem descido do comboio em Oswestry quase às 4 horas da
manhã, as mulheres tinham tido um dia para se instalarem antes de
iniciarem o treino. Desde então, acordavam às 7 da manhã para realizarem
os seus exercícios e depois passavam horas a frequentar aulas, a aprender a
identi�car todos os aviões alemães conhecidos. Embora fosse importante
que todas elas tivessem um conhecimento operacional básico dos aviões da
Luftwa�e, essa seria a responsabilidade da observadora, uma mulher
incumbida de olhar através de poderosos binóculos e dar sinal quando se
aproximasse um avião. Outras duas mulheres iriam controlar a altura e o
alcance, localizando a aeronave através dos seus óculos. Por �m, duas outras
mulheres iriam manipular os botões de uma máquina de modo a calcular
com uma precisão exata até onde a arma teria de disparar, e a mulher no
Sperry8 colocaria o rastilho de modo que o obus explodisse no preciso
momento em que provocaria o máximo de danos. Em seguida, a operadora
do Sperry gritaria quando houvesse uma leitura, e a informação seria
transmitida automaticamente do previsor9 para as armas, e o artilheiro —
sempre um homem — dispararia.

Toda esta operação deveria ser realizada numa questão de segundos. A
primeira vez que Louise e as mulheres da secção B, a bateria 488, tentaram
colocar toda a teoria e aprendizagem que haviam absorvido em prática,
tinham demorado 2 minutos e 38 segundos.

— Parabéns, minhas senhoras. A Luftwa�e acaba de largar uma bomba
altamente explosiva sobre a estação de metro de East London e de matar as
41 pessoas que aí se abrigavam porque vocês não conseguiram pará-la —



gritou-lhes a o�cial de artilharia Barker, uma mulher dura que fazia jus ao
nome. Louise tinha visto Charlie a beliscar Nigella para a impedir de
chorar. O artilheiro, um homem de expressão abatida chamado Cartruse,
acendera um cigarro e observara com um abanar de cabeça enquanto os dois
homens que tinham carregado a arma, Williams e Hat�eld, soltavam
risinhos.

Mas sob os exercícios implacáveis da o�cial de artilharia Barker e dos seus
colegas do sexo masculino, as mulheres da secção B tinham-se tornado cada
vez mais rápidas e mais meticulosas nas suas ações. Depressa se tornou claro
que Mary tinha uma memória fotográ�ca dos aviões alemães e revelara-se
uma excelente observadora. Nigella e Charlie trabalhavam rapidamente no
calculador de altitude e distância, e Louise, que, por vezes, conseguia
calcular as somas mais depressa do que girava os botões, operava o previsor
juntamente com Vera, enquanto Lizzie utilizava o Sperry para colocar o
rastilho no obus. De um modo lento mas constante, Cartruse deixara de
suspirar e de perguntar «Tens a certeza?» de cada vez que Lizzie gritava
«Rastilho!».

Ao longo dos quatro meses juntas, as seis mulheres tinham-se tornado
próximas graças a uma mistura de afeto genuíno e longos turnos noite
adentro que faziam parte do seu treino de preparação para os raides aéreos.
Manter-se-iam alerta e a trabalhar quando o resto da Grã-Bretanha
estivesse a tentar dormir nas suas camas e nos abrigos antibomba. Louise,
Vera, Charlie, Lizzie, Mary e Nigella viviam juntas, comiam juntas na
cantina e moviam-se pela base como uma matilha. Eram as miúdas do
Comando Antiaéreo, as artilheiras, e eram ainda uma novidade entre a
Artilharia Real, sendo observadas onde quer que fossem. Todos aqueles
olhares poderiam tê-la perturbado outrora, mas fazendo parte de um grupo
de mulheres tão unido, Louise quase não se apercebia.

Numa quinta-feira à tarde, no �m de julho, depois de uma sessão de
treino em que a secção B tinha atingido oito dos seus dez alvos, todas com
exceção de Lizzie estavam sentadas na cantina, bebendo as suas chávenas de
chá forte. Nigella tinha pousado no colo uma malha que ia tricotando com
as suas agulhas enquanto Mary lia em voz alta alguns excertos de uma



revista de cinema que �cara esquecida numa das mesas. Charlie estava a
desenhar o per�l aristocrata de Vera com traços rápidos e e�cazes com o
toco de um lápis num bloco de notas de papel liso que guardava num dos
bolsos do uniforme. Louise, porém, estava mergulhada no seu próprio
mundo, uma carta de Paul datada de cinco dias antes. Embora ela lhe
escrevesse todos os dias, ele escrevia-lhe com menos frequência porque
estava ativo em combate. No entanto, quando as suas cartas chegavam,
apreciava sempre a ternura nelas contida.
 

Tens de compreender porque é que me preocupo. Fazer parte de uma bateria

antiaérea signi�ca que estarás mais perto da ação do que qualquer homem

desejaria para a mulher que guarda no coração. Quem me dera que ponderasses

uma transferência, tanto por mim como por ti.

 

Ela roía o lábio inferior, presa algures naquele sentimento difícil entre
felicidade e desilusão. Já tinham tido aquela discussão demasiadas vezes.
Desde que ela lhe dissera que fora transferida para o Comando Antiaéreo,
ele começara a preocupar-se. O trabalho era demasiado perigoso. Iam
disparar contra ela. Ela não sabia aquilo em que se estava a meter.

Ela respondera-lhe a todas as cartas. Sim, o seu trabalho seria perigoso,
mas o dele também era. Sim, iriam disparar contra ela, tal como contra ele
quando estivesse em missão. Sim, ela sabia o que estava a fazer, e discutir
era inútil. O ATS tinha-a escolhido a ela. A RA precisava dela. Ela era uma
artilheira, e não havia nada que Paul pudesse fazer em relação a isso.

Toda aquela lógica acalmava-o durante uma ou duas cartas, mas depois ele
recomeçava, insistindo e tornando a insistir. Contudo, aquela conversa de
pedir transferência era novidade.

Ela voltou a ler o parágrafo, sentindo que o coração �cava preso na
garganta ao ver as palavras «guarda no coração» na sua escrita grossa. Já não
se viam há tanto tempo — quase seis meses! —, e tudo aquilo que ela tinha
eram cartas apaixonadas sem uma verdadeira declaração. Ele ainda não
tinha dito que a amava, embora, por vezes, chegasse perto disso.

Louise sabia que não lhe podia atribuir todas as culpas. Ela também se



estava a refrear. A vida com Paul era vivida a um ritmo mais rápido, desde o
dia em que o conhecera num baile até àquele dia na praia. Ele pedira-lhe
que fosse sua numa questão de horas, e depois, passadas poucas semanas,
estava sentado na sala de estar da mãe dela pedindo-lhe que não o
esquecesse porque no dia seguinte iria partir. Conheciam-se apenas há cerca
um mês, e, no entanto, a força das suas próprias emoções assustava-a.

Nas casernas em Leicester, demasiadas raparigas tinham histórias de
soldados, marinheiros e aviadores que lhes haviam partido os corações.
Nestes tempos, o amor era veloz, o perigo da guerra atirando os casais para
os braços um do outro com a atração irresistível de dois ímanes. No entanto,
Paul era diferente desses homens. Isso era patente na preocupação das suas
palavras.
 

Quase desejava que fosses transferida para um qualquer local no estrangeiro

onde permanecesses para sempre na base e o máximo com que tivesse de me

preocupar fosse com a possibilidade de o sol te deixar estaladiça. Seria mais

fácil saber que a minha Louise estava em segurança. Ainda assim, suponho

que tenha de aceitar a situação.

O único conforto é que não tardarei a voltar a ver-te. Acho que �nalmente

consegui uma licença. Foi preciso um enorme esforço da minha parte para

persuadir o meu comandante, mas consegui arrancar-lhe uma semana. Uma

semana! Pensa em tudo o que seremos capazes de fazer nesse tempo, se tu

também conseguires uma licença. Dançar em Londres, jantar nos restaurantes

com toalhas brancas, apresentar-te aos meus pais. Vão adorar-te tanto quanto

eu.

Sinto a tua falta, querida. Mal posso esperar por nos vermos de novo.

 

Teu,

Paul

 

Louise voltou a afundar-se na sua cadeira, incapaz de conter o sorriso. Iria
voltar a ver Paul em breve. Ele não referira as datas exatas — sabia que não
o faria até ter garantido o seu transporte —, mas ia regressar a Inglaterra.



Teria de encontrar uma forma de convencer a o�cial de artilharia Barker a
dar-lhe uma licença, mas estava determinada. Já há demasiado tempo que
não o via.

—  Boas notícias do teu piloto? — perguntou Vera enquanto Louise
dobrava a carta e a en�ava no seu envelope.

— Não te mexas — ordenou Charlie. — Vais arruinar o ângulo para o
meu desenho.

Vera franziu o sobrolho.
— Não me estou a mexer. E seja como for, a Louise recebeu uma carta do

Paul.
— Ele conseguiu uma licença — disse Louise, ignorando o facto de a

carta já ter alguns dias.
— Isso é uma notícia maravilhosa — disse Vera.
— Mas continua preocupado com o facto de eu fazer parte do Comando

Antiaéreo — acrescentou Louise.
— Se não estivesse, eu é que �caria preocupada com ele — disse Charlie.
— Quer que eu peça transferência — disse Louise. — Mas claro que eu

nunca faria isso.
—  Hum… — Os lábios de Vera tornaram-se mais �nos. Vera, ao

contrário de Paul, tinha alguma in�uência familiar que lhe permitiria
intervir e levar a que tal transferência ocorresse. Só que ela não a oferecera a
Louise. Elas eram uma unidade e não tinham demorado muito a perceber
que estariam melhor juntas. Se alguma estivesse a fraquejar nos seus
deveres, as restantes estudavam consigo, revendo os materiais ou
procedimentos, dizendo em tom de brincadeira que seriam capazes de
recitar os esquemas dos respetivos instrumentos de cor. Nenhuma delas
tinha esquecido o que a cabo Clovis lhes havia dito.

A Artilharia Real não precisa apenas dos vossos serviços. Precisa da vossa

inteligência… São mais inteligentes do que a maioria dos homens com quem se

cruzarão ao longo da vida, e descon�o que também sejam mais duras.

— O que eu não daria por um banho quente o su�ciente para me fazer
ferver e um copo de xerez — disse Mary, esticando-se no seu assento.

— Eu continuo a achar que devíamos aproveitar a nossa próxima folga



para procurarmos o pub da aldeia mais próximo — disse Charlie. Era um
passatempo favorito da sua unidade, fazer planos do que fariam na tarde de
folga semanal, não fazendo, contudo, nada com esse tempo senão dormir.

— Então e as regras? — perguntou Nigella, de olhos muito abertos.
No dia em que chegaram à base, tinham-lhes dito que deveriam dizer

adeus ao álcool e aos cigarros. Mãos trémulas era uma maneira certa de
cometer erros nos instrumentos de precisão que controlavam as armas.
Embora nunca tivesse sido fumadora, Louise achava que era injusto que
Cartruse, Williams e Hat�eld fossem autorizados a fumar, e sem dúvida a
beber, quando não estavam de serviço.

— Para o diabo com as regras! — disse Charlie.
—  Uma ou duas cervejas não nos vão desviar do bom caminho —

concordou Vera. — E estou disposta a apostar que seríamos capazes de ir e
vir ao Pig’s Ear numa tarde, sem problemas. Seria ainda mais rápido se
conseguíssemos que alguém nos emprestasse umas bicicletas.

— Nunca andei de bicicleta — disse Mary.
— O quê? — Charlie deixou cair o lápis, horrorizada. — Como é que

podes considerar-te inglesa?
—  Meninas! — chamou Lizzie do outro lado da cantina quase vazia.

Atrás de si arrastava pelo braço um Hat�eld enrubescido. Cartruse e
Williams seguiam-nos de perto, rindo durante todo o caminho. —
Meninas!

— Porque é que o Hat�eld parece querer que a terra o engula? Será que a
Barker gritou tão alto que rasgou os calções da farda e ele viu tudo? —
murmurou Charlie.

Louise e Vera refrearam as suas gargalhadas. A imagem da �rme o�cial de
artilharia a explodir para fora dos volumosos calções do ATS era demasiado
ridícula.

Lizzie só largou Hat�eld quando este �cou mesmo em frente da cadeira
vazia à cabeceira da mesa.

— O Hat�eld tem notícias — anunciou.
— O que se passa, artilheiro Hat�eld? — perguntou Nigella, o rosto bem

rosado. Todos sabiam que Nigella, que era a mais jovem entre elas e delicada



como uma boneca, �cara caída por Hat�eld e pelo seu peito largo mal
pusera os olhos nele. Ao mesmo tempo, tornava-a não só dolorosamente
tímida, mas também ansiosa por falar com ele sempre que a oportunidade
surgisse.

— Eu não devia mesmo dizer, Lizzie — disse Hat�eld, tirando a boina e
contorcendo-a entre as mãos.

Lizzie levantou um dedo na direção do seu rosto.
— Não recues agora, Hat�eld. Não é justo para as restantes.
Todas as raparigas se inclinaram.
— Vá lá, Hat�eld. Somos só nós — disse Vera, com a sua voz suave e

elegante a assumir o tom perfeito para a persuasão.
Hat�eld olhou de relance para os outros homens. Williams puxava pelo

seu cigarro tão furiosamente que seria de esperar que caísse morto caso
parasse, mas Cartruse limitou-se a encolher os ombros.

— Eu também quero saber — disse Cartruse.
Hat�eld olhou à sua volta e depois suspirou. Inclinando-se, disse em voz

baixa:
— Não é suposto eu saber isto, mas acho que vamos ser transferidos.
— Recebemos a nossa missão? — silvou Mary.
— Para onde? — perguntou Louise.
— Eu não posso mesmo…
— Hat�eld…
Hat�eld dirigiu-lhe um olhar agonizante.
— Londres. Vamos para Londres. Para sul do Tamisa.
Perante aquilo, todos se recostaram, chocados. Se queriam ação, agora

iriam tê-la. Embora não fossem tão frequentes como ao longo do Blitz do
outono anterior, quando a Luftwa�e atingira Londres em 57 noites
consecutivas, os raides não deixavam de ser muito reais. Passadas semanas a
disparar contra balões e sinalizadores e a questionar quando poderiam, por
�m, utilizar as suas aptidões em aviões alemães verdadeiros, os elementos da
secção B iriam ser enviados para o centro da ação.

— Tens a certeza? — perguntou Charlie.
— Sim, como é que podes ter a certeza? — perguntou Vera.



Cartruse deu uma gargalhada.
— O Hat�eld tem um passarinho, não é?
— Não percebo — disse Louise.
—  Ele tem andado enrolado com uma das raparigas do gabinete de

comando da base. Aposto que ela viu a nossa papelada a dar entrada ontem
— disse Williams, sem tirar o cigarro da boca.

Louise lançou um rápido olhar a Nigella. A amiga olhava �xamente para o
seu tricô.

— Porque é que só agora é que sabemos disto? — perguntou Mary.
— Porque ele se encontra com ela nas traseiras da garagem quando ela faz

a pausa para o chá todas as tardes — disse Cartruse.
— O comandante dela gosta de dormir a sesta no seu gabinete, e ninguém

se apercebe caso ela saia durante uns 20 minutos — disse Hat�eld.
— Hat�eld, seu maroto — disse Charlie com uma gargalhada.
— Espera, isso signi�ca que esperaste todo este tempo para nos dizer? —

perguntou Louise.
— E eu tive de o arrastar até aqui para que o �zesse — disse Lizzie.
— Na secção B não há segredos — disse Cartruse, dando uma palmada

nas costas de Hat�eld.
Londres. Iam ser transferidos para Londres. Sim, era perigoso. Mas como

Paul realçara em todas as suas cartas mais recentes, todo aquele trabalho era
perigoso. E ela estaria em Londres. Na Londres maravilhosa e central, onde
ele planeava iniciar a sua licença. Ela não teria de viajar até ele. Seria tão
fácil.

— Pareces feliz, Louise — disse Charlie, enquanto as outras conversavam
animadamente entre si.

— Estava a pensar que, agora, nem sequer vou ter de me preocupar com
horários de comboios quando o Paul vier — disse ela.

— Parece que o ATS está determinado a desempenhar o papel de cupido.
— Vera olhou de relance para Nigella e baixou a voz. — É uma pena que
não possa dizer o mesmo para todas nós.

— Achas que ela vai �car bem? — perguntou Louise. Nigella recomeçara
a tricotar, mas as agulhas tremiam-lhe nas mãos.



— Não tarda estará ótima. Mas é uma pena que se tenha apaixonado por
um dos colegas de secção — disse Charlie.

— Acho que ela não tem grande experiência com os homens — disse
Vera, dando a entender a Louise que Vera tinha mais experiência do que
aquela que desejava ter.

—  É normal que não tenha, com os pais a fecharem-na numa escola
católica — disse Charlie.

— Bem, ela tem de aprender. Todas temos os nossos corações partidos a
determinado momento. Mais vale que seja agora — disse Vera.
 

 

A amiga de Hat�eld no gabinete de comando da base revelou-se uma fonte
�ável de informação. Em apenas 72 horas, os homens e as mulheres da
secção B, bateria 488, estavam num comboio de Oswestry para Londres,
dirigindo-se para Woolwich Depot, onde �cariam destacados nos próximos
tempos. Foi uma viagem longa e demorada, em que fora necessário fazer
várias mudanças, e chegar a Birmingham ao cair da noite permitiu-lhes um
primeiro olhar para a devastação que os raides aéreos tinham deixado para
trás.

— Desapareceram casas inteiras — murmurou Mary, as mãos pousadas na
janela do comboio.

— De que estavas à espera? — perguntou Charlie, mas pela maneira como
tremeu ao passar pelo que restava da estrutura dos edifícios, deu a entender
a Louise que, apesar da sua gabarolice, a mais extrovertida daquele pequeno
bando estava tão afetada como as restantes.

— É isto que vamos tentar impedir ao ir para Londres — disse Vera com
um aceno �rme da cabeça. — É o nosso trabalho.

— A minha mãe escreveu-me quando eu estava no treino básico — disse
Williams, enquanto enrolava um cigarro, prendendo-o depois entre os
lábios. — Disse que seja o que for que pensemos saber acerca do Blitz, foi
pior. Pessoas soterradas pelos escombros dos edifícios. Bairros inteiros
desaparecidos da face da Terra devido aos bombardeamentos.

—  Oh… — Nigella suspirou baixinho, a dor na sua voz era fácil de



perceber.
— E depois, mesmo quando as pessoas acham que estão em segurança

num abrigo, nunca se sabe — prosseguiu Williams. — Olhem para a
Columbia Road, em Shoreditch. Uma bomba caiu diretamente na conduta
de ar de um abrigo. Matou famílias inteiras.

—  Já chega, Williams — disse Hat�eld, enquanto Louise lançava a
Williams um olhar duro e envolvia os ombros de Nigella com um braço. O
gesto fez apenas com que a rapariga enterrasse ainda mais o queixo no peito.

—  Desculpa, Nigella — disse Williams com um pequeno sorriso
enviesado. — Leio demasiados jornais.

—  Eu sei que a o�cial de artilharia Barker disse que tínhamos de ser
duras, mas todas aquelas crianças… — disse Nigella.

— Eu sei, minha querida — entoou Lizzie. — Eu sei.
Nenhum deles voltou a falar até o comboio ter parado com um sacolejo na

plataforma e as portas da carruagem se terem aberto, o som como um
arquejo de alívio. Louise olhou para a carta de Paul, que havia chegado com
uma de Kate e outra do seu pai imediatamente antes de terem feito as malas
para seguirem para a estação. Ainda não tinha tido um momento privado
para ler qualquer uma delas, mas sentia algum conforto em saber que a de
Paul estava guardada em segurança no bolso do casaco, uma parte dele a
protegê-la.

Enquanto Louise descia do comboio, a mochila deslizou-lhe das costas,
fazendo-a desequilibrar-se. Deitou a mão a uma das longas pegas metálicas
dos lados, mas uma outra força fê-la endireitar-se. Baixou os olhos e
deparou com a mão de um homem na sua cintura. Olhando de relance para
trás, viu Cartruse, que lhe lançava um sorriso atrevido.

— Não podemos permitir que uma das nossas artilheiras saia desta guerra
com um braço partido antes mesmo de chegar a Londres.

Ela acenou com a cabeça e ele pousou-a. Endireitando a boina, reajustou
as alças nos ombros e entrou na estação com as restantes colegas para
esperar pelo comboio para Londres.
 

 



Durante o treino básico, Louise sentira-se invejosa das mulheres que
conseguiam adormecer de imediato. O máximo que alguma vez tinha
conseguido era dormitar num estranho limbo, sem estar plenamente
acordada, mas ainda não a dormir. Estava num desses estados, embalada,
mas, no entanto, mantida acordada pelo oscilar metódico do comboio para
Londres, quando sentiu os primeiros raios de sol a penetrar pelas janelas
assim que se aproximaram da cidade. Esfregou os olhos para afastar o sono,
ajeitou o cabelo e inclinou o pescoço para olhar pela janela.

Uma alta pluma de furioso fumo cinzento erguia-se a oriente, conferindo
ao ar o cheiro de uma fogueira, com exceção de que uma fogueira ter-lhes-ia
oferecido algum conforto. Misturado com aquele fumo estava o cheiro acre,
áspero, de metal dos químicos e de outras coisas em que preferia não pensar.

Enquanto o comboio avançava, não viu só edifícios com paredes
parcialmente colapsadas ou telhados desaparecidos. O que outrora haviam
sido quarteirões inteiros, agora não passavam de tijolos partidos e madeira
disposta num monte emaranhado no meio das ruas. Nos espaços entre os
edifícios, viu uma ambulância guinar rapidamente para a direita, de modo a
evitar uma cratera deixada por uma bomba, e mulheres com capacetes de
aço e longos casacos castanhos surgiam por entre a luz esbatida. Eram as
sentinelas dos raides aéreos acerca das quais tanto lera. Armadas apenas com
os seus capacetes e uma dose saudável de coragem, patrulhavam as ruas,
garantindo que o apagão era cumprido para que nenhuma luz brilhasse
através das janelas e, assim, ajudasse os alemães.

Do lugar à sua frente, com o chapéu ainda puxado sobre os olhos,
Cartruse disse:

— Não vai ser fácil estar aqui.
— Não, não vai — concordou ela, perguntando-se pela primeira vez desde

que lhes haviam dito que iam para Londres se estariam prontos. Tinham
melhorado tanto no treino, que haviam assumido, com arrogância, que a sua
pequena unidade poderia fazer uma enorme diferença, mas quando
presenciaram a extrema destruição da cidade, era difícil não se questionarem
sobre se restaria algo para salvar.

— O Williams tinha razão, ainda que tenha encarado a situação de modo



errado — disse Cartruse.
— Eu sei, mas será que isso faz bem a alguém…
— Será que não faz? Saber por que razão estamos todos no meio desta

maldita guerra. — Fez uma pausa. — Peço desculpa por praguejar.
Ela riu-se delicadamente, tendo o cuidado de não acordar os outros.
— Estamos prestes a abater aviões lado a lado. Podes dizer «maldita»,

Cartruse. E é uma guerra maldita.
— Eu sou de Londres, sabes — disse ele, virando a cabeça para olhar pela

janela por onde ela estivera a espreitar.
— Não, não sabia.
Na verdade, ela quase nada sabia acerca dele, porque ele não lhe dera a

conhecer pormenores da sua vida. Em vez disso, mantivera-se distante,
fumando e abanando a cabeça perante os erros delas até, por �m, terem
começado a cometer menos. Agora, de tempos a tempos, conseguiam um
«bom trabalho» dele, mas pouco mais.

— Onde cresceste? — perguntou ela.
—  Junto ao rio, em Putney. Já viu a sua dose de bombardeamentos, tal

como toda a cidade — disse Cartruse. — Até aqui, tivemos sorte. Não
foram provocados danos além de algumas janelas partidas, mas a minha mãe
estava em frangalhos da última vez que fui a casa em licença. Uma casa a
quatro ruas de distância foi atingida em cheio.

—  Testemunhámos alguns raides aéreos em redor de Haybourne, mas
nada que se parecesse com isto — disse Louise.

—  Vai ser pior do que qualquer um de nós esperava. Temos de estar
preparados — disse ele com um abanar de cabeça.

Iam �car destacados numa zona de Londres que assistira a alguns dos
piores bombardeamentos. Embora os jornais nunca mostrassem os corpos, e
a mensagem do governo fosse de união e perseverança, era impossível evitar
os murmúrios. East London tinha sido arrastada, e, embora o
bombardeamento não fosse tão feroz agora que o Blitz tinha terminado, a
Luftwa�e continuava a voar, tentando atingir locais estratégicos por toda a
cidade. Como o Woolwich Depot, que iriam defender, com a sua rota de
comboios que iam buscar as carruagens carregadas de munições.



—  Sendo assim — disse ela, endireitando os ombros —, estaremos
preparados.

Ele resmungou, tocou na aba da boina e cruzou os braços para tentar
dormir um pouco mais antes de chegarem ao armazém.
 

8 Computador analógico, fabricado pela Sperry Corporation durante a Segunda Guerra Mundial, que
permitia controlar a localização de bombas e sistemas de radar aéreo. [N. T.]
9 Conhecido como «diretor» ou «previsor auxiliar», é um aparelho mecânico ou eletrónico que permite
calcular continuamente soluções de disparo contra um alvo em movimento. [N. T.]
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CARA

Já se haviam passado três semanas desde a viagem para tratarem do legado
de Lenora Robinson, e Cara andara numa roda-viva a selecionar, listar e
embalar o conteúdo da casa. E parecia que iria �car ainda mais atarefada.

Nesse mesmo dia, o telefone na gigantesca secretária de mogno de Jock
tinha tinido e, passados alguns minutos, ele saíra do gabinete e dissera:

— Espero que tenha gostado de Cotswolds, menina Hargraves. Temos
um compromisso na Summerson House, em Fairford, na próxima segunda-
feira de manhã.

— Mais uma propriedade?
Os olhos dele cintilaram.
—  A do Sr. Nigel Egerton. O pai, Bernard Egerton, era um popular

pintor de paisagens eduardiano, mas o seu trabalho �cou fora de moda na
década de 1930. O �lho de Nigel Egerton disse-me que o pai lhe deixou
grande parte do conteúdo do estúdio do avô. Apure as suas aptidões,
menina Hargraves, e lembre-se: P-V-L.

Depois, Jock partira, anunciando que ia comer um bolo e beber um
cappuccino para celebrar. Ao regressar, pousara uma fumegante chávena de
Earl Grey na secretária dela.

Tinha sido um bom dia.
Às 5 horas da tarde, pôs a mala ao ombro e gritou:
— Hoje vou ver a minha avó, por isso, vou andando.
— Dê os meus cumprimentos à Sra. Warren — disse Jock.
Na rua, Cara veri�cou o telemóvel. Tinha mais noti�cações de e-mail do

que aquelas em que queria pensar, bem como uma mão-cheia de mensagens
de texto de Nicole, da sua antiga colega Monica, da empresa de eventos e
marketing, e de alguns amigos de Londres. Estava prestes a responder a



Nicole quando lhe apareceu uma nova noti�cação. Era Liam. Tinha-lhe
dado o número depois de se terem cruzado no pub para o caso de ele
precisar de remarcar o jantar para a investigação ao diário. O facto de ele o
utilizar fê-la corar.
 

A fazer progressos em relação ao nosso mistério. Acho que já consigo ligar alguns pontos.

 

Sentiu a pulsação a aumentar quando respondeu rapidamente:
 

O que descobriste?

 

Ele começou a responder quase de imediato:
 

É melhor dizer-to pessoalmente. Queres passar pelo meu trabalho?

 

Ela �cou a olhar para o telemóvel. Ir ao trabalho dele parecia-lhe íntimo,
como atravessar uma barreira que passara tanto tempo a erigir. Tinha sido
necessário depois de Simon. Ela isolara-se, afastando-se de qualquer dor
enquanto processava o que ele lhe �zera e aceitava o facto de que — mesmo
sem a sua traição — já há muito que deixara de estar apaixonada por ele.

Cara abanou a cabeça. Estava a ser ridícula. Liam não era o seu ex-
marido. Era apenas um vizinho que se oferecia para ajudar numa
investigação porque era gentil e se sentia tão curioso quanto ela. Se ela
gostava dele… Bem, não sabia o que pensar disso. O jantar podia ter corrido
francamente mal, ter sido desajeitado e pouco elegante, porque ela sentia-se
desajeitada e insegura. Em vez disso, ele �zera-a rir e ela relaxara —
chegando mesmo a divertir-se no seu jantar-sem-ser-um-encontro.

Inspirando fundo, respondeu:
 

Diz-me onde ir.

 

Cara subiu os degraus rangentes, cobertos por uma carpete, até ao segundo
piso de Salisbury House, onde Liam tinha o seu escritório no campus. A
rececionista no rés do chão, uma jovem de cabelo cor-de-rosa espetado e



olhos de corça, dissera-lhe que era possível que ele ainda estivesse com um
aluno. De facto, quando Cara se aproximou do gabinete com uma placa em
cobre na porta onde se lia «L. McGown», apercebeu-se de que uma jovem
sentada à frente de Liam escrevinhava furiosamente num caderno de
apontamentos.

— Trata-se de tentar fazer demasiado com um espaço tão limitado —
disse ele. — Aquilo que tem é o tópico para uma tese de �m de curso. O
que precisa é de um tópico orientado para um trabalho de investigação.

— Há tanto para escrever acerca do papel das mulheres na Igreja durante
este período — disse a rapariga, empurrando sobre o nariz os óculos ao
estilo olho de gato.

Cara ouviu a cadeira de Liam ranger e, embora não o conseguisse ver, era
fácil imaginá-lo a recostar-se, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça,
enquanto �tava a sua aluna ambiciosa.

— Nesse caso, menina Okafor, acho que encontrou qualquer coisa. Re�ne
as suas ideias um pouco mais e apure os seus argumentos, e já terá iniciado
um capítulo da sua tese. Não está mau para a sua primeira semana de
regresso a Barlow.

A aluna começou a reunir as suas coisas, pelo que Cara bateu na ombreira
da porta. Liam ergueu os olhos, um sorriso abrindo-se-lhe nos lábios
quando a viu.

— Já chegaste — disse ele.
— A loja �ca no centro da cidade. Agora é boa hora? — Ela olhou de

relance dele para a menina Okafor.
— Sim, sim. Depois diga-me se tiver mais perguntas — disse ele à aluna.
Cara recuou para deixar que a jovem saísse e depois deslizou para o

interior do escritório quente e confortável. Eram já visíveis alguns pequenos
toques pessoais: uma fotogra�a dele com outros três homens no topo de
uma montanha coberta de neve, um boné de basebol preto com um símbolo
cor de laranja e um «SF» estilizado bordado na mesma cor forte, uma pilha
de cadernos de apontamentos Moleskine em precário equilíbrio na beira da
secretária. Cada centímetro de espaço na parede estava ocupado por estantes
já repletas, e a sua secretária era um estudo de caso sobre o caos controlado.



Liam parecia feliz ali, concluiu. Em casa.
— Fecha a porta, por favor — disse ele, enquanto ligava a chaleira elétrica

que estava pousada numa prateleira. — Quando está aberta, os alunos
tendem simplesmente a entrar. Chá?

— Sim, por favor. Surpreende-me que já estejas a receber alunos. Pensava
que só agora tinhas começado as aulas.

— É verdade — disse ele, deixando cair um saquinho de chá num bule de
pedra azul com o bico estalado. — O meu predecessor deixou-me algumas
notas acerca dos seus melhores alunos, e a menina Okafor estava entre eles.
Ambiciona, um dia, fazer o doutoramento.

» Ora… — ele deixou que as mãos pairassem sobre as pilhas de papéis
antes de retirar do molho uma pasta com elásticos. — Cá está. Ainda não
consegui identi�car quem é a misteriosa autora do nosso diário, mas
estamos perto. Vais muito avançada na tua leitura?

Ela deu uma gargalhada.
— Quando perguntas assim, sinto-me como se estivesse de volta à escola.
As pontas das orelhas dele �caram rosadas.
— Desculpa, é a força do hábito.
— Não faz mal. Eu gostei — disse ela, antes de corar também, porque a

maneira como o disse fazia com que parecesse que também gostava dele.
Rapidamente acrescentou: — Ontem, quando adormeci a ler, a secção da
Louise tinha acabado de chegar a Londres.

Ele acenou com a cabeça.
— Nesse caso, já sabes que a corda branca no ombro na fotogra�a da

nossa rapariga signi�ca que pertencia à RA, fazendo parte do Comando
Antiaéreo. Estas baterias mistas foram enviadas para toda a Grã-Bretanha e
para o continente ao longo de várias fases da guerra, e as enviadas para
Londres seriam colocadas de modo a tentar defender os armazéns-chave, as
artilharias e as fábricas, bem como as docas de East London.

— Ela disse que tinha sido destacada para o Woolwich Depot — disse
Cara.

Ele acenou com a cabeça.
—  A sul do Tamisa. Foi um dos principais pontos de distribuição de



munições para e das fábricas que operavam nessa área de Londres, já para
não falar do transporte de tropas de e para a capital. Sofreu sérios danos
durante as primeiras fases do Blitz, em setembro de 1940, e foi atingido
várias vezes depois disso. Como podes imaginar, era um ativo valioso para
os britânicos, pelo que a Luftwa�e fez o seu melhor para o fazer ir pelos
ares.

— Ela refere pelo nome algumas das outras mulheres da sua unidade. Se
conseguirmos encontrá-las nos registos do ATS ou da RA, deveremos ser
capazes de a encontrar por um processo de eliminação, certo?

— Leste o meu pensamento — disse Liam, girando a cadeira para deitar
água a ferver para o bule mal a chaleira elétrica se desligou. — Se há algo
em que o Exército é bom, é na manutenção de registos de pessoal. O meu
colega Felix está de licença sabática a fazer investigação para um livro nos
arquivos dos Imperial War Museums. Não foi nada fácil convencê-lo, mas
ele disse que ia dar uma vista de olhos por nós.

— O que lhe ofereceste em troca? — perguntou ela.
—  Para o ano vou ter de �car com uma das suas aulas rotativas de

Civilização Ocidental — disse Liam alegremente. — Agora, em relação ao
Paul, o nosso aviador. Encontrá-lo foi um pouco mais fácil. O Comando
Costeiro tinha quatro Pauls na base de Trebelzue em fevereiro de 1941. O
sargento Paul Stephen Jackson. O tenente aviador Paul Edward Bolton. O
tenente aviador Paul Charles Letchley e o capitão aviador Paul Harrow
Yarlow.

Cara franziu o sobrolho.
— Ela disse que se tratava de um o�cial, por isso, o sargento está excluído.
— Portanto, o nosso misterioso piloto romântico é o Bolton, o Letchley

ou o Yarlow. Vou ver se consigo aceder aos registos de serviço deles. Queres
leite? — perguntou Liam.

Ela assentiu com a cabeça.
— O su�ciente para que o chá �que da cor de um biscoito de gengibre.
Ela observou-o enquanto ele lhe preparava a chávena de chá. Quando lha

entregou, os dedos dele tocaram nos dela, e um pequeno frisson de interesse
esvoaçou no seu estômago. Os olhos de ambos cruzaram-se por um



segundo, mas depois Liam afastou o olhar, deixando Cara a perguntar-se se
teria havido ali algo.

— Há mais uma coisa — disse ele, puxando o portátil sobre a secretária e
introduzindo a palavra-passe. — Não consegui encontrar nenhum registo
online de uma loja chamada Bakeford’s na Cornualha, pelo que procurei um
historiador local. — Ele clicou algumas vezes no rato. — Ainda não obtive
resposta, mas continuaremos a fazer �gas.

Ela baixou os olhos para a sua chávena de chá perfeita, com a dose certa
de leite, um pouco assustada com o entusiasmo dele e com tudo o que havia
feito.

— É muito mais do que aquilo que consegui fazer sozinha.
—  Acabarias por descobrir como abordar a questão. Eu é que estou

habituado a mergulhar nos arquivos e a pedir favores desavergonhadamente.
— Fez uma pausa para beber um gole de chá e depois pousou a chávena
com cuidado. — Posso perguntar porquê?

— Porquê o quê?
— Porque é que queres descobrir quem escreveu o diário? — perguntou

ele.
— Quero devolvê-lo à sua proprietária ou à família, caso ela já não esteja

viva.
Ele ergueu as sobrancelhas.
—  Se é tudo o que queres, podias tê-lo entregado a um arquivo e

permitido que �zessem o trabalho.
— Não — disse ela rapidamente. — Não, não podia fazer isso.
— Então?
— Não basta que seja um mistério? — perguntou ela.
— Pela minha experiência, as pessoas com vidas atarefadas não passam o

tempo a perseguir este tipo de situações. Podem sentir-se interessadas.
Podem até ter boas intenções, mas dá demasiado trabalho.

— Porque dizes que ando atarefada? — perguntou ela.
— Tu mesma disseste que tinhas adormecido enquanto estavas a ler. Além

disso, as tuas luzes apagam-se muitas vezes antes da meia-noite, e sais porta
fora antes de a maioria acordar. — Timidamente acrescentou: — Ter o



Rufus implica ter de sair constantemente. Apercebo-me das coisas.
— Talvez esteja apenas a tentar distrair-me — disse ela.
— Ou talvez haja algo no diário que te atraia — sugeriu ele.
Ela mordeu o lábio, pensando naquilo, questionando-se sobre o que lhe

dizer. Tudo, apercebeu-se ao vê-lo ali sentado, paciente e recetivo ao que
estivesse disposta a partilhar. Ele estava a ajudá-la. Devia-lhe uma
explicação do porquê.

—  Disse-te que a minha avó fez parte do ATS. Ela nunca fala disso.
Somos muito próximas, e ela é uma maravilhosa contadora de histórias, mas
esta parte da sua vida está-me vedada. Quando me apercebi do que tinha
encontrado, a minha esperança era que este diário pudesse ajudar a
ultrapassar o fosso que sempre existiu entre nós… ainda mais desde a morte
da minha mãe — acrescentou ela, pensando na discussão que tinha ouvido.

— Não funcionou — disse ele.
Ela abanou a cabeça.
— A minha avó continua a não querer falar disso. Tudo o que sei é o ano

em que se alistou e que foi desmobilizada dois meses depois do Dia da
Vitória na Europa.

— Também posso aceder aos registos de serviço dela — propôs ele. —
Será tão simples quanto procurar nas bases de dados certas, uma vez que
conheces as suas informações de identi�cação.

Ela pensou na ideia, mas rejeitou-a rapidamente. Parecer-lhe-ia uma
traição da con�ança da avó o facto de estar a bisbilhotar o seu passado sem
consentimento. Além disso, sabia que, sem o relato da sua avó, um registo
de serviço não seria mais do que uma série de datas e missões de unidade. O
quadro estaria sempre incompleto.

— Talvez tenhas de te preparar para a possibilidade de ela nunca te contar
— disse Liam gentilmente. — Pode ser demasiado doloroso. Ela pode ter
perdido alguém.

—  Mas isso é parte do que não compreendo. Ela já falou acerca dos
rapazes e das raparigas com quem costumava brincar no pátio da escola e
que não regressaram da guerra. Já ouvi essas histórias.

— Pode estar a proteger-te — disse ele.



A gargalhada dela foi mais cortante do que era sua intenção.
— Sim, bem, isso foi o que todos aqueles de quem sou próxima �zeram

durante os últimos dois anos, e já estou farta.
Ela estava farta. Desmoronara-se por completo depois da morte dos pais

no seu modo peculiar e silencioso, varrida pela dor. Mas depois tinha
despertado. Tornara-se mais forte.

— Como é a tua avó? — perguntou ele, como se sentisse a fragilidade dos
nervos dela nesse momento.

— Mais fabulosa do que seria possível explicar.
Ele deu uma gargalhada.
— A sério?
— Tem mais de 90 anos e a sua vida é precisamente como ela quer que

seja. Quando, por �m, decidiu vender a casa, não o fez pela sua saúde ou
por ser demasiado para si. Fê-lo para que eu não fosse massacrada com
impostos sucessórios, porque seria eu a herdar tudo. Escolheu o
apartamento na residência sénior onde vive. Tem um motorista que a leva a
jantares por toda a Barlow três vezes por semana e descobriu recentemente
as danças de salão, embora admita que as danças latinas são demasiado
difíceis para as suas ancas nos dias que correm.

— Adoraria conhecê-la — disse ele.
Ela ergueu rapidamente os olhos.
— A sério?
— Ela parece extraordinária.
Comovida, ela olhou para o relógio.
— Se formos já, suponho que ela nos faça um cocktail.
Liam emitiu uma gargalhada.
— Bem, como poderei dizer que não a isso?
— Ótimo, mas primeiro temos de fazer uma paragem.
 

 

Com Liam a segui-la no seu carro, Cara conduziu primeiro até ao mercado
para ir buscar uma caixa de biscoitos para o chá e depois para casa da avó,
pensando nas diferentes linhas de investigação que Liam tinha colocado em



movimento. Havia ainda muitas perguntas por responder acerca da autora
do diário e da falta de vontade da avó em partilhar a sua própria história, o
que deixava Cara ainda mais motivada para se assegurar de que o diário ia
parar às mãos certas. Havia algures uma família que merecia saber acerca da
bravura da mulher anónima que tinha desa�ado a sua família para se alistar
e se tornara uma artilheira.

Cara e Liam estacionaram lado a lado e dirigiram-se à entrada de
Widcote Manor. A mansão de tijolo vermelho de quatro pisos pertencera
outrora a uma família que �zera a sua fortuna no ramo do sabão, mas fora
convertida em apartamentos há cerca de dez anos. Fizeram uma pequena
pausa na receção, que estava localizada a um canto da elegante entrada,
dando tempo su�ciente para que o rececionista telefonasse à avó de Cara
antes de subirem.

A porta do elevador acabara de se abrir quando a porta do apartamento da
avó se abriu de rompante.

— Olá, minha querida! — entoou a avó. — Fiquei encantada quando o
Randall me telefonou a dizer que estavas lá em baixo. Apanhaste-me
precisamente quando ia fazer um sidecar. Os cocktails são sempre melhores
com companhia, e vejo que trouxeste um cavalheiro contigo.

