
C H E V Y  S T E V E N S

Algumas perguntas
devem ficar sem resposta



O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



Para Connel
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PRIMEIRA SESSÃO

Achei que conseguiria lidar com isso, Nadine. Depois de todos aqueles 
anos com você, de todas as nossas conversas sobre a possibilidade de 

eu tentar encontrar minha mãe biológica, finalmente resolvi procurá-la. Dei 
esse passo. E você foi parte disso. Queria lhe mostrar a importância que você 
teve em minha vida, quanto cresci e estou equilibrada agora. Você sempre 
me disse: “A chave é o equilíbrio.” Mas me esqueci de outro conselho seu: “Vá 
com calma, Sara.”

Senti falta de nossos encontros. Lembra como eu estava desconfortável na 
nossa primeira sessão, principalmente quando expliquei por que precisava de 
ajuda? Mas você foi franca e engraçada – muito diferente de como eu imagi-
nava que uma psiquiatra seria. Este consultório era sempre tão bonito e alegre 
que, não importavam minhas preocupações, invariavelmente eu me sentia 
me lhor só de entrar aqui. Alguns dias, sobretudo no começo, eu nem queria 
ir embora.

Certa vez você me disse que a falta de notícias minhas era sinal de que as coi-
sas estavam indo bem. Então, sempre que eu parava de vir, você sabia que tinha 
feito seu trabalho. E tinha mesmo. Os últimos anos foram os mais felizes da 
minha vida. Por isso achei que esse seria o momento certo, que poderia encarar 
tudo o que surgisse pela frente. Eu me sentia forte e segura. Nada traria de volta 
a crise nervosa que me fez vir aqui pela primeira vez.

Então ela, minha mãe biológica, mentiu quando finalmente a pressionei a 
falar comigo. Mentiu sobre meu pai biológico. A sensação foi a mesma de quan-
do eu estava grávida de Ally e ela chutava minhas costelas – um súbito golpe 
interno que me deixava sem ar. Mas o que me desconcertou de verdade foi o 
medo que minha mãe biológica demonstrou. Ela teve medo de mim. Tenho 
certeza disso. Só não sei por quê.

v

Tudo começou umas seis semanas atrás, no final de dezembro, depois que li 
uma matéria na internet. Naquele domingo eu me levantei absurdamente cedo 
– nenhuma possibilidade de um galo a acordar quando você tem uma filha de 6 
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anos – e comecei a responder a alguns e-mails enquanto tomava minha primei-
ra xícara de café. Agora os pedidos para restauração de móveis chegam de toda 
a ilha. Sentada diante do computador, eu pesquisava sobre uma escrivaninha da 
década de 1920 ao mesmo tempo que ria de Ally, no térreo. Em vez de assistir 
aos desenhos na TV, minha filha brigava com Moose, nosso buldogue francês 
malhado, por molestar seu coelhinho de pelúcia.

Foi quando um anúncio de Viagra surgiu na tela. Logo fechei a propaganda, 
clicando sem querer num link que me levou à pagina com o seguinte título: 

Adoção: o outro lado da história

Dei uma lida nos comentários da matéria publicada no site do jornal The 
Globe and Mail. Histórias de pais que havia anos tentavam encontrar seus filhos 
e de pais que não queriam ser encontrados. Crianças adotadas que cresciam 
com a sensação de nunca terem sido bem-vindas, de não pertencerem ao lar 
adotivo. Algumas histórias dramáticas de rejeição. Outras alegres, de mães e 
filhas, irmãos e irmãs que enfim se reuniam e viviam felizes para sempre.

Minha cabeça começou a latejar. O que aconteceria se eu encontrasse minha 
mãe? Será que sentiríamos uma afinidade imediata? Ou ela me rejeitaria? E se 
eu descobrisse que ela estava morta? E se tivesse irmãos que nunca souberam 
da minha existência?

Só percebi que Evan tinha acordado quando ele beijou minha nuca e soltou 
uma espécie de gemido – um som que aprendemos com Moose e que usamos 
para indicar tudo, de estou irritado a você é incrível!

Minimizei a tela e girei a cadeira. Evan ergueu as sobrancelhas e abriu um 
sorriso.

– Está conversando com seu namorado virtual de novo?
– Qual deles? – respondi, sorrindo de volta
Evan levou as mãos ao peito, desabou em sua cadeira giratória e suspirou.
– Espero que ele tenha muitas roupas...
Comecei a rir. Eu sempre roubava as camisas de Evan, especialmente quando 

ele recebia turistas em sua pousada na floresta em Tofino, na costa oeste da ilha 
de Vancouver, a três horas de nossa casa em Nanaimo. Nessas ocasiões eu usava 
suas camisas direto e quase sempre as manchava, ao trabalhar em um novo 
móvel. Então quando ele chegava de viagem, me obrigava a lhe fazer todo tipo 
de favores em troca de seu perdão.

– Sinto dizer, querido, mas você é o único homem na minha vida. Ninguém 
mais aguentaria minha loucura – falei, colocando os pés em seu colo. 
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Evan parecia um universitário, com os cabelos negros espetados e o traje 
habitual: calça cargo e camisa polo. Por isso, na pousada, muitas pessoas pen-
sam que ele é apenas um funcionário, e não o dono.

– Ah, estou certo de que em algum lugar há um médico com uma camisa de 
força que a acharia bonitinha – rebateu ele, sorrindo.

Fingi que ia acertá-lo com um chute e disse, enquanto massageava o lado 
esquerdo da minha cabeça, que latejava:

– Estava lendo uma matéria...
– Está com enxaqueca, querida?
– Com um pouquinho, mas vai passar logo – respondi. Ao perceber o olhar 

desconfiado de meu marido, emendei: – Tudo bem, admito que me esqueci de 
tomar o remédio ontem.

Após experimentar vários medicamentos durante anos, eu finalmente vinha 
conseguindo controlar minha enxaqueca com betabloqueadores. O segredo era 
não me esquecer de tomá-los.

Ele balançou a cabeça, demonstrando reprovação, e em seguida perguntou:
– Sobre o que era a matéria?
– A abertura dos arquivos de adoção de Ontário e... – gemi quando Evan 

apertou um ponto de pressão em meu pé – havia vários comentários de pessoas 
adotadas ou que entregaram seus filhos para adoção.

A risada de Ally ecoou no andar de baixo.
– Está pensando em encontrar sua mãe biológica?
– Não. Só achei a matéria interessante.
Mas a verdade é que eu estava, sim, pensando em procurá-la. Só não tinha 

certeza de estar pronta para isso. Sempre soube que era adotada, mas só percebi 
que isso significava que eu era diferente quando minha mãe me pôs sentada 
para me explicar que ela e papai teriam um bebê. Eu tinha 4 anos. À medida 
que sua barriga crescia, meu pai demonstrava estar cada vez mais orgulhoso, e 
então comecei a me preocupar com a possibilidade de que eles me devolvessem. 
O entendimento de quanto eu era diferente, porém, só veio quando trouxeram 
Lauren para casa e vi o modo como meu pai olhava para ela, e depois o jeito 
como me olhou quando pedi para segurá-la. Dois anos depois, eles tiveram 
Melanie, e meu pai também não deixou que eu a segurasse.

Evan, querendo mudar o assunto, fez um sinal afirmativo com a cabeça e 
perguntou:

– A que horas você quer sair para o brunch?
– Hora nenhuma – respondi, com um suspiro. – Mas graças a Deus Lauren 

e Greg vão, porque Melanie levará Kyle.
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– Sua irmã é corajosa.
Meu pai adora Evan (provavelmente eles passariam todo o brunch plane-

jando sua próxima viagem de pesca) tanto quanto despreza Kyle. Não posso 
culpá-lo. Kyle é um aspirante a astro do rock, mas pelo que sei a única coisa 
que ele toca é minha irmã. De qualquer forma, meu pai sempre detestou 
nossos namorados. Ainda me surpreendo com o fato de ele gostar de Evan. 
Bastou uma viagem à pousada para que meu pai se referisse a meu noivo 
como o filho que ele nunca teve. Ainda se vangloria do salmão que os dois 
pescaram.

– Ela acredita que se passarem mais tempo juntos, papai irá perceber todas 
as qualidades de Kyle – ironizei.

– Seja gentil, Sara. Melanie o ama.
Dei de ombros, rindo, e comentei:
– Na semana passada ela me disse que era melhor eu começar a tomar um 

sol, se não quisesse ficar da cor do meu vestido. Ainda faltam nove meses para 
o nosso casamento!

– Ela só está com ciúme. Não leve isso para o lado pessoal.
– Mas é claro que é pessoal!
Ally entrou correndo no quarto e se atirou em meus braços. Moose vinha 

logo atrás.
– Mamãe, Moose comeu todo o meu cereal!
– Você deixou a tigela no chão de novo, bobinha?
Ela riu com o rosto colado ao meu pescoço e senti seu cheiro refrescante 

quando seus cabelos fizeram cócegas em meu nariz. Morena e atarracada, Ally 
se parece mais com Evan que comigo, mesmo não sendo filha biológica dele. 
Mas ela tem meus olhos verdes – olhos de gato, como Evan os chama –, e meus 
cachos, também, embora aos 33 anos minhas mechas estejam um pouco mais 
lisas, enquanto as de Ally ainda formam anéis bem-definidos.

Evan se levantou e bateu as palmas das mãos.
– Família, é hora de nos arrumarmos para sair.

v

Na semana seguinte, logo após o ano-novo, Evan foi para a pousada por 
alguns dias. Eu tinha lido mais algumas histórias sobre adoção na internet e, na 
noite anterior à sua viagem, comentei que estava pensando em procurar minha 
mãe biológica enquanto ele estivesse fora.

– Tem certeza de que é uma boa ideia fazer isso agora? Você anda tão ocupa-
da com os preparativos para o casamento...
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– Mas isso faz parte dele. Nós vamos nos casar e, pelo que sei, fui deixada 
aqui por alguém do espaço sideral.

– Sabe, até que isso explicaria algumas coisas...
– Rá, rá, rá, muito engraçado.
Ele sorriu e então disse:
– Agora, falando sério, Sara: como você vai se sentir se não conseguir encon-

trá-la ou se ela não quiser vê-la?
Como eu iria me sentir? Afastei esse pensamento e dei de ombros.
– Terei de aceitar, se isso acontecer. As coisas já não me afetam tanto como 

antes. Mas realmente acho que preciso tentar, sobretudo se quisermos ter filhos. 
– Durante todo o tempo em que estive grávida da Ally tive medo do que eu 
pudesse transmitir a ela. Felizmente, ela é saudável. Mas sempre que Evan e eu 
conversamos sobre ter um filho, meu temor reaparece. – O que mais me preo-
cupa é a possibilidade de chatear meus pais.

– Você não precisa contar a eles. Afinal, isso diz respeito à sua vida. Mas ainda 
acho que este não é o melhor momento.

Talvez ele estivesse certo. Cuidar da Ally e de meu próprio negócio já era 
estressante o suficiente, sem falar em todos os preparativos para o casamento.

– Vou pensar sobre o que você disse e talvez deixe isso para depois...
– Ah-hã, sei... – disse Evan, sorrindo. – Eu a conheço, querida: quando você 

toma uma decisão, não há quem a faça mudar de ideia!
– Mas prometo que irei pensar – falei, rindo.

v

Realmente cogitei esperar, principalmente quando imaginei a expressão no 
rosto de minha mãe caso descobrisse meus planos. Ela costumava dizer que o 
fato de eu ser adotada significava que eu era especial, porque tinha sido esco-
lhida. Quando eu tinha 12 anos, Melanie me contou sua versão: que nossos pais 
me adotaram porque minha mãe não podia ter filhos, e que então não preci-
savam mais de mim. Logo depois, minha mãe me encontrou em meu quarto, 
fazendo as malas para ir embora. Quando lhe contei que iria ao encontro de 
meus “verdadeiros” pais, ela começou a chorar, dizendo: “Seus pais biológicos 
não podiam cuidar bem de você, mas quiseram que tivesse o melhor lar possí-
vel. Por isso cuidamos de você e a amamos muito.” Nunca me esqueci da mágoa 
que vi refletida em seus olhos, nem da fragilidade de seu corpo contra o meu 
quando ela me abraçou.

Após aquele episódio, voltei a pensar em procurar meus pais biológicos 
quando me formei na universidade, e também quando descobri que estava grá-
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vida, e ainda sete meses depois, quando peguei Ally no colo pela primeira vez. 
Mas, naquelas três ocasiões, eu me coloquei no lugar de minha mãe e imaginei 
como me sentiria se fosse comigo: se eu tivesse uma filha que quisesse procurar 
a mãe biológica, como eu ficaria magoada e assustada, então nunca levei a ideia 
adiante. Talvez também não houvesse levado desta vez, se meu pai não tivesse 
telefonado e convidado Evan para pescar.

– Sinto muito, pai: ele viajou ontem. Por que não leva o Greg?
– Greg fala demais.
Eu me senti mal pelo marido de Lauren. Para meu pai, enquanto Kyle era 

desprezível, Greg não tinha nenhuma utilidade. Eu já o vira dar as costas em 
meio a uma conversa e deixar meu cunhado falando sozinho.

– Vão ficar em casa? Vou pegar Ally na escola e pensei em passar aí para 
uma visita.

– É melhor fazer isso outro dia: sua mãe está tentando descansar.
– A doença de Crohn a está incomodando de novo?
– Ela só está cansada.
– Está certo, então. Se precisar de alguma coisa, me avise.

v

A saúde de minha mãe sempre teve altos e baixos. Ela ficava bem duran-
te semanas, e então pintava nossos quartos, costurava cortinas e cozinhava 
muito. Nesses momentos, até mesmo meu pai parecia quase feliz. Lembro- 
-me de que certa vez ele me pôs em seus ombros – e o que meus olhos viram 
de lá de cima foi tão inebriante quanto a rara atenção que ele me oferecia. 
Mas minha mãe sempre acabava fazendo coisas em excesso e adoecendo 
dias depois. Ela se enfraquecia diante de nossos olhos enquanto seu corpo se 
recusava a aceitar qualquer alimento – até mesmo comida para bebês a fazia 
correr para o banheiro.

Quando ela estava em crise, meu pai voltava para casa e me perguntava o 
que eu tinha feito durante todo o dia, como se tentasse encontrar algo – ou 
alguém – com que se irritar. Quando eu tinha 9 anos, ele me encontrou um dia 
em frente à tevê enquanto minha mãe dormia. Arrastou-me pelo pulso até a 
cozinha, apontou para a pilha de louça suja e me chamou de filha preguiçosa 
e ingrata. No dia seguinte, ele se irritou com a pilha de roupas para lavar e, no 
outro, com os brinquedos de Melanie na entrada da garagem. Seu corpo enor-
me de operário se agigantava sobre mim e sua voz vibrava de raiva, mas nunca 
gritou nem fez nada que minha mãe pudesse ver ou ouvir. Ele me levava até 
a garagem e listava todos os meus defeitos, enquanto eu olhava para seus pés, 



13

morrendo de medo de que ele fosse dizer que não me queria mais. Então ele 
ficava uma semana inteira sem praticamente me dirigir a palavra.

Comecei a realizar as tarefas domésticas antes mesmo que minha mãe tivesse 
chance de fazê-las. Enquanto minhas irmãs saíam com os amigos, eu ficava em 
casa preparando jantares que nunca conquistavam a aprovação de meu pai, 
mas ao menos não mereciam seu silêncio. Eu faria qualquer coisa para evitar o 
silêncio e para impedir que minha mãe adoecesse mais uma vez. Se ela estivesse 
saudável, eu estaria segura.

v

Naquela noite, quando telefonei para Lauren, ela me contou que tinha aca-
bado de chegar com os garotos de um jantar na casa de nossos pais. Meu pai 
os convidara.