Cara trocou um olhar com Liam antes de beijar o rosto da avó.
— Este é o Liam McGown. O meu vizinho.
—  Encantada por conhecer-te, Liam — disse a avó, estendendo-lhe a

mão.
Liam tomou-a, o sorriso tão grande que fazia enrugar os olhos.
—  Senhora Warren, a sua neta disse-me que era extraordinária, mas

claramente subestimou-a.
— Que excelente gosto em vizinhos que tu tens, Cara — disse a avó, e

Cara soube que mal chegasse a casa podia esperar um telefonema exigindo
saber mais acerca daquele homem verdadeiramente elegante.

— Estás bastante aprumada para uma tarde de quarta-feira — disse ela.
— Gostas da minha roupa? — perguntou a avó, exibindo as suas calças cor

de mar�m de pernas largas. Eram da mesma cor da �or de seda que tinha
atrás da orelha, e ela tinha-as combinado com uma blusa de folhos de um



dourado baço e sapatos de salto raso estreitos e pontiagudos, rematado com
um conjunto de pulseiras douradas no braço magro. A avó parecia pronta
para beber negronis numa varanda soalheira na Riviera Francesa. — Tenho
um encontro com o Peter, do apartamento 12, às sete. Tem 77 anos e é
viúvo.

—  Parece que andas a desmamar crianças — disse Cara, �ngindo-se
escandalizada enquanto lhe entregava uma caixa de biscoitos.

— Eu sei. Não é maravilhoso? — Os olhos da avó saltaram para Liam. —
Sabes, este é muito mais bonito do que o Simon.

Cara engasgou-se com uma gargalhada horrorizada, mas Liam baixou a
cabeça numa vénia brincalhona.

— Fico feliz por receber a sua aprovação.
—  Seria difícil para ti saíres-te pior do que aquele labrego. Bebes? —

perguntou a avó enquanto deslizava para a generosa sala de estar do
apartamento, pousando os biscoitos num aparador de cerejeira enquanto
avançava.

— Sim — disse Liam.
A avó virou-se, a mão pousada num misturador de cocktails de vidro e

metal.
— Espirituosas?
— Sou um académico. Bebo quase tudo aquilo que me puserem à frente

— disse ele.
— Cada vez melhor — disse a avó.
Liam vagueou até junto de um aparador coberto de fotogra�as enquanto

Cara se sentava no sofá virado para as grandes janelas e a avó lhes preparava
as bebidas.

— Era deslumbrante — disse Liam, pegando na fotogra�a da avó de Cara
e das suas amigas do ATS.

— Eu sou deslumbrante. — A avó lançou a correção por cima do ombro.
— Quem são as outras na fotogra�a? — perguntou ele.
— Melanie Lovell e Janet Whittacre. Ficaram colocadas comigo.
— Onde foi isso? — perguntou Liam.
A avó ergueu uma sobrancelha branca como a neve para Cara enquanto



distribuía as bebidas.
— Como disse à minha neta antes, nem vale a pena referir.
— Avó — disse Cara —, sabes que encontrei um diário.
— De uma outra rapariga do ATS, sim.
— Disse-te que queria descobrir quem é a sua proprietária. Sabes porquê?

— perguntou ela.
A avó bebeu um longo gole da sua bebida, mas não disse nada.
— Porque há algures uma mulher como tu que se viu separada deste diário

durante anos — continuou Cara.
— Talvez seja o que ela quer — disse a avó.
— E se não for?
A avó apertou os lábios.
—  O mais certo é estar morta. Mesmo que tenha tido a sorte de

sobreviver à guerra, não há muitas pessoas que vivam até chegar à minha
idade.

— Então e a família dela? — perguntou Cara. — Não achas que merece
�car com o diário? É uma parte da sua história. Eu haveria de querer saber.
Eu… — Ela limpou a garganta. — Eu quero saber.

A expressão da avó suavizou-se ligeiramente, mas ela manteve-se de pé,
com os braços cruzados num gesto protetor sobre o peito.

Sem saber quando voltaria a reunir a coragem para perguntar, Cara forçou
as palavras desconfortáveis.

— Quero saber porque é que não falas da guerra… e quero saber por que
razão discutiste com a minha mãe acerca disso imediatamente antes de ela
ter morrido.

O sangue desapareceu do rosto da avó, e, por um momento, Cara pensou
que ela poderia desmaiar. Liam deve ter pensado o mesmo, porque pousou o
copo e deu um passo em frente, mas a avó ergueu a mão.

— Estou ótima.
— Eu ouvi a minha mãe ao telefone — insistiu ela, apesar do desconforto

da avó. — Ela disse que tinhas escondido algo dela. Algo que ela tinha o
direito de saber. E referiu a guerra. Porquê?

— Todos �zemos coisas de que não nos orgulhamos — disse a avó, a sua



voz quase um sussurro.
— Como assim?
— Eu �z uma escolha — disse a avó.
Cara não conseguiu explicar porquê, mas a inquietação parecia estar a

percorrer-lhe a parte de trás do pescoço.
— Que tipo de escolha?
A avó abanou a cabeça, quase como se estivesse a emergir de um nevoeiro.
—  Sabem, acho que �z este sidecar um bocadinho forte de mais.

Subitamente, sinto-me bastante tonta.
— Avó…
A avó tentou assumir a sua melhor expressão de inocente, mas Cara não

acreditou nela nem por um momento. Tinham chegado até ali. Não ia sair
sem nenhuma informação.

— Diz-me o que aconteceu — disse ela. — Odeio que exista um segredo
entre nós as duas. — Sinto que estás a esconder-me alguma coisa, tal como ele
escondia coisas de mim.

A avó ergueu as mãos.
—  Isto é ridículo. Eu e a tua mãe discutimos… por vezes, as mães e as

�lhas discutem. Ela encontrou umas fotogra�as quando estávamos a dar a
volta às coisas na minha casa antes da mudança e queria saber mais acerca
da guerra. Eu não lhe queria dizer, e ela exagerou, assumindo que existia um
qualquer segredo ignóbil, quando tudo aquilo que quero é não ter de pensar
acerca de algumas das experiências muito dolorosas por que passei há mais
de 70 anos. Será que isso é tão difícil de compreender?

Sim, porque nada disso explicava o porquê de a mãe ter dito que tinha o
direito de saber.

— Eu só quero saber alguma coisa. Qualquer coisa. É importante para
mim porque tu és importante para mim — disse Cara.

A avó fechou os olhos e libertou um suspiro de derrota.
— Ainda tens o cofre da casa dos teus pais?
Cara acenou com a cabeça.
— Está no armazém em Londres. Porquê?
— No seu interior está uma caixa. É possível que nem tenhas pensado



nela quando estavas a tratar das coisas, mas é o meu bem mais valioso. Dei-
o aos teus pais para que o mantivessem em segurança durante a mudança, e
desde a morte deles não tenho tido coragem para to pedir de volta.

Era algo que Cara conseguia sem dúvida compreender.
—  A caixa contém as fotogra�as que a tua mãe encontrou. Trá-las e

poderei mostrar-tas, embora tenha a certeza de que as acharás tão pouco
extraordinárias quanto são na realidade. — A avó ergueu subitamente os
olhos, como se se lembrasse de que Liam estava ali. — E tu, vai com ela.
Não quero que ela faça isto sozinha.

— Avó, o Liam tem coisas para fazer e…
— Será uma honra para mim acompanhar a sua neta — disse ele.
A avó inclinou a cabeça um pouco para trás, como se estivesse a tentar

refrear as lágrimas que lhe tremeluziam nos olhos.
— É bom que seja.
Cara inclinou-se para dar um beijo no rosto da avó, tentando não se

arrepender da sua insistência.
— Vamos deixar que te prepares para o teu encontro. Amo-te daqui até à

Lua…
— E de volta à Terra, minha querida — disse a avó. — Obrigada pelos

biscoitos.
— Foi um prazer conhecê-la, Sra. Warren — disse Liam, pousando o seu

copo numa base.
— Trata-me por Iris.
— Assim farei — disse ele.
— E sê inteligente e convida a minha neta para sair antes que ela meta na

cabeça que são horas de voltar a namorar. Nessa altura, estará a afastar os
homens com um pau.

Cara praticamente empurrou Liam para o corredor e voltou a en�ar a
cabeça pela porta ainda aberta.

—  Já te apercebeste de que te estás a transformar numa daquelas avós
embaraçosas de que as pessoas se queixam, certo?

O riso da avó ecoou pelo corredor até ao elevador. Quando já estavam
dentro do elevador, Cara olhou de relance para Liam e disse:



— Bem, já conheceste a minha avó.
Ele deu uma pequena gargalhada. E depois outra. E depois, de repente,

estava curvado, a rir-se tanto que teve de tirar os óculos e limpar os olhos.
— Gosto dela. Muito mesmo.
Cara suspirou.
— Todos gostam. Quando estávamos na faculdade, a Nicole costumava ir

a casa da minha avó tomar chá quando eu estava a trabalhar. As duas juntas
são uma ameaça. — Fez uma pausa. — Não tens de ir comigo até ao
armazém.

— Não creio que a Iris me perdoasse se não fosse.
As portas tiniram. Ele ofereceu-lhe o braço e ela aceitou-o.
— É só porque ela se preocupa. Depois do divórcio, parecia lógico que

armazenasse ali as minhas coisas, pois já estava a arrendar o espaço — disse
ela.

E ali tinham �cado as suas coisas, um arquivo da morte dos pais e do seu
casamento falhado. Cada peça de mobiliário que estava na sua casa de
Chiswick transportava o peso das memórias. Conseguia recordar momentos
docemente ternos e discussões dolorosas no sofá da sala de estar. A mesa da
cozinha tinha a marca no acabamento no local onde Simon batera com uma
garrafa depois de ela lhe ter dito que tinha consultado um advogado. Voltar
e ver de novo todas aquelas coisas… Bem, não tinha a certeza de como isso
a faria sentir-se, e ela tinha-se esforçado tanto por deixar tudo aquilo para
trás.

Liam puxou o braço para que ela se aproximasse um pouco mais enquanto
andavam.

— Quero ajudar. O que vais fazer no sábado?
— Trabalhar — disse ela, fazendo uma careta ao pensar numa pilha de

faturas e envios atrasados com os quais ainda estava a lidar, dado que limpar
o Velho Vicariato tinha demorado muito mais tempo do que o esperado.

— E no domingo? — perguntou ele.
— Estou livre.
— Nesse caso, vamos fazer uma viagem de inspeção do diário — disse ele

quando, por �m, chegaram aos carros. — Parece tolo termos trazido dois



carros. No domingo, eu conduzo, se quiseres.
— Está bem.
— Bem, tenho de levar o meu cão louco a passear — disse ele, recuando

um passo.
— Nesse caso, vemo-nos em breve.
Liam acenou com a cabeça e en�ou as mãos nos bolsos enquanto Cara

entrava no carro. Ela pôs a chave na ignição, mas �cou sentada a observar
enquanto ele se afastava. Só quando o carro dele desapareceu de vista é que
ela se apercebeu de que tinham percorrido todo o caminho do apartamento
da avó até ao carro de braço dado e que ela não se incomodara
minimamente.
 

4 de agosto de 1941
 

Três cartas, e uma delas tão entusiasmante que quase tremo! Mas vou
começar pela da Kate, porque há muito tempo que não tenho notícias dela.
 

28 de julho de 1941
 

Querida Louise,
Cheguei ao Cairo. (Isto deve passar pelos censores, dado que não é um grande

segredo que existe aqui uma base do Exército.) Lembras-te de como eu pensava
que a Grécia seria toda ela um glamour mediterrânico e que �quei tão
desiludida quando não encontrei mais do que campos do Exército e horas de
trabalho? As minhas previsões em relação ao Cairo foram mais certeiras.
Nunca passei tanto calor na minha vida. O Sol ergue-se e �ca ali, parado no
céu, cozendo-nos a todos. Se �co no exterior, nem que seja por um momento, o
meu nariz �ca vermelho-vivo. É horrível.

Aqui não há NAAFI, mas, à noite, os rapazes transformam a cantina.
Numas noites é um cinema. Noutras, um salão de baile. Um dos sargentos
passou algum tempo a visitar a família em Kansas City antes de se ter
alistado, no ano passado, e está louco por nos ensinar tudo acerca do jitterbug.
É muito divertido, e até não sou nada má a dançar.



Tenho alguns amigos aqui, mas sinto enormes saudades tuas. Por vezes,
pergunto-me o que teria acontecido se tivéssemos sido colocadas na mesma
unidade, mas depois apercebo-me de que estás no Comando Antiaéreo. Acho
que nunca teria coragem para isso.

Para sempre tua,
Kate

 

1 de agosto de 1941
 

Lou Lou,
Acordei a meio da noite e não consegui voltar a adormecer, pelo que desci as

escadas para te escrever. Sonhei que algo te tinha acontecido no campo de
batalha. A tua unidade tinha sido atacada por disparos de uma metralhadora
oriunda de um avião que voava baixinho por cima de vocês. Em vez de te
teres abrigado atrás de uma barreira de betão, como os homens da tua unidade,
tinhas corrido para tentar arrastar uma das tuas amigas para um local seguro
e também foste atingida.

Sei que �zeste o possível nas tuas cartas para me garantir que nada disso irá
acontecer, mas também sei que a Luftwa�e não tem apenas bombardeiros.
Também tem caças, que tentam atingir os holofotes e destruir as armas
antiaéreas. Nunca estarás completamente em segurança. Ninguém está.

Nenhum pai quer deixar que a sua �lha pense que está assustado, quando
deveria ser ele a pegar em ti quando cais e a beijar os teus joelhos arranhados,
mas temo por ti. Também estou incrivelmente orgulhoso de ti. A tua mãe acha
que te alistaste no ATS por estares furiosa por nos termos zangado por causa do
teu piloto, mas eu quero acreditar que parte da tua decisão se deveu ao facto de
saberes que tinhas de fazer algo para ajudar a pôr �m a esta guerra. É por isso
que, embora acorde com suores frios quando tenho sonhos como o desta noite,
sei que estás a fazer coisas mais importantes do que alguma vez te poderia ter
pedido se �casses em Haybourne.

Com amor eterno,
Papá

 



O papá está errado, mas a mãe também. Quando fugi de casa, não estava
zangada por causa do Paul. Temia que, se não deixasse Haybourne nesse
momento, jamais conseguiria sair. Mas agora é mais do que isso. Agora faço
parte de algo importante, algo signi�cativo, e a Vera, a Charlie, a Mary, a
Nigella e a Lizzie dependem de mim. Nunca ninguém precisou que eu fosse
algo mais do que uma simples rapariga de loja. Agora sou uma artilheira.

Guardei o melhor para o �m. O Paul escreveu-me — a minha primeira
carta em quase uma semana.
 

30 de julho de 1941
 

Minha querida,
Tive de mover céu e terra, e talvez também a Lua, mas �nalmente consegui.

A minha licença está marcada, os meus documentos em ordem e poderei
�nalmente beijar-te no dia 1 de setembro.

Não foi fácil conseguir marcar a data. O meu comandante parece
determinado a arruinar todos os reencontros de amantes, mas nem ele pôde
discutir com os regulamentos da RAF. Teve de me conceder uma licença, pelo
que vou a caminho de Dover e, daí, seguirei no comboio mais rápido que
conseguir encontrar para Londres.

Nada me deixará mais feliz do que ver o teu belo rosto — ainda que seja um
choque ver-te com a farda do ATS em vez daquele teu maravilhoso vestido
vermelho. Há tantas coisas que te quero contar. Coisas que deixei por dizer
durante demasiado tempo.

Estou a contar os dias.
Para sempre teu,

Paul
 

Mal posso esperar pelo dia 1 de setembro, porque também tenho coisas para
lhe dizer. Comecei a apaixonar-me por ele em Haybourne, mas foram as
nossas cartas que me �zeram compreender quão profundamente cresceu o meu
amor. Esperamos, discutimos, sonhamos, desesperamos. E em breve voltaremos
a ver-nos.
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LOUISE

O sol estava a pôr-se quando Louise deixou que a sua mochila deslizasse e
caísse no chão de madeira despida do quarto que seria a sua casa durante o
futuro próximo. Tinham avançado aos solavancos através das ruas repletas
de crateras e de destroços num camião com cobertura de lona, parando
primeiro nas casernas Charlton, onde Hat�eld, Cartruse e Williams tinham
descido. Ficariam aí aboletados, mas as raparigas �cavam a dois quarteirões
do Woolwich Depot, um edifício de tijolo vermelho de cinco pisos que,
antes da guerra, fora um hospital. Nigella, Lizzie e Mary ocupavam o
primeiro quarto ao cimo das escadas, e Vera, Charlie e Louise tinham �cado
com o seguinte. Agora, �tando o aspeto espartano do espaço, Louise
conseguia ver que este tinha sido apressadamente mobilado de modo a
acolher as três mulheres do ATS em duas camas, uma delas um beliche que
bloqueava a porta, a menos que estivesse no ângulo certo.

— Pelo menos é quente — disse Charlie, dispondo as três almofadas que
formariam o seu colchão. Louise aprendera a chamar às almofadas
«biscoitos» durante a sua primeira semana de treino básico, altura em que
também aprendeu que a única maneira de impedir que aquelas coisas
malditas se separassem durante o sono era prendê-las com o cobertor extra.
Caso o tivesse.

— Deve ser — disse Vera com uma gargalhada, enquanto puxava pelas
pesadas cortinas opacas que cobriam todas as janelas de Londres de modo a
dissuadir a Luftwa�e. — É agosto.

Charlie sorriu.
— Em Londres nunca se sabe. Certo, Louise?
Louise encolheu os ombros.
— Não sei… nunca cá estive.



Vera deixou cair a escova de cabelo ao chão com um baque.
— Tu nunca… Há quatro meses que treinamos juntas. Como é que nunca

o referiste?
— Pensei que o teu namorado era de Londres — disse Charlie.
— E é, mas conhecemo-nos na Cornualha, lembras-te?
— Bem, está decidido — disse Vera. — A primeira tarde que tenhamos

será para uma grandiosa visita à cidade. Palácio de Buckingham, Abadia de
Westminster.

— A Catedral de São Paulo e o Embankment — interveio Charlie. — Há
tanto para ver, ainda que esteja parcialmente bombardeada.

O sorriso de Louise tornou-se subitamente algo ténue perante o
entusiasmo das amigas. Os meses de trabalho árduo, aninhadas em redor de
uma lareira elétrica numa pequena cabana no limite de um campo de treino
antes de uma sirene de raide aéreo se fazer ouvir para que fossem realizar os
exercícios de treino, tinham unido aquelas mulheres como nunca antes
haviam esperado. Sentia saudades de Kate, mas em Vera, Charlie, Lizzie,
Nigella e Mary tinha encontrado uma amizade diferente. O pai estava certo
na sua última carta: estavam todas em perigo, mas pelo menos estavam
juntas.

— Adoraria — disse ela.
— Claro, mal o teu piloto chegue à cidade, vais esquecer-te de nós —

brincou Charlie.
— Já tiveste notícias do Paul? — perguntou Vera.
O sorriso que sustinha desde o momento em que Cartruse acabara por

adormecer e ela pudera ceder ao desejo de ler a carta de Paul libertou-se.
— Ele chega no dia 1 de setembro.
— Isso é maravilhoso! — gritou Vera.
— Finalmente — disse Charlie com uma gargalhada.
Louise deixou-se cair para trás na sua cama, repousando a cabeça num dos

«biscoitos».
— A carta chegou antes de termos deixado a base. Se o nosso comboio

fosse ligeiramente mais cedo, tê-la-ia perdido.
— Ter-te-ia sido reenviada — disse Charlie.



Louise sorriu para si mesma, sabendo que Charlie não compreenderia o
porquê de a carta ser importante agora. Nessa noite, entrariam ao serviço
pela primeira vez. Já não estavam a realizar exercícios no campo de treino.

— Queria lê-la quando chegássemos, mas estavam todas a dormir, e foi
tão horrível ver toda esta destruição. Abri-a antes de chegarmos à estação e
estou feliz por o ter feito. Não consigo explicar quão aliviada me sinto por
ele estar �nalmente a caminho — disse Louise. — Por vezes, perguntava-
me se alguma vez nos voltaríamos a ver.

— Suponho que as cartas sejam um fraco substituto — disse Vera.
— E são — disse Louise. — Quero que todas vocês o conheçam. Acho

que o vão adorar.
— Descon�o que ele vai estar muito mais interessado em passar tempo a

sós contigo do que em conhecer-nos — disse Charlie com uma gargalhada.
— Artilheira Charlotte Wilkes, não sei o que quererás dizer com isso —

disse Louise muito composta. O seu olhar cruzou-se com o de Vera, que
sorriu, e todas deram uma gargalhada.

Um uivo ruidoso trespassou o ar, abafando a sua alegria. A sirene do raide
aéreo. De imediato, lançaram-se à ação.

— Aqueles malditos nazis não podiam esperar que nos instalássemos? —
resmungou Charlie, enquanto agarrava na sua mochila.

Louise tirou a túnica que tinha usado na viagem de Oswestry e en�ou as
calças, que eram o seu fato de combate.

— Que horas são?
— Bastante tarde — disse Vera. — Já estava quase escuro quando puxei as

cortinas.
Movendo-se com a habilidade de mulheres experientes que se haviam

vestido sob pressão inúmeras vezes antes, en�aram as roupas rapidamente,
estando no corredor exatamente num minuto. Nigella, Mary e Lizzie
também estavam a sair do seu quarto, os capacetes de estanho en�ados
debaixo dos braços enquanto apertavam os cintos dos casacos e puxavam
pelas mangas.

A o�cial de artilharia Barker, que viajara no mesmo comboio mas que
estivera instalada num compartimento diferente, avançou a passos largos



através das portas que davam acesso às escadas.
— Animem-se, raparigas. Temos de chegar às armas em menos de cinco

minutos!
As raparigas colocaram-se lado a lado automaticamente, marchando ao

longo das escadas. Quando a o�cial de artilharia Barker abriu as portas, o
caos saudou-as. O bater das solas de cabedal nos degraus misturou-se com a
conversa excitada de vozes femininas numa cacofonia ensurdecedora.
Mulheres de uniforme empurravam-se para descer, dirigindo-se aos abrigos
de betão reforçado na cave de que lhes haviam falado ao chegar.

— Ei! — gritou uma mulher loura ao lado de Louise. Quando esta se
virou, os olhos da loura aterraram no arco e na �echa pretos do emblema
vermelho do Comando Antiaéreo que cada rapariga tinha cosido à manga, e
a sua expressão alterou-se.

— És uma daquelas artilheiras? — perguntou a loura. Quando Louise
acenou com a cabeça, a mulher agarrou-lhe o braço. — Vai abater aqueles
sacanas.

A boca de Louise �cou seca. Aquilo não era um exercício de treino. Era a
guerra.

Os nervos saltaram-lhe no estômago enquanto a o�cial de artilharia
Barker as fazia marchar através das ruas em direção ao seu posto, um
edifício atarracado de aspeto resistente junto à parede norte do Woolwich
Depot. Subindo cinco lanços de escadas, penetraram na verdadeira
escuridão dos apagões. Quando, por �m, empurraram a porta de metal
reforçado que dava acesso ao telhado, a silhueta da arma gigantesca tornou-
se visível sob a luz fraca da Lua.

—  Onde estão os homens? — perguntou Lizzie, olhando à sua volta
enquanto se movia para veri�car o Sperry.

— As casernas Charlton �cam a 800 metros — guinchou Nigella, as mãos
a tremer enquanto preparava a sua estação no seu setor de altura e alcance
no lado oposto a Charlie.

—  Em segurança e bem longe de Woolwich, enquanto nós estamos
en�adas ao lado de um verdadeiro barril de pólvora? — disse Mary com
uma gargalhada. — É típico daqueles três.



Charlie sorriu.
— Talvez a RA tenha de deixar uma mulher disparar uma destas armas.
— Artilheira Wilkes — ripostou Barker.
—  As minhas desculpas, o�cial de artilharia Barker. Estou apenas

entusiasmada por �nalmente estar a disparar contra algo mais do que uma
bandeira puxada atrás de um avião — disse Charlie alegremente.

— As mulheres não disparam — disse a o�cial de artilharia Barker. — São
ordens do Parlamento.

— Mas fazemos tudo o resto — murmurou Vera num sussurro.
A porta metálica bateu contra a parede. Cartruse, Williams, Hat�eld e o

capitão Jones, o o�cial da RA que supervisionava a secção B, irrompiam da
escuridão da escada. Estavam acompanhados por um homem que nenhuma
delas vira antes, num uniforme engomado na perfeição, e a o�cial de
artilharia Barker endireitou-se na sua postura e saudou o recém-chegado.

— Senhor.
— Então estas é que são as artilheiras — disse o homem, como se não

soubesse bem o que pensar das seis mulheres de calças. — Sou o coronel
Nealson. Era suposto receberem os vossos brie�ngs amanhã, mas não há
tempo para isso. Também era suposto terem um operador de rádio no
edifício. Também não há tempo para isso. Recebemos relatórios sobre uma
formação de caças e bombardeiros que se aproximam a partir do estuário do
Tamisa. Foram vistos a sobrevoar Dartford.

Os olhos do coronel Nealson semicerraram-se.
— Tenho outras três secções a proteger o armazém. Alguns dos melhores

homens da RA estão nessas armas, e suaram sangue durante e após o Blitz.
Agora estão a enviar baterias mistas com mulheres. A decisão foi do general
Pile, não foi minha, e espero que não tenha sido errada.

Estão com medo que desmaiemos quando avistarmos um avião? A raiva de
Louise abafou-lhe os nervos e ela cerrou os dentes com força para impedir
que as palavras jorrassem. Em Haybourne, jamais lhe teria ocorrido ripostar,
mas agora tinha a con�ança dos meses de treino do ATS e da RA. Ela e a
sua unidade eram inteligentes, perspicazes e bem treinadas, e não iam
permitir que alguém lhes dissesse que não estavam prontas.



— Alguma pergunta? — disse o coronel Nealson, virando-se para a porta
antes mesmo de ter acabado de falar.

— Sim, senhor — disse Charlie.
Com relutância, ele virou-se para trás.
— Artilheira…?
— Wilkes, senhor.
— Sim, artilheira Wilkes?
—  Se não temos operador de rádio, como saberemos quando retirar,

senhor? — perguntou Charlie.
—  Comecem a disparar quando virem um avião inimigo. Parem de

disparar quando ouvirem a sirene para retirar. Costuma tocar de madrugada.
Acham que conseguem fazer isso, minhas senhoras? — perguntou o coronel
Nealson.

A o�cial de artilharia Barker deu um passo em frente.
— Sim, senhor.
Os olhos de Louise semicerraram-se quando o homem e as suas botas

engraxadas se afastaram — era como reviver os tempos do brigadeiro
Melchen, em Leicester.

— Aos vossos lugares — ripostou a o�cial de artilharia Barker, ao mesmo
tempo que o capitão Jones dava ordens a Cartruse para fazer as veri�cações.

— Ouviste isto? — perguntou Cartruse a Louise, enquanto ela con�rmava
os controlos do previsor mais uma vez, determinada a não cometer qualquer
erro na sua primeira batalha a sério.

— O quê? — perguntou ela, esforçando-se por ouvir sobre os sons da sua
secção a preparar-se. Seria o ruído do motor de um bombardeiro? Algures
nas margens do Tamisa, foram ligados holofotes, inundando o céu de
Londres com uma luz branca agressiva.

— Ele acha que as artilheiras não são capazes — disse Cartruse.
Ela preparou-se para o momento em que ele pegasse na ligação que

tinham partilhado no comboio e a destruísse.
— É uma pena que vocês se preparem para o fazer passar por idiota —

disse ele em voz baixa.
Louise pestanejou, depois um sorriso espalhou-se no seu rosto.



— Isso é insubordinação, artilheiro.
— É a verdade, é o que é — disse ele.
— Bombardeiro Dornier Do 217 dois pontos para leste — gritou Mary, e

o que restava da excitação de Louise desapareceu, enquanto o instinto bem
treinado assumia o controlo.

— Disparar! — gritou o capitão Jones.
Nigella e Charlie rodaram o localizador de altitude e distância até

localizarem o avião através dos seus visores e começaram a girar a
complicada série de botões do instrumento.

— Leitura! — gritou Charlie.
— Leitura! — gritou Nigella meio segundo depois.
Louise introduziu os dados no previsor, os mostradores saltando enquanto

a arma rodava para seguir o movimento do avião.
— Rastilho um-nove — gritou Lizzie.
— Fogo! — ordenou o capitão Jones.
A arma rugiu ao disparar o pesado obus que, se a sua pontaria fosse

certeira, abriria um buraco na parte lateral do bombardeiro alemão. Todas
sustiveram a respiração, os olhos �xos no avião, e dois segundos depois uma
explosão em tons de cor de laranja propagou-se no céu.

— Mesmo ao lado da asa! — gritou Mary atrás dos seus binóculos de
elevado alcance.

A secção B festejou. Não tinha sido um tiro certeiro, mas fora o su�ciente
para obrigar o bombardeiro a guinar e a afastar-se do seu rumo.

— Não celebrem ainda — ordenou o capitão Jones. — Quero um tiro
certeiro.

— Caças Arado Ar 240 — disse Mary. — Três.
O som do fogo de metralhadora fez ricochete nos edifícios e a pulsação de

Louise começou a bater-lhe na garganta.
—  Qual é que vamos atacar, Rogers? — perguntou Williams a Mary,

resmungando enquanto ele e Hat�eld recarregavam a arma.
— Tenho uma leitura no Arado da frente!
— Capitão? — perguntou Charlie.
— Concentrem-se no bombardeiro — ordenou o capitão Jones. — As



bombas provocarão mais estragos do que o fogo de metralhadora.
— Só se não dispararem contra nós — murmurou Vera.
— Leitura do Dornier! — gritou Nigella.
— Leitura! — ecoou Charlie.
Louise lançou-se ao trabalho manobrando o previsor. A arma girou,

avançando um pouco à frente do bombardeiro.
— Rastilho um-sete! — gritou Lizzie.
— Fogo! — ordenou o capitão Jones.
Todos sustiveram a respiração quando o obus rugiu em direção ao avião.

Mas a pontaria não foi a desejada. Explodiu alguns metros à frente do nariz
do bombardeiro, lançando apenas uma onda de calor sobre o cockpit

protegido pelo vidro.
— Raios! — murmurou Cartruse.
— Disparar! Não o deixem largar as bombas — gritou Jones enquanto os

homens recarregavam a arma.
— Leitura! — gritou Nigella.
O fogo das metralhadoras soou mais próximo desta vez e as janelas do

edifício do outro lado da rua explodiram enquanto as balas trespassavam o
vidro. A secção B lançou-se para o chão, as mãos sobre os capacetes de
estanho, embora soubessem que nada poderia parar uma bala alemã
disparada de um caça àquela distância.

— De pé, meninas — ordenou a o�cial de artilharia Barker, a sua voz
vacilando como se não acreditasse na sua própria ordem. — Se vos vir a
lançarem-se para o chão mais uma vez…

Uma torre de água irrompeu em direção ao céu quando a primeira bomba
do Dornier caiu no Tamisa. Outras quatro explosões seguiram-se em rápida
sucessão, chocalhando o telhado onde todos se encontravam, deixando
Louise sem fôlego. Um clarão de fogo e uma pluma de fumo surgiram
através do ar da noite, e onde um edifício estivera outrora, numa esquina a
menos de 500 metros de distância, havia um vazio. O fumo subia por entre
a concha vazia de um edifício enquanto o fogo lambia as estruturas vizinhas.
Mesmo a partir do telhado, Louise conseguia ouvir o som de um carro dos
bombeiros.



Os olhos de Louise cruzaram-se com os de Vera do outro lado da caixa do
previsor, as duas mulheres estacando por um instante perante a realidade de
estarem no meio de um verdadeiro bombardeamento. Podiam ser mortas a
qualquer momento, trespassadas pelo fogo das metralhadoras ou lançadas
pelos ares por uma bomba ou esmagadas na queda do edifício. Depois, os
seus olhos saltaram para a o�cial. A o�cial de artilharia Barker, a mulher
ruidosa, rude, que durante os treinos não lhes dera quartel, estava agachada
contra uma parede, pálida na luz ténue da Lua.

—  Meu Deus. Meu Deus — murmurava incessantemente a o�cial de
artilharia Barker, enquanto o capitão Jones ia ter com Williams e Hat�eld,
que discutiam em sussurros acalorados por causa de algo.

— Minha senhora? — perguntou Louise, tentando trazer a mulher de
volta à realidade.

Os olhos da mulher estavam desfocados, aterrorizados.
— Um edifício inteiro…
— O�cial de artilharia Barker — disse Louise com uma voz cortante.
A o�cial ergueu o olhar e cruzou-o com o de Louise.
— Era um prédio de apartamentos. Passámos por ele à vinda.
— Eu sei — disse Louise, forçando a bílis que lhe subia na garganta a

descer de novo.
— Havia crianças a brincar no exterior.
— Eu sei.
A o�cial de artilharia Barker estremecia.
— Não consigo… Não consigo…
Cerrando os dentes e respirando o cheiro acre do fumo pelo nariz, Louise

virou-se.
— Mary, qual é a leitura?
Mary afastou os olhos da o�cial de artilharia Barker.
— Ainda na mira.
— Nigella, Charlie. O que temos? — gritou.
As duas mulheres lançaram-se à ação.
— Leitura!
— Leitura!



— Rastilho um-seis!
— Aguardamos a sua ordem, capitão — disse Cartruse.
— Disparar, artilheiro! — ordenou Jones.
O som da arma a disparar ecoou nos edifícios circundantes, e todos

sustiveram a respiração. Desta feita, o obus acertou em cheio na cauda do
avião. O fumo surgia deste, um fantasma branco sob as luzes dos holofotes.

— Vá lá, vá lá — murmurou Louise, com os olhos �xos no avião que
oscilava.

Lentamente, o piloto deu a volta e apontou o nariz do avião de novo para
leste.

— Sim! — gritaram Hat�eld e Williams enquanto Lizzie saltava.
Uma mão pousou com força no ombro de Louise.
— Bons instintos, Keene — disse o capitão Jones sobre o ribombar da

arma a ser recarregada.
Ela olhou de relance para Vera, que, com as sobrancelhas erguidas,

inclinou a cabeça para apontar por cima do ombro de Louise. A o�cial de
artilharia Barker estava caída no chão, de pernas abertas, com uma poça de
vómito ao seu lado.
 

 

A Luftwa�e manteve-as a trabalhar até a madrugada rosada se ter estendido
sobre a capital pouco depois das 6h30. O capitão Jones, que ordenara à
o�cial de artilharia Barker que abandonasse o telhado, enojado, pedira a
Louise que levasse as raparigas de volta ao seu alojamento. Na realidade, foi
mais correrem à procura de abrigo do que uma marcha. Levantara-se vento
por volta das 3 horas da manhã, deixando-as geladas apesar de ser verão, e,
quando chegaram à cantina, Louise sentiu-se grata pela caneca de chá que
um dos homens de serviço lhe en�ou na mão.

— Que noite — disse Mary, esticando o pescoço para um lado e para o
outro.

—  Dez horas sem parar — disse Vera. — E todo aquele fogo de
metralhadora.

Charlie olhou à sua volta antes de se inclinar.



— Viram a o�cial de artilharia Barker?
— O que lhe aconteceu? — perguntou Nigella.
—  Ela nunca tinha combatido — disse Charlie com um encolher de

ombros. — O Cartruse disse-me que tinha ouvido o capitão Jones a falar
com outro o�cial em relação a isso. Era algo que o preocupava em Oswestry.

— Deviam promover a Louise, pelo menos a arvorado — disse Lizzie. —
Saltaste logo para a ação.

Louise corou, feliz com aquele elogio.
— Só nos pus de novo no caminho certo. Todas sabiam o que estavam a

fazer.
—  Mas mostrámos àquele coronel Nealson — disse Charlie com um

sorriso. — A secção B conseguiu dois disparos certeiros e obrigou cinco
aviões a voltarem para trás.

Enquanto estavam ali sentadas a beber chá e a comer alguns biscoitos, a
adrenalina daquela noite começou a abandoná-las. Louise apercebeu-se do
momento em que cada uma das suas companheiras demonstrava sinais de
exaustão.

—  Acho que está na hora de ir para a cama — disse ela, enquanto a
cantina começava a ser invadida pelas raparigas do ATS, que se preparavam
para o seu dia de trabalho.

— Sinto-me como o Drácula — gemeu Mary.
— Vais começar a parecer-te com ele, se não tiveres cuidado — brincou

Lizzie.
Louise deixou-se �car para trás por um momento, sorrindo, enquanto as

raparigas brincavam e avançavam para o exterior da cantina. Por �m, �cou a
sós com Vera.

—  Sabes, a Lizzie tem razão. Devias pedir uma promoção assim que
puderes — disse a amiga.

Louise troçou.
— Di�cilmente se pode considerar que eu seja adequada para o�cial.
Vera ergueu as sobrancelhas.
— Fizeram da Barker o�cial de artilharia, e olha o que aconteceu. Tens de

saber fazer mais do que gritar durante os exercícios de treino. É preciso



nervos de aço.
Louise abanou a cabeça.
— Sou só uma miúda de Haybourne.
— E eu sou só uma rapariga que cresceu numa família militar que sabe

qual é o aspeto da verdadeira liderança. — Vera bocejou. — Vamos, é
melhor irmos para a cama antes que a Charlie comece a roncar.

— Primeiro devia escrever ao Paul — disse Louise, içando-se da mesa.
Mas quando, por �m, chegou ao quarto, estava meio a dormir e caiu na

cama, prometendo a si mesma que lhe escreveria ao acordar.
 



13

CARA

O café na caneca de Cara estremeceu ligeiramente até ela a ter envolvido
com a mão livre e a ter levado aos lábios para afastar o frio que irradiava das
janelas da sala de estar. Nessa manhã de domingo, a Elm Road adormecida
estava silenciosa, com exceção de uma corredora envergando umas calças
pretas justas e um casaco rosa-choque, as suas �nas tranças negras batendo-
lhe nas costas.

Devia recomeçar a fazer exercício.
Cara afastou aquele pensamento com um resmungo. Atualmente, era mais

provável que se deixasse cair na cama com os músculos doridos de tanto
carregar material na loja de Jock do que sacar de um tapete de yoga ou
apertar os atacadores dos ténis de corrida.

Pelo canto do olho viu a porta de casa de Liam a abrir-se. Estava na hora.
Ele ia levá-la a Londres, ao armazém onde se encontravam os artefactos da
sua vida passada. Não haveria mais delongas. Já tinha colocado demasiadas
coisas em movimento.

Bebeu um último gole de café antes de ir até à cozinha e pousar a caneca
no lava-louça para depois a passar por água. Em seguida, pegou no casaco
de cabedal preto e en�ou um par de sapatos de lona sem salto.

Colocando a bolsa ao ombro, trancou a porta da frente e inspirou fundo.
Depois, invocou o sorriso mais convincente que conseguiu e acenou a Liam.

— Bom dia! — disse ele quando a viu contornar a sebe baixa entre os
acessos às suas casas. — Continuas disposta a partir na nossa aventura?

Nem por isso. Por um lado, estava ansiosa por ir buscar a caixa da avó,
desesperada que estava por qualquer informação em relação ao passado da
família e pelo segredo que pairava entre elas. Por outro lado, a ideia de abrir
o armazém que continha o que restava da vida dos pais e do seu casamento



era assustador. No entanto, obrigou-se a sorrir.
— Estou pronta.
A sobrancelha de Liam ergueu-se. Ele já a conhecia su�cientemente bem

para saber que estava a mentir.
— Se não quiseres ir…
— Não. — Ela ergueu o queixo. — Devemos ir. Preciso de fazer isto e…

pre�ro fazê-lo com companhia.
— Então, vamos a isso.
Liam deu uma corrida até ao carro e abriu a porta do passageiro para que

ela entrasse. Comovida com o gesto, ela entrou e garantiu a si mesma que ia
�car tudo bem.
 

 

Não estava tudo bem.
Quanto mais se aproximavam de Londres, mais intensamente Cara

agarrava os lados do banco do carro de Liam. Durante a hora e meia que
durara a viagem, Cara lutara contra os nervos que ameaçavam tomar conta
de si, mas quando passaram pela placa que apontava para o seu antigo
bairro, a sua ansiedade cresceu. Agora, à frente do edifício que nunca mais
quisera visitar, o sangue latejava-lhe nos ouvidos e sentia as palmas das mãos
húmidas.

Liam estacionou num lugar vazio do gigantesco parque de estacionamento
do edifício de armazéns e desligou o carro. Em seguida, virou-se para ela, a
sua expressão de uma simpatia franca.

— Como estás?
Soltando os dedos do banco do carro, ela disse:
— Tenho estado a adiar este dia há demasiado tempo.
Liam estendeu o braço sobre o painel central, hesitando um instante antes

de lhe pegar na mão e de a apertar ligeiramente.
—  Não tens de fazer isto. Podemos ir a um pub para um almoço de

domingo e depois regressar.
Ela baixou os olhos para as suas mãos juntas, chocada com o quão

confortável se sentia ali sentada com Liam. Só se conheciam há poucas



semanas, mas ele já se mostrara capaz de oferecer conforto e compreensão
sem a tratar como se ela �casse transtornada.

— Não — disse ela com um suspiro. — Isto foi o mais perto que a minha
avó alguma vez chegou de falar acerca da guerra. Se voltar de mãos vazias,
só lhe darei uma razão para se voltar a fechar.

O polegar dele deslizou uma vez pela mão dela, fazendo esvoaçar o seu
coração antes de se ter afastado para tirar o cinto.

— Então, está bem. Vamos procurar o teu armazém.
O rececionista indicou-lhes o elevador à direita. Enquanto subiam ao

décimo piso, Cara retirou do bolso duas chaves de cadeado, uma de aço
inoxidável e outra de cobre.

Quando as portas se abriram, Cara e Liam viraram à esquerda, seguindo
por um longo corredor. Estava tudo silencioso, com exceção do som dos
seus passos e do zumbido das luzes �uorescentes por cima das suas cabeças.