– Então foi só minha filha que não teve permissão para ir.
– Tenho certeza de que não foi isso, Sara. É só que Ally tem muita energia e...
– O que você quer dizer com isso?
– Não quero dizer nada. Ally é adorável, mas papai provavelmente achou que 

três crianças seriam demais.
Eu sabia que Lauren só estava tentando fazer com que eu me sentisse melhor 

e não me queixasse de nosso pai – algo que ela detestava que eu fizesse. Ainda 
assim, fico muito chateada com o fato de ela nunca perceber – ou não admitir 
– que nosso pai me trata de um jeito diferente. Depois que nos despedimos e 
desligamos, quase telefonei para saber como minha mãe estava, mas então me 
lembrei de meu pai dizendo para eu não ir lá, como se eu fosse um cachorro 
que só tem permissão de dormir na varanda para não bagunçar a casa. Então, 
recoloquei o fone no gancho.

v

No dia seguinte, preenchi o formulário no Escritório Nacional de Registro Civil, 
paguei os cinquenta dólares e comecei a esperar. Gostaria de dizer que o fiz pacien-
temente, mas após a primeira semana quase me engalfinhei com o carteiro. Um 
mês depois, meu Registro de Nascimento Original (RNO) – como a mulher no 
Escritório Nacional o chamava – chegou pelo correio. Olhei para o envelope e per-
cebi que minha mão tremia. Queria que Evan estivesse ao meu lado quando eu o 
abrisse, mas ele estava de novo na pousada e só voltaria em uma semana. Ally tinha 
ido para a escola e a casa estava em silêncio. Respirei fundo e rasguei o envelope. 

O nome da minha mãe biológica era Julia Laroche e nasci em Victoria, na 
Colúmbia Britânica. Meu pai constava como desconhecido. Li várias vezes o 
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registro de nascimento e o certificado de adoção, mas uma pergunta continuava 
sem resposta: “Por que você me entregou para adoção?”

v

Na manhã seguinte, acordei cedo e acessei a internet enquanto Ally ainda 
dormia. A primeira coisa que chequei foi o Cadastro Nacional de Adoção, mas 
quando percebi que demoraria outro mês para obter uma resposta, decidi pro-
curar por conta própria. Depois de vinte minutos de buscas on-line, encontrei 
três mulheres chamadas Julia Laroche em Quebec e quatro nos Estados Unidos 
que pareciam ter a idade que minha mãe biológica teria. Duas moravam na 
ilha, e quando vi que ambas tinham nascido em Victoria, senti um frio na 
barriga. Será que, mesmo depois de tantos anos, minha mãe ainda morava lá? 
Cliquei rapidamente no primeiro link e suspirei quando percebi que a mulher 
era jovem demais, a julgar por seu comentário em um fórum de mães inexpe-
rientes. O segundo link me levou a um site de uma corretora de imóveis em 
Victoria. Seus cabelos eram castanho-avermelhados, como os meus, e ela pare-
cia ter a idade compatível. Estudei seu rosto com uma mistura de empolgação 
e medo. Será que eu havia encontrado minha mãe biológica?

Depois de levar Ally de carro à escola, sentei-me à escrivaninha e circulei o 
número do telefone que anotara em um pedaço de papel. Telefonarei daqui a 
um minuto. Depois de tomar outra xícara de café. Depois de ler o jornal. Depois 
de pintar cada unha do pé de uma cor diferente. Finalmente me obriguei a pegar 
o telefone.

Trrim.
Talvez nem fosse ela.
Trrim.
Era só colocar o fone no gancho, simples assim. Essa era uma maneira 

ruim de...
– Alô, aqui é a Julia Laroche, em que posso ajudar?
Abri a boca, mas não consegui dizer nada.
– Alô? – repetiu ela.
– Oi, estou ligando... estou ligando porque... – Porque sou uma idiota e achei 

que se dissesse algo brilhante você iria se lamentar por ter desistido de mim, só que 
agora não consigo nem me lembrar do meu nome.

Percebi um tom de impaciência em sua voz:
– Está querendo comprar ou vender uma casa?
– Não, eu... – Respirei fundo e disse apressadamente: – Talvez eu seja sua 

filha.
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– Isso é algum tipo de piada? Quem é você?
– Meu nome é Sara Gallagher. Nasci em Victoria e fui entregue para adoção. 

Você tem cabelos castanho-avermelhados e a idade bate, por isso pensei...
– Querida, não há como você ser minha filha. Não posso ter filhos.
Senti meu rosto arder.
– Ai, meu Deus, sinto muito! Só pensei... Quero dizer, eu esperava que...
A voz se tornou mais suave.
– Tudo bem. Boa sorte em sua busca. – Eu estava prestes a desligar quando 

ela disse: – Há uma Julia Laroche que trabalha na universidade. Às vezes ligam 
para mim por engano.

– Obrigada.
Meu rosto ainda estava quente quando coloquei o telefone na escrivaninha 

e me dirigi ao meu ateliê. Limpei a maioria dos pincéis, sentei-me e fiquei 
olhando para a parede, pensando no que a corretora de imóveis acabara de me 
dizer. Alguns minutos depois voltei ao computador. Após uma pesquisa rápida, 
o nome da outra Julia surgiu em uma lista de professores da Universidade de 
Victoria. Ela ensinava história da arte – será que viria daí minha paixão por 
coisas antigas? Balancei a cabeça. Por que estava me permitindo ficar animada? 
Aquilo não passava de um nome! Respirei fundo, telefonei para a universidade 
e fiquei surpresa quando transferiram a ligação direto para Julia Laroche.

Ela atendeu, só que dessa vez eu tinha um discurso pronto:
– Oi, meu nome é Sara Gallagher e estou procurando minha mãe biológica. 

Por acaso você entregou uma filha para adoção 33 anos atrás?
Ela arfou do outro lado da linha. Depois, o silêncio.
– Alô?
– Não telefone para cá de novo – disse ela. E então desligou.

v

Chorei muito. Por horas. E isso me provocou uma enxaqueca tão forte, que 
Lauren teve de ficar com Ally e Moose. Felizmente os dois filhos de minha irmã 
são quase da mesma idade de Ally, que adora ir para a casa da tia. Eu, porém, 
detesto ficar longe dela por uma noite que seja, mas tudo o que conseguia 
fazer era permanecer deitada, no escuro, com uma compressa fria na cabeça, 
esperando a enxaqueca passar. Evan ligou e contei a ele o que tinha acontecido, 
falando bem devagar, por causa da dor. Na tarde seguinte, parei de ver auras 
ao redor das coisas e então Ally e Moose puderam voltar. Evan telefonou nova-
mente naquela noite.

– Está se sentindo melhor, querida?
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– A dor passou. Foi muita burrice minha esquecer o remédio outra vez. 
Agora estou aqui no escritório e quero telefonar para alguns fotógrafos ainda 
nesta semana e...

– Sara, você não precisa fazer tudo agora, com tanta pressa. Deixe os fotógra-
fos para quando eu voltar.

– Não, está tudo bem: eu cuido disso.
Eu admirava a personalidade calma de Evan, mas nesses dois anos que pas-

samos juntos aprendi que o “podemos deixar isso para depois” geralmente sig-
nifica que eu teria de correr como uma louca para resolver as coisas no último 
minuto. Decidi mudar de assunto:

– Estava pensando no que aconteceu com minha mãe biológica...
– Sei...
– Pensei em escrever uma carta para ela. Não sei o endereço, mas posso dei-

xar a correspondência na universidade..
 – Sara... – começou Evan após alguns segundos de silêncio. – Não sei se é 

uma boa ideia...
– Se ela não quiser me conhecer, não tem problema, mas acho que o mínimo 

que poderia fazer é me dar meu histórico médico. E quanto à Ally? Você não 
acha que ela tem o direito de saber? Podemos ter tendência a problemas de 
saúde como... hipertensão, diabetes ou câncer...