— Lembras-te do que armazenaste? — perguntou Liam.
— Demasiadas coisas. — Todas as minhas coisas. — Passei de uma casa de

cinco quartos, com duas salas de estar e uma sala de jantar, para uma casa
com dois quartos, uma sala de estar e uma cozinha, por isso havia muita
mobília. E ainda há as coisas dos meus pais.

Ela sabia que estava a falar demasiado, mas as palavras não paravam de
jorrar.

— Levei comigo as coisas que, de facto, queria. Era suposto ter algum
tempo para dar uma volta ao resto, mas a casa foi vendida mais depressa do
que estava à espera. Pedi aos homens das mudanças que trouxessem tudo
para aqui.

Quando se aproximaram do armazém 2027, as mãos dela começaram a
tremer.

Hesitou um pouco, fazendo chocalhar as chapas de identi�cação militar
do avô no porta-chaves enquanto en�ava a chave de cobre no cadeado de
baixo. Este destrancou-se com um suave clique. O de aço inoxidável cedeu
com igual facilidade.

Soltando os cadeados dos seus ganchos, baixou-se e deu ao pesado portão
de metal um puxão para cima. Este ergueu-se cerca de dez centímetros, mas



depois �cou preso.
— Espera, deixa-me ajudar — disse Liam, curvando-se para agarrar o

puxador no canto inferior oposto. Puxaram ao mesmo tempo, e o portão
subiu, revelando toda uma vida de recordações.

Cara acendeu a luz do amplo armazém e as lâmpadas �uorescentes por
cima das suas cabeças tremeluziram uma vez e depois encheram o espaço
com a sua luz agressiva. Os homens das mudanças tinham deixado lençóis a
cobrir a maioria das peças grandes, que agora se assemelhavam a fantasmas.
Caixas de plástico repletas de pratos, utensílios e bugigangas enchiam uma
parede, enquanto tapetes enrolados envoltos em plástico se alinhavam à sua
frente.

—  Por onde começamos? — perguntou Liam, deslizando a mão pelo
cabelo enquanto tentava assimilar a gigantesca tarefa de encontrar um cofre
na confusão que eram os bens de outra família.

—  As coisas dos meus pais estão todas lá ao fundo. É possível que
tenhamos de desviar alguns objetos para lá chegar.

— Qual é a dimensão do cofre? — perguntou ele. Ela ergueu a mão até à
cintura. — Estás a brincar.

Ela abanou a cabeça.
—  O tio-avô do meu pai era banqueiro, e o cofre foi herdado dele.

Ninguém o queria porque signi�cava ter de o mover. Tornou-se uma espécie
de piada da família. O meu pai fez de um recanto no rés do chão o seu
escritório, porque não queria obrigar os homens das mudanças a levar o
cofre pelas escadas.

— Muito bem — disse Liam. — Vamos a isso?
Ela puxou o primeiro lençol e estremeceu.
— O que foi? — perguntou ele.
Ela apontou para a cabeceira forrada que escolhera com Simon.
— A minha antiga cama. Não faço ideia porque é que ainda a tenho. —

Nenhum deles quisera �car com ela depois do divórcio. Era uma recordação
demasiado dolorosa do que as suas vidas tinham sido outrora, mas, ainda
assim, acabara por �car com ela.

O lençol seguinte revelou um par de estantes; o terceiro destapou um par



de mesinhas de apoio redondas que outrora haviam �anqueado o sofá da
sala de estar que a avó lhe dera pelo seu 28.º aniversário.

—  Consegues ajudar-me a desviar estas mesas um bocadinho? —
perguntou ela, pousando a mão numa das mesinhas de apoio.

— Posso fazer melhor — disse Liam. — Posso empilhá-las.
Demoraram meia hora a levantar, mover, empilhar, desviar e

ocasionalmente praguejar para chegar à parte de trás do armazém. A meio
caminho, ela tirou o colete pesado e Liam despiu a camisola de lã polar. O
suor na parte de trás do pescoço dela era um bom sinal. O caráter físico da
tarefa mantinha-lhe a mente ocupada, não lhe dando tempo para pensar.

—  Isto é bom — disse Liam, sentando-se numa das cadeiras de costas
direitas que tinham composto o conjunto de sala de estar dos pais.

Oito cadeiras de jantar de castanheiro da Regência. Fazem conjunto com uma
mesa de castanheiro com duas folhas e aplicações em cobre. Britânicas. 1821.

— Chegámos à parte de trás. Agora só temos de decidir se iremos para a
direita ou para a esquerda — disse ele, lançando à sua volta um olhar
preocupado.

— Começas a arrepender-te? — perguntou ela, tentando abstrair-se de
tudo o resto. Assim que ambos pararam, os pensamentos de Cara tinham
começado a invadir a sua mente, e ela sentia o passado a exercer a sua
pressão sobre si.

Ele abanou a cabeça.
— Nem um pouco. De que outra maneira poderia eu ter �cado a saber

que costumavas brincar debaixo da mesa de jantar como se esta fosse uma
gruta quando os teus pais faziam uma festa?

Ela abriu um sorriso ténue.
— Podias estar a fazer outras coisas num domingo.
Ele encolheu os ombros.
— Também tu. E lembra-te, prometi à Iris que viria contigo. Tenho a

sensação de que será melhor não contradizer a tua avó.
— És capaz de ter razão — disse ela.
— Senta-te e descansa — disse ele, movendo uma das cadeiras de jantar.
Mas ela não conseguia parar. Em vez disso, puxou um lençol ao seu lado.



Este deslizou para o chão e revelou o pesado cofre de ferro preto do tio-
bisavô.

— É isto? — perguntou Liam.
Ela pousou a mão no metal frio, a sua mente recordando todas as vezes

que o vira atrás da secretária do pai quando lhe ia levar uma chávena de chá
ou o chateava para obter a sua autorização para visitar um amigo que a mãe
não aprovasse.

— É isto.
— Tens a combinação? — perguntou ele, �tando o par de tranquetas e o

grande puxador de aço na porta.
Ela abriu a aplicação das notas no seu telemóvel e percorreu-as até ter

encontrado a combinação que ali havia guardado seguindo as instruções do
pai há vários anos. Precisou de duas tentativas — a tranqueta de cima estava
rígida — e, quando tentou abrir o cofre, o puxador quase não se moveu.
Empurrou com força, mas tudo o que o metal fez foi morder-lhe a pele.

— Importas-te? — perguntou ele, apontando para o puxador.
Quando o braço de Liam tocou ao de leve no seu, Cara estremeceu, e

depois pôs as mãos na cintura enquanto o via lutar para abrir o cofre. Era
uma coisa estranhamente antiquada, pedir a um homem que utilizasse a
força bruta para a ajudar a abrir algo. Já estava sozinha há tanto tempo —
mais tempo do que aquele que passara divorciada, a bem da verdade, se
pensasse no pouco que ela e Simon se tinham visto durante o último ano do
seu casamento. Ela não se importava de ser a sua própria salvadora de
tempos a tempos, se isso signi�casse a independência, mas concluiu que
também não se importava de aceitar a ajuda de Liam.

Ele resmungou e lançou o peso do seu corpo sobre o puxador. Ouviu-se
um clique, e ele afastou-se para o lado, �cando entre uma estante e uma
torre de caixas de cartão.

— Queres fazer as honras? — perguntou ele.
Quando ela abriu a porta do cofre, recordou-se de tudo de rompante. A

terrível viagem para casa a partir de Cúmbria, furiosa com Simon por tantas
razões e devastada por saber que jamais voltaria a ver os pais. Na realidade,
fora uma bênção, quando chegou a casa e percebeu que Simon se tinha



mudado para o quarto de hóspedes. Nunca mais voltaram a dormir juntos.
— Está tudo bem — disse Liam baixinho. — Estou mesmo aqui.
Ela ergueu os olhos e apercebeu-se de que Liam se ajoelhara à sua frente,

segurando-lhe as mãos.
— É só um cofre.
— Mas pertencia ao teu pai.
— Sim — sussurrou ela. — Era aqui que o meu pai guardava �cheiros

con�denciais dos seus casos e onde guardavam as joias da minha mãe. Tive
de percorrer as suas coisas depois da morte deles, e pareceu-me tão errado.

—  Fizeste o que teriam desejado que �zesses. Os testamentos eram
importantes.

Ela inspirou tremulamente e acenou com a cabeça.
— E agora temos de lidar com a caixa misteriosa da Iris. — Ele deu-lhe

um toque suave. — Pareces estar a colecionar mistérios, Cara.
O cofre estava mais cheio do que ela se recordava. Um dos colegas do pai

tinha retirado todos os �cheiros, mas ainda restava muita coisa. Havia uma
pequena caixa de veludo na prateleira de cima. Quando a abriu, viu uma
madeixa solitária do seu cabelo de bebé. Uma pasta continha as certidões de
nascimento e de casamento e fotogra�as dos pais no dia do casamento — o
vestido da mãe era cor de mar�m com um corte justo até à cintura e depois
rodado, costurado por ela porque odiava a moda da década de 1970, e o pai
usava um fato preto simples cujas lapelas revelavam a época. E encostado ao
fundo do cofre, na segunda prateleira, estava uma antiga caixa de madeira.

— Acho que encontrei — disse ela, mas ao puxar a caixa esta desalojou
uma pasta e lançou papéis por todos os lados.

—  Raios — praguejou baixinho. Ambos se curvaram para apanhar os
papéis, mas ela parou, erguendo um documento amarelado à luz. Tratava-se
de um antigo registo médico com «Iris Warren» cuidadosamente
datilografado no topo, seguido pela morada, pelo número de segurança
social, pela ocupação («doméstica»), pelo tipo sanguíneo («B») e pelas
alergias («nenhuma»).

— Porque teriam a minha mãe e o meu pai os registos médicos da minha
avó? — perguntou ela.



— A Iris realizou alguma cirurgia importante em determinado momento?
— perguntou ele.

Ela abanou a cabeça.
—  Então talvez tenham encontrado os registos quando lhe estavam a

limpar a casa. — Ele ergueu um papel. — Parece a certidão de nascimento
da tua mãe.

—  Isso é estranho. — Ela levou a mão ao cofre, retirou o �cheiro de
registos vitais que o pai ali mantivera e percorreu-o até encontrar a certidão
de nascimento da mãe. — Porque haveria ela de ter duas cópias?

Liam olhou de relance para o papel na sua mão.
— Isso explica. O que tens aí é a versão curta da certidão. Esta é a cópia

integral, com toda a informação parental. Talvez ela tivesse solicitado algum
documento governamental que exigisse a cópia integral da certidão.

Com um franzir de sobrolho, ela fechou a pasta com os registos e
deslizou-a de novo para a prateleira do cofre. Em seguida, virou a atenção
para a caixa da avó, que estava pousada, temporariamente esquecida, numa
mesinha de cabeceira que tinham destapado. Deslizou o dedo pela tampa de
madeira. Alguns riscos marcavam o acabamento, mas em tudo o resto nada
havia de extraordinário, de tal modo que mal se lembrava de a ter visto
enquanto procurava os testamentos.

— Vais abri-la? — perguntou Liam.
Ela �tou a caixa.
— Não. Não sem ela. Não lhe quero dar qualquer razão para não nos

contar tudo.
Não lhe quero dar qualquer razão para não explicar a sua relutância.
— Temia vir até aqui, sabes? Quase não dormi a noite passada — disse

ela.
— E agora que aqui estás? — perguntou ele.
—  É tudo tão triste. Quando o Jock me disse que eu teria de o

acompanhar nas visitas aos locais, senti-me entusiasmada. Queria aprender
mais acerca das pessoas que tinham as coisas que íamos vender. Acho que
ignorei quão emocional deverá ser para as pessoas que estão a vender as
coisas de um ente querido.



Conseguia sentir a solidez dele ao seu lado, �tando todas as coisas com um
olhar exterior.

— Queres que te diga o que vejo quando olho para este armazém? —
perguntou ele.

— O quê?
— Uma mulher dividida. Uma parte de si quer acreditar que tudo isto não

são senão coisas, mas outra parte sabe que são muito mais do que isso.
— Achas que tenho de tomar uma decisão em relação ao que fazer? —

perguntou ela.
— Estou a dizer que é complicado e não faz mal. As respostas a estas

perguntas nem sempre são claras. Agora — olhou de relance para o relógio
—, se queres ver a Iris, talvez consigamos chegar a tempo dos cocktails.

Pegando na caixa, Cara foi fechar o cofre. Fez uma pausa, com a mão no
puxador, �tando os registos que tinham encontrado. Seguindo um impulso,
agarrou neles, en�ando-os debaixo do braço, e fechou a porta. Não tinha a
certeza do porquê, mas queria tê-los consigo.

Cara foi avançando pelo armazém enquanto Liam agarrava nas camadas
que tinham retirado. Ele estava prestes a baixar a porta quando ela o
impediu com uma mão no braço.

— Acho — disse ela lentamente — que talvez seja tempo de encerrar este
capítulo. É tempo de começar a vender todas as coisas que não quero.

— Tens a certeza?
Ela acenou com a cabeça, olhando para ele de relance através das pestanas.
—  Importas-te de voltar aqui comigo um destes dias e dar uma volta a

tudo isto? Dava-me jeito a ajuda.
Ele baixou a cabeça, mas não depressa o su�ciente para que não visse o

pequeno sorriso que lhe embelezou os lábios.
— Será um prazer ajudar, Cara. É isso que fazem os amigos.
Enquanto ele baixava a porta e voltava a prender os cadeados, ela

questionou-se se realmente queria apenas que fossem amigos.
 

19 de agosto de 1941
 



Mais uma longa noite no cimo da caserna do Comando Antiaéreo, como
passámos a chamar ao nosso pequeno recanto no telhado. As sirenes começaram
a tocar logo depois das nove da noite, mas não foram vistos aviões do nosso
lado do Tamisa, embora conseguíssemos ver o brilho cor de laranja dos fogos do
lado sul, perto de Croydon.

Parece estranho, mas estas noites são piores do que aquelas em que vemos os
bombardeiros a voar ao nosso alcance. Passamos o tempo todo em alerta,
sabendo que a qualquer momento a Mary pode gritar o nome de um avião
alemão e teremos de entrar em ação. Não há tempo para hesitações quando os
segundos signi�cam a diferença entre um tiro certeiro e um rotundo falhanço.
Ainda assim, as noites podem ser longas e deixar os nervos em franja. É nestas
alturas que a Charlie diz que gostava que nos fosse permitido fumar:
«Malditas regras da RA e do ATS.»

Quando o Sol se ergueu esta manhã, estávamos prontas para beber um copo.
A Mary estava exausta, e as provocações do Williams e do Hat�eld tinham-se
tornado um bocadinho aguçadas de mais. Quando a Charlie vociferou com
eles, amuaram, e depois a Lizzie tentou cantar, mas o Cartruse mandou-a
calar. Quanto a mim, bem, eu estava com o meu próprio mau humor.

Foi a carta de ontem do Paul que me deixou assim. Ainda não acredito na
lata dele.
 

16 de agosto de 1941
 

Minha querida,
Devo dizer que estou surpreendido e desiludido com o facto de já se passar

mais de uma semana sem ter recebido uma carta tua. Sei que �zeste a viagem
do campo de treino para o teu novo posto, mas decerto poderias ter encontrado
tempo para me escrever, se tivesses tentado. Já basta que um homem se ressinta
desta guerra por estar a dar a volta à cabeça da sua miúda.

Dependo das tuas cartas, querida. Saber que estás à minha espera dá-me o
conforto de que necessito para entrar todos os dias no cockpit. É disso que
dependem todos os aviadores, mas talvez tenha avaliado mal a profundidade
dos teus sentimentos por mim.



Talvez seja pelo melhor que não possa viajar para Londres. Só te posso
adiantar que seremos enviados numa missão e que todas as licenças foram
revogadas. Sem exceções.
 

Ele escreveu mais, mas quase não consigo manter a caneta direita, tal a
raiva que me agita. Como pode ele pôr em causa o quanto gosto dele quando
me entrego em todas as cartas? Há meses que lhe escrevo todos os dias, sendo ele
aquele que só escreve de vez em quando. Durante duas semanas, recebo longas
cartas apaixonadas que me dizem o quanto ele me adora e me quer ver de
novo, e depois, durante uma semana, não há nada. Aceito-o porque sei que ele
estava a voar e eu a treinar; no entanto, agora que estou em missão ativa, não
me é permitido deixar passar algum tempo enquanto mudo de base e abato
bombardeiros? Por vezes, pergunto-me se ele não pensará que o Comando
Antiaéreo não passa de um círculo de costura, apesar de todas as suas
preocupações em relação aos perigos deste trabalho. Se ao menos soubesse que
ontem a bala de um caça passou tão perto que encontrei pó de tijolo no meu
cabelo quando regressámos à cantina.

Estou tão furiosa que era capaz de gritar!
 

 

20 de agosto de 1941
 

Escrevi ao Paul e disse-lhe que, se ele tinha tão pouca fé em mim, talvez
fosse melhor encontrar outra rapariga a quem escrever. Uma que não seja uma
artilheira e que possa �car casa, não fazendo outra coisa senão chorar por ele.
Disse-lhe que estava a agir como um homem que quer enfurecer a sua amada a
ponto de ela terminar tudo com ele.

Soube-me bem escrever aquelas palavras, a minha metade de uma discussão
adiada. Mas tal como depois de uma discussão, agora tenho dúvidas em
relação ao que disse, desejando poder voltar atrás. Temo pensar no que ele me
poderá responder. Se me responder.
 

21 de agosto de 1941



 

Esta noite não houve sirenes. Passámos o nosso turno na messe improvisada
que criámos no antigo gabinete ao cimo das escadas da caserna. Há uma
lareira elétrica e um fogão a gás portátil, pelo que podemos aquecer água para o
chá. O Williams, que é bastante dado às cartas, ensinou-nos a jogar póquer
para acompanhar o jogo de gin que algumas de nós já estávamos a jogar.
Apostamos os biscoitos que nos são atribuídos no �m de cada turno, poupando-
os para o jogo da noite seguinte. A Nigella está a revelar-se uma aluna
brilhante e todas as noites �ca com uma pilha de biscoitos, embora Cartruse
lhos roube mal ela vira as costas, alegando estar sempre com fome.

O nosso operador de rádio ainda não apareceu. E também ninguém veio
substituir a o�cial de artilharia Barker. A RA e o ATS parecem estar
satisfeitos em deixar-nos nas mãos do capitão Jones. Ele até não é mau.

Não recebi qualquer carta do Paul. Sei que ainda é demasiado cedo, ainda
assim �quei a palpitar quando a Mary trouxe o nosso correio.
 

24 de agosto de 1941
 

Não recebi nenhuma carta do Paul hoje.
25 de agosto de 1941

 

O que é que eu �z?
 

26 de agosto de 1941
 

Ele escreveu-me. Perto do �m, há alguns pontos onde a tinta está
esborratada, como se tivesse escrito tão depressa que não esperou para a deixar
secar antes de dobrar a carta e a colocar num envelope.
 

23 de agosto de 1941
 

Minha querida,
Recebi a tua carta e apercebi-me de como fui bruto e tolo. Como pude eu



duvidar da tua devoção? Negligenciei-te terrivelmente e estava a sofrer,
perguntando-me se me terias esquecido devido a outro homem. Talvez um dos
o�ciais de Londres ou um dos que aí se encontrem de licença. Não consigo
deixar de me perguntar se os homens com quem trabalhas estarão apaixonados
por ti. Claro que estão. Como podem não estar?

Sei que não é desculpa, mas comportei-me mal porque sinto muito a tua
falta. Saber que não poderia estar de licença foi um rude golpe e fui agressivo
contigo. Por vezes, é mais fácil convencer-me de que não gostas
verdadeiramente de mim — que escreves as tuas cartas porque tens pena de
um piloto que está demasiado apaixonado por ti para compreender que o nosso
tempo juntos na Cornualha não foi senão uma maneira de lhe ofereceres algum
conforto durante esta guerra. Nada mais.

Sabes, sem ti, querida, é como se faltasse uma parte de mim. Penso na nossa
tarde a beber champanhe naquele pequeno hotel nos penhascos por cima da
praia e naquelas vezes em que nos sentámos no cinema juntos, tão felizes
apenas por darmos as mãos. Mas essas recordações não são su�cientes para me
manter vivo quando estou a voar. Saber qual é o gosto dos teus lábios já não é
su�ciente. Preciso de os sentir contra os meus outra vez e de muito mais.

É uma cruel partida do destino encontrar a mulher que desejamos num
pequeno salão de aldeia na Cornualha, apenas para ser de novo transferido
para longe. Se pudesse levar a minha avante, envolver-te-ia em algodão e
enviar-te-ia para a segurança do campo com os meus pais.

Tudo o que posso fazer é rezar para que em breve possa estar de licença e
viajar até Londres e voltar a beijar-te. Se me perdoares.

 

Com todo o meu amor,
Paul

 

Os meus olhos encheram-se de lágrimas ao ler a sua carta, e tive de parar
para me recompor por duas vezes. Ele nunca me tinha dito que se preocupava
com a possibilidade de eu conhecer outro homem ou de que tudo isto não
passasse de um caso que eu não tivesse a coragem de abandonar. Se tivesse, tê-
lo-ia reconfortado dizendo-lhe a verdade. Amo-o, de verdade, e magoa-me



pensar que ele duvida disso.
Vou escrever-lhe e fazê-lo saber que está perdoado. Só gostaria de poder

dizer-lhe as palavras pessoalmente.
 



14

LOUISE

Não eram apenas as noites na caserna que mantinham a secção B ocupada.
As tardes eram passadas com brie�ngs e palestras e treinos constantes para
as manter atentas. Logo, tinham decorrido três semanas antes de o ATS e
de a RA terem concedido à secção B uma licença de 24 horas, e, quando
esta chegou, não restavam dúvidas de que Charlie, Vera e Louise iriam até à
cidade.

Foram a rir-se durante todo o caminho, no autocarro de Woolwich para
Shoreditch e depois até à estação de metro, �cando apenas sérias quando
viram a longa �la de pessoas que já aguardavam pela abertura dos portões
para se poderem espalhar pelas plataformas à procura de abrigo nessa noite.

Saíram na estação de metro de Monument e percorreram o caminho a pé
até chegarem à Catedral de São Paulo. Para onde quer que Louise olhasse,
Londres era uma cidade destruída e em reconstrução. Alguns dos locais que
tinham sido bombardeados não tinham muito movimento, e as teimosas
budleias �oresciam, as suas raízes agarrando-se ao pouco solo que se
espalhara sobre o que restava das casas. Noutros lotes, a poucas casas de
distância, homens subiam e desciam escadas presas aos telhados, entaipavam
as janelas e tentavam fazer os possíveis para dar uma nova resistência às
estruturas antes que o frio do outono chegasse.

Ainda assim, apesar da constante recordação da guerra, Charlie e Vera
�zeram os possíveis por mostrar a Louise as paisagens e os sons da capital.

— Se não estivéssemos em guerra e não houvesse racionamento, insistiria
para comermos gelados — disse Vera, que avançava do lado direito de
Louise enquanto as três raparigas, de braço dado, percorriam o
Embankment em direção às Casas do Parlamento, com o Big Ben a pairar
ao longe.



— Vamos ter de sonhar com tudo isso — disse Charlie, com um sonoro
suspiro.

Passaram por alguns soldados que levantaram a cabeça para as �tar.
— É como se conseguissem ver através dos nossos uniformes — disse

Vera, puxando a túnica.
— Tudo o que conseguiriam ver seriam os nossos calções — disse Charlie.
— Quem me dera que o uniforme fosse um pouco mais… elogioso —

disse Louise.
—  Jamais compreenderei como é que aquelas Wrens emproadas �caram

com melhores uniformes do que nós — disse Charlie com uma gargalhada
marcada por partes iguais de piada e ciúme pelo corte aerodinâmico
elogioso que as mulheres do ramo auxiliar da Marinha envergavam.

— A Vera devia ser uma Wren — brincou Louise.
— Sabes bem que eu não podia entrar no WRNS. Venho de uma família

do Exército — disse Vera.
— Mas são tão snobs, menina da escola de boas maneiras — disse Charlie.
O fungar de Vera não foi, sem dúvida, educado.
— Referes-te à escola que não me ensinou mais do que a forma de dar

indicações a criados e a entrar e a sair de um carro sem mostrar as cuecas?
— Destinada a ser uma senhora — disse Charlie.
— Oh, mas que ambição — disse Vera.
— O que preferias fazer? — perguntou Louise.
— Sinceramente, não sei dizer — disse Vera. — Só sei que não quero

fazer parte de comités e organizar festas de chá para obras de caridade,
como a minha mãe.

— Então e tu, Charlie? — perguntou Louise.
De imediato, Charlie pareceu ter sido atingida por uma timidez que não

lhe era caraterística, enquanto brincava com a máquina fotográ�ca que tinha
pendurada ao pescoço, um dos poucos bens que levara de Leicester para
Oswestry e daí para Woolwich.

— Não se vão rir? — perguntou Charlie baixinho.
— Não pode ser mais rocambolesco do que aquilo que eu queria fazer se

esta guerra não existisse — disse Louise.



Charlie pestanejou algumas vezes e depois sorriu.
— Está bem. Queria ser jornalista.
— Devias ter-te candidatado quando nos perguntaram o que queríamos

fazer, em Leicester — disse Vera.
Charlie abanou a cabeça.
— São trabalhos que dão aos homens.
— Nem todos — disse Louise.
— Ela tem razão. As coisas estão a mudar — disse Vera.
— Então não acham a minha ideia tola? — perguntou Charlie, e Louise

sentiu-se um pouco angustiada, porque alguém, a determinada altura da sua
vida, dissera à amiga que era tola. Tal como lhe tinham dito
consecutivamente que Haybourne seria a sua vida.

— Não é mais tolo do que a minha ideia — disse Louise �rmemente. —
Depois desta guerra, pensei que poderia viajar para a Califórnia e ver se lá
havia uma faculdade que me aceitasse. Quero estudar Matemática.

— Na Califórnia? — disse Charlie, de olhos muito abertos. — Parece
�car num outro mundo.

— Pois é, parece mesmo — disse Louise com um sorriso. — E isso não
seria maravilhoso?

—  Parem — ordenou Charlie, e todas estacaram abruptamente. Ela
ergueu a máquina fotográ�ca e apontou para um local onde o passadiço se
juntava a uma ameia de brincar. — Lou, vai para ali. Vou tirar-te uma
fotogra�a.

Louise revirou os olhos perante a atitude mandona de Charlie, mas foi
para onde lhe era pedido.

— Agora vira-te para a água — ordenou Charlie. — Ótimo. E olha para
mim. Diz-me onde queres viver na Califórnia.

— Oh, não sei — disse ela, a brisa agitando-lhe o cabelo.
— Hollywood? — perguntou Vera.
Louise abanou a cabeça.
— A minha prima Kate está obcecada com Hollywood, e eu gosto dos

�lmes, mas acho que preferia estar algures perto da praia. Toda a minha
vida vivi junto à água.



— Espero que seja mais limpo do que o Tamisa — disse Vera, espreitando
pela borda.

—  Tudo é mais limpo do que o Tamisa — murmurou Charlie, que
continuava a alinhar a fotogra�a. — Consegues rir-te?

Louise esforçou-se ao máximo para se rir enquanto espreitava por cima do
ombro.

Charlie ergueu os olhos.
— Importas-te de não transmitir a imagem de que estás a tentar suportar

uma festa de cocktail dolorosamente entediante?
— Então devo rir-me de quê? — perguntou ela.
— Do Hat�eld a cair de rabo no chão na noite passada — disse Vera,

voltando a emitir aquele fungar. — Nem acredito que ele adormeceu de pé.
Desta feita, a gargalhada de Louise foi genuína.
— É bem feito, quando se passa toda a manhã a tentar namoriscar com

uma das raparigas de serviço na cantina.
— Quem disse? — perguntou Vera.
— Disse o Cartruse — respondeu Louise.
— Já está. Podes mexer-te de novo, Lou. — Charlie preparou a película

para a fotogra�a seguinte. — Tu e o Cartruse são próximos, não são?
Outrora ela poderia ter corado, mas conhecia aquelas mulheres demasiado

bem. Viviam juntas, comiam juntas e lutavam juntas. Restava pouco a
esconder.

— Sinto algum carinho por ele, depois de ter deixado de ser tão rude no
campo de treino. É um amigo — disse ela.

— Então assegura-te de que o teu aviador não �ca com a ideia errada —
disse Charlie.

— Para que �casse com a ideia errada, o Paul teria de vir, de facto, a
Londres — resmungou Louise.
 

 

Apesar das semanas de provocações dizendo que iriam aproveitar as
primeiras 24 horas de licença em Londres para se espalharem com o vento e
terem, �nalmente, algum descanso umas das outras, toda a secção B se



reuniu num acordo silencioso na NAAFI nessa noite, perto das casernas
Charlton.

Louise atravessou as portas com Charlie e Vera, e o som entusiasmado dos
elementos das Forças Armadas a divertir-se aumentou à sua volta. Um
homem de membros compridos envergando um uniforme da RAF estava a
tocar I’ve Got My Love to Keep Me Warm ao piano e algumas raparigas da
WAAF10 nos seus distintos uniformes azuis estavam inclinadas sobre o
piano para namoriscar com ele.

— Eles estão ali — disse Vera, puxando pelo braço de Charlie e Louise e
guiando-as para lá de uns quantos marinheiros até às mesas onde Mary,
Nigella, Lizzie e Hat�eld estavam sentados.

Deixando-se cair numa cadeira, Charlie disse:
— Estou estafada. Acho que andámos por meia Londres hoje.
— O Cartruse e o Williams foram buscar chá — disse Mary.
— Continuo sem saber porque é que acabámos aqui e não num pub —

resmungou Hat�eld.
Lizzie tocou no braço de Hat�eld, e Nigella baixou o queixo com um

sorriso. Louise apercebera-se, durante as últimas semanas, de que Nigella
parecia ter progredido de uma paixoneta desesperada por Hat�eld para se
sentir levemente entretida por ele. Com alguma sorte, o membro mais
amável da sua unidade tinha decidido que Hat�eld, que se atirava a todas as
mulheres que com ele se cruzavam — com exceção das artilheiras da secção
B —, devia ser deixado em paz, mas Nigella era su�cientemente tímida para
que Louise não lho perguntasse. Vera, que assumira um papel que se
assemelhava ao de mãe-galinha, sabê-lo-ia por Nigella em breve.

— As turistas voltaram. — Williams riu-se enquanto tentava equilibrar
uma bandeja repleta de chávenas de chá e copos de sumo no seu esforço por
pousá-la.

— Cuidado! — disse Lizzie, mantendo-lhe o braço �rme.
— Onde está o Cartruse? — perguntou Vera.
Williams encolheu os ombros.
—  A falar com um tipo que conhece de Putney. Como foi a vossa

aventura?



— Parece que vimos Londres inteira — disse Louise —, mas estas duas
dizem-me que mal começámos.

— É uma pena que uma tão grande parte da cidade esteja destruída —
disse Mary.

— Até o Palácio de Buckingham foi atingido — disse Nigella.
— Achas que a princesa Isabel vai servir? — perguntou Lizzie.
— Ela só tem 15 anos. Esperemos que esta guerra não dure o su�ciente

para o descobrirmos — disse Vera.
— Dos teus lábios para os ouvidos de Deus — disse Williams, retirando

um cigarro de um maço envolto em papel.
—  Oh, não fumes isso ao pé de mim — disse Mary, os seus olhos

absolutamente desejosos. — É uma tortura ver-te.
— Tudo o que tenho de fazer é carregar os obuses — disse Williams, o

cigarro a oscilar enquanto lhe chegava um fósforo até a ponta �car cor de
laranja. — Não preciso de mãos �rmes.

— Eu nem sequer estou nos instrumentos — disse Mary, com um suspiro
e um olhar carregado de desejo para o cigarro.

— Eu sinto falta do álcool — disse Lizzie, afastando ligeiramente o sumo
de si. — Estou sempre pronta para um bom gin com água tónica.

— Podemos falar de algo que não os vícios a que já não nos podemos
dedicar? — perguntou Vera.

— Lou, como está o famoso tenente aviador Paul Bolton? — perguntou
Williams, sacudindo a ponta do cigarro no cinzeiro.

— Está ótimo, obrigada — disse ela, num tom elegante.
— Sabes, se fosses verdadeiramente leal ao Comando Antiaéreo, andarias

com um homem da RA, ou pelo menos com um homem do Exército. Não
um piloto. Estás mesmo a desiludir o nosso lado — disse Williams.

— Outra vez essa conversa — murmurou Charlie.
— Nesse caso, é uma pena que te conheça demasiado bem para alguma

vez sonhar estar contigo, Williams — disse Louise com um sorriso doce.
O resto da mesa riu-se, mas antes que Williams conseguisse responder,

um grito baixo e carregado de dor trespassou a meia-luz. Os elementos da
NAAFI estacaram quando um membro da WAAF se ergueu com esforço



de uma mesa perto dos fundos. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, e tinha a
boca aberta libertando soluços sobrenaturais. Apertava nas mãos um pedaço
de papel.

— Oh, meu Deus — disse Mary, fazendo o sinal da cruz.
Duas mulheres da mesa da WAAF rodearam-na, mantendo-a erguida

quando começou a deslizar para o chão. Num instante, Cartruse apareceu
do nada, levando a mulher para uma cadeira antes que ela desmaiasse.
Sentou-se ao seu lado, com as mãos pousadas nos braços da mulher,
enquanto ela balançava para trás e para a frente, os soluços cada vez mais
ruidosos.

— Recebeu um telegrama — disse Vera, a boca uma �na linha branca.
Louise ergueu o olhar e viu uma o�cial da WAAF que se levantava,

desajeitada, ainda que respeitosamente, com os olhos �xos na mulher em
sofrimento. Não teve de perguntar para saber que tinha sido a o�cial a dar a
notícia. Desaparecido ou morto em combate. Fosse como fosse, a mulher
tinha perdido alguém.

Os seus pensamentos saltaram de imediato para Paul. Se ele morresse, ela
poderia não o saber senão passadas várias semanas. Não era sua mulher. Não
era da família. Sendo apenas namorada, não tinha qualquer direito o�cial
sobre ele. Seria a mãe a abrir o telegrama. Louise dependeria da atenção dos
homens da sua unidade que tivessem ouvido falar dela. Um deles teria de ir
buscar uma carta aos bens de Paul para encontrar o seu número de
identi�cação militar.

Sentiu um nó no estômago perante tal pensamento. Podia apenas rezar
para que Paul se mantivesse em segurança.

Dois sargentos da RAF surgiram ao lado da mulher chorosa, ajudando as
suas amigas a erguê-la e a levá-la para o exterior da NAAFI. Todos
observaram a porta que se fechava atrás deles, mergulhando o espaço num
silêncio desconfortável.

Passados alguns instantes, as pessoas começaram a mover-se de um lado
para o outro, mas o homem que tinha estado a tocar piano baixou a tampa
do teclado e deslizou do banco.

Louise observou Cartruse, que se aproximava da mesa, o rosto ainda mais



solene do que o habitual. Deixou-se cair na cadeira ao lado dela e deslizou
uma mão pelo maxilar.

— Foi o marido — disse ele, passado um instante. — Casaram-se em
janeiro, antes da sua partida. — Todos murmuraram em simpatia, mas ele
prosseguiu. — Os pais dela foram mortos no Blitz, por isso ela alistou-se.
Disse que já não tinha mais ninguém.

— Foi simpático da tua parte confortá-la — disse Louise.
— Que conforto se pode oferecer a uma mulher que passa por algo assim?

O que se diz? — perguntou ele.
Louise pousou a mão no braço dele, e ele ergueu os olhos para ela. Tinha

uns olhos tão cansados.
— Diz-se o que se pode — respondeu ela.
A boca dele retorceu-se, mas passado um instante deu-lhe uma

palmadinha na mão.
Nessa noite, Louise escreveu a Paul apenas uma linha.
 

Amo-te. Diz-me que também me amas. Esta noite preciso de o ouvir.

 

10 Women’s Auxiliary Air Force (Força Aérea Auxiliar das Mulheres). [N. T.]



15

CARA

Estavam a 20 minutos de Widcote Manor quando Liam quebrou o silêncio
que pairava no carro desde que tinham deixado Londres.

— Vais contar-me o que aconteceu? — perguntou.
Liam não precisava de dizer mais nada. Cara sabia o que ele queria ouvir,

e pela primeira vez em muito tempo sentiu que devia começar por contar a
história a alguém que não tivesse visto toda aquela fealdade a desenrolar-se.

— O meu ex-marido não era a pessoa que eu pensava, ou talvez fosse e eu
não conseguisse vê-lo no início. Tudo começou quando o Simon foi
despedido em 2015 e todas as suas promessas de encontrar um novo
emprego nunca deram em nada.

— É um mercado difícil — disse Liam.
— Estás a ser muito, muito gentil. Quando tudo aconteceu, ele parecia

determinado a arranjar outro emprego. Um melhor. Contudo, ao �m de
alguns meses de procura, desistiu.

» Na faculdade, tinha-se tornado próximo de um grupo de amigos em que
todos eram membros de clubes privados que passavam os �ns de semana em
festas e jogavam polo no verão. Vivíamos confortavelmente com os nossos
salários, mas não conseguíamos acompanhá-los, embora o Simon tentasse.

» Depois de ter perdido o emprego, tudo piorou. Tínhamos comprado a
casa e dependíamos do meu rendimento para pagar o empréstimo e tudo o
resto. Sim, o mercado de trabalho era difícil, mas ao �m de algum tempo
apercebi-me de que ele não estava à procura de emprego. Comecei a
descon�ar de que parecia estar constantemente a encontrar-se com um
qualquer amigo da faculdade e fui consultar os movimentos do cartão de
crédito. A�nal, enquanto eu estava no trabalho, ele ia comer a restaurantes
caros ou frequentava o clube. Jogos de ténis, golfe, dias passados no Lord’s,



torneios de póquer. Passou uma tarde numa corrida de carros Morgan
antigos em Malvern Hills. Isso custou-nos alguns milhares de libras, a
juntar a outros milhares de apostas perdidas.

Liam estremeceu.
— Sabias?
Cara suspirou e apertou a cana do nariz.
—  Sabia de uma parte, mas não de tanto quanto deveria. Estava a

trabalhar mais do que alguma vez tinha trabalhado na minha vida, para
poder contabilizar tantas horas quanto possível porque disse a mim mesma
que era a única maneira de nos mantermos solventes. A verdade é que eu
queria trabalhar. Sabia que nos estávamos a afastar, e era mais fácil �car
longe do que lidar com isso.

Ela cruzou os braços junto ao peito. Pensar sobre toda aquela confusão
nunca deixava de a fazer sentir-se uma idiota. Sabia que Simon gostava de
manter as aparências, mas pensara que era simples competitividade
masculina, nunca tendo acreditado que ele fosse capaz de os levar a um tal
nível de dívida que, se ela não lhe tivesse posto um travão, teria signi�cado a
bancarrota. Tinha sido enganada, mas as provas tinham estado sempre à sua
frente. Ela deixara que aquilo acontecesse.

—  Certa tarde, deixei de poder continuar a ignorar — disse ela. —
Cheguei a casa do trabalho mais cedo com uma enxaqueca. O Simon estava
desmaiado no sofá, com uma garrafa de gin ao seu lado, e o telemóvel
apitava com mensagens dos amigos a perguntar onde estava. Tinha
prometido aparecer para um jogo de póquer de apostas elevadas, mas tinha
�cado demasiado bêbedo.

» Não sei porque é que foi isso que me fez despertar, mas fui diretamente
ao escritório e comecei a percorrer os registos. Encontrei sete cartões de
crédito nos nossos nomes que nunca tinha visto, todos eles no limite ou
perto disso. Avisos de incumprimento. Recibos de casinos e notas de crédito
para dívidas de jogo privadas. Havia contas por pagar de serviços básicos e
do empréstimo da casa. Abri a nossa conta conjunta e apercebi-me de que
ele tinha vindo a levantar cada vez mais dinheiro todas as semanas. Não me
tinha apercebido antes porque ele assumira o pagamento das contas, dado



que não estava a trabalhar e tinha mais tempo.
» Quando �cou sóbrio o su�ciente para que pudéssemos conversar nessa

tarde, disse-lhe que sabia de tudo e que queria uma explicação. Ele assumiu
uma postura defensiva, e quando lhe perguntei se tinha um problema com o
jogo e com a bebida, ele negou-o. — Ela olhou de relance para Liam, que
continuava a olhar em frente, as mãos a agarrar o volante. — Nessa noite,
esgueirou-se para fora de casa. Quando acordei, de manhã, ainda não tinha
regressado. Entrei na sua conta de e-mail e descobri o recibo de uma
aplicação de aluguer de carros. Tinha ido para o Park Tower Casino em
Knightsbridge.

— Foi a gota de água? — perguntou Liam.
Ela riu-se.
— Não, claro que não. Seguiram-se quatro meses de discussões e choros e

de promessas de que haveria de arranjar ajuda, mas eu chegava a casa e
encontrava-o bêbedo ou desmaiado. Depois, um condutor embriagado
chocou contra os meus pais. Recebi o telefonema do hospital dizendo-me
que estavam em estado crítico. Morreram antes que eu lá conseguisse
chegar.

» No dia a seguir ao funeral, fui ao gabinete do meu advogado e preenchi o
pedido de divórcio. — Não era toda a história, mas era o máximo que estava
disposta a dizer ali, naquele momento. E mesmo aquilo tinha sido difícil.

» Como condição do divórcio, paguei as dívidas do Simon e ele abriu mão
de tudo o resto. A casa, os carros, o mobiliário.

— As coisas que vimos no armazém — calculou Liam.
— Sim. Eu só queria fechar a porta a tudo isto.
— É algo que consigo compreender — disse ele.
— Foi o que �zeste quando descobriste acerca da Vivian e do teu melhor

amigo? — perguntou ela baixinho.
Foi a vez de ele se rir.
— Não me limitei a abandoná-la, lembras-te? Mudei toda a minha vida,

uma vez que saí do país. Cheguei ao Oregon no início do verão e tranquei-
me no meu escritório e no meio dos arquivos, a fazer investigação para um
artigo que tinha sido convidado a escrever para um jornal académico. Passei



a maior parte desse tempo no meio de um nevoeiro cerrado.
Ela acenou com a cabeça, a sensação era-lhe bastante familiar.
— Acho que passei os seis meses depois de os meus pais terem morrido

em estado de fuga. Há tantas coisas que não me lembro de ter feito, embora
estejam no meu calendário.