– Querida. – A voz de Evan estava serena, mas firme. – Fique calma. Por que 
está deixando sua mãe aborrecê-la desse jeito?

– Não sou como você, sabia? Não consigo simplesmente ignorar as coisas.
– Ouça, sua estressadinha, eu estou do seu lado, sabia disso?
Fiquei em silêncio, com os olhos fechados, tentando respirar e me lembrando 

de que não era com Evan que eu estava zangada.
– Sara, faça o que tiver de fazer. Sabe que eu a apoiarei em tudo. Mas acho 

que deveria esquecer esse assunto.

v

No dia seguinte, enquanto fazia a viagem de uma hora e meia até o sul 
da ilha, eu já me sentia mais tranquila e confiante em que estava agindo da 
maneira certa. As cidades e os vales charmosos, as plantações, a vista do mar e 
as cadeias de montanhas ao longo da Island Highway sempre me deixam mais 
calma. Quando me aproximei de Victoria e atravessei a floresta intocada do 
Parque Goldstream, lembrei-me do dia em que papai nos levou ali para ver a 
desova dos salmões no rio: Lauren ficou horrorizada com as gaivotas se ban-
queteando nos peixes mortos e eu detestei sentir o cheiro de morte no ar, que 



17

se entranhava em nossas roupas e narinas. Detestei mais ainda o modo como 
papai explicou tudo às minhas irmãs, mas ignorou minhas perguntas – isto é, 
me ignorou.

Evan e eu já conversamos sobre um dia abrirmos um segundo ponto de 
observação de baleias em Victoria. Ally adora o museu e os artistas de rua no 
porto, e eu sou apaixonada pelos prédios antigos. Mas Nanaimo por enquanto é 
o lugar certo para nós. Embora seja a segunda maior cidade da ilha, ainda pre-
serva uma atmosfera de cidade pequena. É possível caminhar no calçadão do 
porto, fazer compras no Centro Antigo e subir uma montanha com uma vista 
maravilhosa das ilhas do Golfo, tudo no mesmo dia. Quando queremos mudar 
de ares, pegamos a balsa para o continente ou dirigimos até Victoria para fazer 
compras. Mas se nesta viagem as coisas não dessem certo em Victoria, o cami-
nho de volta para casa seria longo.

v

Meu plano era deixar a carta pedindo informações no escritório de Julia. Mas 
quando a mulher da recepção me disse que a professora Laroche estava dando 
aula no prédio vizinho, tive de ir ver como ela era. Afinal, Julia nem mesmo 
sabia que eu estava lá... Depois eu deixaria a carta na recepção.

Abri lentamente a porta da sala e me esgueirei para dentro com o rosto vira-
do para a plateia. Encontrei um lugar em uma das últimas fileiras, sentei-me 
encolhida – sentindo-me uma perseguidora – e olhei para minha mãe.

– Como vocês podem ver, a arquitetura do mundo islâmico variava...
Em meus devaneios ela era uma versão mais velha de mim, mas enquanto 

meus cabelos são castanho-avermelhados e ondulam displicentemente sobre 
minhas costas, os dela eram pretos, lisos e cortados na altura dos ombros. Não 
pude ver a cor de seus olhos, mas seu rosto era redondo e revelava uma estru-
tura óssea delicada. Tenho maçãs do rosto proeminentes e traços nórdicos. O 
vestido transpassado preto de Julia delineava um corpo ligeiramente infantil. 
Meu porte é atlético. Ela provavelmente media pouco mais de 1,50m e eu tenho 
quase 1,80m. Julia apontava para as imagens projetadas na tela de um modo 
calmo e elegante. Eu gesticulo tanto que estou sempre derrubando alguma 
coisa. Se não fosse por sua reação ao telefone, que não me saía do pensamento, 
eu diria que aquela não era a mulher que eu procurava. 

Assisti à aula de Julia sem prestar muita atenção, fantasiando como teria sido 
minha infância se ela tivesse me criado. Teríamos discutido arte durante o jan-
tar servido em lindas baixelas e, vez por outra, à luz de velas em candelabros de 
prata. Durante as férias, viajaríamos para outros países e visitaríamos museus, 



18

e nos cafés da Itália teríamos longas conversas inteligentes acompanhadas por 
cappuccinos.

Uma onda de culpa me atingiu. Eu tenho mãe. Pensei na mulher meiga que 
me criou; que fazia compressas de folhas de repolho para minhas dores de cabe-
ça mesmo quando não estava se sentindo bem; e que não sabia que eu estava 
procurando minha mãe biológica.

Assim que a aula terminou, desci a escada em direção à porta lateral. Quando 
passei por Julia ela sorriu com um olhar indagador, como se estivesse se per-
guntando quem eu era. Quando um aluno parou para lhe perguntar algo, segui 
rapidamente até a porta. Antes de sair, porém, dei uma última olhada para trás. 
Seus olhos eram castanhos.

Fui direto para o carro. Ainda estava sentada lá, com o coração disparado 
dentro do peito, quando a vi sair do prédio. Julia caminhou até o estacionamen-
to da faculdade. Virei o carro naquela direção e a observei entrar em um Jaguar 
clássico branco. Quando ela começou a se afastar, eu a segui.

Pare. Pense no que está fazendo. Pare o carro.
Como se isso fosse acontecer...
Segui Julia pela Dallas Road, uma das áreas litorâneas mais nobres de 

Victoria. Uns dez minutos depois ela virou em uma entrada de garagem circu-
lar de uma grande casa no estilo Tudor à beira-mar. Parei o carro e peguei um 
mapa. Julia estacionou em frente a uma escadaria de mármore, caminhou em 
direção à lateral da casa e desapareceu por uma porta.

Ela não havia batido. Pelo visto, morava ali.
O que eu deveria fazer? Ir embora e me esquecer de tudo? Deixar a carta na 

caixa de correio junto à entrada da garagem e correr o risco de que outra pessoa 
a encontrasse? Entregá-la pessoalmente a ela?

Quando cheguei à grande porta da frente, feita de mogno, agi como se fosse 
uma idiota: fiquei paralisada, pensando se deveria enfiar a carta por baixo da 
porta ou dar as costas e voltar correndo até meu carro. Não bati nem toquei a 
campainha, e no entanto a porta se abriu. Eu estava cara a cara com minha mãe. 
E ela não parecia feliz em me ver.

– Pois não?
Meu rosto ardia.
– Oi... eu... assisti à sua aula. – Seus olhos se estreitaram, observando o 

envelope em minha mão. – Escrevi uma carta para você. – Minha voz parecia 
ofegante. – Queria lhe perguntar algumas coisas. Nós nos falamos há uns dias... 
– Julia me olhou fixamente. – Sou sua filha.

Ela arregalou os olhos ao dizer:
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– Você precisa ir embora. 
Em seguida, tentou fechar a porta, mas coloquei o pé na frente para impedi-la.
– Espere. Não quero aborrecê-la. Só gostaria de fazer algumas perguntas, coi-

sas que minha filha precisa saber. – Tirei uma foto de dentro da carteira. – Ela 
se chama Ally. Tem 6 anos.

Julia não olhou para a foto. Quando falou, sua voz soou tensa e estridente.
– Este não é um bom momento. Não posso. Simplesmente não posso.
– Cinco minutos. É só disso que eu preciso, e depois a deixarei em paz. – Ela 

olhou por cima do ombro para o telefone que havia sobre uma mesa no saguão 
de entrada. – Por favor, prometo que nunca mais virei aqui.

Julia me levou para uma sala próxima, na qual havia uma escrivaninha de 
mogno e estantes de livros que iam do chão ao teto. Afastou um gato que estava 
deitado em uma cadeira de couro antiga de espaldar alto. Sentei-me e arrisquei 
um sorriso ao dizer:

– Os gatos himalaios são lindos.
Mas ela não sorriu de volta. Ficou sentada na beirada de sua cadeira, com as 

mãos cruzadas no colo, tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos.
– Esta cadeira é maravilhosa – continuei. – Trabalho restaurando móveis, 

mas este está perfeito. Adoro antiguidades. Sou apaixonada por tudo o que é 
antigo, carros, roupas... – Minha mão roçou a jaqueta preta de veludo molhado 
que eu tinha combinado com jeans.

Ela olhou para o chão. Vi que suas mãos começaram a tremer. Respirei fundo 
e fui direto ao assunto:

– Só quero saber por que você me entregou para adoção. Não estou chateada, 
tenho uma vida boa. Só... só quero saber. Preciso saber.

– Eu era jovem. – Agora a voz de Julia estava fraca, monótona. – Aquilo foi 
um descuido, eu não queria filhos.

– Então, por que me teve?
– Eu era muito religiosa.
Era?
– E quanto à sua família, eles são...
– Meus pais morreram em um acidente... depois que você nasceu. – Aquelas 

últimas palavras foram pronunciadas muito rapidamente. Esperei que ela dis-
sesse mais alguma coisa. O gato se enroscou em suas pernas, mas ela não tocou 
nele. Notei uma veia pulsando em seu pescoço.

– Sinto muito. O acidente foi na ilha?
– Nós... eles... viviam em Williams Lake – e ao dizer isso seu rosto ficou 

vermelho.
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– Seu nome, Laroche, o que significa? É francês, não é? Você sabe de que 
parte da...

– Nunca pesquisei isso.
– E meu pai?
– Eu estava em uma festa e não me lembro de nada. Não sei onde ele pode 

estar.
Olhei para aquela mulher elegante e não havia nada nela que combinasse 

com bebedeira e uma aventura de uma única noite. Ela estava mentindo, eu 
tinha certeza disso. Queria que Julia me olhasse nos olhos, mas ela fitava o gato. 
Tive uma vontade louca de pegá-lo e atirá-lo nela.

– Ele era alto? Eu me pareço com ele ou...
– Já lhe disse que não me lembro. Acho que é melhor você ir, agora – inter-

rompeu ela, levantando-se.
– Mas... 
Ouvimos uma porta bater nos fundos da casa. Julia instantaneamente levou 

a mão à boca. Uma mulher mais velha com cabelos louros cacheados e um xale 
rosa sobre os ombros magros apareceu à porta.

– Julia! Que bom que está em casa! Deveríamos... – Ela parou ao me ver e 
seu rosto se abriu em um sorriso. – Ah! Oi, não sabia que Julia estava com uma 
aluna.

Levantei-me e lhe estendi a mão, apresentando-me:
– Sou Sara. A professora Laroche teve a gentileza de revisar um trabalho meu, 

mas agora preciso ir.
– Sou Katharine – disse a mulher, enquanto apertava minha mão. – Julia é 

minha... – continuou a dizer, mas sua voz foi sumindo enquanto seus olhos 
sondavam o rosto de Julia.

Adiantei-me ao silêncio incômodo:
– Prazer em conhecê-la. – E, virando-me para Julia: – Obrigada mais uma 

vez pela ajuda.
Ela esboçou um sorriso e assentiu com a cabeça.
De volta ao carro, olhei por cima do ombro. Elas ainda estavam em pé junto 

à porta aberta. Katharine sorriu e acenou, mas Julia ficou apenas olhando para 
mim.

v

Agora pode entender por que precisei vir falar com você. Eu me sinto como 
se estivesse no meio de um lago congelado e a camada de gelo fino começasse a 
rachar. Não sei para onde ir. Será que devo tentar descobrir por que minha mãe 
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biológica mentiu, ou devo seguir o conselho de Evan e esquecer esse assunto? 
Sei que vai dizer que sou a única que pode tomar essa decisão, mas preciso de 
sua ajuda.

Fico pensando em Moose. Em um sábado frio, quando ele era filhote, saí-
mos e o deixamos na área de serviço porque ele não era treinado para fazer as 
necessidades fora de casa. Nosso cachorro fazia tanto xixi que Ally tentou pôr as 
fraldas de uma boneca nele. Tínhamos um lindo tapete de corda colorido que 
trouxemos de uma viagem a Saltspring Island. Moose deve ter mordido uma 
ponta dele e depois começado a puxar. Quando voltamos para casa, o tapete 
estava totalmente destruído. Minha vida é como aquele tapete: levou anos para 
ser costurada. Agora tenho medo de que, se eu continuar a puxar essa única 
ponta, tudo se desfaça.

Mas não sei ao certo se consigo parar.
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SEGUNDA SESSÃO

Pensei em tudo o que você me disse: que eu não tinha de decidir imedia-
tamente, que precisava ter certeza de minhas expectativas quanto ao meu 

passado e dos motivos de eu querer saber mais sobre ele. Até escrevi uma tabela 
dos prós e dos contras, como costumávamos fazer juntas. Dessa vez organi-
zei tudo em pequenas colunas. No entanto, continuei sem resposta, por isso 
fui para o ateliê, fiquei ouvindo Sarah McLachlan e chorei todas as mágoas 
enquanto “atacava” o armário de carvalho em que estava trabalhando. A cada 
camada de tinta que arrancava, eu me sentia mais calma. Não mais me importa-
vam a mentira ou não de minha mãe biológica nem minhas origens. Só a minha 
vida de agora era digna de consideração.

Eu tinha telefonado para Evan logo depois do encontro com Julia Laroche. 
Por isso, quando voltou para casa naquele fim de semana, ele me trouxe choco-
lates e vinho tinto, uma surpresa antecipada pelo Dia dos Namorados – aquele 
homem não tem nada de bobo! Porém, a atitude mais inteligente de sua parte 
foi ele não ter dado nenhum sermão: Evan só me deu um abraço e deixou que 
eu esbravejasse até perder a energia. E realmente a perdi. Então veio a depressão. 
Fazia tanto tempo que eu não ficava deprimida que, a princípio, não percebi que 
estava mal. É como dar de cara com um ex-namorado e não conseguir se lem-
brar o que nele a fazia se sentir tão mal, tão zangada com tudo. Somente algumas 
semanas depois comecei a voltar ao normal. Eu deveria ter parado por aí.

v

Evan tinha voltado para a pousada e Greg, o marido de Lauren, que trabalha 
na madeireira de meu pai, acabara de ir para o campo, por isso Ally e eu fomos 
jantar na casa de minha irmã. Eu me saio bem na cozinha quando não estou 
obcecada por algum projeto, mas o rosbife e o pudim Yorkshire de Lauren 
humilham meus refogados.

Enquanto os dois filhos de Lauren – louros e com grandes olhos azuis, como 
ela – corriam atrás de Ally e de Moose no quintal, nós duas fomos comer a 
sobremesa e tomar nosso café na sala. Eu me sentia feliz pelo inverno brando 
que estava fazendo, embora nunca fosse realmente frio na ilha. De qualquer 
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forma, minha irmã e eu aproveitamos para nos enroscar diante da lareira e 
pôr em dia as últimas fofocas sobre as crianças. Os dois meninos de Lauren 
estão sempre quebrando alguma coisa, enquanto minha filha tem problemas 
na escola por não parar de dar ordens aos outros ou por falar quando não 
deveria. Toda vez que eu reclamo, Evan ri e diz apenas: “Gostaria de saber a 
quem ela puxou.”

Quando eliminamos o último traço de chocolate de nossos pratos, Lauren 
perguntou:

– Como estão indo os preparativos para o casamento?
– Nem me pergunte! Minha lista de coisas a fazer está enorme.
Lauren riu, jogando a cabeça para trás e revelando uma cicatriz no queixo, 

resultado de uma queda de bicicleta muitos anos atrás. É claro que levei a maior 
bronca de meu pai por não ter tomado conta dela direito, mas nada consegue 
estragar a beleza natural de minha irmã. Ela raramente usa maquiagem, e, 
tendo o rosto em formato de coração, a pele de um tom dourado como mel 
e o nariz levemente sardento, nem seria necessário mesmo. E Lauren é uma 
daquelas raras pessoas que de fato são tão agradáveis quanto aparentam ser – 
o tipo que se lembra da marca de seu xampu favorito e guarda um cupom de 
desconto para você.