—  Se �zermos tudo o que pudermos para nos convencermos de que é
normal, somos normais até ao dia em que quebramos. Foi quatro meses
depois de me ter mudado, quando cheguei a casa e descobri um embrulho
nos degraus da frente. Era uma máquina de pão de um velho amigo da
faculdade e da sua mulher que tinha sido enviada como presente de
casamento. Ao que parece, a Vivian tinha-se esquecido de os avisar quando
contactou toda a gente para os noti�car do cancelamento do casamento, e
eles localizaram-me em Reed e pensaram que íamos adorar a surpresa. Abri
o presente, e, quando dei por mim, estava a chorar desalmadamente sobre o
chão laminado da minha cozinha arrendada.

— Isso é terrível — disse ela.
Ele encolheu os ombros.
—  Não sei. Ficaram tão horrorizados quando descobriram, que se

recusaram a deixar-me devolver a máquina de pão. Comi pão fresco sempre
que quis durante dois anos, até ter regressado a Barlow e ter sido obrigado a
deixá-la para trás.

Ela inclinou a cabeça para o lado.
— O tipo de relação errada?
— Exatamente — disse ele.
— Tive um momento assim no Waitrose. Agarrei num saco de granola

porque sabia que já tínhamos pouca na despensa, e apercebi-me de que já
não existia um «nós» e que eu odiava granola e que nunca mais tinha de
voltar a comprá-la.

—  Pelo menos aconteceu num supermercado elegante — disse ele,
passado um momento. — Também choraste desalmadamente?

Ela deu uma gargalhada, a tensão que sentia diminuindo um pouco.
— Tinha rímel. Garanto-te que o meu choro desalmado foi pior do que o

teu.



— Sabes o que é que descobri que é a única coisa que funciona? Falar
sobre isso. Sei que é um cliché, mas depois da máquina de pão, obriguei-me
a falar com a minha irmã e a minha mãe. — Liam olhou de relance para
Cara quando a placa da saída para Widcote Manor se tornou visível. — E
agora estou a falar contigo.

Quando o carro deslizou para a serpenteante estrada de serviço repleta de
budleias que �oresciam tarde, apercebeu-se de que ele tinha razão. Tinha
falado com ele e sentia-se melhor — como se �nalmente tivesse tirado um
peso que transportava sobre o peito. Quase não se conheciam, e isso não
fazia sentido, mas Liam fazia-a, de algum modo, sentir-se mais leve, mais
calma, mais como ela própria. A sua simples companhia transportava-a de
regresso ao mundo.

— Obrigada, Liam — disse ela enquanto estacionavam à porta do prédio
da avó.

—  Porquê? — perguntou ele, virando todo o seu corpo para ela pela
primeira vez desde que tinham deixado Londres.

Ela abanou a cabeça.
—  Por teres concordado em ir com a tua vizinha divorciada ao seu

armazém. Por conduzires. Por me ajudares com o diário. Por gostares da
minha avó.

— Quero que saibas que gostaria da Iris quer ela fosse ou não tua avó.
— Mesmo quando está a namoriscar contigo? — perguntou ela.
— Especialmente nessa altura.
Ela moveu a cabeça na direção do banco de trás.
— Então suponho que devamos levar-lhe aquela caixa.
— E esperemos que até ao �m do dia encontres a resposta para mais um

mistério.
Liam saíra do carro e contornara-o até ao outro lado, antes que ela tivesse

tempo de tirar a mala do banco de trás. Ele abriu a porta para que ela saísse,
e aquilo quase lhe pareceu o início de algo.

No elevador, Cara agarrava-se à caixa, �tando os números que se iam
iluminando: um, dois, três.

— Estás nervosa? — perguntou Liam quando as portas se abriram no piso



da avó dela.
Os músculos do maxilar estremeciam enquanto tentava articular o que

estava a sentir.
— Não sei. A minha avó escondeu de mim esta parte da sua vida durante

tanto tempo. Inicialmente, não pensei muito nisso, mas agora…
— Agora perguntas-te porquê. — Ele terminou a frase por ela. — Acho

que está na hora de lhe voltares a perguntar.
Cara bateu à porta, e quase de imediato a porta abriu-se, como se a avó

estivesse à espera dela.
— Cara, trouxeste de novo o teu professor atraente.
— Olá, Iris — disse Liam, beijando o rosto da avó de Cara.
Em vez de continuar a namoriscar com ele, os olhos de um azul aquoso da

avó pousaram-se na velha caixa de madeira.
— Encontraste-a.
Cara assentiu com a cabeça.
— Primeiro um chá. — A avó olhou de relance para o relógio. — Ou algo

mais forte. Já são quase cinco horas.
A expetativa tremeluzia na divisão enquanto conversavam sobre a viagem

de ida e volta a Londres, o estado do armazém e o teor alcoólico das bebidas
da avó. Por �m, quando estavam todos instalados com um gin e uma água
tónica, Cara apontou para a caixa.

— Estava no cofre, tal como disseste. Nem acredito que não me lembrava
de a ter visto quando estava à procura do testamento dos meus pais.

A avó deslizou a mão pela madeira sem acabamento.
— Já me perguntei muitas vezes se �z bem ao tê-la guardado.
Cara susteve a respiração enquanto a avó erguia a tampa com o triste

sorriso de uma mulher que se vê obrigada a revelar coisas de que se queria
esquecer.

— Por onde queres que comece? — perguntou a avó, espreitando para as
coisas dentro da caixa.

— Pelo início — disse Cara.
— Alistei-me logo que �z 18 anos — disse a avó. — Nessa altura, estava

em vigor o recrutamento das mulheres jovens e solteiras, mas eu ter-me-ia



alistado independentemente disso. Barlow não testemunhou o tipo de
bombardeamentos que os portos e as cidades industriais haviam sofrido,
mas a guerra estava presente em todo o lado: nos �lmes que víamos, nos
jornais que líamos, nos programas de rádio que ouvíamos. Todos conheciam
um rapaz que tinha ido combater e uma rapariga que desempenhava as
funções de médica ou condutora ou secretária.

» Mas a guerra não era apenas uma horrível tragédia. Também era uma
aventura. Eu estava convencida de que ia ser enviada para Malta, Itália ou
um qualquer local exótico. Em vez disso, �quei destacada em
Buckinghamshire. — A avó deu uma gargalhada quando Cara se recostou
um pouco. — Eu disse-te que a história não era grande coisa.

— Foste destacada para que funções? — perguntou Cara.
A avó acenou com a mão.
— Era secretária. Inicialmente, não era mais do que uma mensageira, a

correr entre gabinetes do Exército, mas eu tinha jeito para tomar notas e
sabia escrever à máquina, graças a um curso de secretariado que tinha feito
aos 17 anos.

A avó retirou um pedaço de papel da caixa e entregou-o a Cara.
— Aqui está uma fotogra�a minha no dia em que saí de casa.
Cara olhou para a imagem de uma avó ainda muito jovem parada diante

de uma porta branca, envergando roupas civis e exibindo o mesmo sorriso
brilhante que Cara tão bem conhecia. Passou a fotogra�a a Liam.

— O meu velho livro de rações — disse a avó, passando o livro verde com
�nas páginas secas que estalavam sob os dedos de Cara. «Iris Parsons» estava
escrito em espirais de tinta azul na parte da frente.

» Não o utilizei até ser desmobilizada no �nal da guerra. Nessa altura,
recebemos cupões de roupa, cigarros e chocolate, e depois mandaram-nos
embora.

» E aqui estão as cartas que o Steve me escreveu. Lembras-te do avô,
Cara?

Ela abanou a cabeça.
— Só um bocadinho.
A avó acenou com a cabeça.



— Eras muito nova quando ele morreu. Era um bom homem. — A avó
ergueu um molho de cartas preso com uma �ta de um rosa-pálido. — Foi
por isto que eu pedi ao teu pai que guardasse a caixa no cofre. Estas cartas
são mais preciosas para mim do que tudo o resto.

— Posso lê-las? — perguntou Cara.
— É melhor que me deixes dar uma vista de olhos primeiro. O nosso

romance era tumultuoso. Casámo-nos quatro meses depois de nos
conhecermos, embora quase não tivéssemos passado tempo juntos. A paz
tinha sido declarada na Europa, e o teu avô tinha sido transferido para a
Alemanha para ajudar com a desmobilização. Escrevia-me cartas de amor
que teriam feito corar os censores.

Liam deu uma gargalhada e Cara corou de novo.
— Avó!
A avó arqueou uma sobrancelha.
— Para que saibas, já fui jovem.
— Não duvido — resmungou Cara.
A avó pôs os óculos e deslizou os olhos pela primeira carta do molho.
— Toma. Esta não irá ferir os teus jovens olhos.
Cara pegou nela de modo hesitante e leu em voz alta:
— «Querida Boudicca11…» Porque é que ele te chamava Boudicca?
— Porque ele costumava dizer que eu era a rainha dos Bretões, e, quando

combatêssemos, jamais me renderia.
—  «Querida Boudicca» — recomeçou Cara. — «As noites estão agora

mais frias e dizem que é possível que vejamos neve esta noite. Sei que digo
isto em todas as minhas cartas, mas quem me dera estar a dançar de novo
contigo.»

— Tínhamo-nos conhecido num baile em Londres — interrompeu a avó.
Cara continuou a ler.
— «Em vez disso, estou numa tenda miserável com o Miller e o Harrison

como companhia. Preferia estar de novo às portas do teu aboletamento em
Fenny Stratford. Sinto muitas saudades tuas…»

— Disseste Fenny Stratford? — perguntou Liam.
—  Sim. É provável que tenha sido o lugar mais aborrecido de toda a



Inglaterra durante a guerra, mas pelo menos estávamos em segurança —
disse a avó.

— Onde �ca isso? — perguntou Cara.
— Já te disse. Em Buckinghamshire — disse a avó.
— Para quem �zeste secretariado? — perguntou Cara.
A avó encolheu os ombros.
—  Para quem quer que precisasse de mim. Na altura, existiam ali

gabinetes do Exército, tal como por toda a Inglaterra.
— Qual era a sua base de operações? — insistiu Liam.
— Acredito que me cabe a mim contar esta história, meu jovem. Se mo

permitires — disse a avó abruptamente.
O ar estalava de tensão, e os olhos de Cara saltavam entre Liam e a avó.

Sim, ele tinha feito algumas perguntas, mas nada de incomum. Estava
curioso, tal como ela.

A avó, parecendo aperceber-se de que tinha sido rude, pousou uma
fotogra�a que tinha nas mãos e disse:

— Peço desculpa, Liam. Não queria ser indelicada contigo… é que estou a
�car com uma certa dor de cabeça.

Mas Cara já a conhecia — a avó �zera aquilo demasiadas vezes antes.
Cara não lhe ia permitir pôr um �m à conversa. Desesperada por manter o
�uxo da conversa, Cara mergulhou a mão de novo na caixa e retirou uma
fotogra�a.

— Fala-me desta — exigiu.
Ela ergueu a fotogra�a da avó, jovem e bela, de pé ao lado de um homem.

Ele tinha o braço em volta da cintura dela, como se alguém os tivesse
interrompido enquanto dançavam e tivessem olhado para trás.

— Este é o Edwin Godfrey — disse a avó, de voz carregada.
— Quem era ele? — perguntou.
— O meu o�cial superior.
— Dançavam juntos? — perguntou Cara.
— Por vezes, as regras podiam ser algo �exíveis — disse a avó.
Cara tirou outra fotogra�a da caixa.
— E este?



A avó estava sentada entre dois homens, Edwin Godfrey e um outro, e
tinha a cabeça inclinada de tal modo que o seu cabelo tocava no cabelo de
Edwin.

— Oh, quem sabe? — disse a avó, agarrando rapidamente nas fotogra�as
dela com Edwin Godfrey.

Pressentindo que estavam num tema delicado, Cara disse:
— Estava algo mais no cofre.
— E o que era, querida? — perguntou a avó distraidamente, enquanto

guardava as fotogra�as por baixo do molho de cartas do avô.
— Porque é que a mãe tinha os teus registos médicos?
A avó imobilizou-se, os olhos �xos nas mãos.
—  A tua mãe estava a guardá-los para mim. Ficaram tantas coisas

desorganizadas durante a mudança.
— Avó — disse Cara com cuidado. — Vou voltar a perguntar-te: qual foi

a razão da discussão? Eu conseguia ouvir a opinião da mãe, mas não a tua.
De imediato, a sua avó vibrante e irrepreensível �cou pálida como cera,

aparentando a idade que realmente tinha.
— Foi a última conversa que tive com a minha �lha. Uma discussão. Uma

discussão ridícula e estúpida.
— Teve alguma coisa que ver com a razão por que te recusas a falar acerca

deste período da tua vida? Não te julgarei quanto às coisas que tiveste de
fazer. Foi uma época diferente — disse Cara.

— Não insistas comigo, Cara. Não em relação a isto.
— Mas avó…
A avó levantou-se, imperiosa como uma rainha.
—  Já é hora de te recordares de que és a minha neta e que eu mereço o

respeito de ser deixada em paz quando te digo que não quero falar acerca de
alguma coisa.

— Iris, ela quer apenas respostas — disse Liam.
A avó virou-se para ele.
— A sério, meu jovem, isto não te diz respeito.
— Não te zangues com ele — disse Cara. — Ele não fez nada de errado.
— Acho que deviam ir-se embora os dois.



—  Iris, se disse algo que a perturbou, peço desculpa — disse Liam,
tentando reparar o que fora subitamente quebrado.

A avó acenou rigidamente com a cabeça e, pela primeira vez na sua vida,
Cara �cou zangada com ela. Liam só estava a tentar ajudar e não merecia
ser o alvo da ira de ninguém. Mas não era só isso. Nesse momento, teve um
sentimento de lealdade para com ele e sentiu-se igualmente protetora.

Mas aquele não era o lugar para o revelar. Em vez disso, pegou na caixa e
dirigiu-se para a porta, com Liam atrás de si.

— Vamos deixar-te em paz, avó — anunciou Cara. — Gostaria de levar a
caixa comigo.

— Duvido que encontres aí alguma coisa que te interesse — disse a avó
com relutância.

— É isso que tenho tentado explicar. Tudo em relação a ti me interessa. És
a única família que me resta, e magoa-me saber que guardas segredos de
mim, independentemente da forma como te pergunto.

Os olhos da avó saltaram para as cartas, e ela baixou-se para as apanhar e
segurou-as contra o peito.

— Deixa-as comigo.
Cara acalmou-se um pouco ao ver a avó agarrada àquela ligação com o

passado, como se segurá-las lhe devolvesse o marido.
— Claro.
Cara e Liam já tinham transposto a porta e iam a meio do corredor

quando Cara se apercebeu de que tinha saído sem se despedir
adequadamente. Virando-se, disse «Amo-te daqui até à Lua…», mas tudo o
que viu foi a porta do apartamento da avó a fechar-se.

Era ridículo, a sério — não passava de uma coisa tonta que diziam desde
que Cara era menina —, mas era a primeira vez na sua vida que a avó não
respondia com o seu habitual «E de volta à Terra».

Depois de ter �tado a porta durante um instante, uma mão pousou-se no
fundo das suas costas. Liam.

— Estás bem? — perguntou Liam.
— Ela nunca �cou assim comigo antes — disse Cara.
Avançando cuidadosamente, ele tirou a caixa das mãos dela. Estava a



apertá-la com tanta força que os nós dos dedos tinham �cado brancos.
— Por vezes, recordar o passado pode ser doloroso. Para todos — disse

ele, enquanto se dirigiam para o elevador que os aguardava.
— Tudo o que quero é saber.
— Mesmo que descubras coisas de que te arrependas? Acho que te deves

preparar para o facto de a Iris não querer que saibas porque se trata de algo
que teme poder alterar a vossa relação.

Tal como a discussão que tinha marcado a relação da avó com a mãe
imediatamente antes da morte desta. Nesse momento, Cara sentiu pena
pela avó, sabendo que as últimas palavras que trocara com a �lha seriam
para sempre uma discussão sem qualquer hipótese de desculpas.

Quando chegaram ao carro, Liam apoiou a caixa na anca para poder abrir
a porta. Antes de regressar ao lugar do condutor, entregou-lha.

—  Lamento que a minha avó tenha sido ríspida contigo — disse ela,
enquanto ele ligava o carro.

Liam abanou a cabeça.
— Não faz mal.
—  Porque é que lhe perguntaste qual era a sua base de operações? —

perguntou Cara.
Liam hesitou durante uma fração de segundo antes de enterrar um pouco

mais os óculos no nariz e soltar o travão de mão.
— Por vezes, �co �xado nas coisas.
— Tens a certeza? Porque se precisas de consultar alguma coisa, podes

trazer o teu portátil. Eu podia fazer o jantar e…
— Não.
A rejeição imediata fê-la recuar.
Liam passou a mão pelo cabelo.
— Desculpa, mas tem sido um dia longo e amanhã tenho uma palestra em

Charlemagne. Estou a tentar descobrir uma maneira de me assegurar de que
75 miúdos de 18 anos não a utilizam como maneira de recuperarem o sono.

O desejo de lhe oferecer ajuda assaltou-a. Podia ouvi-lo enquanto ele
percorria os seus apontamentos e… o quê? Ajudá-lo a preparar a palestra?
Não era nenhuma especialista nem uma colega de con�ança. Era apenas



uma vizinha, uma mulher outrora destroçada que começava agora a
recuperar a sua vida. Que homem haveria de querer envolver-se em toda
aquela confusão?

— Não, tens razão — disse ela, forçando a sua voz a assumir uma falsa
alegria. — Eu também me deveria preparar para a minha semana.

— Talvez noutra altura — disse ele.
Ela acenou com a cabeça e virou o olhar para a janela. Passou o resto da

viagem de regresso a casa com vontade de que chegassem a Elm Road tão
depressa quanto possível e desejando que ele pudesse conduzir para sempre,
porque temia que não houvesse outra ocasião como esta.
 

14 de setembro de 1941
 

Ainda não tive notícias do Paul. Quero �ngir que isso não me preocupa,
mas, na verdade, vai-me roendo por dentro. Disse-lhe que o amava, e até
agora, nada.

Não lhe devia ter pedido que me dissesse o mesmo. Se ele não me amar…
nem quero pensar nisso, mas penso. Constantemente.

Achei que estava a esconder bem a minha preocupação — nem mesmo a Vera
e a Charlie me disseram alguma coisa —, mas esta manhã, ao deixarmos a
caserna, o Cartruse veio falar comigo.

— Há algo de errado. Vais dizer-me o que se passa?
Senti-me de tal modo sobressaltada que estaquei nas escadas que desciam

para a rua.
— Como assim?
Ele semicerrou os olhos, �tando-me contra o sol que se erguia antes de tirar

um cigarro e de o ter acendido, expelindo o fumo pelo canto da boca para não o
lançar para cima de mim.

— Já nos conhecemos há tempo su�ciente para que seja óbvio quando algo te
incomoda.

— Mais ninguém reparou.
Ele abriu a boca, mas depois voltou a fechá-la com igual velocidade,

en�ando o cigarro no canto da boca e abanando a cabeça.



— Não tens de falar sobre isso, se não quiseres. É uma prerrogativa tua. Só
quero que saibas que alguém se apercebeu.

Talvez devesse ter contado ao Cartruse os meus receios — que estou a perder
o Paul —, mas houve algo que me fez conter. Não parecia certo, e por isso
regressámos a Woolwich Depot sem trocarmos mais nenhuma palavra.

 

11 Boudicca (também grafado Boadiceia) foi uma rainha celta que liderou uma revolta contra os
romanos na Bretanha em 60 ou 61 d. C. [N. T.]
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LOUISE

— Alguma coisa, artilheira Rogers? — gritou o capitão Jones do seu posto.
Louise ergueu o pescoço para procurar no céu que clareava lentamente,

enquanto Mary olhava de novo através do seu visor. As luzes sobre Londres
ainda percorriam os céus, mas há mais de uma hora que os operadores e os
holofotes não captavam nada. Parecia que a última onda de bombardeiros
alemães tinha dado meia-volta e regressado à costa pouco depois das 4 horas
da manhã.

— Nada — con�rmou Mary com um abanar de cabeça.
— A partir do momento em que soe a sirene… — O som dilacerante da

sirene interrompeu o capitão e ele emitiu uma gargalhada abafada. — À
vontade. Bom trabalho.

Na realidade, não tinha sido um bom trabalho. Uma mão-cheia de caças e
três bombardeiros tinham passado pela sua mira, mas nenhum se encontrara
a uma distância su�ciente para que a secção B conseguisse um disparo
e�caz. O melhor que tinham conseguido fora perturbar um pouco os
aviadores alemães. Mas era o último dia de serviço antes de uma licença de
72 horas, e todos eles estavam aliviados.

Estavam a meio de setembro e as noites tinham começado a �car frias,
aqueles turnos longos e ine�cazes tornavam-se cada vez mais difíceis de
suportar. Há duas noites, nem o capitão Jones se opusera quando Hat�eld
convencera Lizzie a cantar algumas baladas enquanto Williams a
acompanhava com um assobio.

Os elementos da secção B resmungavam e esticavam os pescoços doridos
enquanto desciam os cinco lanços de escadas até à rua.

— Palestra de identi�cação de aviões às 14 horas na quinta-feira, quando
regressarem — lembrou-lhes o capitão Jones.



Eles acenaram com a cabeça, cansados, e começaram a avançar em direção
aos seus respetivos aboletamentos. Os homens tinham começado a
acompanhar as mulheres, dado que o aboletamento do ATS �cava a
caminho das casernas Charlton. Cartruse pôs-se ao lado de Louise, como
fazia com cada vez mais frequência nas últimas semanas. Charlie costumava
brincar, dizendo que ele gostava dela, mas ela ignorava-a. Tinha Paul,
embora parecesse que já não sabia notícias dele há uma eternidade.

— Quanto tempo achas que se irá passar até que todos descubram? —
perguntou Cartruse.

— Desculpa? — perguntou Louise.
Ele acenou com a cabeça para trás de si.
— Os pombinhos.
Ela olhou de relance e viu Lizzie e Williams, que avançavam a alguma

distância de todos os outros, as cabeças muito juntas.
— Pombinhos?
— Não te parece?
Olhando de relance para trás, teve de admitir que ele, provavelmente,

estava certo.
— Uma semana, talvez menos. Somos muito metediços.
Ele sacou de um maço de cigarros e acendeu um, as mãos grandes a

envolver a chama para a proteger do vento matinal.
— Vocês são um grupo de mulheres metediças.
Ela deu-lhe uma cotovelada.
— Ninguém é pior do que vocês os três.
— Isso não é verdade — objetou.
— Achas que o Jones vai ter alguma coisa a dizer, tendo em conta que

trabalham juntos e isso?
— Essa foi uma das preocupações quando foram anunciadas as baterias

mistas — disse ele.
— E eu que pensava que era só por sermos o sexo fraco.
— Nesse aspeto, acho que já provaram que estavam todos errados. Vocês

são feitas de algo mais duro do que muitos dos homens com quem cresci. E
eles não fazem parte da RA — disse ele, batendo com orgulho no crachá da



sua boina.
— Já alguém te disse que os homens da RA têm-se em grande conta? —

perguntou ela enquanto contornavam a última esquina.
Mas qualquer que tenha sido a resposta de Cartruse, esta perdeu-se,

porque à porta do aboletamento, no seu uniforme elegante, estava Paul. Um
grupo de raparigas do ATS, que tinha acordado cedo, fumava nos degraus
do edifício e �tava-o descaradamente, mas ele não estava a olhar para elas.
Em vez disso, os seus olhos estavam �xos em Louise, com um sorriso a
abrir-se no seu rosto elegante.

O coração dela apertou-se, roubando-lhe o fôlego, até ela quase rebentar.
Desatou a correr e lançou-se nos braços dele, o rosto encostado com força
ao seu peito.

— Estás aqui — murmurou ela. — Estás mesmo aqui.
Uma mão deslizou pela parte de trás da cabeça dela. A sua boina devia ter

caído.
— Como poderia não estar, depois da tua carta? — perguntou ele.
Ela �cara aliviada. A carta não o tinha assustado. Ele estava ali.
—  Quis responder-te, mas depois lembrei-me do que me tinhas dito

acerca da tua licença. Fiz todos os possíveis para estar em Londres na
mesma altura. Queria fazer-te uma surpresa — disse baixinho.

— E �zeste.
Ele afastou-se, a sua expressão séria.
— Lamento muito. As coisas que te escrevi no mês passado…
Ela interrompeu-o com um beijo que a fez sentir-se como se tivesse

regressado a casa. Os lábios em que pensara, com que se preocupara e
sonhara, moldaram-se aos seus, e ela deixou-se transportar para os
momentos mais inocentes da sua relação, quando tudo parecia prestes a
desenrolar-se durante anos sem ser interrompido por guerras ou famílias. As
mãos dela apertavam as lapelas do casaco do uniforme dele, e ele segurava-
lhe o rosto com as mãos.

Atrás de Louise ecoavam gritos e uivos, e ela afastou-se com um sorriso.
— Temos audiência.
Ele roubou-lhe mais um beijo rápido.



— Não quero saber, mas talvez nos devas apresentar.
Todos se aproximaram, com exceção de Cartruse, que se manteve a

alguma distância, avaliando Paul com uma curiosidade resguardada.
Enquanto Louise fazia as apresentações, Paul apertava a mão a cada uma
das mulheres, e a dos homens com mais vigor.

— Ouvimos falar muito de ti — disse Charlie, lançando a Louise um
olhar matreiro.

— Espero que nada de mal. Foi muito difícil conseguir uma semana de
licença, mas assim que a consegui, deixei a minha base. Mal podia esperar
para ver de novo a minha miúda. E… — Ele recuou com uma gargalhada.
— Chego aqui e estás a usar calças!

Ela corou, subitamente consciente de que estava com o seu fato de
combate, o cabelo varrido pelo vento e algo despenteado depois de uma
longa noite sentada ao previsor.

— As calças são mais confortáveis para as longas noites no exterior.
— Na última vez que a vi, vestia camisolas juvenis e saias antiquadas 15

centímetros abaixo do joelho — disse ele.
O tom de Paul era leve, mas havia ali um toque de mordacidade. Tendo

em conta a maneira como Vera ergueu as sobrancelhas, Louise percebeu que
também a amiga notara, mas ignorou-o. Paul estava ali, e era tudo o que
importava.

— Bem, não sei se algum homem sonha com perguntar isto a uma mulher
enquanto ela está de calças, mas… — Paul apoiou-se sobre um joelho, os
longos dedos das suas mãos a envolver os dela. — Louise Keene, far-me-ias
a enorme honra de me tornar o homem mais feliz do mundo?

Os arquejos das mulheres da sua unidade perderam-se no som do sangue
que rugia nos ouvidos de Louise. O peso de nove pares de olhos tombava
sobre ela, e ela não compreendia o que estava a acontecer. Como é que
tinham passado de beijos e meses de troca de cartas para isto? Ela amava-o,
mas parecia que estavam a saltar alguns passos — passos importantes —, e
não sabia como recuperá-los.

— Paul. — Ela engasgou-se ao dizer o nome e puxou ligeiramente a mão,
como se o facto de interromper o contacto físico lhe permitisse pensar com



mais clareza.
Um breve tremeluzir de dúvida deslizou pelo rosto dele.
— Querida, pensei…
— Paul, o que me estás exatamente a perguntar?
Depois, o brilhante e provocador sorriso que a encantara na pista de dança

em Saint Mawgan estava de volta.
— Estou a pedir-te que cases comigo. Queres?
Um guincho explodiu, e depois todos se viraram. Lizzie permanecia de pé,

as mãos a tapar a boca e os olhos a brilhar.
— Desculpem — disse Lizzie, retirando as mãos dos lábios. — Estava

entusiasmada.
Louise deslizou o olhar por todos os seus colegas, que a �tavam com uma

expetativa mal contida, com exceção de dois: Cartruse estava de pé, de
braços cruzados e lábios retorcidos, e o rosto de Vera era absolutamente
neutro, como se ela estivesse à espera de uma resposta antes de invocar a
reação correta. Louise queria desesperadamente puxar Vera para o lado, uma
vez que ela era ligeiramente mais velha e sábia do que as outras, e
perguntar-lhe porquê. Porque não estava ela encantada como as outras
raparigas? Porque estava aquilo a acontecer tão depressa? Será que ela queria
realmente casar com Paul depois de tão pouco tempo juntos?

— Querida — insistiu Paul, abanando-a ligeiramente.
Ela encostou a mão livre à testa.
— Está tudo a acontecer tão depressa. Ainda no mês passado discutimos

nas nossas cartas.
— E não há mulher com quem eu pre�ra discutir do que tu — disse ele.
— Paul, sê razoável.
— Não quero ser razoável. Talvez devesse ter esperado, mas sei que te

quero para minha mulher. Quero que as nossas vidas comecem agora. —
Ele deslizou a mão para o bolso e, quando a abriu, ela viu a pequena bússola
de cobre que ele lhe tentara oferecer quando deixara a Cornualha. — Não
tive tempo para te comprar um anel, mas sabes quão precioso isto é para
mim. Nada me deixaria mais feliz do que saber que agora te protege, minha
esposa.



Ela engoliu em seco. Amava aquele homem — repetira-o para si mesma
tantas vezes que tinha de ser verdade —, e agora ele estava à sua frente,
pedindo-lhe que desse o salto com ele. Estava simplesmente nervosa
perante a enormidade de responder «sim» a uma pergunta tão simples.

— Ainda não me disseste que me amavas — sussurrou ela.
Os olhos dele enrugaram-se.
—  É só isso, tontinha? Claro que te amo, querida. Não me tinha

apercebido de que precisava de o gritar dos telhados.
Por alguma razão, as palavras ditas por entre risos �zeram-na corar ainda

mais. Ela devia ter percebido, parecia ele estar a dizer. Se fosse um pouco
mais so�sticada, talvez tivesse sabido como lidar com os afetos de um
homem.

— Claro que sim — disse ela, apesar do aperto que tinha na garganta.
Os gritos de alegria explodiram enquanto Paul a erguia nos braços e a

beijava. Enlevada pela elação dos restantes, Louise lançou a cabeça para trás
e riu-se, sendo contagiada pela alegria coletiva.

Quando voltou a pousá-la, Paul lançou o braço em redor da cintura dela e
puxou-a para mais perto de si antes de se virar para as raparigas.

— Qual de vocês vai �car em Londres?
— Eu vou — disse Charlie.
—  Então serás a testemunha. Assegura-te de que a minha miúda não

muda de ideias na quarta-feira — disse Paul.
— Quarta-feira? — perguntou Louise. Era apenas daí a dois dias.
— Já escrevi a um pastor que disse que trataria de tudo e nos casaria. Tem

uma queda por casais em serviço e sabe como fazer um casamento rápido
sem problemas — disse Paul.

Um casamento rápido. Em Haybourne, as únicas mulheres que tinham
casamentos rápidos eram aquelas que precisavam. Claris Glisi, por exemplo,
que casou com um homem numa cerimónia rápida e teve um bebé passados
seis meses, aos 17 anos. �ea White, cujo marido a deixara grávida do
segundo �lho dois anos depois de terem dado o nó. A mãe de Louise.

Louise tentou deixar que as implicações deslizassem sobre os seus ombros,
sabendo que estava a ser terrivelmente provinciana em relação a tudo aquilo.



Muitos dos casais que estavam em serviço casavam rapidamente, felizes por
aproveitar todo o tempo que podiam enquanto estavam no mesmo local.

— Muito bem — disse ela, endireitando os ombros. — Quarta-feira será.
Paul beijou-lhe as fontes.
— Um casamento e depois o pequeno-almoço de casamento no Hotel

Dorchester, parece-me.
Charlie estalou a língua perante a referência ao elegante hotel, e as

restantes raparigas pareceram cabisbaixas, lamentando claramente terem
planos para visitar membros preocupados da família que não podiam anular.

— Os teus pais estarão presentes? — perguntou Louise, percebendo com
sofrimento que os seus não seriam capazes de fazer a viagem da Cornualha a
tempo.

—  Partiram para o campo, lembras-te? Deixaram Londres logo que
começaram os bombardeamentos — disse ele. — O que te parece vestires
uma saia como deve ser e deixares-me mostrar-te a verdadeira Londres?

— Sim, claro. Adoraria ver onde cresceste — disse ela.
— Encontramo-nos dentro de 20 minutos. Tomamos o pequeno-almoço

e depois partimos.
As raparigas avançaram, dando dicas para ela mudar a aparência ou realçar

o uniforme que teria de usar para o casamento. Quando se virou para trás,
Paul estava a aceitar os parabéns de Hat�eld e a pegar num cigarro. O seu
olhar cruzou-se com o de Cartruse. Ele acenou uma vez antes de en�ar as
mãos nos bolsos e continuar a descer a rua em direção à sua caserna.
 

 

— Mas não é aqui que vives? — perguntou Louise. Já se tinham passado
mais de 12 horas desde que Paul surgira nos degraus do seu aboletamento.
Os seus horários de turnos noturnos signi�cavam que a sua cabeça parecia
estar cheia de algodão, porque não dormia desde a manhã do dia anterior.

— Não — disse Paul, rodando a grande chave de cobre na fechadura de
uma casa com terraço em Kensington onde ele lhe dissera que um amigo
tinha um apartamento no piso térreo.

— O que aconteceu ao teu estúdio? — perguntou ela, lembrando-se com



clareza da descrição que ele lhe �zera do seu pequeno apartamento.
— A minha senhoria escreveu-me a dizer que o edifício do outro lado da

rua tinha sido atingido por uma bomba. Partiu todas as janelas do meu
apartamento, e ela não foi capaz de encontrar quem as arranjasse. Há
demasiada procura, tantos são os edifícios bombardeados por toda a cidade.
— Ele abriu a porta e acendeu a luz. — Por aqui.

Louise puxou pela bainha da túnica do seu uniforme e olhou em volta.
Era um corredor simpático com uma sanca entalhada e um conjunto de
escadas para o piso de cima, mas não era a casa de Paul, e isso era
dececionante.

Durante o jantar, hesitara em ir para ali com ele. Ele disse-lhe que ela
estava prestes a adormecer em cima da sopa e sugeriu que se recolhessem
para passar a noite.

Ela podia ter insistido para que ele a levasse de volta ao aboletamento, e
ele tê-lo-ia feito, mas em vez disso deixou que ele a conduzisse até à estação
de Piccadilly, apanhando o metro com destino a Earl’s Court. Iam casar
dentro de dois dias. Manter qualquer modéstia naquele momento parecia
ridículo. Enquanto os seus pés se arrastavam pelo piso da estação, tinha
decidido que se ia absolver de qualquer culpa que pudesse sentir sobre
explorar a intimidade com aquele homem antes de estarem casados.

Ele destrancou a porta, que tinha uma placa em latão com o número «1»
pregado, e recuou para a deixar entrar. Estava mais frio na sala de estar do
que no exterior, se é que isso era possível, e Louise envolveu-se com os
braços, olhando à sua volta. Apesar do frio, era uma sala confortável, com
um par de sofás verdes acolchoados virados de frente um para o outro
perante uma lareira de ferro ornamentada e alguns quadros que cobriam as
paredes. Tinha avançado para junto de uma pintura com uma paisagem
marítima que a fazia recordar a sua casa quando a mão de Paul lhe tocou na
cintura.

— Onde vais? — Ele deslizou a mão pelas costas dela, os dedos dançando
pelo uniforme como se este fosse do mais sedoso cetim. — Esperei todo o
dia para �carmos a sós.

Ela virou-se para ele, pousando as mãos suavemente no seu peito. O seu



odor a aftershave envolveu-a enquanto ela inspirava fundo. Mas ao mesmo
tempo que erguia o queixo, algo a refreava.

— Estás nervosa? — perguntou ele, encostando a sua testa à dela.
Ela brincou com um dos botões do uniforme dele.
— Não. Sim. Não sei.
— Podes con�ar em mim, querida.
Os seus olhos devem-na ter atraiçoado, porque quando os seus olhares se

cruzaram, ele puxou-a para si.
— Fiz isto tudo mal, não foi? Queres um grande casamento na igreja da

tua paróquia com todos aqueles que te são mais próximos e mais queridos.
Ela sabia que ele não estava a falar a sério, mas quando ele a provocava

assim, não conseguia deixar de se sentir absolutamente provinciana.
— Não, não é isso — disse ela rapidamente. — Mas não nos conhecemos

assim há tanto tempo.
Ele encostou o nó do dedo por baixo do queixo dela e ergueu-lhe

gentilmente o rosto.
— Soube mal te conheci, Louise, que serias minha.
— Eu também — disse ela automaticamente.
— Então, sabes que é uma decisão acertada.
— Eu…
— Não tens a certeza — disse ele, a tristeza quebrando-lhe a voz.
A culpa agitou-lhe o estômago, enquanto ele fazia um gesto como se se

fosse afastar. Ela agarrou-lhe a mão como ele lhe �zera, e ele imobilizou-se.
— Desculpa, Paul. É que tem sido difícil estar sem ti, e agora tudo é

confuso por estares aqui, onde te posso tocar. Quase parece surreal.
Ela conseguia ver um ligeiro sorriso a surgir no seu rosto.
— Eu sei, querida. Sei que sacri�caste tudo em Haybourne por minha

causa. É natural que tenhas dúvidas.
Ela queria dizer-lhe que não fora só por causa dele que se juntara ao ATS.

Também o �zera por si mesma, mas as palavras pareciam insuportavelmente
espessas na sua língua.

No �nal, ele poupou-lhe as explicações porque a beijou. Só que este beijo
não era como os anteriores. Este era duro, esmagando os seus lábios contra



os dela e deslizando as mãos pelo cabelo dela. Ele curvou-lhe as costas para
lhe poder beijar o lado do pescoço, a outra mão deslizando para o seio. Uma
onda de calor apoderou-se dela, bem como um sentimento de desejo e
surpresa e hesitação, tudo ao mesmo tempo.

— Quero-te. Tens de saber isso — disse ele, respirando pesadamente ao
mesmo tempo que ia beijando a parte de cima da camisa do uniforme dela.

Ali, naquele apartamento absolutamente respeitável, ele tornara-se algo
muitíssimo menos respeitável. Desaparecido estava o polimento de uma
infância educada passada num apartamento, uma educação num colégio
privado e o facto de ter frequentado a Universidade de Cambridge. Agora
era apenas um homem apaixonado por uma mulher. E ela era essa mulher.

O reconhecimento sedutor do seu próprio poder cresceu dentro dela.
Deslizando a mão pelo ombro dele até ao pescoço, ela ergueu-o de novo
para que a olhasse, deslizando a língua por entre os lábios dele.

Ele gemeu:
— Louise… não posso esperar mais.
Tendo o cuidado de não desviar o olhar, ela levou as mãos até à �vela da

túnica e desapertou o cinto largo. Os olhos dele estavam �xos nos dedos
dela enquanto ela despia rapidamente a pesada peça de vestuário e a deixava
deslizar pelos ombros. Depois, tomou a mão dele na sua e, com mais
segurança do que aquela que sentia, disse:

— Estou pronta, Paul.
Com mais um beijo rápido, ele puxou-a para o quarto escurecido.
 



17

CARA

Cara guardou o documento no seu portátil de trabalho, entrelaçou os dedos
e esticou os braços bem alto por cima da cabeça. Os últimos artigos do
Velho Vicariato estavam catalogados e carregados nos sites de leilão que
Jock preferia.

Já tinham sido vendidas algumas peças, tendo outras sido entregues a
clientes privados que Jock mantinha informados acerca dos seus stocks.
Apenas dois dias antes, uma americana de férias tinha comprado o
candeeiro Ti�any que haviam encontrado num dos quartos de hóspedes de
Lenora Robinson. A mulher �cara encantada com a loja labiríntica,
elogiando as divisões irregulares repletas de peças de mobiliário, quadros,
porcelanas e objetos de arte. Cara conversara um pouco com ela enquanto
apontava os pormenores necessários para enviar o candeeiro para a sua casa
no Iowa, e, quando a mulher partiu, Cara teve a sensação reconfortante de
que mais uma das coisas de Lenora Robinson estava em boas mãos para a
fase seguinte da sua vida.

A experiência levara-a a pegar no telefone e a ligar a um dos sócios de
Jock que trabalhava fora de Londres. Os pais tinham algumas boas peças no
armazém, mas fosse por chocarem com o seu próprio estilo ou devido à área
reduzida da sua casa, Cara não queria mantê-las. Ela e o negociante tinham
agendado um dia para se encontrarem no início de novembro, e, quando
desligou, sentiu-se algo enlevada. Ainda havia muito para fazer, mas aquilo
seria um começo.

Cara começou a avançar do gabinete à saída do armazém para a
kitchenette nas traseiras da loja para encher a chaleira elétrica e celebrar
com uma pequena pausa para o chá, mas antes que lá conseguisse chegar, a
porta tilintou. Imobilizou-se por um momento, esperando para ver se Jock



iria intercetar a pessoa ou se a sua presença seria mesmo necessária. O som
baixo de uma voz masculina seguido por outra chegou-lhe aos ouvidos.
Estava safa.

Tinha acabado de ir buscar um bule Burleigh com a tampa estalada que
Jock trouxera de uma venda há vários anos quando o chefe surgiu à porta.

— Menina Hargraves, tem uma visita.
Ele recuou, revelando Liam.
—  O que estás a fazer aqui? — perguntou ela, a surpresa e a alegria

enrubescendo o seu rosto. Tinha passado metade dos últimos quatro dias a
dizer a si mesma que Liam estava apenas cansado quando tinha recusado o
seu convite para jantar e a outra metade a censurar-se por se preocupar com
a possibilidade de ele não querer nada com ela. Mas ele agora estava na sua
loja. Bem, na loja de Jock.

— Tenho notícias — disse ele. — Acerca do diário.
Cara lançou um olhar a Jock, que recuara, os braços cruzados junto ao

peito, observando-os como se fosse um espetador num jogo de xadrez.
— E vieste até aqui para me dizer isso? — perguntou ela.
—  Mal descobri. Tentei telefonar-te, mas não consegui, e não parecia

justo que soubesse de algo antes de ti. Lembras-te daquele historiador da
Cornualha com quem te disse ter falado? — perguntou.