– Eu lhe disse que casamentos dão mais trabalho do que supomos. E você 
achou que seria muito fácil, hem? – observou Lauren.

– Vejam só: quem diz isso é uma mulher que não se estressou nem um pou-
quinho com o próprio casamento.

– Eu tinha 20 anos – explicou Lauren, dando de ombros. – Estava feliz pelo 
simples fato de me casar. O quintal da casa de nossos pais era tudo de que pre-
cisávamos. Mas na pousada será a coisa mais linda do mundo!

– Sim, também acho. Mas preciso lhe contar uma coisa...
– Você está com medo? – perguntou minha irmã, que me olhou de relance.
– O quê? É claro que não!
– Graças a Deus! Evan é muito bom para você – disse Lauren, suspirando.
– Por que todos dizem isso?
– Porque é verdade – respondeu Lauren, abrindo um sorriso.
Minha irmã tinha razão. Conheci Evan em uma oficina, enquanto esperáva-

mos que nossos carros ficassem prontos. O dele estava lá para uma regulagem, 
enquanto o meu dava os últimos suspiros. Eu estava preocupada com a possibi-
lidade de não conseguirem consertá-lo e não tinha a menor ideia de como faria 
para pegar Ally na escola, mas Evan me garantiu que tudo daria certo. Ainda 
me lembro da maneira como pôs o suporte de papelão embaixo do copo de café 
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quente antes de entregá-lo a mim. Seus movimentos eram serenos e firmes. Eu 
me senti calma perto daquele homem.

– Então, o que você queria me contar? – perguntou Lauren, despertando-me 
de minhas recordações.

– Você se lembra de quando eu falava em encontrar minha família biológica?
– É claro que sim: você ficou obcecada por isso quando éramos crianças. 

Lembra aquele verão em que você cismou que era uma princesa indiana e ten-
tou construir uma canoa no quintal? – Ela começou a rir e depois olhou para 
meu rosto e perguntou: – Espere aí! Você foi mesmo procurá-la?

– Encontrei minha mãe biológica algumas semanas atrás.
– Uau! Isso é... incrível. – A expressão de Lauren mudou de surpresa para 

confusa e depois para magoada. – Por que não me contou antes? 
Aquela era uma boa pergunta, a que eu não sabia responder. Minha irmã se 

casou com o namorado da escola e ainda mantinha as amizades que fizera na 
infância. Ela não podia ter nem a mínima noção do que era ser rejeitada, de 
como era sentir solidão. Talvez esse tivesse sido um dos motivos. Mas o outro sem 
dúvida fora seu marido: era impossível conversar quando Greg estava por perto.

– Eu precisava digerir tudo o que aconteceu primeiro – expliquei. – As coisas 
não correram muito bem.

– Não? O que aconteceu? Ela mora na ilha?
Contei a Lauren toda a confusão.
– Deve ter sido horrível! Você está bem? – perguntou minha irmã ao final, 

fazendo uma careta.
– Estou decepcionada. Principalmente porque ela não me contou nada sobre 

meu pai biológico, e essa era minha única chance de encontrá-lo. – Quando 
eu era criança, sempre sonhava que meu pai verdadeiro me levaria para a sua 
mansão, onde me apresentaria a todos como a filha que ele tinha perdido havia 
muito tempo, enquanto mantinha a mão carinhosamente nas minhas costas.

– Você não contou à mamãe e ao papai, contou?
Neguei, balançando a cabeça.
Lauren pareceu aliviada e olhei para meu prato, sentindo na boca o chocolate 

agora amargo. Odeio a onda de culpa e medo que surge sempre que me preo-
cupo com meus pais, com a possibilidade de eles descobrirem o que fiz. E me 
detesto por me sentir assim, tão mal.

– Não conte à Melanie nem ao Greg, está bem? – pedi.
– Fique tranquila. Não contarei.
Examinei o rosto de minha irmã, tentando imaginar o que estaria passando 

em sua cabeça. Após um instante, ela continuou:
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– Será que seu pai era casado e ela teve medo de isso vir à tona depois de 
todos esses anos?

– Talvez... Mas acho que ela mentiu até mesmo o próprio nome.
– Você vai procurá-la de novo?
– Não, não mesmo. Com certeza ela poria a polícia atrás de mim. Vou esque-

cer o que aconteceu, só isso.
– Provavelmente será melhor assim.
Lauren mais uma vez pareceu estar aliviada. Desejei lhe perguntar para quem 

ela achava que seria melhor que a situação ficasse como estava, mas ela já reco-
lhia nossos pratos e seguia para a cozinha, deixando-me ali, sozinha e sentindo 
frio mesmo diante da lareira.

v

Assim que voltamos para casa, Ally e Moose se atiraram na cama e eu come-
cei a arrumação – tenho tendência a deixar as coisas fugirem um pouco ao con-
trole quando Evan não está por perto. Depois de finalizar as tarefas domésticas, 
não estava com vontade de ir para o ateliê – como geralmente faço quando 
estou “energizada” por café e chocolate –, então liguei o computador. Planejava 
ler meus e-mails, mas me lembrei das palavras de Julia.

Meus pais morreram em um acidente.
Será que Julia me dissera algo que fosse verdadeiro? Talvez eu pudesse encon-

trar na internet ao menos os nomes dos pais dela. Primeiro digitei no Google 
“acidentes de carro, Williams Lake, Colúmbia Britânica”. Apareceram alguns 
resultados, mas um único episódio em que havia referência à morte de um casal, 
e era recente. O nome também era outro. Expandi minha busca para todo o 
Canadá, mas não consegui encontrar nenhuma vítima de acidente que tivesse 
o sobrenome de minha mãe biológica. Se eles morreram havia muitos anos, 
provavelmente a matéria não estaria na internet. Mas ainda não queria desistir: 
digitei “Laroche”. Surgiram poucos resultados, algumas menções ao sobrenome 
aqui e ali, mas, além da página da universidade que eu já havia acessado, nada 
relacionado com Julia. 

Antes de dar a noite por encerrada, decidi pesquisar pelo nome da cidade: 
Williams Lake. Não a conhecia, mas sabia que ficava no centro de Cariboo, no 
interior da Colúmbia Britânica. Julia não parecia uma garota de cidade pequena 
e por isso me perguntei se ela não teria fugido de lá logo após ter se formado. 
Olhei para a tela. Queria saber mais sobre essa mulher, mas como isso seria pos-
sível? Eu não tinha contatos na universidade nem em órgãos públicos, e Evan 
tampouco. Precisava de alguém que tivesse conexões.
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Quando busquei no Google “detetives particulares em Nanaimo”, fiquei 
surpresa ao encontrar a relação de alguns escritórios. Visitei seus sites, tor-
nando-me mais confiante ao perceber que os profissionais geralmente eram 
policiais aposentados. Mais tarde, quando Evan telefonou, falei–lhe sobre 
minha ideia.

– Quanto cobram? – perguntou ele.
– Ainda não sei. Vou dar alguns telefonemas amanhã.
– Isso me parece uma atitude bastante extremada, Sara. Afinal, você nem tem 

certeza de que ela mentiu.
– Ela estava escondendo algo, isso é certo. E essa situação está me deixando 

louca.
– E se for algo que você não iria querer saber? Ela pode ter um bom motivo 

para não lhe contar.
– Prefiro lidar com isso a ter de passar o resto da vida com essa dúvida. E é 

bem possível que um detetive particular encontre meu pai biológico. E se ele 
nem souber que eu existo?

– Se você acha que precisa fazer isso, vá em frente. Mas se informe antes. Não 
contrate ninguém por um anúncio na internet.