— Aquele que ia descobrir onde era a loja Bakeford’s.
Ele acenou com a cabeça.
— É em Haybourne. Ou pelo menos era.
— Onde? — perguntou ela com um franzir de sobrolho.
— Haybourne é uma aldeia minúscula na costa da Cornualha — disse

Jock, suscitando olhares de ambos. — Costumava passar os verões em
Newquay quando era adolescente.

—  Eu nunca tinha ouvido falar dessa aldeia antes, por isso fui ver ao
mapa. Fica muito perto da estrada de Saint Mawgan — disse Liam.

— Onde ela dançou pela primeira vez com o Paul — disse Cara.
— Exatamente.
A chaleira emitiu o estalo caraterístico e ela verteu a água quente sobre as

folhas de chá e pegou em três canecas. Liam ia �car para o chá.



— Temos estado a tentar localizar a autora daquele diário que descobri no
Velho Vicariato — disse ela como forma de explicação a Jock. — Se
soubermos de onde é, poderemos localizá-la.

— Estou a ver — disse Jock.
— Há iniciais na parte de trás da fotogra�a. «L. K.» — disse, pensando

em tudo aquilo que sabiam. — Alguma das mulheres das baterias mistas era
proveniente de Haybourne e tinha essas iniciais?

Liam tirou uma folha de papel do bolso de trás das calças de ganga.
— Já vou um passo à frente.
Liam entregou-lhe o papel, e, quando Cara o abriu, os seus dedos

tremiam. Era uma cópia de algo que parecia parte de um dossiê. No topo
estava o nome «Louise Keene», a data de nascimento, o número de
identi�cação militar, o batalhão em que fora colocada e a data de
desmobilização.

Depois de semanas a ler e a perguntar-se quem seria a misteriosa autora
do diário, parecia quase surreal ver, por �m, um nome. Saber o que lhe
chamar.

— Louise Keene. Tens a certeza? — perguntou.
—  Pedi a um amigo dos Arquivos Nacionais para con�rmar todas as

informações. Só houve um elemento do ATS colocado no Comando
Antiaéreo oriundo de Haybourne. Uma Louise Keene.

— Parece que resolveram o vosso mistério — disse Jock.
Liam e Cara partilharam um olhar.
—  Longe disso — disse ela. — Ainda quero saber o que aconteceu à

Louise Keene e ao Paul, o piloto.
— Que mais acompanhava o diário? — perguntou Jock. — Sei que o

encontraste numa lata de biscoitos.
— Espere. — Liam tirou o telemóvel do bolso. — Tirei fotogra�as de

tudo.
Jock empoleirou os óculos de leitura no nariz e curvou-se um pouco para

espreitar para o ecrã do telemóvel.
— O bilhete é de um cinema na Cornualha onde o Paul e a Louise foram

num dos seus primeiros encontros — disse Cara.



— O lenço com o monograma deve ser dele — disse Liam.
— Então e a bússola? — perguntou Jock.
— Ele disse-lhe que tinha pertencido ao tio que morrera no Corpo Aéreo

durante a Primeira Guerra Mundial. Foi uma das coisas recuperadas com o
corpo — disse ela.

Jock semicerrou os olhos, �tando-a, e depois olhou de novo para o
telemóvel.

— Não.
— Não? — perguntou ela.
— Precisaria de a ver pessoalmente para ter a certeza, mas estou quase

certo de que se trata de uma bússola de fuga emitida pelo Exército e de
fabrico britânico. Da Segunda Guerra Mundial — disse Jock.

—  Como pode ter a certeza? — perguntou ela, sentindo a pulsação
acelerar de novo. Porque mentiria o Paul acerca de algo assim?

— Quando estava a começar neste negócio, um cliente meu trouxe-me
dezenas delas. O pai tinha sido colecionador — disse Jock.

— O que é exatamente uma bússola de fuga? — perguntou Liam.
— A RAF e o Exército entregavam-nas aos pilotos e aos soldados que

partiam em missões perigosas para lá das linhas inimigas. Estavam
frequentemente escondidas na parte de trás dos botões para que pudessem
ser utilizadas na fuga caso fossem capturados, mas esta parece ser apenas
uma das minúsculas bússolas que poderiam ser escondidas em qualquer
parte — disse Jock.

—  E tem a certeza de que não é da Primeira Guerra Mundial? —
perguntou Liam.

Jock endireitou-se e tirou os óculos.
— Como a menina Hargraves lhe dirá, nunca encorajo palpites acerca das

origens ou proveniências de uma antiguidade, mas estou disposto a apostar a
minha caneta Montblanc nisso.

Liam ergueu uma sobrancelha e Cara acenou com a cabeça. Jock levava
aquela caneta para onde quer que fosse, pegando nela e polindo-a de tempos
a tempos.

—  Agora, menina Hargraves, deverei presumir que já terminou o



inventário, correto? — perguntou Jock.
— Terminei agora mesmo. Como é que sabia?
— Não sou tão velho que não seja capaz de usar um computador. Estava a

ver o inventário quando o Sr. McGown chegou. E tendo em consideração o
inventário terminado e a sua recente descoberta, calculo que gostaria de ter
o resto da tarde de folga.

— A sério? — perguntou ela, surpreendida.
— Alguma vez brinco? — perguntou Jock com um tom severo, mas ela

conseguia perceber o brilho de divertimento nos olhos do chefe.
— Nunca — disse ela em tom grave.
— Então, sugiro que se vão embora os dois antes que eu mude de ideias.
— Obrigada — disse ela, sorrindo a Liam. Tinham uma investigação para

continuar.
 

 

— Apetece-te uma chávena de chá? — perguntou Cara a Liam quando
saíram dos carros nos acessos respetivos, a chuva a cair sobre eles. O céu
tinha-se aberto no preciso momento em que arrancaram da loja e não
mostrava sinais de abrandar.

O sorriso dele abriu-se ainda mais.
— Sempre. Há alguma hipótese de ter biscoitos?
— Sou inglesa, não sou?
Liam riu-se, e os dois correram pelo acesso sob a chuva até à porta da

frente de Cara. Na entrada, ela tirou o casaco e sacudiu o cabelo, desfazendo
a trança em que o prendera para impedir que se molhasse demasiado.
Quando ele a viu tirar as botas, fez o mesmo e seguiu atrás dela de meias
para a cozinha.

—  Posso fazer alguma coisa para ajudar? — perguntou, quando ela
começou a reunir o que precisava para fazer o chá.

— Podes acender a lareira na sala. Estou a tentar não ligar o aquecimento
central até �car mesmo frio, e gosto de uma desculpa para acender a lareira.

Ele afastou-se enquanto ela punha água ao lume e ia buscar uma caixa de
biscoitos. Estava a dispô-los num prato quando ele perguntou:



— Tens fósforos?
Ela abriu o armário do lado esquerdo e retirou da prateleira uma pequena

caixa com produtos de primeira necessidade. Ele avançou de joelhos,
encontrando-se com ela a meio caminho da cozinha, os dedos tocando-se
quando ela lhe entregou os fósforos. O coração saltou-lhe na garganta, e o
olhar de Liam voou até ao dela. Por um instante, permaneceram estáticos,
as pontas dos dedos a tocar-se.

— Obrigado — murmurou ele.
— De nada.
Um pouco atordoada, ela viu-o afastar-se de novo antes de abanar a

cabeça e ir buscar o chá.
Levou o prato com os biscoitos para a sala enquanto o chá infundia, indo

depois buscar a lata de biscoitos à mesinha de cabeceira.
Empurrou a pesada porta de carvalho com o ombro, equilibrando a lata

numa mão e os biscoitos na outra. As chamas crepitavam, engolindo um
papel seco, e o respiradouro do queimador de madeira guinchou quando
Liam o ajustou. Ela pousou o prato, enroscou-se no sofá e tirou a tampa da
lata para retirar do interior a fotogra�a da mulher no Embankment. Não,
não «da mulher». De Louise.

O sofá inclinou-se ligeiramente enquanto Liam se sentava na outra ponta,
curvando-se sobre o fosso entre ambos.

— É a nossa rapariga — disse ele com um aceno para a fotogra�a de
Louise. — Alguém a deve ter tirado quando estava em Woolwich. O seu
registo de serviço diz que esteve lá entre agosto de 1941 e fevereiro de 1942,
quando ela e a sua unidade foram transferidas para Glasgow para defender
os estaleiros. Depois, foram para Brighton e, por �m, para a Alemanha.

— Quando é que foi desmobilizada? — perguntou ela.
— Em 1945, depois do Dia da Vitória na Europa.
— Como a minha avó — disse Cara. — Mas o diário termina em 1942.

Há praticamente três anos de guerra que não estão registados no diário. E o
que aconteceu depois? Há algum registo disso?

Ele abanou a cabeça.
— É aqui que termina o registo militar. Muitas mulheres regressaram a



casa depois da guerra.
— O Paul pediu-a em casamento. Ela pode ter �cado com a família dele,

embora a última página do diário o torne pouco provável.
— Espreitaste o �m? — perguntou ele.
Ela abanou a cabeça.
— Não desde a primeira vez que o encontrei. E tu?
— Só as últimas duas entradas. São bastante telegrá�cas. Além disso, há

um grande hiato de tempo. — Ele fez uma pausa. — E há mais uma coisa.
— O quê?
— A Louise Keene não surge em nenhum registo em Haybourne depois

da guerra, mas existe outra Keene. Katherine. Está registada como mãe de
uma criança nascida em Haybourne em 1944 com nome de casada Mathers.

— Katherine, tipo Kate? — perguntou com um franzir de sobrolho.
—  E se a Kate não fosse a amiga da Louise, mas a sua prima? —

perguntou ele.
As peças começavam a encaixar-se como num enorme puzzle.
— E era por isso que a Kate estava tão disponível para ajudar a Louise a

escapulir-se para estar com o Paul. E o porquê de a Louise ir ter com ela
quando discutiu com a mãe.

— E é também por isso que a mãe da Kate insistiu que fosse a Louise a
acompanhar a Kate ao baile de São Valentim em Saint Mawgan onde tudo
começou — disse ele.

— Liam, isto é espantoso — disse ela.
Ele ergueu uma mão.
—  Ainda não acabei. — Desbloqueou o telemóvel e virou-o para lhe

mostrar a fotogra�a de uma mulher idosa com as palavras «Laurel Mathers,
Diretora Executiva» escritas a negrito por baixo. — Esta é a �lha da
Katherine Mathers, que gere uma pequena organização artística na
Cornualha. E o seu endereço de e-mail aparece no site.

— Endereço de e-mail…
— Se a contactares, talvez seja capaz de preencher algumas das falhas em

relação ao que aconteceu à Louise.
— Achas que deva? — perguntou ela.



— Acho que tens de o fazer. Precisas de levar esta história até ao �m —
disse Liam. — Tal como quiseste fazer com a Iris.

— Liam, no domingo, quando estávamos no carro, peço desculpa se passei
dos limites.

Ele inclinou a cabeça para a direita, observando-a.
— Se passaste dos limites?
— Quando me ofereci para cozinhar. Já tinhas feito tanto nesse dia, e eu

não estava a pensar…
— Sabes o que é que eu �z quando cheguei a casa? — perguntou ele,

erguendo os cantos dos lábios.
— Não.
— Censurei-me por ter recusado o convite. Devia estar completamente

louco.
— Recusaste um jantar — disse ela com uma gargalhada, lembrando-se

de todas as vezes em que ele censurara os seus próprios cozinhados.
— Recusei um jantar contigo — disse ele.
Ela sentiu um aperto no coração e baixou a cabeça.
—  Pensei que a minha vida se tinha tornado insigni�cante depois do

divórcio, mas apercebi-me de que já era assim antes. Tudo o que fazia era
trabalhar e ir para casa. Não via os meus amigos, não tinha passatempos
nem passeava. Não estava a viver uma vida plena. Estou a tentar assegurar-
me de que isso não volta a acontecer, mas já há tanto tempo que não estou
com alguém.

Ele prendeu uma madeixa do cabelo escuro dela por trás da orelha.
— Então é uma honra que tenhas aberto um pequeno espaço para mim.
Durante um momento louco, ela quis apoiar-se na mão dele. Em vez

disso, permaneceu imóvel como uma pedra, quase sem respirar por medo de
quebrar o momento enquanto apreciava o facto de ser acarinhada nem que
fosse por um breve instante.

Lentamente, ele recuou.
— Sabes o que acho que devemos fazer agora mesmo? Deves escrever à

Laurel Mathers, e eu vou ver como está o meu cão. — Ela estava prestes a
protestar quando ele acrescentou: — Depois regresso e sirvo o chá.



— Porque não trazes o Rufus? Odeio pensar que ele �ca sozinho enquanto
aqui estamos — disse ela.

Ele sorriu e recostou-se nas almofadas do sofá, com toda a aparência de ali
pertencer.

— Gostaria muito, Cara. Muito mesmo.
 

 

Mal Rufus passou pela porta, Liam esfregou-o com uma toalha, e o cão foi
colocar-se ao lado de Cara. Rufus deixou que lhe �zesse festas na cabeça e
depois deitou-se no chão aos pés dela com um suspiro de satisfação.

— Acho que ele gosta mais de ti do que de mim — disse Liam com uma
gargalhada.

Um calor agradável espalhou-se por todo o corpo de Cara, e ela limitou-se
a sorrir.

— Já enviaste o e-mail à Laurel? — perguntou ele.
Cara acenou com a cabeça.
— Agora não paro de olhar para o telemóvel, à espera.
— Muito bem. — Ele pegou num biscoito do prato e trincou-o, fazendo-

o estalar. — Ainda bem que temos provisões. Vou servir o chá.
— Não te preocupes com isso. Eu vou buscá-lo.
Mas assim que ela começou a pousar o diário, Liam ergueu a mão.
— O Rufus parece estar no paraíso. Eu faço isso. Diz-me apenas em que

armário estão as canecas.
—  À direita do lava-louça — disse ela, secretamente agradada com a

oferta. Há séculos que ninguém se oferecia para lhe trazer uma fumegante
caneca de conforto líquido enquanto lia. Começava a gostar da sua
independência, mas havia pequenas coisas em relação a ter um parceiro das
quais sentia falta.

Enroscando-se um pouco mais nas almofadas bordeaux que encomendara
há poucas semanas, fez mais uma festa na cabeça do cão e regressou à sua
leitura. Era estranho pensar que a outrora anónima autora do diário tinha
agora um nome, mas talvez não fosse mais estranho do que aperceber-se de
que tinha começado a pensar em Louise como sendo a sua autora. Embora



não tivesse qualquer relação com ela, sentia uma ligação profunda com esta
mulher, que ia para lá do desejo de devolver o diário à sua família.
Compreendia algo em relação à viagem de Louise, desde o momento em
que era uma rapariga tímida e apagada até se tornar uma artilheira tão
glamorosa e corajosa quanto determinada e trabalhadora.

Liam regressou, entregando-lhe uma caneca de chá que tinha leite
su�ciente para a tornar da cor de um biscoito de gengibre — tal como ela
lhe dissera que gostava.

Enquanto ele se instalava na ponta do sofá, ela agradeceu-lhe e perguntou:
—  Já leste a parte acerca da Louise e do Paul terem ido juntos para o

apartamento do amigo?
— Sim. Muito atrevido, apesar de ela não dar grandes pormenores.
Cara riu-se.
—  Não sei por que razão �quei tão chocada. Claro que as pessoas

dormiam juntas antes de se casarem.
— Pensamos que todas as pessoas até à nossa geração eram vitorianas nas

suas atitudes em relação ao sexo, quando isso não podia estar mais longe da
verdade. As pessoas fazem escapadelas juntas há séculos.

— Suponho que tenhas razão — disse ela.
— Além disso, estava a decorrer uma guerra. E, pelo que li, havia muitos

homens e muitas mulheres a cair nos braços uns dos outros porque não
sabiam o que traria o amanhã.

— Não se sabia se o abrigo contra raides aéreos seria destruído por uma
bomba, por isso mais valia viver — disse ela.

— Exatamente.
Cara foi avançando no diário, mas, com exceção de mais algumas entradas

em setembro, as datas começavam a espalhar-se, tal como Liam dissera.
— Já não falta muito — disse ela.
Cara observou Liam a vasculhar a lata de biscoitos até ter retirado do seu

interior o medalhão. A dobradiça movia-se facilmente apesar da idade,
como se tivesse sido aberto e fechado inúmeras vezes. Ele ergueu a
fotogra�a de Paul, elegante e a sorrir, ao lado da fotogra�a de Louise.
Teriam feito um casal lindo; ele era glamoroso e so�sticado, enquanto ela



era amorosa, o seu sorriso repleto de alegria genuína.
— Em que estás a pensar? — perguntou ele.
— É uma pena não termos uma fotogra�a deles juntos — disse ela.
— Talvez a Laurel Mathers tenha uma — disse Liam.
Sobre a mesa de centro, o telemóvel de Cara apitou, e ambos inclinaram o

pescoço. Uma noti�cação de e-mail iluminou o ecrã.
— É da Laurel? — perguntou Liam.
Cara pegou no telemóvel e �tou-o intensamente.
— É.
Rapidamente, introduziu a sua senha e abriu o e-mail de Laurel. Leu-o

em voz alta.
 

Cara Sra. Hargraves,

 

Tenho de admitir que �quei surpreendida por receber o seu e-mail. De facto, a minha mãe teve uma prima

chamada Louise Keene, que serviu no Comando Antiaéreo durante a guerra. Infelizmente, faleceu há seis anos

paci�camente enquanto dormia.

A minha mãe, Katherine Mathers, aproxima-se do �nal da sua vida, mas, felizmente, está lúcida. Mudei-me

para Haybourne depois do meu divórcio há quase 20 anos e tenho cuidado dela nos últimos anos. Não há nada

de que ela mais goste do que recordar a sua infância em Haybourne e o tempo que passou no ATS. Ela disse-

me que esses foram os melhores anos da sua vida, tendo servido na Bélgica, no Egito e na Grécia.

Estava no lar da minha mãe quando recebi o seu e-mail. Ela gostaria muito de a conhecer, se pudesse vir até

Haybourne. Creio que lhe traria uma enorme alegria contar a alguém todas as histórias que nós já ouvimos

dezenas de vezes, mas encorajo-a a vir rapidamente. Não sei durante quanto tempo mais se manterá a saúde

da minha mãe, dado que ela parece mais frágil a cada dia que passa.

 

— E depois deixa o seu número de telemóvel e a recomendação de um
hotel onde poderíamos �car. É o Star Inn acerca do qual Louise escreveu.
Acho que foi renovado há cerca de dez anos e contrataram um chef que
trabalhou num restaurante com uma estrela Michelin — terminou Cara.

— Tens de ir. Não acredito que consigas as respostas que procuras se não
falares com a Katherine — disse ele.

—  A Kate — corrigiu Cara com um sorriso. Fez uma festa a Rufus

enquanto pensava sobre a possibilidade de viajar até à Cornualha para visitar
uma mulher idosa nos seus últimos dias de vida. Porém, tinha sido



convidada, e Laurel não parecia desagradada com a ideia. Ainda assim…
— Vem comigo — disse ela.
Liam bebeu um gigantesco gole de chá.
— Até à Cornualha?
— Tal como eu, tu também fazes parte disto — disse ela, sentindo-se cada

vez mais segura da ideia à medida que se ia apercebendo do quanto o queria
ali. Era estranho pensar que, no início de setembro, ela tentara fugir àquele
homem generoso e caloroso quando a irmã dele sugerira algo tão simples
como um jantar. No entanto, havia ali qualquer coisa, pequena e delicada,
mas a crescer, e Cara já não a queria ignorar. Em vez disso, preferia
alimentá-la com paciência e con�ança, dando-lhe a hipótese de �orescer.

— Terei todo o gosto em pagar a estada — ofereceu ela.
— Não poderia aceitar isso.
— Porquê? — perguntou ela.
— Para começar, gostaria tanto de lá ir quanto tu. — Fez uma pausa. —

Queres mesmo que vá contigo?
— Sim. — Quanto mais pensava nisso, mais certeza tinha.
— Quando?
— A Laurel dá a sensação de que a mãe poderá não ter muito mais tempo

de vida.
— Estou livre no próximo �m de semana — disse ele.
O que quer que existisse entre eles tornou-se um pouco mais forte.
— Também eu.
—  Se partirmos na sexta-feira e regressarmos na segunda, poderemos

descobrir onde �cava a Bakeford’s e a Gruta dos Contrabandistas.
— Gostaria disso. — Ela fez uma pausa. — Tens a certeza?
Ele abriu as mãos.
— Sou todo teu, Cara.
Enquanto se instalavam para continuar a ler o diário juntos, ela levou a

caneca de chá aos lábios para esconder um sorriso.
 

23 de setembro de 1941

 



Passei a última noite com o Paul, envolta nele naquele apartamento

emprestado junto à estação de metro de Earl ’s Court. Talvez me devesse sentir

culpada, mas não sinto. Não quando penso no dia de amanhã. Não quando

parece tão certo.

Regressei ao aboletamento esta manhã à procura do meu uniforme para o

levar de volta para o apartamento, mas vou tirar alguns minutos para

escrever ao meu pai. Se há coisa que lamento, é o facto de ele não estar presente

amanhã. Ele e a minha mãe, porque também gostaria que ela estivesse

presente. Se tivesse feito um esforço para conhecer o Paul, nem que fosse um

bocadinho, acho que ela se teria sentido impressionada com ele. Não só pelo

facto de ser educado e provir de Londres, mas também por ser gentil e me

amar.
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LOUISE

O casamento de Louise não foi nada como ela tinha imaginado. Quando ela
e Paul saíram de um táxi — uma despesa em que ele insistira, para grande
prazer dela, porque nunca tinha andado de táxi —, Charlie estava à espera à
porta de uma igreja que parecia ter sofrido pelo menos um
bombardeamento. Paul dera uma gargalhada perante a sua expressão
horrorizada e tocara-lhe ao de leve na mão. Uma vez que a igreja tinha sido
dani�cada, o casamento iria decorrer no vicariato, que �cava nas traseiras,
onde o padre Norwood estava instalado, porque a sua própria paróquia tinha
sido terrivelmente dani�cada no Blitz.

Depois, Reggie, o amigo de infância de Paul, tinha aparecido à esquina,
acenando como se estivesse na proa de um navio. Estava fortemente
embriagado, mas Paul deu-lhe uma palmada nas costas e apresentou-o a
Louise.

— Apanhaste-o, foi? — Reggie deu uma gargalhada, levando a mão de
Louise aos lábios e dando-lhe um beijo repenicado. — Espero que planeies
mantê-lo com uma trela bastante curta.

Paul dera uma gargalhada, mas Louise e Charlie trocaram olhares
sobressaltados.

—  Ele tem estado a beber desde que acordou? — sussurrou Charlie,
observando Reggie, que tentara por três vezes acender o seu cigarro com
sucesso, enquanto Paul conversava com o padre Norwood. — Mal passa das
11 horas.

Louise �tava-o chocada.
— Na realidade, não sei. O Paul disse-me que foi uma sorte que o Reggie

tivesse vindo. Está no Ministério dos Negócios Estrangeiros e não sabíamos
ao certo se ele poderia tirar um dia de licença.



— Deus do céu, se são pessoas assim que trabalham no Ministério dos
Negócios Estrangeiros, estamos condenados — disse Charlie.

Quando Paul regressou para junto delas, ela puxou-o para o lado e
sussurrou:

— Que raio se passa com o teu amigo?
Paul olhou de relance como se se apercebesse pela primeira vez de que

Reggie estava embriagado.
— Oh, não te preocupes, querida. Ele está sempre assim.
— Será capaz sequer de ser testemunha na cerimónia? Será legal?
Paul beijou-lhe o rosto.
— Não vai haver problemas. Agora vamos.
A cerimónia foi rápida. O padre Norwood acelerou pelas leituras

adequadas na sala de estar do vicariato enquanto Louise agarrava o bouquet
com tanta força que decerto estragou os caules. Era tudo surreal, como se
todos tivessem recebido um guião e ela fosse a única a estar verdadeiramente
presente, até Paul ter retirado uma aliança do bolso do uniforme.

— Querida — murmurou. Ela soltou a respiração que não se apercebera
de estar a suster e deu-lhe a mão. Paul era tudo o que importava.

Enquanto ele jurava amá-la e protegê-la, ela sentiu um nó formar-se-lhe
na garganta. Estava tão longe do caminho que pensara que a sua vida iria
tomar. Aquele não era Gary, o menino de ouro da aldeia; era Paul, um
homem so�sticado que lhe dizia estar louco por ela. Educado, erudito,
corajoso e elegante, era tudo o que uma rapariga devia querer.

Ainda assim, não era tudo perfeito. O padrinho do noivo estava bêbedo, o
padre parecia mais determinado a despachar a cerimónia do que a imbuí-la
de qualquer importância, e Louise sabia que ela e Paul se separariam menos
de um dia depois de estarem casados para regressarem aos seus respetivos
serviços. No entanto, estava determinada a aproveitar ao máximo até se
poderem reunir de novo para verdadeiramente darem início à sua vida
juntos.

Ela repetiu os votos, os seus olhos �xos nos dele, e levou os lábios em
direção aos de Paul quando o padre Norwood os declarou marido e mulher.
Reggie gritou «Hip, hip, hurra!» Um sorriso espalhou-se no seu rosto



enquanto Paul a beijava. Ela estava casada com Paul Bolton.
Partiram para o Hotel Dorchester, em Mayfair. Louise não conseguia

deixar de �tar a vasta sala de jantar com as suas paredes espelhadas e os
lustres dourados pendurados bem alto enquanto eram conduzidos para a
mesa no centro da sala. O menu era limitado, uma concessão à guerra, mas
o consommé estava excelente, e Paul pediu champanhe, fazendo-a recordar-
se do dia em que Louise o experimentara pela primeira vez, no Star Inn.
Contudo, ao contrário desse dia, agora sentia que pertencia àquele mundo
glamoroso de champanhe e almoços de três horas servidos em porcelana
translúcida. Se seria por causa do homem ao seu lado ou do uniforme que
ela envergava, não tinha a certeza, mas mantinha os ombros direitos e o
queixo erguido com uma con�ança que não teria acreditado ser possível um
ano antes.

Aquele arrojo foi-se suavizando à medida que a refeição ia progredindo.
Quando o prato principal foi servido e uma terceira garrafa de champanhe
foi aberta, Louise sentia-se leve como uma pena, tocada pelas bolhinhas.
Tudo parecia tremeluzir à sua volta. Enquanto Reggie se gabava de outro
cargo noutra cidade, ela sorria a Paul. Ele levou a mão dela aos seus lábios,
como �zera várias vezes durante a refeição.

— E depois eu disse: «Devíamos ir todos ao cinema» — disse Reggie.
— E onde foi isso? — perguntou Charlie, a cabeça pousada na mão, o

tom entediado mas tolerante, graças ao liberal consumo de champanhe.
— Edimburgo, acho eu — disse Reggie. — Foi quando estiveste com a

RAF em Dyce, na Escócia, não foi, Bolton?
— Não faço ideia.
— Tu lembras-te, estavas lá — disse Reggie. — Usaste um dos teus passes

de 48 horas.
Através da neblina da embriaguez, o cérebro de Louise reteve aquela

informação.
— Passes de 48 horas? — perguntou.
Reggie deu uma gargalhada.
— O Bolton está sempre pronto para ir dar uma volta quando a RAF lhe

solta a trela.



Louise puxou a mão para trás.
— Saíste em licença? Quando foi isso?
—  Não foi nada — disse Paul, lançando um olhar furioso ao melhor

amigo. Reggie, sem se aperceber de nada, agarrou alegremente no vinho e
bebeu mais um gole.

— Reggie, quando é que o Paul te visitou em Edimburgo? — perguntou
Louise.

Reggie suspirou.
— Não sou muito bom com datas, mas não foi há muito tempo.
— Reggie — vociferou Paul, mas Louise já estava a atacar.
—  Disseste que o teu o�cial não te permitia sair em licença. Que

permanecias na base e que foi por isso que cancelaste a tua visita para me
ver. Foi por isso que não pude ir ter contigo — disse ela.

— O Reggie está enganado, querida. Isso foi em julho. Quando eu estava
a voar sobre o Mar do Norte, antes de te ter conhecido.

— Mas nunca me contaste que estiveste destacado em Dyce — insistiu
ela. — Referiste a base de Devon do Comando Costeiro e teres feito o
treino em Halton, mas não na Escócia.

— Há muitas coisas acerca das quais ainda não te falei — disse Paul. —
Mas prometo que falarei. Agora estamos juntos.

Ela recostou-se pesadamente na cadeira, os olhos �xos numa pequena
mancha de molho na toalha. Ele estava a tentar acalmá-la, e ela não gostava
disso. Reggie podia ter confundido as datas, mas não foi isso que lhe
pareceu. Paul tinha sido demasiado rude com o amigo, como se estivesse
desesperado para calar o homem e controlar os danos causados.

— Precisamos de mais champanhe — disse Paul em voz alta. — Gostaria
de fazer um brinde.

— Apoiado! Apoiado! — quase gritou Reggie, até Charlie lhe ter batido
no braço para o calar.

— Não podes concordar com o brinde enquanto eu não o �zer — disse
Paul com um franzir de sobrolho exagerado. — Gostaria de fazer um brinde
à minha bela noiva, a Louise. — Ele inclinou o copo na direção dela
enquanto ela o observava com um pálido sorriso. — És a mulher mais



corajosa que conheço.
Reggie deu uma gargalhada.
— Ela é corajosa por tê-lo aceitado, digo eu.
— Corajosa em todos os aspetos — disse Charlie. — Esquecem-se de que

fui a única a ver a Louise em ação.
—  Conta-me — disse Reggie, inclinando-se sobre a mesa e quase

en�ando o cotovelo na manteiga.
—  Na primeira noite em que estivemos destacadas em Woolwich,

dispararam na nossa direção, e a nossa o�cial entrou em estado de choque
— disse Charlie.

— Mas não a podemos culpar. Foi aterrorizante — disse Louise.
— Posso culpá-la quando ela passou todo o tempo em que estivemos em

Oswestry a convencer-nos de que já tinha passado por inúmeros combates.
A�nal, era uma secretária do ATS que nunca tinha sequer ouvido um
disparo real até ter sido promovida e transferida. Jamais saberei no que
estariam eles a pensar quando a puseram à frente de mulheres numa das
primeiras baterias mistas.

» Quando a o�cial de artilharia Barker cedeu, foi a Louise quem assumiu
o comando e nos pôs a todas de novo em ação. Tínhamos um caça a
disparar na nossa direção e bombas a serem largadas, mas a Louise manteve
a cabeça fria e fez exatamente aquilo que era preciso fazer. — Charlie sorriu.
— Por isso, já vês, Paul, é bem possível que te tenhas casado com uma das
mulheres mais corajosas do ATS.

Louise esperou que o embaraço crescesse dentro de si, mas depois
conteve-se. Charlie tinha razão. Ela tinha feito todas essas coisas. Tinha
todo o direito de se sentir orgulhosa, e, de facto, estava. Desde que se
alistara, �zera coisas com que nunca sonhara e estava ansiosa por mais. O
que a atraía não era o poder destrutivo do seu trabalho, mas o conhecimento
de que estava a fazer algo de importante. Não estava escondida num canto
do país, a passar os dias numa loja e à espera de uma vida de comités e
rumores de aldeia. O seu trabalho era importante… tão importante quanto
o de Paul.

Ela ergueu o olhar para o marido, mas a sua expressão era



inesperadamente dura.
— Não quero que ela seja corajosa. Esta maldita guerra…
— A sério, Paul — censurou ela levemente.
Ele praguejou, agarrando no copo.
— Se queres saber a minha opinião, nunca deviam ter permitido a entrada

das mulheres nos ramos auxiliares. É demasiado perigoso, já para não falar
na distração.

— O quê? — Já tinha ouvido aquele argumento mais vezes do que as que
conseguiria contar, mas nunca pensara ouvi-lo da boca de Paul. De todos os
homens na sua vida, deveria ser o que mais a apoiava.

— Estamos a fazer um trabalho importantíssimo — disse Charlie. — Por
todo o lado há cartazes e notícias e relatos na rádio a dizer às mulheres que
se alistem e que libertem outros postos para que os homens possam
combater.

Louise interveio, dizendo:
— Estamos a proteger as cidades e a ajudar pilotos como tu…
— Agora é suposto eu sentir-me grato por poderem abater um piloto que

deixei escapar num combate aéreo porque sou incapaz de o abater sozinho?
— Não foi isso que eu disse.
Ele bateu com o punho na mesa.
— Foi o que pareceu, e não o admitirei, Louise. Não o admitirei de todo!
O silêncio abateu-se sobre a mesa, e até Reggie o �tava. Louise estava

paralisada enquanto o seu marido acendia um cigarro e deixava cair o
isqueiro de ouro ao lado do prato. Deu uma passa e fechou os olhos, e os
seus ombros pareceram descair uns centímetros. Quando voltou a abri-los, o
seu olhar saltou de um rosto para outro.

De imediato, o seu comportamento alterou-se. Deixou-se cair na cadeira,
levou dois dedos à fonte direita e friccionou-os como se uma dor de cabeça
fosse a culpada pela sua explosão.

— Estou a ser um bruto, querida. Um verdadeiro bruto. Desculpa — disse
ele.

Ele queria a absolvição dela, mas ela não podia dar-lha. Não quando as
suas palavras ainda pairavam no ar.



E o pior é que, agora que pensava nisso, não fora apenas a sua explosão.
Quantas vezes lhe tinha ele escrito durante os últimos cinco meses
argumentando que o Comando Antiaéreo era demasiado perigoso?

— Não compreendes como é saber que estás no meio de uma Londres
bombardeada, à espera de que a Luftwa�e dispare contra ti — disse Paul,
com a voz rouca.

— Sei — disse ela baixinho. — É como me sinto de cada vez que me
escreves e me contas que voaste em missão ou abateste um avião ou estiveste
tu mesmo na linha de fogo.

— Mas tu és mulher. Estás mais bem preparada para lidar com este tipo
de coisas. O medo. A emoção. Os homens partem para a guerra e as
mulheres �cam para trás e tratam das tarefas domésticas, como Ulisses e
Penélope.

Ela abanou a cabeça.
— Eu teria enlouquecido se tivesse �cado em casa à tua espera. Tinha de

sair e fazer alguma coisa.
Eu queria ser algo mais.
—  Apoiado! Apoiado! — disse Charlie baixinho, imitando a explosão

anterior de Reggie.
Paul cobriu a mão de Louise com a sua.
— Um dia, tudo isto irá terminar e as coisas poderão voltar a ser o que

eram.
—  A ser o que eram? — Louise deu uma gargalhada. — Isso era eu

en�ada numa aldeiazinha sem qualquer esperança de algum dia partir. —
Seria ela en�ada de novo numa vida insigni�cante, o caminho delineado por
outras pessoas convencidas de que sabiam o que era melhor para ela.

Ele apertou os lábios.
— Sabes o que eu quero dizer.
— Não tenho a certeza de saber. Gosto de usar este uniforme. Gosto de

trabalhar. Porque queres que abdique disso?
— Vá lá, querida. Não podes culpar-me por não apreciar a ideia de que a

minha mulher suba para um telhado para brincar às guerras.
O peito dela apertou-se perante o insulto.



— Brincar? Achas que estou a vestir uma máscara e a brincar como uma
criança?

Ele esticou o lábio inferior num amuo.
— Sabes o que eu quero dizer — disse ele de novo.
Paul nunca antes tinha mostrado aquele lado antiquado e rígido. Nas suas

cartas, tinha expressado a sua preocupação por ela, mas ela presumira que
ele aceitaria e compreenderia a sua situação. Agora, pela primeira vez desde
que se tinha alistado, perguntou-se se o teria entendido mal.

— Quando manuseio aquela arma, estou em tanto perigo de ser atingida
como qualquer homem — disse Louise, com tanta calma quanto a que
conseguiu reunir. — Os alemães disparam contra nós porque nós estamos a
disparar contra eles. Eles não pensam que estamos a brincar.

— Bem, sim, mas…
— E não admitirei que alguém duvide da importância disso. Em especial o

meu marido.
Aquela palavra pareceu trazer de volta o homem encantador que ela

conhecia. Ele tomou-lhe a mão, beijando-lhe os nós dos dedos.
— Perdoa-me, Louise. Odeio estar separado de ti. Não sabes como �quei

ao deixar-te para trás em Haybourne.
— E como �quei eu? — perguntou ela.
— Sei que deixaste a tua casa e te alistaste por minha causa — disse ele.
Isso não é verdade pairou pesadamente na sua língua. Paul tinha sido o

catalisador, mas o desejo de renegar o futuro restritivo que a mãe idealizara
para ela já estava a crescer muito antes de o ter conhecido. Estava apenas à
espera do momento certo para se libertar e encontrar a sua própria vida.
Uma vida com trabalho e amigos e objetivos.

Mas ela refreou-se porque já tinham discutido o su�ciente por um dia. O
dia do seu casamento. Delicadamente, levou o champanhe aos lábios, mas
reparou que as bolhinhas já tinham começado a desaparecer.

Paul apertou-lhe os dedos com delicadeza.
— Sê gentil comigo, querida. Estou a dar o meu melhor.
Ela fez o mais ligeiro dos acenos de cabeça.
— Acho que está na hora de outra garrafa — disse Reggie, quebrando o ar



pesado.
Paul lançou a cabeça para trás e deu uma gargalhada um pouco sonora de

mais, tentando mostrar que aquela discussão não passava de um arrufo de
namorados.

— Porque não? A�nal, quantas vezes é que um homem se casa?
Reggie fungou e acenou para chamar um empregado.
— Garçon!
Louise recostou-se enquanto o empregado se apressava, observando o

per�l do seu marido. Tinham toda a vida à sua frente, mas já não tinha a
certeza de que seria a vida que ela imaginara.
 

 

Depois do pequeno-almoço de casamento, Louise e Paul regressaram ao
apartamento emprestado. Ela mostrara-se eriçada durante todo o caminho,
mas, assim que entraram em casa, ele beijara-a longa e profundamente, e a
sua irritação diminuíra para um lento fervilhar. Ele fez amor com ela,
sussurrando-lhe todas aquelas palavras calorosas que ela quisera ouvir dos
seus lábios uma e outra vez.

Mais tarde, nessa noite, quando estavam na cama, as cortinas opacas
cerradas e o braço e a perna dele protetoramente lançados sobre ela, a
discussão que tinham tido durante o casamento voltou-lhe à mente.

— Paul — disse ela enquanto �tava o teto.
Ele ergueu a cabeça da almofada.
— O que foi, querida?
— Ainda não falámos acerca do que faremos quando a guerra terminar.
Ele rolou na cama e esfregou os olhos com uma mão.
—  Isso é porque esta maldita guerra parece estar a estender-se para

sempre.
— Quero falar sobre isso. Dar-me-á algo por que esperar quando as coisas

parecerem especialmente difíceis.
Ele suspirou.
— Não vou voltar para Cambridge.
Ela virou-se para o �tar, pousando a cabeça no cotovelo.



— Porque não?
— A aviação é o futuro. Ninguém vai querer andar de comboio e navio,

quando os aviões são mais rápidos. Ouve o que te digo… vai haver uma
rápida expansão, e planeio ser um dos pilotos comerciais na linha da frente.

— Isso é entusiasmante — disse ela.
Ele deslizou um dedo pela linha do maxilar dela.
— E o que deseja o teu coração, querida? Uma casa grande, um carro

grande, um casaco de vison?
Ela tocou-lhe com o pé.
— A sério.
— Estou a falar a sério. Vou encher-te de diamantes e pérolas.
— E o que farei com elas?
— Usá-las?
— Tenho estado a pensar que podíamos ir para a Califórnia. Eu podia

inscrever-me na faculdade e fazer uma licenciatura. Gostava de estudar
Matemática.

Ele franziu o sobrolho.
— Matemática? E o que farias com isso?
— Podia dar aulas, fazer toda uma série de coisas.
As rugas na testa dele sobressaíram.
— Queres trabalhar?
— Bem, sim — disse ela.
O olhar dele �xou-se no teto.
— Louise, acho que chegou a hora de perceberes uma coisa. Se vou ser

piloto, vou viajar muito. Precisarás de estar em casa, a cuidar dos nossos
�lhos. Em Inglaterra. É onde está a minha família. É onde será a tua casa.

— Mas, Paul…
— Não. Isto é algo que não está aberto a discussão. És a minha mulher. O

teu papel será apoiar-me.
Um arrepio trespassou-a. Ele estava a falar a sério. Mesmo a sério. Teria

ela virado as costas à ideia de uma pessoa de como deveria ser a sua vida
para se lançar para outra?

— Restam-nos apenas algumas horas antes de ter de me apresentar ao

É



serviço — disse ele, rolando para cima dela. — É tempo de nos
assegurarmos de que não me esqueces quando tiver partido.
 



19

CARA

— Devíamos de�nir umas regras básicas — disse Liam.
Cara rodou a chave na ignição do seu Vauxhall, o chocalhar das chapas de
identi�cação do avô como uma recordação reconfortante da sua infância,
quando a mãe se sentava ao volante do seu carro e iam dar uma volta até um
pub no campo, com as chapas de identi�cação a tilintar alegremente
enquanto saltavam ao longo das serpenteantes estradas de uma só faixa.

— Desculpa? — perguntou ela.
— O passageiro escolhe a música.
Ela deu uma gargalhada.
— O condutor tem o privilégio do veto. Vamos partilhar seis horas de

condução, não tenho a certeza de o conseguir suportar se descobrir que tens
um amor secreto pelos ABBA.