– Pode deixar. Tomarei cuidado.

v

No dia seguinte, telefonei para o detetive particular que tinha o site mais 
bonito, mas assim que ele me disse quanto cobrava, entendi como pagara por 
ele. Dois números levaram direto a uma secretária eletrônica. O quarto, de um 
escritório chamado TBD Investigações, tinha um site simples, mas a esposa do 
detetive foi simpática ao telefone e me disse que “Tom” retornaria minha liga-
ção. E isso aconteceu mesmo, uma hora depois. Quando lhe perguntei sobre 
sua formação, ele me disse que era policial aposentado e que fazia esse tipo de 
trabalho para custear a prática do golfe e para não ter a mulher constantemente 
no seu pé. Gostei dele.

Tom me disse quanto cobrava por hora, pediu um adiantamento de qui-
nhentos dólares e concordamos em nos encontrar naquela mesma tarde. Parei 
meu carro ao lado do sedã de Tom no estacionamento, e embora a cena toda 
parecesse um clichê, comecei a me sentir mais à vontade depois de conversar-
mos por alguns minutos e de ele explicar que tudo o que viesse a descobrir 
seria confidencial. Preenchi os formulários que ele me entregou e fui embora 
sentindo-me dominada por emoções confusas: ao mesmo tempo que me sentia 
culpada por invadir a privacidade de Julia e revelar seu endereço, alimentava 



27

a esperança de encontrar meu pai verdadeiro, ainda que tivesse medo de ele 
também não querer se encontrar comigo.

v

Tom me dissera que talvez demorasse um pouco a me dar notícias, mas 
alguns dias depois, enquanto eu lavava a louça do jantar, recebi sua ligação.

– Tenho a informação que está procurando. – A entoação de avô amigável se 
fora, substituída pela de policial compenetrado.

 – Será que vou querer saber? – perguntei, rindo. 
Mas o detetive continuou sério:
– Você estava certa: Julia Laroche não é o nome verdadeiro dela. É Karen 

Christianson.
– Hummm, isso é interessante. E por que será que ela mudou de nome?
– Esse nome não lhe diz nada?
– Deveria?
– Karen Christianson foi a única vítima que sobreviveu ao Assassino do 

Acampamento.
Prendi a respiração. Eu já tinha lido algo sobre ele – sempre me interessei por 

assassinos em série e seus crimes. Evan diz que sou mórbida, mas quando os 
canais de televisão apresentam um caso famoso de assassinato, fico grudada na 
tela. Todos eles tinham nomes assustadores, como Assassino do Zodíaco, Vampiro 
Estuprador, Assassino de Green River... Mas a verdade é que eu não conseguia me 
lembrar de muita coisa sobre o Assassino do Acampamento, a não ser do fato de 
que ele tinha matado várias pessoas no interior da Colúmbia Britânica.

Tom continuava falando:
– Eu quis ter certeza, por isso dirigi até Victoria e tirei algumas fotos de Julia 

na universidade e depois as comparei com as fotos de Karen Christianson que 
consegui na internet. Parece ser a mesma mulher.

– Meu Deus, não admira que tenha mudado de nome! Então ela deve ter 
conhecido meu pai depois que se mudou para a ilha. Há quanto tempo foi o 
ataque?

– Há 35 anos – respondeu Tom. – Ela se mudou para a ilha alguns meses 
depois e mudou de nome...

Algo frio e tenebroso se contorcia em meu estômago.
– Em que mês ela foi atacada?
– Julho.
Minha mente começou a fazer contas.
– Farei 34 anos em abril. Você acha que...
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Tom ficou em silêncio.
Dei um passo para trás e desabei em uma cadeira, tentando entender o que 

ele tinha acabado de dizer. Mas meus pensamentos estavam embaralhados, 
como pedaços que eu não conseguia juntar. Então me lembrei do rosto pálido 
e das mãos trêmulas de Julia.

O Assassino do Acampamento é meu pai.
– Eu... eu só... você tem certeza? Desejei que o detetive me corrigisse, que me 

dissesse que eu tinha ouvido mal, cometido um erro, qualquer coisa.
– Karen é a única pessoa que pode confirmar isso, mas as datas coincidem. 
Ele parou, esperando que eu dissesse algo, mas eu estava olhando para o 

calendário na porta da geladeira. A melhor amiga de Ally, Meghan, daria uma 
festa de aniversário no fim de semana, e eu não conseguia me lembrar se já 
comprara o presente.

A voz de Tom soou distante:
– Se você tiver mais perguntas, tem meu telefone. Mandarei por e-mail as 

fotos que tirei de Karen e seu recibo.

v

Fiquei sentada na cozinha por alguns minutos, ainda olhando para o calen-
dário. Ouvi uma porta de armário bater no andar de cima e me lembrei de que 
Ally estava no banho. Teria de lidar com esse problema mais tarde. Forcei-me a 
me levantar. Ally já saíra do banheiro, deixando atrás de si um rastro de toalhas 
molhadas e espuma com cheiro de framboesa.

Normalmente adoro colocar minha filha para dormir. Quando ficamos 
abraçadinhas uma à outra, Ally me fala sobre seu dia, parecendo em parte uma 
menininha, quando pronuncia as palavras errado, em parte uma mocinha, já, 
quando descreve o que as outras garotas estão usando. Quando eu era solteira 
sempre deixava que ela dormisse na minha cama: adorava a sensação de intimi-
dade e amor produzida por sua respiração junto de mim. Até mesmo quando 
estava grávida e Jason saía para beber eu só conseguia dormir com a mão na 
barriga. Geralmente ele só voltava de madrugada. Quando eu ficava brava – e 
eu sempre ficava brava –, Jason me empurrava para fora do quarto e trancava a 
porta. Do lado de fora, eu gritava com ele até ficar rouca. Com cinco meses de 
gravidez, enfim o deixei. Jason nunca chegou a ver a filha: um mês antes de ela 
nascer, bateu violentamente com seu caminhão em uma árvore.

Mantive contato com os pais de Jason, que foram ótimos para Ally: contavam 
histórias sobre o filho, sempre deixando a realidade do que tinha acontecido 
com ele para quando a neta fosse mais velha. Às vezes ela dorme na casa dos 
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avós. Na primeira vez fiquei preocupada com a possibilidade de Ally acordar 
gritando no meio da noite, mas tudo correu bem. Eu é que não consegui dor-
mir. Foi assim também no seu primeiro dia de aula: Ally ficou tranquila, mas 
eu senti saudade a cada minuto, e também senti falta do barulho que ela fazia e 
de suas risadinhas pela casa. Agora, anseio por saber tudo o que ela faz quando 
não está em casa, quero ter conhecimento de como minha filha se sentiu em 
cada momento: “Aconteceu alguma coisa engraçada hoje?” “O que aprendeu de 
legal na escola?” Mas hoje eu não conseguia tirar da cabeça as palavras de Tom: 
as datas coincidem. Aquilo não parecia real, não podia ser.

Depois que Ally adormeceu, beijei sua testa morna e a deixei na compa-
nhia de Moose. No escritório, liguei o computador e digitei “Assassino do 
Acampamento” no Google. O primeiro link que apareceu era de um site dedi-
cado às suas vítimas. Enquanto soava uma música melancólica, eram exibidas 
fotos de todas as pessoas assassinadas, com os respectivos nomes e datas da 
morte logo abaixo. A partir do início da década de 1970, a maioria dos ataques 
tinha ocorrido com alguns anos de intervalo entre si, mas houve vezes em que 
ele atacou dois verões seguidos e depois passou anos sem agir. 

Cliquei em outro link, que me levou a um mapa no qual pequenas cruzes 
indicavam cada local de ação do Assassino do Acampamento. Ele andou por 
todo o interior e o norte da Colúmbia Britânica e nunca matou duas vezes 
em um mesmo parque. Se as garotas estivessem acampando com os pais ou 
o namorado, ele os matava primeiro. Mas estava claro que as mulheres eram 
seu verdadeiro alvo. Contei quinze delas, todas sorridentes e parecendo muito 
saudáveis. No total, acreditava-se que ele era responsável por ao menos trinta 
mortes – um dos piores assassinos em série da história do Canadá.