— Os ABBA são a maior exportação sueca desde os Volvo — disse Liam.
— Já devia saber. De todos os professores do mundo, tinha de entrar no

meu carro um que adora os ABBA.
— Agora estás a chacinar as falas do Casablanca. Não penses que vou

suportar isso por um momento que seja.
Um arrepio de excitação ondulou por ela enquanto engatava a marcha-

atrás do seu pequeno carro e recuava pelo acesso. Tinham preparado tudo
tão depressa. Liam não tinha palestras às sextas nem às segundas-feiras, por
isso bastara a Cara pedir dois dias, um antes e outro depois do �m de
semana. Ao descobrir que a viagem estava relacionada com o diário, Jock
revelou-se surpreendentemente bem-humorado. O Star Inn teve todo o
prazer em atribuir-lhes dois quartos, um ao lado do outro, dado que estavam
em outubro e a época balnear começava a abrandar. Depois era apenas uma
questão de fazer as malas e tratar de algumas questões. Cara visitara a avó,



munida com biscoitos, para explicar que estaria ausente durante alguns dias
para conhecer Katherine Mathers, cujo nome de nascimento era Keene. Ao
início, a visita tinha sido tensa, ambas enervadas depois da sua última visita,
mas a avó animou-se quando soube que Liam iria viajar com Cara.

— Mas reservaste dois quartos? — perguntou a avó pelo menos três vezes.
— Sim. O Liam terá o dele e eu o meu — explicou Cara. Uma vez mais.
— Não seria mais conveniente que os dois admitissem de uma vez que se

sentem atraídos um pelo outro e poupassem o dinheiro do segundo quarto?
— Avó…
— Oh, bem. Já que estás a ser irrazoavelmente puritana acerca disso, vou

ter de alimentar a esperança de que ocorra uma bizarra tempestade de neve
e �quem retidos.

— Na Cornualha? — perguntou Cara com uma gargalhada.
—  Ou talvez a estalagem receba demasiadas marcações e só reste um

quarto quando lá chegarem e tenham de o partilhar. — A avó agitou as
sobrancelhas. — Não seria o máximo?

— Um destes dias vou entrar aqui e levar todos os romances cor-de-rosa
que tens nas prateleiras. Já és su�cientemente perigosa sem eles.

— Preciso deles, disse a avó com um fungar. — Leem-se bem e, além
disso, estou a tentar seduzir o Charles Erskine, que mora no primeiro piso.

— E o Sr. Erskine sabe? — perguntou Cara com um suspiro.
As sobrancelhas da avó agitaram-se ligeiramente.
— Oh, ele sabe.
Liam teve ainda de arranjar alguém que �casse com Rufus, que, quando

Cara o vira alguns minutos antes, estava encantado com o facto de ter
arranjado um novo amigo sob a forma de um rapaz de 19 anos com energia
in�ndável.

Agora as suas casas estavam trancadas, e eles seguiam o�cialmente na
estrada, a acelerar, com alguma sorte, em direção às respostas.

—  Sabes, não paro de pensar no casamento da Louise — disse Liam,
enquanto aceleravam pela estrada principal.

— O que tem?
— Parecia um desastre — disse ele.



—  Nem consigo imaginar um casamento a acontecer tão depressa.
Quantos dias tinham passado juntos? — perguntou Cara.

— Eram assim os casamentos durante o tempo de guerra.
— Pergunto-me quantas pessoas foram desmobilizadas, chegaram a casa e

se aperceberam de que tinham cometido um erro terrível.
O carro silenciou-se até Cara ter entrado no trânsito da autoestrada para

sul. Um pensamento rolava-lhe na mente, remoendo-o até, por �m, ela ter
dito:

— Preocupa-me que o meu avô e a minha avó tenham sido um erro.
— Porque dizes isso? — perguntou ele.
Ela encolheu os ombros.
— Mal me lembro dele. Quase tudo o que sei deve-se às histórias que ela

ou a minha mãe me contaram. Mas eles casaram-se demasiado depressa. Só
se conheciam há quatro meses. Ver a Louise e o Paul a casar tão depressa e
todas as reservas dela logo depois do casamento faz-me pensar.

— São as chapas de identi�cação dele que tens no teu porta-chaves? —
perguntou Liam.

Ela assentiu com a cabeça.
— A minha mãe começou a andar com elas depois da morte dele. Certa

vez, disse-me que tê-las consigo o mantinha próximo. — Fez uma pausa. —
A minha mãe tinha-as com ela na altura do acidente. Um dos paramédicos
no local encontrou-as no meio dos destroços quando a retiraram.

— Cara, lamento — disse ele.
Ela olhou de relance para ele e dirigiu-lhe um pequeno sorriso.
— Obrigada. Seja como for, estão um bocadinho maltratadas, por causa

de tudo aquilo por que passaram, mas ainda se consegue ler tudo. Nome,
cidade natal, tipo sanguíneo, número de série, parentes próximos. Está aqui
tudo.

— Nunca temes que quanto mais escavas o passado de Iris, mais provável
é que descubras algo que preferirias não ter sabido? — perguntou ele.

— Constantemente, mas preciso de saber — disse ela.
Pelo canto do olho, ela viu-o abrir a boca para dizer qualquer coisa, mas,

quando se virou, ele estava a levar a mão ao rádio, e o mais recente êxito da



música pop começava a ouvir-se animadamente das colunas.
 

 

Trocaram de lugar a meio da viagem, e, precisamente às 17 horas, Liam
virava para o parque de estacionamento do Star Inn.

— É enorme — disse Cara, inclinando o pescoço para observar todo o
edifício de pedra. Tinha a forma de um U, com alas a �anquear um edifício
central. Um longo relvado estendia-se até um alpendre coberto entrançado
que oferecia aos veraneantes um local com sombras onde se sentar ao longo
da frente do edifício, e três bandeiras brancas altas no telhado agitavam-se
na brisa marítima.

— Chamar-lhe uma estalagem parece um pouco publicidade enganosa,
não é? — perguntou Liam.

Saíram do carro, indo buscar os seus sacos de �m de semana ao porta-
bagagens, e transpuseram a porta da frente. O interior não era menos
grandioso, com piso de mármore, lustres que pingavam em cristal e paredes
de um azul-claro que se alongavam pelas divisórias em entrançado branco,
espelhando o alpendre da frente.

Uma mulher com um carrapito aprumado e um elegante fato verde
saudou-os na receção.

—  Creio que tem uma reserva em nome de McGown — disse Liam,
deslizando a identi�cação por cima do balcão.

Cara susteve a respiração, enquanto via a rececionista escrever ao
computador, perguntando-se se os desejos da avó lhe seriam concedidos.

— Sim, temos dois quartos adjacentes — disse a rececionista.
Cara respirou fundo.
A mão da mulher parou na pilha de cartões magnéticos brancos.
— É adequado?
— Sim — disse Cara.
Depois de ter programado os cartões e escrito os seus números nos

suportes, a rececionista deslizou-os sobre o balcão.
— Aqui têm. Os elevadores �cam logo atrás de vocês. E o restaurante

pediu-me que lhe dissesse que a mesa estará pronta às sete e meia, Sr.



McGown.
— A mesa? — perguntou Cara, arqueando uma sobrancelha enquanto se

dirigiam para os elevadores.
Liam tossiu para limpar a garganta.
— Sim. Pensei que poderíamos jantar aqui esta noite, dado que passámos

todo o dia a conduzir. Estou demasiado cansado para me en�ar no carro
novamente.

Havia algo em relação àquele homem, bonito mas tímido, tão atencioso
quanto entusiástico. Ela gostava dele de um modo mais do que amigável e
cortês.

— Acho que é uma ideia maravilhosa. Ainda bem que pensaste nisso. —
Também se sentia satisfeita, pensou, enquanto avançavam para o elevador,
por ter en�ado um vestido preto na mala.

Permaneceram num silêncio confortável, a centelha de energia que �uíra
entre eles durante todo o dia menos brilhante mas ainda presente. Ela
estava, pela primeira vez na sua vida, a passar um �m de semana com um
homem que não era Simon. Não se tratava de um �m de semana romântico,
mas ela concluiu algures em Taunton que contava. Queria que contasse.

— Este é o meu quarto — disse ela, erguendo o cartão para lhe mostrar o
número 413 que ali tinha sido escrevinhado.

— E este é o meu — disse ele, apontando para o número 415.
— Acho que vou tomar um banho — disse ela, apercebendo-se de que,

embora tivessem passado todo o dia juntos, não o queria deixar.
— Tenho algumas propostas de tese para ler — disse ele.
— Isto está a afastar-te do teu trabalho. Desculpa.
Ele abanou a cabeça.
— Isto está a proporcionar-me uma aventura há muito necessária. Posso ir

chamar-te ao quarto um pouco antes das sete e meia?
— Ia gostar muito disso — respondeu ela.
Liam parecia prestes a dizer qualquer coisa quando o telemóvel tocou.

Sorriu, pedindo desculpa, e olhou de relance para o ecrã.
— É melhor atender.
— Vemo-nos daqui a pouco — disse ela.



O quarto era encantador, o que não era de surpreender, tendo em
consideração o que vira no piso inferior. Pousou a bolsa e a mala de viagem
no centro da grande cama de casal e dirigiu-se à janela. A estalagem fora
construída no cimo de um penhasco, oferecendo uma vista deslumbrante
sobre o mar Celta. Um barco à vela guinava com força para um lado ao
vento, e, se deslizasse o olhar para a direita, poderia ver uma pequena
enseada arenosa, por onde andavam várias pessoas.

Olhou de relance para o relógio, que indicava que tinha cerca de duas
horas até ao jantar. Era tempo mais do que su�ciente para fazer desaparecer
a sensação pegajosa de demasiadas horas passadas num carro. Mas primeiro
tirou o telemóvel da bolsa e ligou a Nicole.

A melhor amiga atendeu ao quarto toque.
— Se não estás já na marmelada com o professor, vou desligar.
— Não estou — disse ela.
— A desligar — trinou Nicole.
Cara deu uma gargalhada.
— Para com isso.
— Está bem, mas o facto de estarmos a ter esta conversa diz-me que essa

possibilidade não está fora de questão.
Cara inspirou.
— Não está.
— Estou tão feliz que era capaz de gritar — disse Nicole.
— Folgo em ouvi-lo.
— O que mudou? Ele cortejou-te durante a viagem pelo país com os seus

conhecimentos?
— Não, mas a conversa foi boa. Já agora, ele gosta dos ABBA — disse ela,

fazendo uma careta.
—  Jamais compreenderei o teu ódio pelos ABBA — disse Nicole, não

precisando de ver Cara para saber o que pensava sobre a questão. —
Waterloo é uma canção fantástica. Tal como Fernando.

— Tu e o Liam não têm qualquer gosto musical.
—  Tens é ciúmes — disse Nicole. — Agora, o que é que te está a

incomodar o su�ciente para pegares no telemóvel e me ligares?



— Não sei. Tive apenas a sensação perturbadora de que me sinto mais
parecida comigo mesma quando estou perto dele do que quando estou com
qualquer outra pessoa — disse ela.

— Então! — disse Nicole.
— Com exceção de ti.
— Obrigada.
— Será uma loucura? — perguntou Cara. — Quase não o conheço.
— Claro que não é uma loucura. És uma pessoa diferente do que eras

antes de conheceres o Simon. És uma pessoa diferente do que eras quando
casaste com o Simon. Aquilo que mais me preocupa é que estejas bem e
feliz, e parece que estás. E para que �que registado, tu conheces o Liam.
Vocês os dois já passaram mais tempo debruçados sobre esse diário do que
eu pensei ser possível. E ele já conheceu a Iris.

— Que gosta dele.
— E, como sabemos, a Iris nunca se engana — disse Nicole.
— Nem lhe digas isso. Nunca mais nos deixa em paz.
— Sabes o que eu acho que deves fazer? — perguntou Nicole.
— Diz-me.
—  Não ouças o que os outros têm a dizer. Con�a nos teus instintos.

Passaste um mau bocado no divórcio, mas agora conheces-te como não te
conhecias antes. Estes últimos anos foram bons para ti, mas é tempo de
ultrapassares tudo isto.

— Obrigada, querida — disse Cara baixinho.
— Se decidires enrolar-te com o professor, telefona-me e conta-me todos

os pormenores — disse Nicole.
Cara revirou os olhos.
— Agora quem vai desligar sou eu.
Nicole começou a gritar qualquer coisa pelo telemóvel, mas Cara já estava

a desligar a chamada. Atirou o telemóvel para cima da cama. Terminaria de
ler o diário nessa tarde, mas primeiro ia relaxar num banho e deliciar-se com
a expetativa de um jantar com Liam.
 

25 de setembro de 1941



 

Despedi-me do Paul esta manhã. Ele tentou convencer-me a �car na cama,
mas disse-lhe que isso seria deserção.

A verdade é que estava a sentir-me perturbada depois de algumas coisas que
ele disse ontem. Contudo, enquanto eu estava a tomar banho antes de
deixarmos o apartamento, ele saiu e convenceu um dos abrigos dos taxistas a
dar-nos um pouco de chá e pãezinhos. Quando saí, ele tinha disposto tudo na
mesa e fez-me sentar para me pedir desculpa.

— Acordei a meio da noite, horrorizado com a possibilidade de ontem te ter
envergonhado, querida. Por vezes, acho que o Reggie é uma má in�uência.

— Estás a culpar o Reggie? — perguntei.
Ele deslizou a mão pelo cabelo, despenteando-o deliciosamente, embora já se

tivesse penteado com água nessa manhã.
— Ele acicata-me, sabes.
Bebi um gole de chá, recusando-me a permitir que se safasse sem um pedido

de desculpas. Passados alguns segundos, lá veio ele.
— Desculpa. É que me preocupo muito contigo — disse ele, abrindo muito

as mãos. — Não há nada que possa fazer para te proteger quando estou na
base ou a voar nas missões.

— E também não há nada que eu possa fazer para te proteger, Paul —
disse, tocando-lhe no rosto. — Não és o único que se preocupa.

— Eu sei disso. Estou perdoado?
Afastei-me um pouco.
— Então e depois da guerra, quando estivermos de novo juntos? Não vou

permitir que me dês ordens. Não deixei a casa da minha mãe apenas para me
perder de novo.

— Jamais te faria isso, querida. Tens de con�ar em mim.
 

29 de setembro de 1941
 

O meu pai respondeu-me.
 

27 de setembro de 1941



 

Minha querida Lou Lou,
Estou chocado, mas feliz por ouvir a boa notícia. Desejo-te todas as

felicidades, embora deva confessar que também sinto alguma tristeza. Tinha a
esperança de um dia ser o homem que te acompanhava ao altar, mas
mostraste-nos a todos que não precisas de ninguém que te conduza. Tornaste-
te uma jovem bastante independente.

Lamento dizer que a tua mãe não aceitou bem a notícia. Descon�o que não
será uma surpresa para ti, mas ela gostaria que esquecesses o Paul e te
contentasses em esperar pelo Gary. No entanto, não deixes que isso diminua a
tua felicidade. Fizeste as tuas escolhas, e eu não podia sentir-me mais
orgulhoso.
 

Com todo o meu amor (e também o da mãe),
O teu pai

 

15 de outubro de 1941
 

Tenho tido grandes di�culdades em escrever aqui alguma coisa ou, lamento
dizê-lo, ao Paul, com exceção de um bilhete ou outro escrevinhado. A secção B
tem andado a correr de um lado para o outro entre palestras acerca de novos
bombardeiros, meteorologia e melhoramento da nossa técnica, além dos turnos.
Os céus têm sido constantemente agitados por sirenes de raides aéreos, mas é
frequente que os aviões se afastem, seguindo para norte. Contudo, isso não nos
importa. Permanecemos sempre vigilantes, empoleirados no nosso telhado, as
luzes guiando-nos enquanto procuramos o nosso inimigo.
 

3 de novembro de 1941
 

Correm rumores acerca da possibilidade de a nossa bateria ser transferida
para norte, para Liverpool, Newcastle ou Glasgow. A Luftwa�e tem estado a
bombardear fortemente essas cidades, fazendo os possíveis para desmantelar
todas as fábricas e todos os armazéns que consigam.



Grande parte destas especulações na cantina e na NAAFI nunca chega a
acontecer, mas isto parece diferente. A seguir, vou escrever ao Paul e dizer-lhe.
Será mais difícil para nós vermo-nos, porque a viagem de comboio será ainda
mais distante do que até Londres, mas talvez eu possa ir ter com ele. Na
última carta, ele afastou essa ideia, mas isso já foi há quase duas semanas.

Duas semanas! É possível que me sentisse ferida pela sua negligência, não
fora o facto de estar tão exausta que, nalguns dias, nem sequer consigo pegar na
minha caneta. Já passaram cinco dias desde que lhe escrevi.

Não é desculpa. Não com aquilo que ele signi�ca para mim. Terei de fazer
melhor.
 

7 de novembro de 1941
 

Escrevi ao Paul como disse que faria, mas não devia ter-me dado a esse
trabalho. Eu poderia ter escrito a sua resposta, porque é sempre a mesma.
Quase nem merece a pena ser transcrita.

Ele quer que eu seja transferida do Comando Antiaéreo. É demasiado
perigoso. Ele não quer que eu vá para Liverpool ou Newcastle ou Glasgow
porque �cam muito para norte e é mais difícil para ele ir até lá quando estiver
de licença. Se algum dia conseguir uma nova licença.

Por vezes, quando estou mais zangada, pergunto-me se o Reggie terá
realmente confundido as datas da sua licença em Edimburgo ou se o Paul tem
estado a cirandar, apreciando a ideia de me ter à espera dele, sem ter de fazer o
esforço de me vir visitar.
 

14 de novembro de 1941
 

Desde que lhe escrevi, no dia 7, que não recebo qualquer carta do Paul.
Achamos que Glasgow é o local mais provável da próxima missão, porque os
estaleiros foram recentemente atacados pelas bombas alemãs.

Recusarei a transferência.
 

5 de janeiro de 1942



 

Terminou tudo. Pensava que o amava.
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LOUISE

—  Correm rumores de mais racionamento — disse Mary, enquanto
percorria as páginas do jornal abandonado que apanhara numa mesa na
NAAFI.

— O que é desta vez? — perguntou Charlie, deitando o valete de espadas
na pilha de cartas descartadas.

Louise observou Nigella pegar na carta e jogar três valetes, pousando a
última carta de rosto para baixo na pilha.

— Gin.
Charlie arremessou as suas cartas.
—  Se eu soubesse que ias transformar-te em tamanha jogadora, jamais

teria sugerido jogarmos este jogo.
Louise abanou a cabeça, contando os pontos de Nigella e as perdas de

Charlie e acrescentando-as ao total que ascendia já a dezenas de milhares.
— Devias simplesmente admitir que ela é melhor do que qualquer uma de

nós nisto.
— Não. Estou prestes a entrar numa onda vencedora a qualquer instante.

Esperem só para ver — disse Charlie.
— Não sei porque é que continuo a ganhar — disse Nigella. — Juro que

nunca fui especialmente boa.
— Em que é que a Nigella é boa? — perguntou Cartruse, que se sentou

numa cadeira ao lado de Louise.
— No gin.
— A bebê-lo ou a jogá-lo? — perguntou ele.
Nigella arquejou.
— Cartruse, como podes perguntar sequer tal coisa?
Cartruse sorriu.



—  Facilmente. Estou apenas a tentar decidir de que resposta gostaria
mais.

— A jogar às cartas — disse Louise. — Caso contrário, sabes que ela
estaria desempregada.

Ele resmungou e levou a mão à folha com as pontuações.
— Então, a Nigella está a ganhar.
— Por cerca de dois mil pontos — disse Louise.
— Estou prestes a entrar numa onda vencedora, a qualquer momento —

disse Charlie.
— O que é que disseste que ia ser racionado, Mary? — perguntou Nigella.
— O arroz — respondeu Mary. — Embora ainda não seja nada o�cial.
Todas as mulheres resmungaram, sabendo que estavam prestes a receber

cartas das mães e irmãs a queixar-se acerca da escassez de arroz dentro de
poucas semanas, ainda que raramente o cozinhassem.

—  Alguém quer ver o �lme que vão passar esta noite? — perguntou
Cartruse.

— Nunca vou ver os �lmes — disse Charlie. — De que serve, quando
temos de sair a meio para o serviço?

Cartruse encolheu os ombros.
— Podes sempre ver metade de todos os �lmes agora e o resto quando a

guerra terminar.
—  Portanto, vejo o Cary Grant ou o Humphrey Bogart a tentar

conquistar a rapariga, mas depois saio antes de ver o beijo? Não me parece.
Para mim, é a metade errada da história de amor — disse Charlie.

— Então e tu, Lou? — perguntou Cartruse, tocando-lhe com o cotovelo.
Ela abanou a cabeça e en�ou a mão no bolso, retirando de lá a bússola de

Paul. Todas as raparigas sabiam algo que Cartruse não sabia. Que ela e Paul
tinham discutido por causa dos rumores de que a secção B poderia estar a
caminho do norte.

Ela pensara que seria mais fácil quando estivessem casados. A discussão
no dia do casamento tinha por base a ignorância, disse a si mesma. Ele,
como tantos outros homens à sua volta, presumia o que sempre tinham
presumido: que as mulheres eram mais fracas, mais assustadiças, menos



aptas para o serviço. Mas ela falaria com ele, iria chamá-lo à razão. Fá-lo-ia
compreender que o que estava a fazer era importante. Mas, para isso,
precisava de o ver ou, pelo menos, ter notícias dele.

Já antes tinham passado por este tipo de falhas na comunicação. Quando
ele mudava de base ou quando ela foi transferida de Leicester para Oswestry
e depois para Londres, tinham-se passado alguns dias até que o correio os
conseguisse acompanhar. No entanto, desta feita já se tinham passado
semanas, não apenas dias, e ela começava a �car preocupada.

— Talvez veja o �lme noutro dia — disse ela, inclinando a bússola de Paul
para ver a agulha estremecer ao apontar para norte. Desde que Paul lha
tinha dado, começara a usá-la no bolso, deslizando o polegar pelo canto
abaulado.

Cartruse franziu o sobrolho, mas a porta da NAAFI abriu-se
repentinamente e Vera entrou, segurando um maço de cartas antes que ele
pudesse responder.

— Chegou o correio, meninas! — disse Vera, acenando com as cartas por
cima da cabeça.

A esperança de que aquele fosse o dia da chegada da carta de Paul quase a
fez cair, mas obrigou-se a permanecer no seu assento enquanto Vera
distribuía o correio. Agora era uma mulher casada, não uma menina
apaixonada.

—  Duas para a Mary. Uma para a Nigella. Quatro para a Charlie.
Quantos soldados é que agora te escrevem, Charlie? — perguntou Vera.

— Isso querias tu saber, não é? — disse Charlie com um sorriso.
— Atrevida — disse Cartruse.
— Nem imaginas — disse Charlie.
— E estas duas são para a Louise, tal como isto — disse Vera, erguendo

um grande envelope castanho.
Ela pegou nas cartas e no envelope, deslizando os olhos rapidamente pelas

moradas. O número de identi�cação militar de Kate estava marcado no
topo de um envelope e o outro pertencia ao pai. Esses poderiam esperar.

O envelope castanho não tinha outras marcas além do seu número de
identi�cação militar. Curiosa, virou-o, rasgou o topo e despejou-o para cima



da mesa. Do seu interior saíram cartas, que se espalharam pelo laminado, e
Louise soube.

Sentiu um aperto no estômago tão forte que quase não conseguia respirar.
Eram as cartas dela. Cartas que tinha escrito a Paul. E não tinham sido
abertas.

— Oh, céus… Louise, lamento muito… — A voz de Vera perdeu-se, e ela
e as outras mulheres �taram-na horrorizadas.

—  Não pode ser — sussurrou Louise, pegando num dos envelopes e
rasgando-o. A carta para ele datada de duas semanas antes deslizou para o
exterior, abrindo-se o su�ciente para que ela conseguisse ver a sua habitual
saudação: Meu querido Paul…

Rasgou outro e mais outro, retirando as folhas de papel �no do seu
interior. Todas elas cobertas com a sua escrita a tinta azul da caneta de tinta
permanente que o pai lhe dera no seu 16.º aniversário. Todas aquelas cartas
estavam fechadas e por ler. Há um mês que escrevia a Paul sem que ele
abrisse uma única carta.

— Isto não pode estar a acontecer. — As palavras saíram num soluço que
a sufocou. — Ele não pode estar morto.

— Talvez não esteja — disse Mary, esperançosa. Apontou para o grande
envelope castanho. — Reconheces a letra?

Louise abanou a cabeça, incapaz de formar palavras ao mesmo tempo que
a dor redemoinhava e a puxava para baixo.

Cartruse segurou uma folha de papel solta e a sua boca assumiu uma linha
�na enquanto lia. Deslizou a folha sobre a mesa para Louise.

— Tens de ler isto.
 

Cara menina Keene,
 

Há já algum tempo que sei que é frequente corresponder-se com o tenente
aviador Paul Bolton, que tão valentemente serviu o seu país durante esta
guerra. É com a mais profunda tristeza que a devo informar de que, no dia 11
de novembro de 1941, o seu avião foi abatido sobre o Canal da Mancha.
Segundo me disseram os seus colegas pilotos, lutou corajosamente até ao �m,



levando consigo dois aviões alemães.
Achei que seria melhor devolver-lhe a sua correspondência ainda por abrir.

Ofereço-lhe as minhas mais profundas condolências.
 

Sinceramente,
Capitão de Grupo Gerald Reynolds

 

— Ele está morto — disse ela, atordoada até ao fundo do seu ser. — Foi
morto em combate.

O silêncio abateu-se sobre toda a NAAFI, os homens e as mulheres ao
serviço que nunca conhecera antes sabendo instintivamente quando um dos
seus tinha sofrido uma grande perda. Queria sair dali. Daquele lugar, onde
todos a �tavam. Envolveu o estômago com os braços, curvando-se sobre si
mesma como se isso pudesse impedir a dor de se espalhar através de todo o
seu corpo.

Lembrou-se da mulher membro da WAAF que tinha recebido o
telegrama informando-a da morte do marido naquela mesma NAAFI.
Sentira tanta pena dela, mas não soubera ao certo o que fazer senão
permanecer sentada num silêncio respeitoso. Agora era ela a sofrer, obrigada
a partilhar com todas aquelas pessoas o momento mais triste da sua vida.

— Louise — disse Vera suavemente.
Apercebeu-se, nesse momento, de que a amiga se tinha agachado ao seu

lado, a falar baixinho.
— Vou levar-te de volta ao nosso aboletamento — disse Vera.
Atordoada, Louise acenou com a cabeça, mas, quando tentou levantar-se,

reparou que as pernas pareciam não querer funcionar. Cambaleou em
direção à mesa, mas, antes que caísse, Cartruse e Vera estavam ao seu lado,
cada um deles passando um ombro por baixo dos seus braços.

O percurso até ao aboletamento não passou de um borrão —
simultaneamente demasiado lento e esfumado e, no entanto, demasiado
rápido para justi�car os quarteirões percorridos. Nada fazia sentido. Paul
devia ter-lhe escrito, ter-lhe dito que estava preocupado com ela porque a
amava. Era suposto ter-lhe prometido que iam estar juntos de novo em



breve. Era suposto estar tão enérgico e vivo como na manhã em que a
deixara com um beijo na porta da frente do seu aboletamento.

— Não podes entrar — ouviu Vera dizer. — Há regras.
— Não quero saber das regras. Ela precisa de ajuda — disse Cartruse.
Ela ergueu a cabeça, subitamente consciente de que estava apoiada entre

os seus amigos.
— Sei que gostas dela, mas a melhor coisa que podes fazer é deixá-la estar

sozinha. Ela perdeu o marido — disse Vera, pousando a mão levemente no
braço de Cartruse.

Através da bruma do seu choque, Louise apercebeu-se de que os ombros
dele se curvavam.

— Nesse caso, quem vai ajudá-la a subir as escadas?
Charlie avançava agora — a impertinente e divertida Charlie, que estivera

presente no dia do seu casamento, a sua única testemunha. Nas suas mãos
apertava um molho de cartas, de palavras sem signi�cado que Paul jamais
leria.

— Eu e a Vera vamos ajudá-la — disse Charlie.
Houve algum alvoroço em torno dela enquanto Charlie ocupava o lugar

de Cartruse, acenando-lhe enquanto ele segurava a porta aberta. Iam levá-la
pelas escadas até ao seu quarto. Era onde ela queria estar. No seu quarto.
Sozinha. Se estivesse na sua cama, talvez pudesse acordar e dar-se conta de
que aquilo fora um maldito sonho.

Mas os sonhos não causavam uma dor tão precisa, dilacerante, que a
cortava até aos ossos.

De algum modo, Vera e Charlie conseguiram subir as escadas,
transportando Louise durante quase todo o caminho. Quando entraram no
quarto que partilhavam, avançaram rapidamente até à cama dela e
deitaram-na. Carinhosamente, tiraram-lhe as botas e o casaco-túnica antes
de a en�arem na cama como se ela fosse uma criança.

— Vou buscar-lhe chá à cantina — disse Vera num sussurro.
— O chá não vai fazer nada para que ela se sinta melhor — disse Charlie.
— É a única coisa em que consigo pensar neste momento.
Charlie deve ter concordado, porque Vera saiu sem dizer mais nenhuma



palavra.
Deitada de lado, Louise �tou uma mancha de água imediatamente por

cima da pilha de biscoitos que era o colchão de Vera. Porque não estava ela a
chorar? Devia estar a chorar. Tinha acabado de perder o marido e, no
entanto, não conseguia fazer correr as lágrimas.

Louise deve ter dito qualquer coisa, porque Charlie acariciou-lhe o cabelo
e disse:

—  Estás em choque. É por isso que não consegues chorar. Dá algum
tempo a ti própria.

— Não compreendo como é que ele pode ter morrido.
— Nem eu. Nem eu.
Vera regressou apressadamente ao quarto com três chávenas de chá e uma

pequena travessa com biscoitos.
— Disse às raparigas da cantina que era uma emergência, e elas reuniram

alguns biscoitos.
— Consegues sentar-te, Lou? — perguntou Charlie.
Pousando a palma da mão na cama, Louise ergueu-se e aceitou uma

chávena de chá. Quase não se apercebeu do calor que irradiava da caneca.
Durante alguns momentos, permaneceram em silêncio, até Louise ter

dito:
— Não compreendo.
— Eu sei, minha querida — disse Vera.
Ela abanou a cabeça.
— Não. Não compreendo como é que o Paul pode ter morrido há tanto

tempo e só agora eu o descobrir.
— Estas coisas demoram tempo até se saberem…
— Sou a mulher dele. Devia ter sido informada por telegrama. O dia 11

de novembro já foi há séculos.
Vera e Charlie recostaram-se.
— Tens razão. A RAF devia ter-te informado — disse Vera.
— Talvez ele não tenha registado o casamento — disse Charlie.
—  Ele disse-me que o tinha feito, numa carta, a�rmando que estava

muito orgulhoso por me poder anunciar como sua mulher. Se a RAF sabia,



eu devia ter sido informada. Alguém me devia ter dito. — Fez uma pausa,
algo mais trespassando a espessa neblina da sua mente. — E porque é que o
capitão de grupo me chamou menina Keene? Devia ter-se dirigido a mim
como Sra. Bolton.

— Não sei — disse Charlie, pousando a mão no joelho dela.
— Não posso falar com o capitão de grupo Reynolds, mas talvez consiga

descobrir o que aconteceu com a RAF — disse Vera.
— Como? — perguntou Louise.
— O meu tio. Ele é do Exército, mas aposto que com alguns telefonemas

consegue localizar as pessoas certas para responderem às tuas perguntas. Se
isso for o que queres — disse Vera.

— Claro que é o que quero. Porque não haveria de querer saber?
— Pensei apenas… — O olhar de Vera desceu para as suas mãos, que

torciam o cobertor da cama de Louise. Abrindo-as, alisou o tecido.
— Tenho a certeza de que não passou de um erro de secretaria e de um

o�cial descuidado. Não era este o tipo que estava sempre a negar ao Paul a
licença que lhe era devida? — perguntou Charlie.

Louise acenou com a cabeça, mas a dúvida apoderara-se dela. Estava ao
serviço. Conhecia as regras das licenças su�cientemente bem. O que o
o�cial de Paul �zera estava, certamente, em violação direta de todo o tipo de
práticas. Mas e se ele não tivesse negado a licença a Paul?

Uma memória atazanava-a. Reggie no seu casamento, o champanhe a
agitar-se no seu copo enquanto acenava loucamente, contando a história de
Paul ter usado a sua licença na Escócia. Paul a insistir que isso ocorrera no
ano anterior, não naquele ano.

A descon�ança trespassou o sofrimento e deixou-a ainda mais infeliz.
Tinha acabado de saber que o marido estava morto e, no entanto, já
começava a pôr em causa a sua veracidade, a sua honra.

Ergueu os olhos para as amigas e registou a preocupação silenciosa no
rosto de Vera e a obstinação no de Charlie. Discutiriam as insinuações de
Vera quando Louise não estivesse presente, pensando que ela não o saberia,
mas saberia. Ela conhecia aquelas mulheres melhor do que qualquer outra
pessoa no mundo.



— Acho que gostava de �car um bocadinho sozinha — disse ela, a sua voz
pouco mais do que um sussurro.

Charlie hesitou, mas Vera acenou com a cabeça, puxando a amiga pela
parte de trás da túnica.

— Vamos deixar-te a sós um bocadinho — disse Vera.
A porta fechou-se suavemente atrás das amigas. Louise deslizou na cama

até �car deitada de costas, �tando o estuque estalado no teto. Esperou pelas
lágrimas que deviam chegar, mas tudo o que sentia era um vazio. Um vácuo.
Uma incerteza. Uma solidão.
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CARA

Liam bateu à porta de Cara um pouco antes do jantar, tal como prometido.
Ela demorou algum tempo a alisar o cabelo, que tinha lavado e secado, antes
de ajustar o decote do vestido e abrir a porta.

Ele tinha um sorriso pronto, mas, quando a viu, estacou e pestanejou três
vezes.

— Estás fantástica.
— Obrigada — disse ela, prendendo o cabelo atrás da orelha por força do

hábito.
— Depois do meu telefonema, apercebi-me de que não era justo da minha

parte apanhar-te de surpresa com o jantar. Temi que não tivesses nada para
vestir. Não tínhamos propriamente falado acerca de um jantar elegante.

— A minha avó deserdava-me, se descobrisse que eu tinha viajado sem
algo que pudesse vestir num inesperado convite para jantar — disse ela.

— Bem, não podemos permitir isso.
Ele estendeu-lhe o braço e ela tomou-o alegremente. Liam envergava uma

camisola de um azul-escuro, malha apertada, por cima de uma camisa de
colarinho branco e um par de calças cinzento-escuras. Enquanto
avançavam, ela sentiu o cheiro ténue, limpo, do champô do hotel, e
permitiu-se inclinar-se um pouco mais para ele, afastando-se apenas quando
chegaram ao elevador.

No piso de baixo, no restaurante, o chefe de sala conduziu-os através do
restaurante meio cheio até uma mesa calma junto a uma das muitas janelas
salientes. Cara observou Liam por baixo das pestanas, tentando ler qualquer
embaraço ou hesitação nos seus movimentos enquanto o empregado lhes
apresentava os menus e as listas de vinhos.

—  Achas que isto mudou muito desde que a Louise e o Paul aqui



estiveram? — perguntou ela quando, por �m, �caram a sós.
Liam ergueu os olhos do menu e sorriu.
—  Espero que não. Devia ser algo extraordinário, mesmo no meio da

guerra, quando foi requisitado para os o�ciais.
— De facto, parece que estamos a recuar no tempo — disse ela, �tando as

ricas banquetas de um veludo azul-claro que se alinhavam contra a parede.
Enfeites de talha dourada trepavam pelas paredes em oscilações
ascendentes, cruzando-se em cinco pontos ao longo do teto, como as
abóbadas das igrejas que ela estudara na sua cadeira de Arte e Arquitetura
em Barlow.

— Amanhã vais conhecer a Kate — disse Liam.
— Nós vamos conhecê-la — corrigiu-o.
Ele recostou-se, com o divertimento nos olhos.
— Sim, mas foste tu quem encontrou a lata e se lançou nesta aventura.
— Parece estranho pensar que foi somente em setembro. Parece que a

Louise faz parte da minha vida há tanto tempo.
— Viveste com a história dela.
— E preocupei-me com ela e perguntei-me o que lhe teria acontecido

para que tenha escrito aquela última entrada no diário. «Terminou tudo.» É
tão �nal — disse ela.

— Podemos estar a ler algo que não existe — avisou ele.
Ela abanou a cabeça.
— Ambos lemos todo o diário. A Louise é muitas coisas, mas dramática

não é uma delas. Se algo correu mal, correu muito mal.
— Esperemos descobrir amanhã — disse ele.
O empregado chegou e abriu uma garrafa esguia de água com gás.
— Vão querer vinho? — perguntou o empregado.
Liam inclinou a cabeça.
— Terei todo o gosto em pedir, a menos que queiras ver tu?
Ela abanou a cabeça.
— Con�o em ti.
Ele pediu um Pouilly-Fumé de 2014 que ela já bebera antes e de que

gostara, e o empregado fez uma vénia e afastou-se.



— Sabes o que espero acima de tudo? — perguntou ela, virando a sua
atenção de novo para Liam.

— O quê?
— Que a Kate nos diga que a Louise acabou por ser feliz, com ou sem o

Paul — disse ela.
— Não podemos senão esperar. — Ele fez uma pausa, �tando-a como se

considerasse algo que tinha estado na sua mente. — Posso fazer-te uma
pergunta?

— O que quiseres — disse ela. E concluiu que o dizia com verdade.
— Porque é que este diário em particular captou a tua atenção?
— É um mistério e é intrigante. Talvez me tenha sentido atraída pela

tristeza. — Encolheu os ombros.
— Acho que já nos conhecemos su�cientemente bem para que eu possa

dizer que não é apenas isso — disse ele.
Ela suspirou e recostou-se na cadeira, procurando as palavras que

explicassem a profunda compulsão que a impelira. Por �m, disse:
— Quando somos jovens, presumimos que tudo vai durar para sempre. Os

nossos amigos serão os nossos amigos para o resto da vida. A partir do
momento em que decidimos que amamos alguém, iremos amá-lo sempre. A
ideia de os nossos pais morrerem está presente, mas é distante ao mesmo
tempo.

» Nesses dias, não me preocupava tanto o facto de a minha avó não falar
sobre a guerra. Todas as famílias têm coisas sobre as quais não querem falar.
Esta era a nossa. Mas à medida que fui crescendo, fui-me preocupando
mais. Acho que existe uma compulsão natural humana para querer saber
quais são as nossas origens. Dá-nos uma ideia acerca de nós mesmos.

— Identidade — disse ele.
Ela assentiu com a cabeça.
— Mas depois os meus pais morreram, de súbito, senti-me à deriva. Perdi

uma parte da vida que me havia enraizado. Pensei que tinha todo o tempo
do mundo para os conhecer melhor e também para me conhecer melhor,
mas tudo desapareceu num instante.

— E agora não queres perder a oportunidade de �car a saber quem é



realmente a Iris antes que ela morra — disse ele gentilmente.
— Sim, e quando a minha avó morrer, essa parte de quem eu sou morrerá

com ela. — Inspirou fundo. — E depois, quando pensei mais acerca disso,
apercebi-me de que poderá haver uma família tal como a minha, que não
sabe toda a história de um ente querido. Queria devolver o diário, mas
depois a Laurel disse que a Louise tinha falecido há seis anos…

— Talvez ainda assim queira saber — disse Liam. — E talvez a Kate
possa preencher as falhas por todos nós.

— É isso que espero que aconteça — disse ela. — Há sempre o risco de
que esteja a abrir uma velha ferida e a provocar novas dores remexendo em
coisas que aconteceram há mais de 70 anos.

— Mas sentes a responsabilidade — disse ele.
Ela acenou com a cabeça.
— Bem, quanto a mim, �co feliz por o teres feito. Caso contrário, não sei

quanto tempo seria necessário para te convencer de que não mordo — disse
ele.

Ela estremeceu, pensando de novo no seu primeiro encontro.
— Foi assim tão óbvio?
Ele deu uma gargalhada.
—  Foste demasiado rápida a recusar a ideia da minha irmã de que

pudéssemos jantar juntos.
— Assim que o disse, apercebi-me de que parecia rude e defensiva —

disse ela.
— A Leah está sempre a encontrar novas e maravilhosas ideias às quais

acha que o mundo deve obedecer. Eu sou o seu mais recente projeto.
— Projeto?
Ela esfregou a parte de trás do pescoço.
— Sim, bem, sou solteiro, e, se há algo que a minha irmã não suporta, é a

ideia de alguém na sua vida não ter um par.
— Então escolheu a pessoa errada — disse Cara com uma gargalhada. —

Nesse dia tinha recebido um telefonema do meu ex-marido. Estava a sentir-
me francamente uma mulher divorciada, resignada a estar só para sempre.

Os olhos dele ergueram-se.



— E agora?
Ela sentiu a respiração presa.
— E agora sinto-me mais próxima de mim mesma do que me sentia há

muitos anos.
— Muito bem — disse ele. — Gosto bastante desta versão de ti.
O empregado aproximou-se com o vinho, servindo copos generosos antes

de aninhar a garrafa num balde de gelo sobre um pedestal. Cara pediu as
vieiras e o lombo de porco com limão e tomilho, e Liam optou por uma
salada de queijo de cabra e beterraba e pelo pato, acrescentando uma garrafa
de pinot noir que deveria ser decantada para a refeição.

—  Posso estar a exagerar, mas importas-te de me contar o que mais
aconteceu entre ti e o teu ex-marido? Há mais, certo?

Ela suspirou.
— Há mais.
De olhos �xos numa gota que deslizava pelo copo de água, ela fez uma

pausa. Tinham aberto uma porta entre o local onde se encontravam agora e
aquele que poderiam ocupar no futuro. Mas antes que pudessem transpor
essa porta, ela precisava de lhe contar aquilo. De desabafar. Tinha chegado a
hora.

— Acho que já aceitei o facto de que o divórcio teve muito mais que ver
comigo do que com o Simon. Algures pelo caminho, perdi-me. Para uma
rapariga que nunca foi particularmente popular na escola, estar com o
Simon era uma revelação. Ele tinha sempre um enorme grupo de amigos
errantes, era sempre o centro das atenções. Era con�ante e divertido e
inteligente. Acho que �quei enfeitiçada.

— E quando é que deixaste de estar enfeitiçada? — perguntou ele.
—  Quando cresci. — Ela tossiu, limpando a garganta. — Tínhamos

discutido muito no mês antes da morte dos meus pais, e ele raramente
estava em casa. Mais tarde, descobri que ele tinha �cado em casa de um
amigo que vivia em South Kensington. Quando recebi o telefonema do
hospital, telefonei-lhe e enviei-lhe mensagens de texto. Ele acabou por
atender à minha terceira tentativa, mas quando, por �m, chegou a casa,
apercebi-me de que ele estava demasiado embriagado para conduzir.



— Ele conduziu embriagado para te ir buscar e levar para o leito de morte
dos teus pais, que tinham sido atingidos por um condutor embriagado? —
perguntou Liam incrédulo.

— Sim. Tive de telefonar à Nicole para me levar a Cúmbria. Eu não teria
estado em segurança na estrada. Cheguei ao hospital 30 minutos depois de a
minha mãe ter morrido na mesa de operações. O meu pai morrera pouco
depois de eu ter recebido a chamada.

— E porque te atrasaste a chegar lá…
— Não pude despedir-me da minha mãe. Sabia que jamais o conseguiria

perdoar por isso. Ele lutou contra o divórcio durante cerca de um mês, mas
depois foi detido por conduzir embriagado. Foi o que acabou por levá-lo à
reabilitação.

— E agora?
— Deixou de beber, mas recusa-se a entrar num programa para tratar o

vício do jogo. Manteve-se longe dos casinos durante alguns meses depois de
eu ter pedido o divórcio, mas voltou a ter uma recaída. Não sei se continua a
jogar em privado.

» Foi complicado ter de passar pelo sentimento de culpa de o deixar,
porque ele não era um homem rico, mas eu não conseguia continuar assim.
Apercebi-me de que já não o amava. Acabei por dizer ao meu advogado que
pagaria as mais de 350 mil libras de dívida que ele tinha acumulado.

Liam emitiu um assobio baixo.
— Limpou-me quase tudo o que tinha nas poupanças, mas paguei porque

tinha a casa do meu pai e da minha mãe para vender e achei que o acordo
tornaria tudo melhor.

— Não tornou, pois não? — perguntou ele.
Ela deu uma gargalhada.
—  Claro que não. Só tornou todos os sentimentos muito mais

complicados. Por �m, procurei um psicólogo quando a Nicole bateu o pé e
me disse que já estava na hora.

A mão de Liam sobrepôs-se à dela na mesa.
— Lamento por tudo o que aconteceu — disse ele.
Ela ergueu a cabeça e sorriu.



— Não há muitas pessoas que consigam uma segunda oportunidade para
reconstruir a vida que queriam.

Contudo, olhando para o outro lado da mesa, ela soube que havia uma
parte da sua vida que estava em falta, e que Liam podia estar mesmo no
centro dela.

Mas antes que conseguisse dizer alguma coisa, chegaram as entradas, e a
conversa passou de novo para um tema mais fácil.
 

 

Cheios e algo sonolentos devido ao vinho, Cara e Liam subiram até ao seu
piso, apoiando-se na parede espelhada do elevador.

— Acho que vou sonhar com aquele bolo de chocolate para o resto da vida
— disse ela.

— A tarte também estava boa — disse ele.
— Aquela era, sem dúvida, uma refeição que pedia chocolate. Não vale a

pena desperdiçar o precioso tempo da sobremesa num pedaço de maçã com
massa.

Ele empurrou-a jocosamente.
— Tu cozinhas. Devias mostrar um pouco mais de respeito pela minha

tarte.
Ela arqueou uma sobrancelha cética, e ele fungou quando as portas se

abriram.
Saíram do elevador, com Cara aninhada ao lado de Liam enquanto ele a

acompanhava até junto dos quartos adjacentes.
— Amanhã vamos encontrar-nos com a Laurel no lar da Kate por volta

das 11 horas? — perguntou Liam.
— Isso mesmo.
— Queres tomar o pequeno-almoço comigo? Pensei que poderia ser bom

passearmos pela rua principal de Haybourne antes.
— Parece-me uma boa ideia — disse ela.
Ele virou-se para a �tar quando pararam à frente da porta dela e inclinou a

cabeça numa pergunta silenciosa. Ela baixou a atenção para o relógio de
pulso enquanto procurava o cartão, grata pelo momento para se recompor.



Quando voltou a erguer os olhos, a expressão de Liam alterara-se de
tranquila para séria.

— Passa-se alguma coisa? — perguntou ela.
— Cara, vou dizer algumas coisas, e quero que me escutes.
— Está bem…
Ele passou um dedo pela pele sensível do interior do pulso dela,

deslizando-o em seguida para lhe tocar na ponta do dedo.
— Mereces que nunca te dececionem e mereces estar com alguém que não

te faça sentir como se as tuas escolhas não sejam corretas.
Ela sentiu um nó de emoção a formar-se na garganta.
— Liam…
—  E isto é o mais importante: se eu estivesse contigo, jamais te teria

tomado como certa, independentemente do que se estivesse a passar na
minha vida.

Eram palavras simples, mas, no entanto, desbloquearam algo no fundo
dela. A última peça do puzzle. O pequeno empurrão de que ela precisava
para se sentir de novo realizada. Con�ava na simplicidade dele, e con�ava
em si mesma para saber o que ele podia signi�car para si.

Lentamente, ele puxou-a para mais perto de si, centímetro a centímetro,
até os seus corpos quase se tocarem. Depois baixou a cabeça e beijou-a.

Os lábios dele eram suaves e pacientes contra os dela, mas ela soube que
um sinal dela seria permissão su�ciente para que ele perdesse toda a
compostura. Era o que ela queria naquela noite. Era aquele homem.

— Liam — sussurrou ela, afastando-se no preciso momento em que o
beijo começava a intensi�car-se.

— Sim?
— Vem comigo.
E destrancou a porta do seu quarto, puxando-o para o interior.
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LOUISE

Louise �cou de cama durante três dias, quase sem se aperceber da passagem
do tempo. Ocasionalmente, uma das raparigas da secção B entrava com
água ou chá, insistindo para que bebesse. Ela fazia-o distraída, mas recusou
toda a comida que lhe trouxeram.

Ninguém falava no seu regresso ao serviço. Vera ou Charlie devem ter tido
o cuidado de informar os seus o�ciais de que Paul estava morto, mas
ninguém falou com ela acerca de uma licença de luto nem a repreendeu por
não estar no seu posto. Deixaram-na fazer o luto, em privado e
profundamente.

No quarto dia, antes de Charlie e Vera acordarem, Louise levantou-se da
cama. Reunindo o seu saco de roupa suja, fez a longa viagem até à cave,
onde estavam os chuveiros. Não era o seu dia de tomar banho, mas quando
o soldado de serviço a viu, limitou-se a baixar a cabeça. Todos sabiam que
ela, a artilheira Louise Bolton, era uma viúva recente. Ninguém questionaria
o seu desejo de fazer algo tão simples como tomar um banho.

Os horários arrevesados de uma artilheira signi�cavam que tinha o duche
só para si entre os turnos. Louise abriu a torneira da água quente o mais
possível e pôs-se debaixo da água. A água quente batia-lhe nas costas,
fazendo-lhe arder o couro cabeludo e queimando-lhe a pele. Esfregou-se,
lavando o cabelo e o corpo durante mais tempo do que o necessário.
Precisava de se sentir limpa de novo, deixar que a pureza da água limpasse
até a dor mais profunda.

Quando regressou ao quarto, Vera e Charlie já estavam vestidas. Giraram
sobre si mesmas, os seus olhos muito abertos quando a viram.

— Pensámos…
— Tu estavas… — disseram ao mesmo tempo, silenciando-se quando ela



fechou a porta atrás de si e seguiu para a cama como se nada tivesse
acontecido.

Agir como se nada tivesse acontecido. Se não estivessem mergulhadas na
guerra, talvez tivesse podido dar pleno azo à sua dor, mas ela era uma
artilheira, e quanto mais tempo permanecesse fechada no quarto, mais
difícil seria para ela recordá-lo.

As amigas deram-lhe espaço enquanto se vestia. Tinham dois brie�ngs
nessa tarde, pelo que Louise vestiu a roupa interior, as ligas, a saia, a camisa,
a túnica e calçou os sapatos. Con�rmou que os botões e os sapatos estavam
a brilhar e prendeu o cabelo, que secava rapidamente num simples rolo que
não dependia de caracóis complicados mantidos no seu lugar durante a
noite. Colocando o boné na cabeça, inspirou fundo.

— Estou pronta.
As amigas seguiram-na quando abriu a porta. Mary, Nigella e Lizzie

estavam à sua espera. De que modo sabiam que Louise se tinha levantado
quando nem Vera nem Charlie tinham saído do quarto, ela não fazia ideia,
mas não o questionou. Formaram um semicírculo à sua volta enquanto
andavam, protegendo-a da única maneira que ela lhes permitia.

Os exercícios foram liderados pela o�cial de artilharia Silhour, uma
mulher minúscula e magra com o rosto numa careta constante. Silhour era
implacável durante praticamente todo o tempo, recusando-se a dar quartel
às queixas das raparigas. O único reconhecimento que deu a Louise foi o
mais breve dos acenos de cabeça e depois começou a gritar as suas ordens,
forçando-as a praticar os seus exercícios com a mesma dureza de sempre.

O resto do dia esteve longe de ser normal, com todos os olhares que
Louise suscitou enquanto percorria as salas de aula. Sempre que o seu olhar
se cruzava com o de outra pessoa, recusava-se a hesitar. Tinha um trabalho a
fazer, e ia fazê-lo, independentemente do que lhe havia acontecido.
Agarrando-se a isso, talvez conseguisse sobreviver.

No entanto, o seu plano falhou, quando, depois de sair de um brie�ng
sobre uma nova tecnologia de deteção, viu o capitão Jones à sua espera.

— Artilheira Bolton — disse ele, as mãos entrelaçadas atrás das costas.
Ela fez-lhe continência.



— Senhor.
— É bom tê-la de volta.
— Sim, senhor.
O maxilar dele agitou-se enquanto �tava o rosto dela. Ela percebeu que

aquilo não era uma mera cortesia. Ele queria algo dela.
—  Passa-se alguma coisa, senhor? — perguntou, embora lhe parecesse

uma questão tola. Havia um problema em tudo. Paul estava morto. A sua
vida, aquela que tinha esperado que pudessem planear juntos, desaparecera.

— Venha comigo — disse o capitão Jones, girando sobre os calcanhares
das botas e marchando ao longo do corredor.

Conduziu-a através de uma série de portas, embrenhando-se numa parte
do edifício onde ela nunca tinha estado antes. Os gabinetes dos o�ciais de
elevada patente alinhavam-se no corredor, e ela, pelas portas abertas,
conseguia ver as secretárias fardadas a atender os telefones e a datilografar
apontamentos. Ninguém se ria nem brincava. Ali tudo parecia mais pesado,
mais importante.

Por �m, o capitão Jones parou em frente a uma porta sem qualquer
descrição e bateu. Um instante depois, um homem alto e esguio com as
insígnias de primeiro-sargento abriu-a.

— Estão à sua espera, senhor — disse o homem.
O capitão Jones acenou com a cabeça para Louise.
—  Por aquela porta — disse o primeiro-sargento, enquanto Louise

avançava pelo espaço minúsculo da receção.
Ela hesitou, e o homem disse:
— Está tudo bem. Pode entrar. Ele sabe que já chegou.
A questão de quem saberia que ela tinha chegado saltou-lhe aos lábios,

mas bastou um olhar do capitão Jones para se refrear.
Louise abriu a porta e deu por si no meio de uma sala modesta, enfeitada

apenas com um grande mapa da Europa a�xado numa parede. No centro da
sala estava um homem de costas para ela, de tal modo que tudo o que
conseguia ver era o seu porte perfeito e o cabelo grisalho brutalmente
puxado para trás. Foi com surpresa que, quando ele se virou, se apercebeu de
que teria 70 e poucos anos, e as feições marcadas pelo cansaço e pela



preocupação. Ainda assim, envergava as estrelas de um major-general, e isso
fez com que ela se endireitasse um pouco mais.

— Senhor — disse o capitão Jones. — Esta é a artilheira Louise Keene.
Ela olhou de relance para o capitão Jones, perguntando-se por que razão

não dissera ele o nome de casada dela, mas o major-general tossiu,
limpando a garganta.

—  Obrigado, capitão. O que tenho a dizer à artilheira Keene é uma
questão delicada.

O capitão Jones fez continência e retirou-se antes que Louise pudesse
sequer protestar.

A porta fechou-se e ela �cou sozinha com o major-general. Ele suspirou e
apoiou a anca na secretária à frente da qual se encontrava.

— Sabe quem eu sou?
Os olhos dela semicerraram-se ligeiramente enquanto o observava.
— É o major-general Garson — disse ela ao �m de um instante. — O tio

da Vera.
— Isso mesmo — disse ele, sacando de um cigarro e batendo com ele no

maço. Depois, como se lhe ocorresse de súbito, ofereceu-lhe um.
— Não, obrigada, senhor. Não nos é permitido fumar enquanto estamos

no Comando Antiaéreo — disse ela.
— Muito bem, muito bem — murmurou, acendendo um fósforo. — Não

podemos permitir mãos trémulas.
— Não, senhor.
Através de uma baforada de fumo, ele �tou-a de olhos semicerrados.
—  À vontade, artilheira. Como provavelmente sabe, a minha sobrinha

pediu-me que investigasse a questão da morte do seu marido e do porquê de
não ter sido informada.

A garganta dela apertou-se até ela quase não ter a certeza de que seria
capaz de formar palavras. Em vez disso, acenou com a cabeça.

— A Vera é a minha única sobrinha, e não sou tão empedernido que não
lhe possa dizer que, por vezes, me pergunto se ela não faz de mim o que
quer. — Ele suspirou e coçou a testa. — Disse-lhe que o Exército raramente
comete erros quando se trata de informar os familiares acerca de um ente



querido morto em combate, e descon�o que a Força Aérea de Sua
Majestade também raramente o faz. É uma questão delicada, e levamo-la
muito a sério. Ainda assim, ela pediu-me que �zesse algumas chamadas e
descobrisse o que tinha acontecido no caso do seu tenente aviador.

—  E descobriu alguma coisa — avançou ela. Já vira os homens fazer
aquilo demasiadas vezes. Estava a arrastar a questão, não querendo dizer-lhe
algo que a perturbaria, quando, na realidade, não sabia quão dura ela era.

O major-general Garson pegou num �cheiro que se encontrava pousado
na secretária e abriu-o.

— Olhe para o meio da página.
Ela pegou no �cheiro e deslizou os olhos por ele até ter visto aquilo de que

ele falava numa letra preta a�ada. Casado.
— Se está registado, não compreendo por que razão não fui informada —

disse ela, devolvendo-lhe o �cheiro.
— Talvez seja melhor sentar-se, artilheira Keene — disse o major-general.
Ela engoliu em seco.
— Pre�ro �car de pé, senhor.
— Falei com alguns homens que conheciam o tenente aviador Bolton.

Como pode imaginar, os homens que vivem em grande proximidade
durante tempos de guerra passam grande parte dos seus dias a falar acerca
das suas amadas. Disseram que o Bolton era, de facto, casado. Com a
proeminente �lha de um advogado, Lenora Robinson. Os pais frequentam
o mesmo colégio de jurisconsultos e conhecem-se há anos.

Lentamente, Louise afundou-se numa cadeira, com a mão a tapar a boca.
— Isso não é possível. Ele não pode ter sido casado antes.
— Temo que seja assim, minha querida — disse o major-general Garson

suavemente.
— Mas ele podia estar divorciado. Talvez os seus homens não o tenham

referido. — Ela ergueu os olhos, esperançosa, mas o tio de Vera abanou a
cabeça.

— Casaram imediatamente depois de ele se ter alistado, quando começou
a guerra. Ninguém tinha ouvido falar de qualquer divórcio e não há registo
dele. Eu perguntei — disse ele. — A Sra. Lenora Bolton reside em

É



Londres. É voluntária como motorista de ambulâncias.
— Mas nós casámo-nos. — Os olhos dela enchiam-se com as lágrimas

pelas quais esperava há quatro dias. — Foi o padre Norwood quem fez a
cerimónia. Eu tenho uma aliança. Houve um pequeno-almoço de
casamento. Éramos marido e mulher em todos os aspetos.

O major-general moveu-se desconfortavelmente.
— Há histórias acerca de homens do clero sem escrúpulos que perderam

as suas paróquias e que procuram uma maneira de ganhar alguns xelins
rápidos. Realizam uma cerimónia rápida, sem fazer perguntas. Ou o
homem pode ter sido um charlatão de qualquer outro tipo, fazendo-se
passar por um homem do clero para proveito próprio. Apesar da imagem
cor-de-rosa da união britânica que vê nos jornais, esta guerra levou as
pessoas a fazerem coisas inenarráveis umas às outras.

— Houve testemunhas — sussurrou ela. Tinha sido um casamento a sério
em todos os aspetos, mas se Paul já antes era casado, o casamento era
inválido. Ele não passava de um bígamo, e ela era a sua vítima inconsciente.

De imediato, sentiu que a raiva crescia dentro de si, com a mesma
facilidade com que as explicações para tantas coisas começavam a surgir. O
facto de ser quase impossível para Paul conseguir uma licença. A sua recusa
em permitir-lhe que se aproximasse da base. A maneira como lhe escrevera
acerca da sua paixão até ela ter a certeza de que sentia o mesmo, deixando
que as cartas ocupassem o lugar de um qualquer compromisso real. Tinha
feito o pedido depois de uma discussão. Tinha casado com ela por medo de
que ela lhe escapasse ou tudo não passara de um plano, mais um passo na
sua demanda por amor e adoração das mulheres à sua volta?

Tinha sido tão fácil para ele. Ele era um piloto, elegante e so�sticado.
Podia ter uma mulher em cada aldeia que visitava — mais, se assim o
desejasse —, e nenhuma teria conhecimento da outra, porque, quando se
apaixonassem por ele, ele já teria partido.

O que fora ela então? Uma rapariga desesperada por alguém que lhe desse
autorização para sonhar com uma vida longe de casa. Uma tola que não
sabia como perceber que o homem que ela pensava amar não passava de um
mentiroso. Um alvo fácil. Uma conquista.



—  Compreende que os meus homólogos da RAF estão muito
preocupados com o comportamento do tenente aviador Bolton, se tudo isto
for verdade — disse o major-general Garson, tossindo. — Ele era um piloto
condecorado, um herói de guerra. Se se souber…

Louise levantou-se de súbito, os punhos cerrados encostados com força ao
lado das coxas.

— A RAF não precisa de se preocupar comigo. Sinto-me envergonhada,
humilhada e magoada. Não tenho qualquer desejo de permitir que outras
pessoas saibam porquê.

— Muito bem. As minhas sinceras condolências, artilheira Keene.
O seu nome de solteira era uma estocada no coração, enquanto o major-

general a acompanhava à porta. Felizmente, o capitão Jones não
permanecera por ali. Limpando as lágrimas que se haviam acumulado
debaixo dos olhos, acenou com a cabeça ao primeiro-sargento.

Os seus saltos batiam com força e determinação enquanto percorria o
corredor, regressando à ala de ensino do edifício. Mas não olhou de relance
para o relógio para veri�car as horas e avaliar a que brie�ng deveria assistir.
Em vez disso, atravessou as portas de ferro e saiu para a rua.

 

Louise nunca antes tinha abandonado a base sem autorização, porque sabia
quais eram as consequências. No entanto, nada disso lhe passou pela cabeça
enquanto avançava para o autocarro. Não tinha dinheiro consigo, mas o
revisor olhou para o seu uniforme e fez-lhe sinal para que entrasse.

Saiu em Piccadilly Circus e apanhou o metro até à estação de South
Kensington. Depois percorreu a pé os dez minutos de caminho que a
separavam de Cranley Gardens. A rua de Paul.

Ele falara-lhe frequentemente acerca do seu pequeno estúdio nas traseiras
de um edifício banal em Chelsea. Até a ouvira a dizer a morada, divertido,
enquanto ela permitia que o glamour da rua londrina lhe rolasse pela língua.
Mas ao estar ali, em Cranley Gardens, não viu um edifício devoluto no
número 12. Era uma mansão, e nenhum dos edifícios da rua tinha sido
bombardeado. Ele contara-lhe mentira após mentira, e ela acreditara nele,
ingénua na sua con�ança.



Subindo os degraus, tocou durante longos segundos à campainha do
apartamento do segundo piso até se ter apercebido de que era ridículo estar
à espera de que alguém lhe respondesse. Paul estava morto.

Uma janela no piso térreo, a alguns metros da porta, abriu-se com um
rangido e uma mulher de cabelo preso por baixo de um pano amarelo
espreitou.

— Se continuar a tocar assim, vai parti-la, querida.
— Eu… desculpe — disse Louise, baixando a mão junto ao corpo.
A mulher olhou para ela de cima a baixo.
— Está a tentar a residência Bolton?
— Sim.
— Conhecia o homem da casa?
A aliança de casamento era um peso na mão.
— Sim.
— Então é melhor que entre, para beber uma chávena de chá.
A mulher voltou a desaparecer pela janela antes de Louise poder protestar,

e segundos depois a porta abriu-se. A mulher fez-lhe sinal para que entrasse
e avançasse para uma porta aberta no piso térreo.

— Sou a Sra. Fay. Agora, sente-se aí. — A mulher apontou para uma
cadeira de braços de brocado já gasta. — Vou pôr a chaleira ao lume.

Louise sentou-se, perdida naquele estranho apartamento, enquanto ouvia
os sons do chá a ser feito na sala do lado. O jorrar da água a encher a
chaleira. O tinido do metal no fogão. O tilintar da melhor porcelana a ser
retirada de um armário.

Passados alguns minutos, a Sra. Fay voltou a passar pela porta, alisando o
seu avental debruado a renda enquanto avançava.

— Bem, agora será apenas o tempo de ferver. Como é que conhecia o Sr.
Bolton? — perguntou a Sra. Fay.

Louise engoliu em seco, preparando-se para contar a mentira que ela
pensara ser verdadeira até há uma hora.

— Ele era o meu marido. Lamento se for a primeira pessoa a dizer-lho,
mas ele morreu.

— Oh, eu sei que ele está morto. Marido, disse?



Louise ergueu o queixo.
— Sim.
— Bem, diga-me se precisar de algo um pouco mais forte do que o chá.

Tenho uma garrafa de xerez que estou a guardar. Parece ser útil nestes dias.
Louise �tou a mulher, mas antes que conseguisse perguntar-lhe o que

sabia acerca de Paul, a campainha tocou.
—  Só um momento, minha querida — disse a Sra. Fay, levantando-se

bastante animada. Desta feita, apercebeu-se Louise, não espreitou pela
janela para saudar a visita, tendo-se antes dirigido à porta.

Uma troca de vozes abafadas precedeu o arrastar de dois pares de pés sobre
o tapete, e a Sra. Fay reapareceu acompanhada por uma mulher alta e esguia
de maçãs do rosto a�adas e caracóis elegantes e moldados que lhe chegavam
aos ombros. Tudo nela era elegância, do corte do vestido de lã da Marinha
— não um uniforme, apercebeu-se Louise com inveja — até aos elegantes
brincos de pérola que lhe pendiam das orelhas.

— Boa tarde — disse a recém-chegada. — Consta que está casada com o
meu marido.

E ali estava ela, confrontada pela verdade nua e crua da traição de Paul.
Aquela era Lenora Bolton, acerca de quem o major-general Garson lhe
havia falado. A �lha do advogado de uma família londrina respeitada e
endinheirada. Olhando para ela, era fácil perceber por que razão Paul tinha
casado com ela. Era bonita e so�sticada. Fazia sentido ao seu lado.

Louise parou. Aquela mulher não tinha culpa de que Paul fosse um
mentiroso e um traidor e quem sabe que mais outras coisas, tal como ela.
Elas eram a parte inocente de tudo aquilo. Fora Paul quem agira mal com
elas.

Levantando-se, disse:
— Não tenho a certeza do que dizer além de me apresentar. Chamo-me

Louise Keene.
A mulher olhou para a mão que ela lhe estendia com algo semelhante a

um divertimento resignado.
— Lenora Bolton, embora esteja a considerar voltar a chamar-me Lenora

Robinson, tendo em conta as circunstâncias. Apercebi-me agora de que não



utiliza o último nome do Paul.
— Utilizava, mas tendo em consideração aquilo que �quei a saber hoje,

não vejo como poderei continuar a fazê-lo — disse Louise.
Lenora acenou com a cabeça.
—  Compreendo o sentimento. Talvez gostasse de vir comigo, menina

Keene.
Ela seguiu Lenora, deixando o apartamento da Sra. Fay e subindo as

escadas. No patamar, Lenora agarrou numa chave e destrancou a porta.
O apartamento não se parecia nada com aquilo que Paul lhe descrevera.

Não era um simples apartamento para um estudante sem nada mais do que
um fogão a gás para fazer chá. Estava maravilhosamente decorado em tons
ricos de castanho, vermelho e creme. Os livros alinhavam-se nas suas
prateleiras, aguardando por algum leitor curioso que neles pegasse e
mergulhasse num dos sofás em frente à lareira. Quadros a óleo de paisagens
cobriam as paredes, e todo o espaço libertava o odor ténue da madeira
envernizada.

— Esta é a sua casa — disse Louise.
Lenora acenou com a cabeça.
—  Casámos um mês depois de a guerra ter começado. O Paul tinha

comprado a casa no ano anterior com a herança do avô.
— Então porque teve a Sra. Fay de lhe telefonar? Presumo que tenha sido

isso que ela fez.
— Sim. Mudei-me para casa dos meus pais, ao virar da esquina, depois da

chegada da primeira rapariga. Alegava que ela e Paul tinham estado noivos
depois de se terem conhecido em Devon. Tinha ouvido dizer que ele
morrera e viera para Londres para estar com a sua família enquanto fazia o
luto. Em vez disso, deparou comigo — disse Lenora, erguendo uma
sobrancelha. — Agora peço à Sra. Fay que mantenha as coisas debaixo de
olho e me telefone se aparecer mais alguma mulher.

— Quantas foram? — perguntou Louise.
— A Louise é a terceira.
Quatro mulheres. Lenora, Louise, a rapariga de Devon e outra que Louise

esperava nunca conhecer. Paul enganava todas, convencendo-as de que as

Ú



amava só a elas. Fazendo-as sentir-se especiais. Únicas. Desejadas.
— Não compreendo — disse Louise baixinho.
Lenora dirigiu-se a uma caixa trabalhada em prata, numa mesa de apoio

minúscula, retirando do interior um cigarro e acendendo o isqueiro até o
fumo sair da sua boca.

— Nem eu.
— Porque haveria de se casar comigo se já era casado consigo? Porque

haveria de �car noivo dessas outras raparigas? — perguntou ela.
Lenora suspirou.
— O Paul era um homem difícil. Tinha uma necessidade profunda, quase

compulsiva, de ser amado. Sabe, os pais acharam que não seriam capazes de
ter �lhos durante muito tempo, até certo dia, por milagre, a mãe ter
engravidado já numa idade tardia. Ele foi mimado e adorado, mais um
brinquedo do que uma criança. Acho que isso alimentou nele um desejo de
necessitar constantemente de amor de todas as pessoas. E que melhor
maneira de obter esse amor do que encantar diversas mulheres convenientes
levando-as a apaixonarem-se por ele?

— Mas mentir assim…
—  Ah, sim, bem. Ao que parece, o nosso falecido marido era um

mentiroso compulsivo e algo a que acho que os psicanalistas chamam de
«narcisista». Aparentemente, não é incomum entre os bígamos. — Lenora
bateu com a ponta do cigarro num cinzeiro de vidro talhado. — Tenho lido
bastante na minha viuvez.

Louise �tou Lenora.
— É isso que tem estado a fazer desde que ele morreu? Ler acerca de

bígamos e saudar as suas antigas amantes ou mulheres, ou o que quer que
seja que devamos ser?

Lenora deu uma gargalhada.
— Não, claro que não, mas ajuda a passar o tempo entre turnos enquanto

motorista voluntária de ambulâncias.
Apesar da atitude descontraída da mulher, Louise percebeu a dor na sua

voz. Ela fora a primeira mulher de Paul. A sua mulher verdadeira. Agora
cabia-lhe a ela dizer às mulheres que ele deixara para trás a verdade acerca



de si, iluminando o lado negro do homem que todas elas amavam.
O que ele �zera era imperdoável. Ela percebia agora que ele não se

apaixonara por ela naquela noite em Saint Mawgan, como tinha dito. Em
vez disso, vira-a como um alvo. Ali estava uma rapariga que era simples e
vulnerável e estava madura para a colheita. Só que ela não era nenhuma
dessas coisas. Nos últimos meses, aprendera mais acerca de si mesma do que
alguma vez pensara ser possível. Treinava, estudava e combatia, e agora,
depois de todo aquele tempo, era a mulher que deveria ter sido.

Endureceria o coração contra ele, guardando todo o amor que sentira por
ele e escondendo-o nos recantos mais profundos do seu coração. Trabalharia
e combateria e dormiria e levantar-se-ia para começar de novo até ser capaz
de ignorar Paul. Então, um dia, o seu coração talvez sarasse o su�ciente para
que deixasse de o amar.

— Lamento muito que isto lhe tenha acontecido — disse Louise.
Lenora �tou-a com um olhar franco.
— Obrigada, menina Keene. Acredito que esteja a ser sincera.
— Estou. Posso perguntar-lhe uma coisa?
Lenora inclinou a cabeça enquanto Louise retirava do bolso a bússola de

Paul. De imediato, a estranha compostura da mulher desapareceu.
— Onde arranjou isso? — perguntou Lenora, deslizando a ponta do dedo

pela amolgadela na parte lateral da minúscula bússola enquanto Louise a
equilibrava na palma da mão.

— Ele deu-ma. Usou-a como uma espécie de anel de noivado — disse
Louise.

— O sacana — praguejou Lenora baixinho. Pertencia ao meu irmão. Ele
era soldado. Morreu no início da guerra, e isto foi enviado com os seus
pertences.

— Ele disse-me que tinha pertencido a um tio e que a guardava como
talismã quando voava.

O lábio de Lenora tremia.
— Dei-lha para o manter em segurança.
— Então deve aceitá-la de volta — disse Louise.
— Não creio que o consiga. — Uma passa longa e trémula no seu cigarro



pareceu acalmá-la, e as palavras seguintes foram mais �rmes. — Guarde-a
ou deite-a fora, pode fazer o que quiser com ela, mas não posso tê-la neste
apartamento. Já não.

Sem saber o que fazer, Louise voltou a guardar a bússola no bolso.
Pousando o cigarro na beira do cinzeiro, Lenora inclinou-se e escreveu

algo numa folha de papel. Estendendo-lha, disse:
— Esta é a morada da casa da família em Barlow. Se precisar de alguma

coisa… alguém com quem falar ou ensopar-se em gin com alguém que
compreenda… eles sabem onde me encontrar.

— Obrigada — disse Louise, dobrando o papel e colocando-o no bolso do
peito do uniforme. Não conseguia imaginar que algum dia apelasse àquela
mulher, quando tudo aquilo que queria era esquecer, mas havia pouco mais
que pudesse fazer.

— Se quiser aceitar o meu conselho, menina Keene, vá-se embora e viva a
sua vida. Chame a isto um romance de tempo de guerra e atire tudo para
trás das costas.

— E a Lenora? — perguntou Louise.
O olhar de Lenora �xou-se num ponto no exterior da janela.
— Eu estarei aqui, a saudar as viúvas do Paul uma a uma.
 

 

Louise regressou ao seu aboletamento da mesma forma que tinha saído. Era
tarde, o céu começava já a assumir tons de violeta nos locais mais orientais.

No seu quarto, guardou o bilhete de Lenora, vestiu o fato de combate e foi
buscar o capacete de estanho. As outras raparigas já deviam estar a caminho
do Woolwich Depot, e ela apressou-se para recuperar o tempo perdido, as
botas batendo sonoramente no chão enquanto corria.

Quando chegou ao edifício, subiu as escadas tão depressa quanto possível.
Quando se aproximava do último piso, ouviu vozes. A secção ainda não
tinha chegado ao telhado e aguardava no relativo calor e secura do interior.
Parou antes da porta, endireitando os ombros e afastando o cabelo do rosto.
Depois, determinada, abriu-a.

A divisão silenciou-se quando a viram. Todos eles, as raparigas, Cartruse,



Hat�eld e Williams — até o capitão Jones —, olharam para o seu rosto.
Havia nele fragilidade, ela sabia-o, mas a sua força mantê-la-ia composta.
Ir-se-ia abaixo no seu próprio tempo, e não se envergonharia disso, mas
naquela noite mostrar-lhes-ia quem ela realmente era. Louise Keene,
nascida em Haybourne, treinada pelo ATS. Uma mulher por direito
próprio.

Paul roubara-lhe o passado. Não lhe roubaria o futuro.
— As minhas desculpas por ter chegado tarde, senhor — disse Louise,

dirigindo-se ao capitão Jones. — Não voltará a acontecer.
—  Artilheira Bolton — disse o capitão Jones, tossindo para limpar a

garganta. — Todos nós compreendemos que tenha desejado fazer o luto que
lhe é permitido.

Ela cerrou os punhos, as unhas traçando meias-luas na palma das mãos.
Soube-lhe bem. A dor enraizou-a, recordando-lhe que devia permanecer
concentrada no presente.

— Precisam de mim no previsor, senhor — disse ela.
— Como queira, Bolton — disse o capitão Jones.
—  Capitão Jones, tendo em conta as circunstâncias, gostaria que

doravante se dirigissem a mim como artilheira Keene.
Se alguém tivesse deixado cair um al�nete, este teria emitido um som tão

forte quanto o de uma metralhadora. Lentamente, o capitão Jones acenou
com a cabeça.

— Assegurar-me-ei de que a RA e o ATS são informados da sua decisão.
— Muito obrigada — disse Louise.
Ela avançou para um lugar vazio na pequena mesa de jogo que tinham

montado num canto da sala. Sentando-se, olhou para cada um dos seus
compatriotas diretamente nos olhos antes de pegar no gasto baralho de
cartas pousado sobre a mesa.

— Quem é que tem a folha com as pontuações?
— Sou eu — disse Charlie, a voz estalando um pouco.
— Então, vamos jogar.
As cartas sussurravam umas contra as outras enquanto ela as baralhava e

distribuía. Foram precisas duas mãos de gin para que a sala relaxasse um



pouco. Quatro, antes de Charlie gritar de triunfo por ter desferido uma
forte derrota a Nigella.

A concentração de Louise era tal, que quase não ouviu Cartruse puxar
uma cadeira para o seu lado até �car su�cientemente perto para lhe
sussurrar:

— Tens a certeza de que estás bem, Lou?
Ela �cou rígida, mas manteve os olhos �xos nas cartas.
— Não. Mas hei de �car.
E, de algum modo, soube que isso era verdade.
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CARA

Cara acordou, enroscada contra o calor inconfundível do corpo de um
homem. Mudou ligeiramente de posição, encostando as costas ao peito de
Liam enquanto o braço dele repousava sobre a sua barriga e a puxava para
um pouco mais perto. Liam McGown gostava de dormir aninhado, um
facto que di�cilmente a surpreendia, mas que, ainda assim, a fez sorrir.

Permaneceu deitada por um momento, a luz entrando livremente pelas
cortinas translúcidas porque não tinham fechado os pesados cortinados de
cor creme na noite anterior. Aquele era o momento em que quaisquer
arrependimentos que pudesse ter sobre beijá-lo e convidá-lo para o seu
quarto na noite anterior deveriam vir à superfície, mas não havia nada. Em
vez disso, sentia-se relaxada e solta, como se estivesse de férias há um mês.

Liam agitou-se atrás dela, encostando os lábios à parte de trás do seu
pescoço. A voz dele era rouca quando disse:

— Bom dia.
Ela virou-se, tendo o cuidado de manter o braço dele no lugar, e beijou-o.
— Bom dia.
— Não era suposto encontrarmo-nos para o pequeno-almoço hoje? —

perguntou ele com um sorriso de esguelha.
— Pelo menos agora sabemos que não vamos chegar tarde.
— Não tenhas assim tanta certeza — disse ele, fazendo-a rolar para cima

de si ao mesmo tempo que a beijava intensamente.
 

 

Desceram para tomar o pequeno-almoço instantes antes de o hotel deixar
de o servir, às 9 horas, sorrindo um para o outro enquanto o chefe de sala
suspirava e assumia uma expressão séria antes de os levar até uma mesa



soalheira.
Comeram rapidamente e depois dirigiram-se para o carro para

conduzirem até Haybourne. Esta continuava a ser uma aldeia pequena,
embora existisse um parque industrial nos arrabaldes que se gabava de ter
espaços para escritórios com todas as comodidades dos negócios modernos.
Haybourne, ao que parecia, estava a crescer.

Cara sentia-se feliz por Liam ir a conduzir porque, à medida que se
aproximavam da rua principal da aldeia, começou a sentir que as mãos lhe
tremiam ligeiramente. Estavam tão perto de descobrir as últimas peças do
puzzle sobre o qual se haviam debruçado durante semanas. Iam �nalmente
conhecer Kate, a única pessoa, ao que parecia, que poderia reunir todas as
partes díspares da história de Louise.

— É aqui — disse Liam, estacionando à frente de uma agência imobiliária
e desligando o carro. — Era aqui a Bakeford’s, antigamente.

Ambos �taram a frente da loja, mas não havia nada que indicasse que
outrora ali existira uma mercearia. Não havia tabuletas encantadoras, nem
bancadas amplas e antigas que tivessem sido mantidas pela agência
imobiliária para preservar uma sensação de história do espaço. Era apenas
um edifício.

— É um bocadinho dececionante — disse ela.
— As coisas mudam.
— Ainda assim.
— Com alguma sorte, a Kate será mais útil — disse ele, voltando a ligar o

carro.
Cara fez a viagem até ao lar com as mãos apertadas. Tinha percorrido as

últimas páginas do diário uma vez mais no hotel enquanto Liam tomava
banho, pensando em tudo o que lera. Paul era o tipo de homem por quem
Cara podia ter-se apaixonado quando era jovem — para ser sincera, por
quem se tinha apaixonado. Ele arrebatara Louise com um romance
redemoinhante, tal como Simon tinha feito. Contudo, quando Paul partiu
para a guerra, Louise não �cara sentada em casa nem deixara que a
preocupação e a espera a consumissem. Ele e a discussão com a mãe tinham
sido o empurrão de que necessitava para se alistar e deixar Haybourne, mas



a decisão fora apenas de Louise, e Cara admirava-a por isso.
Liam parou no parque de estacionamento do lar e puxou o travão de mão.
— Estás pronta?
— Acho que sim — disse ela.
— Nervosa?
— Mais do que pensei que estaria. Quero saber as respostas, mas também

temo descobrir o que aconteceu à Louise. Sei que parece ridículo, mas…
— Investiste algo de ti — disse ele.
Ela acenou com a cabeça.
Ele pegou-lhe na mão e apertou-a levemente.
— Bem, só há uma maneria de descobrir.
O vento agitava o cabelo de Cara enquanto percorriam o caminho até à

porta da frente de mãos dadas. Ela olhou de relance para Liam, feliz por ele
estar consigo. Feliz por Nicole ter abordado o diário numa clara tentativa
para juntar os dois. Devia um telefonema à amiga depois de tudo aquilo, ou
pelo menos uma mensagem de texto a dizer que se tinha enrolado com o
professor.

Uma mulher baixa e magra com um carrapito de cabelo prateado
levantou-se de uma cadeira de braços na área da receção.

— Menina Hargraves, chamo-me Laurel Mathers.
— Por favor, trate-me por Cara — disse ela, estendendo-lhe a mão.
— Nesse caso, trate-me por Laurel. — A �lha de Kate deslizou o olhar

para Liam com curiosidade, vendo os dois a avançar de mãos dadas para o
edifício.

— Este é o Liam McGown — disse Cara. — Tem estado a ajudar-me a
descobrir a quem pertencia o diário. Somos vizinhos.

— Como deve ser agradável ter tão bons vizinhos — disse Laurel, fazendo
Cara corar. — Se me quiserem seguir, a minha mãe está a ter um dos seus
dias bons.

— O estado de saúde dela é muito delicado? — perguntou Liam.
— Tão delicado como seria de esperar para uma mulher da sua idade. Mas

os médicos dizem-me que o seu coração é forte e que está tão lúcida como
sempre. Está entusiasmada com a vossa visita. Há três dias que pergunta por



si.
Laurel conduziu-os através dos corredores fortemente iluminados e

pintados em tons neutros que transmitiam uma sensação de se estar num
hospital ou hotel muito calmos. Por �m, chegaram a uma porta à qual
Laurel bateu suavemente e depois abriu.

— Mãe, a Cara Hargraves e o Liam McGown vieram ver-te.
— Também há um homem? — Cara ouviu a voz vinda do interior do

quarto. — Se tivesse sabido, tinha posto um bocadinho de batom.
Laurel abriu a porta por completo, revelando um espaçoso quarto com um

aglomerado de cadeiras em redor de uma cama de hospital. No meio,
�tando-os com uma curiosidade notória, estava Kate. O cabelo tinha sido
encaracolado e penteado, e envergava um roupão preso com uma �ta de seda
cor-de-rosa por cima de uma camisa de dormir branca simples.

—  Senhora Mathers, é um grande prazer conhecê-la — disse Cara,
estendendo-lhe a mão.

— Então foi a menina quem encontrou o velho diário da minha prima —
disse Kate com um olhar incisivo. — Onde estava?

— Escondido numa casa que estava a despejar. Trabalho numa loja de
antiguidades, e, por vezes, ajudamos as famílias a perceber o que podem
vender.

— A casa era de quem? — perguntou Kate.
— De uma mulher chamada Lenora Robinson — disse ela.
As sobrancelhas de Kate saltaram.
— Ora aí está um nome que eu já não ouvia há muito tempo.
— Conhece-a? — perguntou Liam.
— Já ouvi falar dela, e o facto de vocês os dois não terem ouvido faz-me

pensar que somos capazes de demorar algum tempo. Porque não se sentam?
Laurel, importas-te de ir buscar chá para os nossos convidados?

Sentaram-se nas duas cadeiras forradas de castanho e puxaram-nas para
mais perto da cama de Kate, enquanto Laurel ia à procura de um
funcionário.

— Ela vai demorar algum tempo, porque pedir chá às 11 horas vai deixar
o pessoal completamente às aranhas. Terão de encontrar a enfermeira-chefe,



e isso vai demorar uma eternidade, o que é bom — disse Kate.
— Não quer que a sua �lha ouça o que tem a dizer? — perguntou Cara.
Kate abanou a cabeça.
— A Laurel e a Margaret, a minha �lha mais velha, adoravam a Louise.

Chamavam-lhe «a tiazinha». Mas como a Louise vivia tão longe, raramente
a viam, e tornou-se uma espécie de �gura mítica. Acho que seria demasiado
doloroso para qualquer uma das minhas �lhas descobrir o que realmente
aconteceu, por isso vou contar-vos o que sei tão depressa quanto possível.

» Disse que havia um diário — avançou Kate.
Cara abriu a mala e retirou do interior um saco de plástico onde o colocara

para o proteger. Os olhos de Kate enterneceram-se quando o tomou nas
mãos.

— Sabem, fui eu quem ofereceu este diário à Louise quando ela fez 18
anos. Custou-me um xelim e seis pence — disse Kate.

— Ela disse que tinha começado a escrevê-lo por sugestão do pai, mas
também para irritar a mãe — disse Liam.

Kate deu uma gargalhada.
— Parece da Louise. Quando éramos pequenas, ela sempre foi bastante

calma, mas a teimosia esteve sempre presente. Ela e a mãe nunca se
entenderam. A tia Rose podia ser uma mulher difícil de amar, mas era-o
especialmente pela �lha.

Cara observou Kate a deslizar a mão nodosa da artrite pela capa de pano.
— Se o abrir, encontrará uma fotogra�a dela na folha de rosto. Diz que foi

tirada no Embankment — disse ela.
Kate fez isso mesmo e segurou a fotogra�a na direção da luz.
— Não é bonita? E tão feliz. Nunca tinha visto esta fotogra�a. Deve ter

sido tirada por uma das raparigas da sua unidade quando estavam
destacadas em Londres. — Kate tossiu para limpar a garganta. — Bem,
suponho que deva começar pelo início.

» Provavelmente já sabem que a Louise fugiu para se alistar no ATS.
Fomos transferidas juntas para um campo de treino em Leicester, mas ela
foi escolhida para uma missão especial.

— Sim, o Comando Antiaéreo — disse Cara.



—  Foi difícil �carmos separadas, mas escrevíamos tantas cartas uma à
outra nesse tempo, que quase parecia que conhecia as outras raparigas da sua
unidade. E depois havia o Paul. Ele tinha passado pela vida dela como um
vendaval, e acredito mesmo que ela se tivesse apaixonado por ele em apenas
um mês.

— Parece tão rápido — disse Cara.
Kate sorriu.
— Talvez tenha sido, mas ela era jovem e não era um tempo de lógica para

questões do coração.
» Ao início, �quei tão entusiasmada em relação a ela e ao Paul quanto ela

estava. A Louise nunca se tinha apercebido da maneira como os rapazes
olhavam para ela na escola. Eu tinha queda para o dramático nesses dias, e
adorava ser o centro de tudo, mas a Louise era mais reservada. Algures pelo
caminho meteu na cabeça que era silenciosa e tímida, o que não podia estar
mais longe da verdade quando a conhecíamos verdadeiramente.

» O ATS fez-lhe bem. Deu-lhe um propósito, e acho que foi isso que a fez
crescer. Ela adorava as raparigas da sua unidade, e acho que aumentou a sua
con�ança saber que estava a fazer algo que podia, de facto, ajudar a salvar
vidas durante a guerra. Mas enquanto tudo aquilo acontecia, começou a
referir falhas nas cartas do Paul. Inicialmente, não pensei que fosse nada de
especial. Sabia, em primeira mão, quão extenuante podia ser um dia no
Exército, e ele andava a caçar submarinos com o Comando Costeiro. Tudo
absolutamente audaz. Mas, depois, a Louise referiu que se sentia frustrada
por ele não estar a conseguir uma licença, e isso chamou-me a atenção.

» Trabalhávamos com a�nco no ATS, mas todos sabiam que um soldado
necessita de espairecer de tempos a tempos. Podia acreditar que o o�cial do
Paul estivesse a di�cultar pedidos mais longos de licença, mas quando ele
recusou a sugestão da Louise de que ela o fosse ver, �quei descon�ada.

— Ela escreveu sobre terem discutido por causa disso nas suas cartas —
disse Cara.

Kate acenou com a cabeça.
— Então sabem como a Louise �cou furiosa. O Paul também o deve ter

pressentido, porque, passadas algumas semanas, apareceu no seu



aboletamento em Londres e declarou-se. Acho que ele estava aterrorizado
com a possibilidade de ela o trocar por um soldado ou marinheiro ou outro
aviador.

— Mas ela amava-o — disse Cara.
— Sim, amava, mas o Paul… o Paul era um homem complicado.
— Sabemos que se casaram, mas depois do casamento o diário torna-se

vago — disse Liam.
Kate parecia infeliz.
— Então não sabem?
Por um instante, Cara perguntou-se se Kate iria continuar, mas depois a

prima de Louise disse:
— O Paul faleceu. Foi abatido enquanto voava em missão sobre o Canal

da Mancha.
Foi como se o ar tivesse desaparecido do quarto.
— Isso é horrível — disse Cara.
Kate abanou a cabeça, a boca numa linha sombria.
— E não é tudo. A Louise �cou a sabê-lo quando um molho das suas

cartas lhe foi devolvido com um bilhete do o�cial do Paul. Ficou devastada,
claro, mas também furiosa. Sendo sua viúva, devia ter sido informada
adequadamente. Os ramos do serviço tinham maneiras de o fazer. Só
quando uma das suas amigas pesquisou um pouco é que se apercebeu de que
ela não era de todo a viúva do Paul.

— Como assim? — perguntou Cara.
— O Paul já era casado.
— O quê? Já era casado? Isso era possível?
— Mas tiveram uma cerimónia, não foi? — perguntou Liam.
— Tiveram. Não sei se o sacerdote tinha conhecimento, mas tanto quanto

conseguimos saber, o casamento nunca �cou registado em qualquer livro
o�cial. As coisas nessa altura estavam caóticas e era fácil realizar um sem-
número de esquemas. Duvido que o Paul tenha sido o único. A Lenora
Robinson, a mulher em cuja casa estiveram, era a primeira mulher do Paul.
A sua legítima mulher, presumo eu.

Cara e Liam olharam um para o outro, ambos de boca aberta. Levando a



mão ao diário, Cara abriu-o na última página e pousou-o na cama enquanto
lia a última entrada em voz alta, a sensação de amor e perda ainda mais
pungente agora que sabia o que tinha, de facto, acontecido.

—  Oh, pobre Lou. O Paul foi o seu primeiro romance e o primeiro
homem a fazê-la sentir-se especial. Se lhes tivesse sido possível verem-se
durante mais do que uma mão-cheia de dias, ela iria aperceber-se daquilo
que ele realmente era mais cedo ou mais tarde. Teria feito o que a maioria
de nós fez e ter-se-ia enfurecido, chorado e sarado tudo com o tempo.

— O que aconteceu à Louise depois da última entrada? — perguntou
Cara.

Kate observou-a.
— Querem um �nal feliz, não é?
— Sim, quero. — Cara sabia que a vida nem sempre tinha �nais felizes,

mas queria-o tanto para Louise. Queria-o tanto para si mesma.
— A Louise permaneceu com a sua bateria durante quase toda a guerra.

Uma das raparigas, a Mary, casou com o namorado de infância enquanto ele
estava de licença e engravidou quase de imediato. Abandonou o serviço, era
aquilo a que se chamava «ir para o parágrafo 11», porque o parágrafo 11 era
a parte do manual do ATS que tinha informação sobre a gravidez, mas a
maioria permaneceu junta. Era incomum, e acho que a unidade manteve a
Louise sã nesses primeiros anos depois da morte do Paul.

—  Sabe o que aconteceu às outras raparigas depois da guerra? —
perguntou Cara.

— Por acaso, sei — disse Kate. — A Vera, a mais elegante, recusou-se a
regressar a casa e a fazer o trabalho de bene�cência que a mãe dela esperava.
Em vez disso, arranjou um emprego como assistente de um arquiteto e
inscreveu-se num programa de engenharia no Imperial College de Londres.

— Bom para ela — murmurou Cara.
— As cartas da Louise de que mais gostei eram acerca da Charlie — disse

Kate. — A Charlie conseguiu emprego numa agência de publicidade, e
escrevia à Lou histórias sobre almoços com Martinis e homens que a
levavam a dançar por toda a Londres. Era tudo muito glamoroso.

» A mais calma, a Nigella, casou com um soldado americano e mudou-se



para Illinois.
— A noiva de um soldado americano — disse Cara. Tal como a avó, só

que o avô tinha permanecido em Inglaterra.
— Então e a Lizzie? — perguntou Liam.
— Bem, a Lizzie provocou um certo escândalo — disse Kate. — Ela e um

dos elementos da secção da Lou envolveram-se num romance durante a
guerra. Chamava-se Walker ou Warner ou…

— Williams? — perguntou Liam.
—  É isso. Quando o capitão descobriu, pensavam que a Lizzie seria

transferida para outro lado, mas foi o Williams quem foi transferido. As
artilheiras eram demasiado valiosas para se perderem. Ela regressou a
Newcastle depois da guerra e ocupou-se da pensão da mãe — disse Kate.

— Então e a Louise? — perguntou Cara. — Ela falava muito de um
homem chamado Cartruse.

— Que ideia romântica, e uma que ideia eu também tive na altura —
disse Kate com uma gargalhada. — Ela sempre se mostrou bastante tímida
em relação ao Cartruse, e acho que ele teria gostado que ela lhe prestasse
alguma atenção, mas a Louise não esteve interessada em nenhum homem
durante muito tempo. Foram precisos vários anos para reconstruir essa
con�ança.

» Depois do �m da guerra, ela permaneceu tanto tempo quanto lhe foi
possível antes de ter sido desmobilizada pelo ATS. Em seguida, �cou
comigo durante algum tempo, em 1946, para me ajudar durante a minha
gravidez da Laurel.

— Sabe porque é que a Lenora Robinson tinha o diário da Louise? —
perguntou Cara.

—  Pouco antes de a Laurel ter nascido, cruzei-me com a Louise a
caminho do posto dos correios da aldeia, onde o pai trabalhava. Levava
consigo uma caixa embrulhada, e quando lhe perguntei de que se tratava, ela
disse que eram pontas soltas do tempo da guerra. Sempre me perguntei o
que estaria no seu interior — disse Kate.

— E acha que ela enviou à Lenora as coisas na lata? — perguntou ela.
—  Acho que é absolutamente possível. A Lou queria recomeçar a sua



vida, mas percebi que seria demasiado difícil deitar essas coisas fora. Além
disso, uma delas pertencia à Lenora — disse Kate.

— Qual? — perguntou Liam.
—  Uma bússola. O irmão da Lenora era soldado, e tinha-a consigo

quando foi morto. Suponho que a Lenora a tenha dado ao Paul, e o Paul a
tenha entregado à Louise.

Nesse caso, Jock estava certo em relação à bússola.
Laurel entrou no quarto com uma bandeja com o chá.
— Não lhes contaste as melhores partes enquanto estive ausente, pois não,

mãe? Demorei uma eternidade a conseguir o chá.
— Nem me atreveria, querida. Estava a conversar sobre o que aconteceu à

Louise antes do �m do diário que encontraram. Agora estavam a perguntar
sobre o pós-guerra — disse Kate.

— Ah, a grande fuga da tia para a América — disse Laurel, servindo as
canecas e distribuindo-as.

— Ela foi para a América? — perguntou Cara, sentindo-se animada.
Os ombros �nos de Kate, como os de um pássaro, endireitaram-se

orgulhosamente.
—  A Louise Keene tornou-se o primeiro membro da minha família a

formar-se na faculdade. Frequentou a Universidade da Califórnia, em Los
Angeles, turma de 1951.

— Califórnia — disseram Cara e Liam ao mesmo tempo.
— Sim. Ela queria começar de novo. Todos nós queríamos, acho eu… A

Louise só foi mais longe do que a maioria — disse Kate. — Tirou a sua
licenciatura em Matemáticas… ou Matemática, suponho que seja assim que
lhe chamam lá. Acabaria por dar aulas numa das faculdades locais.

— Lembro-me de que ela telefonava todos os Natais e no aniversário da
Margaret e no meu — disse Laurel. — Chamadas de longa distância. Era
tão entusiasmante ter uma tia nos Estados Unidos, ainda que não a
conhecêssemos realmente.

— Ela alguma vez voltou a Haybourne? — perguntou Liam.
— Apenas para os funerais dos pais, em 1954 e em 1963. O pai foi o

primeiro a falecer — disse Kate.



— Acha que ela era feliz? — perguntou Cara.
Kate inclinou a cabeça como se considerasse a pergunta.
— Na verdade, não sei. A Louise mudou depois da guerra. Mantinha os

seus segredos bem guardados e nunca mais falámos como era costume. Mas
eu gostava de pensar que ela tinha encontrado algo na Califórnia.

» Houve um homem. O Tim. Conheceram-se no primeiro dia dela na
UCLA. Quando ela telefonava às miúdas, eu perguntava-lhe se ela e o Tim
se iam casar, mas ela limitava-se a dar uma gargalhada e a dizer-me que
deixasse de ser tão romântica. Conhecendo a Louise, é bem possível que já
estivesse casada há anos e nunca tivesse contado a quem �cou em Inglaterra.

— Porque não haveria ela de vos contar? — perguntou Liam.
— Nós conhecíamos a velha Louise — disse Kate, encolhendo os ombros.
— Ela queria deixar tudo isso para trás e começar de novo — disse Cara,

uma compreensão profunda instalando-se sobre ela.
— E assim fez — disse Kate.
Cara e Liam permaneceram apenas até terem terminado as canecas de

chá, porque era óbvio que Kate estava a esmorecer. Quando se levantaram
para se ir embora, Kate chamou Cara para junto da cama. Cara baixou-se
para a ouvir melhor.

— Espero que tenha encontrado aquilo de que estava à procura — disse
Kate.

Cara mordeu o lábio. Tinha tantas perguntas que ainda permaneciam por
responder.

Os olhos de Kate enrugaram-se, e ela disse:
— A minha prima raramente falava do que aconteceu durante a guerra,

mas, quando o fazia, nunca referia qualquer arrependimento. Acho que ela
fez as pazes com o que aconteceu, esqueceu tudo e construiu uma nova vida.
Tudo no seu devido tempo.

E, assim, Cara compreendeu o que acontecera à avó. Aquela visita tinha,
de algum modo, concedido a Cara a paz que não conhecera em muito
tempo. Estava envolta nas garantias de Kate acerca da felicidade de Louise,
uma promessa de que, mesmo quando as coisas eram mais sombrias, a luz
aguardava por brilhar outra vez.



— Querem �car com o diário? — perguntou Cara. — Uma das razões
pelas quais queria descobrir quem o havia escrito era para o poder devolver
aos seus donos por direito.

Kate deu-lhe uma palmadinha na mão.
— Encontrou-o. É seu agora. — Cara começou a endireitar-se, mas Kate

puxou-lhe de novo a mão e, num sussurro, disse-lhe: — Se eu fosse a si, e
tivesse um homem que olhasse para mim como o seu Liam olha para si,
seria uma mulher muito feliz, tanto dentro como fora da cama.

Cara afastou-se, corando intensamente, enquanto Kate dava uma pequena
gargalhada cansada e se despedia de Liam.

A caminho do parque de estacionamento, Liam perguntou:
— Queres andar um pouco? — Havia uma placa a indicar um caminho

costeiro imediatamente antes da saída da estrada.
Ela acenou, e caminharam em silêncio até o ruído dos carros se perder sob

o vento e as ondas que batiam contra a frente do penhasco em baixo.
— Como te sentes agora que sabes tudo? — perguntou ele.
— Não sei — disse ela com sinceridade. — Traída pelo que o Paul fez à

Louise e a sofrer por ela, mas feliz por ela ter conseguido reconstruir a sua
vida.

— Sabes, acho que ela teve sorte — disse ele, parando num banco junto
ao caminho e sentando-se.

— Porquê? — perguntou ela, ocupando o lugar ao seu lado.
Ele semicerrou os olhos, �tando a distância.
—  É a sensação mais solitária do mundo quando alguém trai a nossa

con�ança, mas ela tinha as suas artilheiras. Elas ajudaram-na a superar tudo.
— Ficaste sozinho depois de o teu noivado ter terminado.
— Sim, e isolei-me. Queria sofrer. Fui tão teimoso quanto possível.
Também eu. Tinha deixado a vida para trás, cortado ligações com Londres

e deixado quase toda a gente, com exceção de Nicole e da sua avó, para trás.
Isolara-se, mas Louise tinha-a ajudado a regressar ao mundo. Estava a
reconstruir o seu lar, a sua carreira, a sua vida. E agora, sentada ao lado
daquele homem num banco junto aos penhascos do norte da Cornualha,
não conseguia evitar uma centelha de esperança de estar a criar algo



completamente novo.
— Cara, há algo que acho que precisas de saber, mas não tenho a certeza

de que deva ser eu a contar-to — disse ele.
— Quem é que deveria contar-mo? — perguntou ela.
— A Iris. É em relação ao seu serviço. Acho que ela não está a ser sincera

contigo em relação ao que fazia durante a guerra, mas não sei porquê.
Ela acenou com a cabeça.
— Pode não ser importante, mas tenho vindo a descobrir que não gosto

de guardar segredos de ti — disse ele, tomando-lhe a mão. Era um indício,
uma pergunta muda sobre se ela con�ava ou não nele. Ela deslizou para
mais perto dele sobre o banco, até �carem juntos.

—  Não te cabe a ti contar um segredo que não é teu — disse ela,
pousando a cabeça no ombro dele.

Ele suspirou.
— Obrigado.
— Vamos vê-la quando regressarmos. Creio que é tempo de pôr um �m a

tudo isto — disse ela.
Permaneceram assim sentados durante alguns minutos, apreciando o

brilho do sol fraco e outonal em silêncio, até Liam se ter mexido.
— São quase horas de almoço. Vamos regressar?
Ela acenou com a cabeça e sacou das chaves. Deslizou o polegar pelas

letras salientes das chapas de identi�cação do avô. Olhou de relance para
elas, como tinha feito tantas vezes antes, mas desta vez algo a fez parar.
Talvez tenha sido o facto de Liam referir alguns segredos, ou talvez tenha
sido o facto de, resolvido o mistério de Louise, conseguir ver agora as coisas
com mais clareza. Seja como for, fez-se luz no seu cérebro, ao mesmo tempo
que mais peças do puzzle encaixavam no devido lugar.

— Liam, temos de voltar ao hotel — disse ela apressadamente, erguendo-
se de repente.

— O que se passa? — A mão dele deslizou pela cintura dela como que
para a manter equilibrada.

Ela abanou a cabeça.
— Preciso de ver os registos médicos da minha avó. Aqueles que encontrei



no cofre.
Liam não a questionou, limitou-se a apressar-se com ela a regressar ao

parque de estacionamento, conduzindo o carro diretamente para o hotel. No
elevador, ela foi incapaz de �car quieta, deslizando o polegar pelas chapas de
identi�cação várias vezes. Quando as portas se abriram ao sinal sonoro, ela
já tinha o cartão do quarto na mão.

Mal abriu a porta, dirigiu-se à sua mala. Liam brincara com ela no dia
anterior devido ao seu tamanho, mas ela sentira-se impelida a levar consigo
tudo o que tinham encontrado — incluindo o �cheiro da avó e a caixa de
madeira.

Espalhou os papéis sobre a cama. Ali, inocuamente impresso no topo do
registo médico, ao lado do nome de Iris Warren, estava o seu tipo
sanguíneo. B. Cara pousou as chapas de identi�cação do avô em cima dos
registos. O «B» solitário que estava registado como tipo sanguíneo do avô
gritava-lhe a verdade.

— O que é que estás a ver que eu não estou? — perguntou Liam.
Um pouco sem fôlego, enquanto todo o seu mundo se deslocava, Cara

disse:
— O tipo sanguíneo da minha avó é B. O tipo sanguíneo do meu avô era

B.
— Sim…
—  Quando a minha mãe teve o acidente, os cirurgiões do hospital

tentaram salvá-la. Fizeram-lhe uma transfusão. O seu tipo sanguíneo era A.
Não me lembro de grande coisa das minhas aulas de Biologia, mas lembro-
me de ser obrigada a preencher quadros de Punnett para calcular possíveis
combinações genéticas para uma criança. Dois pais de tipo B não podem ter
uma criança de tipo A. É impossível.

Ele �tou-a por um momento.
— Então estás a dizer…
—  A minha mãe não era �lha do meu avô. Pelo menos não

biologicamente. Liam, tenho de ir ver a minha avó.
Fora aquela a razão da discussão entre a mãe e a avó. Cara sabia-o com

toda a certeza.



— Vou informar o hotel de que nos vamos embora mais cedo — disse
Liam.

Ela já estava a avançar para a mala quando ele parou e regressou para junto
dela. Segurou-lhe o maxilar, erguendo-lhe o rosto, e beijou-a. Todo o seu
corpo zumbiu com o conforto desse beijo.

Quando ele se afastou, acenou com a cabeça e, sem dizer mais nada, foi
tratar de tudo com o hotel.
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CARA

Já passava das 8 horas quando Cara e Liam chegaram, sem se fazerem
anunciar, a Widcote Manor. Não havia ninguém na receção, pelo que
avançaram diretamente para os elevadores.

Permanecendo agora em frente à porta do apartamento da avó, com o
peso das décadas de segredos sobre os ombros, Cara hesitou durante alguns
segundos. Liam deslizou a mão pelas costas dela, parando no fundo das
costas.

— Vai �car tudo bem.
— Estou prestes a acusar a minha avó de ter tido um caso e de ter feito a

minha mãe passar por �lha do meu avô — disse ela.
— Não há famílias perfeitas — disse ele.
Quando a avó abriu a porta, envergava um par de calças de seda e o que

parecia ser um casaco de homem ajustado.
—  Bem, que bela surpresa! Pensei que ainda estavam os dois na

Cornualha — disse a avó.
— Estávamos. Acabámos de regressar — disse Cara.
—  Bem, então entrem, entrem! Devem estar exaustos — disse a avó,

insistindo para que entrassem. — A Claire, que mora ao fundo do corredor,
fez um bolo e deixou-o aqui depois do chá. Disse que não queria que as
calorias a tentassem, embora tenha 81 anos. Vou só fazer um chá.

Era estranho, a avó a andar de um lado para o outro alegremente enquanto
Cara sabia que tudo estava prestes a mudar.

Cara olhou de relance para Liam, que acenou com a cabeça. Ela fechou os
olhos e desejou ser su�cientemente forte para fazer aquilo, porque precisava
de saber. Precisava de ouvir a avó contar-lhe a verdade.

— Avó, podes vir aqui por um momento? — perguntou Cara.



— Estou só a pôr a chaleira ao lume, querida — disse a avó.
— Avó, por favor.
As sandálias da avó emitiram o seu som caraterístico, passando das lajes da

cozinha para o chão de madeira enquanto ela voltava.
— O que se passa, Cara?
— Eu sei.
Por um instante, a avó �cou imóvel, uma toalha de chá pendurada nas suas

mãos. Depois, lentamente, afundou-se no sofá.
— Como?
— Os teus registos médicos e as chapas de identi�cação do avô — disse

Cara.
— Não compreendo — disse a avó.
— Tu e o avô tinham sangue do tipo B. A mãe era do tipo A.
A avó abanou a cabeça, incrédula.
— Nem acredito que, depois de todo este tempo…
— Não estou zangada — disse Cara baixinho. — E não vou censurar-te.
A avó deu uma gargalhada estrangulada.
— Não vou — insistiu Cara. — Só quero saber o que aconteceu.
Queria a história completa, tal como quisera no caso de Louise e do

diário. Mas a história de Louise tinha sido por causa do mistério e da
responsabilidade para com outra família. No caso da avó, era mais profundo
e mais pessoal. Aquela era a história da família de Cara, e era tempo de tirar
os segredos da escuridão e trazê-los para a luz.

— Nunca disse a ninguém — disse a avó, com a respiração trémula.
— Posso sair, se tornar as coisas mais fáceis — disse Liam.
—  Não, mais vale que �ques. Já estás a par de tudo — disse a avó,

abraçando uma almofada contra a barriga.
—  Porque não começa por nos contar o que fez realmente durante a

guerra? — inquiriu Liam.
A avó ergueu abruptamente os olhos.
— Como descobriste?
—  Reconheci o nome Fenny Stratford. Se lá esteve destacada, fazia

sentido que tivesse estado em serviço nessa zona. Pedi a um amigo que



consultasse o seu registo de serviço, o que o con�rmou.
A avó endireitou os ombros como se se preparasse para um discurso.
—  Cara, quando me juntei ao ATS, era-nos exigido que nos

submetêssemos a uma série de testes de aptidão. Os meus testes revelaram
uma elevada aptidão para os quebra-cabeças com palavras. Fui requisitada
pela Escola de Código e Cifra do governo e �zeram-me assinar algo
chamado Decreto dos Segredos O�ciais. Sabes o que era?

— Já ouvi falar disso, mas não sei porquê — disse ela.
— Sim, bem, saiu na imprensa há alguns anos, por causa daquele �lme

sobre o Alan Turing. O Decreto dos Segredos O�ciais signi�cava que eu
tinha de prometer que não falaria com ninguém acerca do trabalho que
realizara na guerra durante toda a minha vida. As pessoas levavam isto
muito a sério. Nunca contei a ninguém. Nem aos meus pais nem à tua mãe.
— A avó tossiu para limpar a garganta. — Eu era uma das mulheres que
estavam a trabalhar em Bletchley Park. Fiquei colocada numa das cabanas
que tomavam nota dos sinais de rádio intercetados aos operadores alemães.

— Estavas nos Serviços de Informação? — perguntou Cara.
— Estava.
—  Os �cheiros dos que trabalharam em Bletchley Park foram

desclassi�cados na década de 1970. Há muito tempo que pode falar acerca
do que fazia. Porquê manter tantos segredos? — perguntou Liam.

— Será assim tão difícil acreditar que senti que era o meu dever manter
um segredo que nos garantira a vitória na guerra?

— Avó… — disse Cara baixinho.
— Lamento, Liam. — Quando a avó de Cara ergueu o queixo, os seus

olhos brilhavam devido às lágrimas. — O Decreto dos Segredos O�ciais
também foi conveniente para mim porque eu tinha algo mais a esconder.
Enquanto estive em Bletchley, tive um caso com o meu o�cial.

— O homem das fotogra�as — disse Cara.
— O Edwin era extraordinário. Tinham-no ido buscar a Oxford mal se

soube que era possível que houvesse uma guerra, e ele foi treinado para gerir
equipas de mentes brilhantes. Era carismático, e todos nós lhe éramos
devotados, mas eu fui a única que foi um passo mais além. Eu sabia que ele



era casado. Sabia que o que estávamos a fazer era errado, mas não me
importava. Era jovem e tonta e achava que merecia a minha própria
felicidade.

— E merecias. Mereces — disse Cara.
— Não às custas de outra mulher. Ele já era casado há quase sete anos

quando o conheci, e tinha três �lhos. E, ainda assim, achei que lhe podia
dar algo que a sua mulher não podia.

— E o que era isso? — perguntou ela.
— Adoração. Juventude. Escolhe o que quiseres. É uma tolice, mas nessa

altura eu era pouco mais do que uma adolescente — disse a avó. — O caso
durou quase um ano, até à primavera de 1945.

— O que aconteceu? — perguntou Cara.
— Engravidei. Pensei que ele fosse deixar a mulher quando descobrisse…

as «outras» mulheres pensam todas isso. Contei-lho no Dia da Vitória na
Europa.

— Oh, avó…
— Eu sei — disse a avó com uma pequena gargalhada. — Não acredito

que possa culpar a excitação do dia. Estava tão loucamente apaixonada por
ele, mas ele nunca iria deixar a sua família ou o seu cargo. Teria
representado sérias consequências para a sua carreira.

» Por isso, �z a única coisa em que consegui pensar. Virei as minhas
atenções para um amoroso soldado americano que andava atrás de mim há
meses.

— O avô — disse Cara.
— Tínhamo-nos conhecido em Londres num baile da NAAFI, essa parte

da história é verdade, e, no outono de 1944, ele vinha visitar-me sempre que
podia. Acho que me tinha apercebido do afastamento do Edwin e gostava
da atenção que o Steve me dava, embora nunca tenha investido nela senão
quando precisei dele.

— Pensei que o vosso namoro tinha durado apenas quatro meses — disse
Cara.

— Mais tarde, foi-nos útil tornar a linha temporal um pouco difusa —
disse a avó.



— Quando é que ele a pediu em casamento? — perguntou Liam.
— Três dias depois do Dia da Vitória na Europa. Três dias depois de o

Edwin me ter rejeitado.
— Contaste ao avô que estavas grávida quando aceitaste o seu pedido? —

perguntou Cara.
A avó apertou a almofada com mais força.
— Não.
— Quando é que ele descobriu? — perguntou ela.
— Casámos duas semanas depois, porque ele não sabia para onde seria

transferido depois da rendição dos alemães. Queria assegurar-se de que eu
teria alguns direitos enquanto sua mulher — disse a avó.

— Quando é que lhe disseste que estavas grávida? — perguntou Cara.
—  Depois de ter chegado aos quatro meses, já não o podia esconder.

Estávamos casados há um mês — disse a avó.
— O que é que ele disse? — perguntou Cara.
—  Saiu do nosso apartamento e só regressou após três horas. Quando

voltou, perguntou-me se o caso tinha terminado. Disse-lhe que sim, e ele
prometeu que iria amar o nosso �lho, ou a nossa �lha, como se fosse seu.
Ele desejava-me, e queria um �lho mais do que qualquer outra coisa no
mundo. — A avó limpou as lágrimas. — Ele era um bom homem.

— Pois era — disse Cara.
— Acho que não acreditei completamente nele até ao dia em que a tua

mãe nasceu, mas ele apaixonou-se por ela no preciso instante em que a viu.
Eu costumava acordar à noite e ia dar com ele no quarto dela a vê-la dormir.

As lágrimas ardiam no fundo da garganta de Cara.
— Sinto saudades dela, avó.
A avó abriu os braços e Cara aproximou-se dela, ajoelhando-se no chão ao

lado da sua cadeira.
— Também eu, querida — disse a avó contra o seu cabelo. — Também

eu.
Abraçaram-se durante um momento, enquanto Liam se afastava

silenciosamente para a cozinha.
Quando, por �m, Cara se afastou, perguntou:



— O que é que contaste à mãe quando ela descobriu?
— A verdade. Casei com o Steve sabendo que não o amava, mas acabei

por amá-lo. Acho que foi ela quem salvou o nosso casamento e nos tornou
mais fortes.

— Mas tu e a mãe ainda assim discutiram — disse Cara.
— Foi demasiado para mim pensar que ela seria capaz de assimilar aquilo

de outra maneira. Só gostava… Só gostava de ter tido tempo para o tentar
corrigir — disse a avó.

— Ela morreu sabendo que tu a amavas e que o avô também a amava.
Disso não tenho quaisquer dúvidas. — E enquanto o dizia, Cara apercebeu-
se de que acreditava em cada palavra.

— Mas não consigo deixar de me perguntar…
— Não — disse Cara. — Passei demasiado tempo a preocupar-me com a

possibilidade de ter tomado ou não as decisões certas. Tenho vindo a
aprender que é tempo de seguir em frente.

A avó acenou em direção à cozinha com um sorriso.
— É isso que estás a fazer?
Cara sorriu.
— Sim. Em mais do que um aspeto.
A avó deu uma gargalhada.
— O hotel �cou isolado pela neve?
— Não foi preciso neve.
A avó cobriu a mão de Cara com as suas, o ouro da sua aliança cintilando

com a luz.
— Aquilo que mais desejo para ti é que, quando voltares a amar, ames

com todo o teu coração.
—  Se me tivesses dito isso há alguns meses, não creio que tivesse

acreditado que seria possível. Mas agora…
A avó sorriu.
— Então já é um começo.
— Amo-te daqui até à Lua, avó.
— E de volta à Terra.
 



 

Cara manteve-se em silêncio durante a derradeira viagem de carro até casa,
feliz por permitir que Liam conduzisse. A montanha-russa daquele �m de
semana deixara-a esgotada, e agora o mundo real iria envolvê-los.

Ele estacionou o carro no acesso para a casa dela, e depois saíram e
pegaram nas malas. Ele devolveu-lhe as chaves e hesitou antes de lhe dar
um beijo no rosto.

— Descansa um pouco — disse ele.
Depois deu meia-volta e foi para sua casa, com Rufus a ladrar ao ouvir os

seus passos.
No interior da sua casa, Cara deixou no corredor a bolsa e a mala e

avançou diretamente para a cozinha, onde ligou a chaleira. Preparou o chá,
olhando de relance para a janela à medida que as luzes se acendiam em casa
de Liam. A chaleira desligou-se precisamente quando a música começava a
ecoar das janelas dele. O som estava alto e repleto de guitarras, e o facto de
pensar que a Sra. Wasserman, ao fundo da rua, a odiaria fê-la sorrir.

Serviu a água quente sobre as folhas no seu bule e agarrou numa caneca. A
música mudara. Jazz talvez, com um saxofone a tocar uma série de notas
altas. Ela escutou atentamente, tentando perceber a melodia, mas não
conseguiu.

Havia tanto para fazer antes da semana de trabalho. Tinha de lavar uma
pilha de roupa — não o ter feito antes de partir tinha sido um erro. Tinha
praticamente ignorado o correio, e ainda devia um telefonema a Nicole.
Mas quando pegou no telemóvel, apercebeu-se de que havia apenas uma
pessoa com quem queria falar nessa noite.

Indo buscar outra caneca, serviu o chá com um pouco de leite e abriu a
porta com cuidado. Avançou pelo acesso e contornou-o, subindo o de Liam.
Com a biqueira do sapato, raspou na porta, fazendo com que Rufus

começasse a ladrar.
Ficou ali durante cerca de 30 segundos, os nós dos dedos cada vez mais

vermelhos devido ao calor, até Liam abrir a porta de repente.
— Trouxe chá — disse ela, erguendo as canecas.
Ele deslizou a mão pelo rosto e ela pensou, por um instante, que tinha



percebido mal, tão grande era a sua excitação. Mas depois ele disse:
— Graças a Deus. Já estava a �car preocupado com a possibilidade de ter

dado cabo de tudo.
— Como? — perguntou ela.
Ele pegou nas canecas e pousou-as no chão. Depois puxou-a para si, as

mãos envolvendo-lhe o rosto.
— Por não ter feito isto.
Liam beijou-a, fazendo todo o corpo de Cara enfraquecer enquanto ele

deslizava os lábios pelos dela, arrebatando-a. Toda a paixão e o conforto do
�m de semana estavam de volta. Mas desta vez estavam nos degraus da
porta da frente dele, não num hotel distante, e, de algum modo, isso
signi�cava muito mais.

— Eu não queria que este �m de semana terminasse porque não queria
que isto terminasse — sussurrou ele contra a boca dela.

— Então, não vamos permitir que acabe. Estou cansada de ser cautelosa e
de esperar para recomeçar a minha vida. Quero-a agora, contigo — disse
ela. O que dissera à avó era verdade. Ia seguir em frente, e fá-lo-ia tal como
Louise: sem arrependimentos.

— Também eu, Cara. Também eu. Queres entrar, antes que choquemos
metade de Elm Road?

— Sim — disse ela, baixando os olhos. — E talvez precisemos de mais
chá. Parece que o Rufus gostou do nosso.

Ele deu uma gargalhada enquanto o cão os �tava, com o chá a pingar do
queixo.

— Vamos. Faço-te outra caneca.
Ela sabia que seria a primeira de muitas.
 



NOTA DA AUTORA

Viver em Londres é ter sempre connosco a memória da Segunda Guerra
Mundial, uma recordação sussurrada da destruição inimaginável e da
bravura incrível vistas nas ruas desta grande cidade. E ser de uma família
oriunda de Inglaterra é ter uma parte da tradição familiar envolta na guerra.

Aprendi mais acerca destas coisas quando me mudei para Londres, na
primavera de 2017, para �car mais perto dos meus pais, da minha irmã e do
meu cunhado. Estar �sicamente próxima da minha família signi�cava ter a
oportunidade de passar inúmeras tardes a ouvir as histórias da minha mãe,
enquanto bebíamos chávenas de chá forte, enroscadas no canto do sofá. E
quanto mais ouvia, mais aprendia.

Ainda que a verdadeira centelha para A Luz Sobre Londres tenha provindo
de um livro acerca das artilheiras, esta jamais teria ardido como ardeu se não
tivesse descoberto a história da minha própria família durante a Segunda
Guerra Mundial. O meu avô trabalhava como impressor antes da guerra,
uma ocupação que foi considerada de reserva. Isso signi�ca que não se
alistou no Exército, mas que tinha de ir para onde o governo considerasse
necessário. A minha mãe acredita que ele assinou o Decreto dos Segredos
O�ciais; no entanto, como muitos da sua geração, raramente falava acerca
do seu trabalho na guerra, pelo que não podemos ter a certeza. O que
sabemos é que foi enviado para sul, para imprimir mapas e cartas náuticas
importantíssimas para as Forças Armadas. De acordo com a tradição
familiar, imprimiu alguns dos mapas para o desembarque do Dia D, que
eram tão importantes que ele e os outros trabalhadores da grá�ca �caram
encerrados no seu interior durante os poucos dias que antecederam o
desembarque e tiveram de dormir debaixo das máquinas para manter a
invasão em segredo. Quanto à minha avó, �cou em Liverpool, com os dois
�lhos mais novos, enquanto os três mais velhos foram levados para o campo,
onde estariam em segurança. Reza a lenda que o meu tio Nick teria nascido



enquanto os alemães lançavam bombas num raide aéreo durante o Blitz de
Liverpool.

Ainda que o trabalho secreto do meu avô tenha sido a inspiração para os
segredos bem guardados de Iris Warren, as artilheiras captaram a minha
imaginação de um modo completamente diferente. Mal li acerca delas,
�quei fascinada por estas mulheres extraordinárias do Comando Antiaéreo
que defenderam os céus de Londres nos seus canhões antiaéreos.

Compostas por recrutas do ramo feminino do Exército, o Serviço
Territorial Auxiliar, as artilheiras foram formadas para preencher as �leiras
das baterias antiaéreas destacadas na Grã-Bretanha e por toda a Europa
enquanto a guerra grassava. Em abril de 1941, foram recrutadas as primeiras
mulheres pela sua aptidão, entre outras competências, e enviadas para
Oswestry, onde receberiam o treino necessário aos seus novos e vitais papéis,
antes de entrarem, mais tarde nesse mesmo ano, no serviço ativo.

Por decreto parlamentar, as mulheres não se podiam envolver em papéis
de combate nesse tempo, pelo que não podiam carregar nem disparar as
armas gigantescas para as quais estavam destacadas. Em vez disso, faziam
tudo o resto. Cada bateria tinha um observador que identi�cava os aviões
alemães, enquanto as outras mulheres operavam o complexo conjunto de
instrumentos que apontava a arma e preparavam o detonador. Estas equipas
moviam-se rapidamente, executando um complexo conjunto de ajustes com
um só objetivo: dani�car ou abater os aviões inimigos.

A natureza do seu trabalho signi�cava que as artilheiras estavam
constantemente expostas ao perigo — mais de 350 perderam a vida. Mas
esse perigo também as uniu. Trabalhavam, comiam, dormiam e relaxavam
juntas. Mulheres que, de outro modo, talvez nunca se tivessem encontrado
tornaram-se amigas para a vida por entre o caos e a devastação da guerra.
Tal como elas, vi o lado positivo das suas experiências. Sempre encontrei
alegria e satisfação na escrita acerca de amizades femininas como as que
Louise, Vera, Charlie, Lizzie, Mary e Nigella partilham. É um laço especial,
inquebrável pelas circunstâncias ou pela distância. E é fácil imaginar o
crescente respeito dos homens que trabalharam com estas mulheres
corajosas e disciplinadas.



Embora as artilheiras tenham sido muito reais, concedi a mim mesma
uma certa liberdade poética noutras partes desde livro. Se for à procura do
Star Inn, da mercearia Bakeford’s ou do Woolwich Depot, não os
encontrará. Alguns pequenos momentos na linha temporal do livro também
foram adiantados ou atrasados ligeiramente para facilitar a narrativa. Do
mesmo modo, a traição de Paul é completamente �ctícia, embora existam
inúmeras histórias de pessoas que se aproveitaram umas das outras, de
maneiras inimagináveis, durante este período desesperado da longa história
de Londres. (�e Secret History of the Blitz, de Joshua Levine, é uma leitura
fascinante e sóbria, para os interessados.)

No entanto, a incrível coragem das pessoas comuns durante este período
não foi inventada. O alistamento de mulheres começou em dezembro de
1941, precisamente quando A Luz Sobre Londres termina a sua narrativa.
Inicialmente, o Decreto do Serviço Nacional fazia apelo às mulheres
solteiras e às viúvas sem �lhos entre os 20 e os 30 anos, mas em breve seria
alargado. A ideia de as mulheres britânicas «fazerem a sua parte» pela coroa
e pelo país era muito real — das mulheres que patrulhavam as ruas durante
os ataques aéreos às que se voluntariaram para conduzir ambulâncias, como
Lenora Robinson, que conduzia pelas ruas esburacadas para transportar os
feridos para os hospitais. Durante a guerra, as mulheres pilotaram aviões,
conduziram motorizadas e construíram bombas. Mais importante ainda,
provaram a si mesmas e a todos os outros que podiam fazer todas estas
coisas.

Se visitar Whitehall, o Monumento às Mulheres da Segunda Guerra
Mundial representa uma recordação do sacrifício que as mulheres, por toda
a Grã-Bretanha, �zeram quando o seu país mais precisou delas. Gosto de
pensar que A Luz Sobre Londres é a minha maneira de honrar as espantosas
mulheres do Comando Antiaéreo e as suas incríveis histórias.
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