O site também mencionava a única mulher que havia escapado: sua terceira 
vítima, Karen Christianson. A foto tinha saído granulada e a mulher não estava 
olhando para a câmera. Voltei para a página de busca do Google e digitei “Karen 
Christianson”. Dessa vez a pesquisa encontrou várias matérias. Trinta e cinco 
anos atrás, nas férias de verão, Karen e os pais estavam acampando no Parque 
Tweedsmuir, na região centro-oeste da Colúmbia Britânica. O casal, que estava 
na barraca, dormindo, foi baleado na cabeça, mas o assassino caçou Karen pelo 
parque durante horas, até que a encontrou e a estuprou. Antes que ele a matas-
se, Karen conseguiu acertá-lo na cabeça com uma pedra e fugiu. Ela estava 
perdida na floresta havia dois dias quando apareceu cambaleando na estrada 
próxima à montanha e acenou para um trailer que passava. 

Na maioria das imagens, Karen estava escondendo o rosto, mas um jornalista 
esperto encontrou sua foto no anuário do último ano do ensino médio, tirada 
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meses antes daquele verão fatídico. Examinei a foto da bela jovem de cabelos 
escuros e olhos castanhos. Ela realmente se parecia muito com Julia.

O telefone tocou, fazendo-me pular da cadeira. Era Evan.
– Oi, querida. Ally já dormiu?
– Sim, ela estava bastante cansada hoje.
– Como foi seu dia? Alguma notícia do detetive particular?
Costumo contar tudo a Evan – o bom, o mau e o feio – assim que ele entra 

pela porta de casa ou atende ao telefone, mas dessa vez as palavras ficaram 
presas em minha garganta. Eu precisava de tempo para pensar, para entender 
aquilo tudo.

– Sara?
– Ele ainda está investigando.
Naquela noite, na cama, fiquei olhando para o teto, buscando apagar aquele 

horror da memória, tentando não pensar na imagem de Julia escondendo-se das 
câmeras – de mim. Horas depois acordei de um pesadelo, e minha nuca estava 
ensopada de suor. Parecia que eu estava de ressaca, sentia a boca seca. Fragmentos 
do sonho ruim surgiram em minha mente: uma garota que corria descalça pela 
floresta sombria, uma barraca cheia de sangue, corpos em sacos pretos.

Foi quando me lembrei.
Eu me virei na cama e olhei para o relógio: cinco e meia. Não havia a menor 

possibilidade de eu voltar a dormir depois daquele pesadelo. Como metal gru-
dado a um ímã, logo eu estava novamente sentada na frente do computador. 
Tomada pelo medo e pela repulsa, pesquisei as fotos das vítimas e matérias 
sobre o Assassino do Acampamento. Li cada matéria de jornal sobre Julia, cada 
informação publicada em todas as revistas, e examinei cada foto, uma por uma. 
Os repórteres a perseguiram durante semanas, ficaram instalados na porta de 
sua casa e a seguiram aonde quer que ela fosse. A agitação nos meios de comu-
nicação e seu imenso interesse no caso se fez sentir principalmente no Canadá, 
mas alguns jornais dos Estados Unidos também publicaram a história, com-
parando Karen a uma das vítimas, também sobrevivente, do assassino norte- 
-americano Ted Bundy. Quando a jovem desapareceu, as matérias começaram 
a especular sobre seu paradeiro, e então, gradualmente, o assunto foi esquecido 
pela imprensa.

Naquela manhã também recebi o e-mail de Tom com as fotos de Julia: na 
universidade, caminhando para o carro e do lado de fora de sua casa, com 
Katharine. Comparei–as com as de Karen Christianson, pesquisadas na inter-
net. Definitivamente mostravam a mesma mulher. Em uma das fotografias, 
Julia segurava o braço de uma aluna, sorrindo encorajadoramente. Imaginei se, 
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após o parto, ela chegara a tocar em mim, ou se simplesmente pedira que me 
levassem embora.

v

Durante a semana, segui com minha rotina, mas me sentia desanimada, 
desligada e zangada. Não sabia o que fazer com essa nova realidade: o horror 
da minha concepção. Queria enterrá-lo no quintal, bem distante dos olhos de 
todos. Minha pele formigava sempre que eu pensava no demônio que havia 
investigado e que me gerara. Tomei longos banhos de chuveiro. Nada adiantou. 
A sujeira estava dentro de mim.

Quando eu era criança, pensava que, se eu fosse boa o suficiente, meus pais 
biológicos voltariam. Tinha medo de que descobrissem caso eu me metesse em 
encrencas. Todas as boas notas na escola foram para que eles soubessem que 
eu era inteligente. Na vez em que meu pai me olhou como se estivesse tentan-
do descobrir quem tinha permitido que eu entrasse na casa dele, disse a mim 
mesma que meus pais de verdade estavam vindo. Quando o vi carregar Melanie 
e Lauren nos ombros depois de me dizer que estava muito cansado, disse a mim 
mesma que eles estavam vindo. Quando ele levou as meninas para a piscina e 
me deixou cortando a grama, disse a mim mesma que eles estavam vindo. Mas 
eles nunca vieram.

Agora eu só queria esquecer que eles existiam. Mas não importava o que eu 
fizesse ou como tentasse me distrair, não conseguia me livrar do sentimento de 
tristeza e do peso comprimindo meu peito e descendo até minhas pernas. O 
celular de Evan tinha ficado fora da área de cobertura durante a maior parte da 
semana que ele estava passando com um grupo.

 Quando ele finalmente conseguiu me ligar, tentei prestar atenção no que ele 
estava contando sobre a pousada, e dar-lhe as respostas apropriadas, e conversar 
sobre o dia de Ally. Depois de algum tempo, porém, encerrei o telefonema ale-
gando cansaço. Iria lhe contar o que tinha descoberto, só que precisava de mais 
tempo. Mas na manhã seguinte ele foi direto ao assunto.

– O que está acontecendo, Sara? Diga. Não quer mais se casar comigo? – Ele 
riu, mas sua voz estava preocupada.

– Talvez você não queira mais se casar comigo depois de ouvir o que tenho a 
lhe dizer. – Respirei profundamente. – Descobri por que Julia mentiu. – Olhei 
para a porta, sabendo que Ally logo iria acordar.

– Julia? Não sei quem...
– Minha mãe biológica, lembra? O detetive particular ligou na semana passa-

da. Ele tinha notícias: disse que o nome verdadeiro de Julia é Karen Christianson.
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– E por que não me disse antes que a tinha encontrado, Sara? – Evan parecia 
confuso.

– Porque também descobri que meu pai verdadeiro é o Assassino do 
Acampamento.

Silêncio.
Então, ele finalmente disse:
– Ah, não! Você não está querendo dizer...
– Sim, meu pai verdadeiro é um assassino, Evan. Quero dizer que ele estuprou 

minha mãe. Quero dizer... – Não consegui falar o que estava fazendo com que 
eu tivesse pesadelos: meu pai ainda estava por aí.

– Sara, vá com calma. Estou tentando entender tudo isso. – Quando conti-
nuei calada, ele se inquietou: – Sara?

Fiz um sinal afirmativo com a cabeça, embora Evan não pudesse me ver, e 
falei: 

– Eu não sei... não sei o que fazer.
– Apenas comece do início e me diga o que está acontecendo.
Apoiei-me no travesseiro, contando com a força na voz de Evan. Quando 

terminei de lhe explicar tudo, ele perguntou:
– Então você não sabe ao certo se a Julia é essa Karen?
– Eu mesma vi as fotos na internet. É ela, sim.
– Mas não há nenhuma prova de que o Assassino do Acampamento seja seu 

pai. Tudo isso não passa de especulação. Ela pode ter se relacionado com um 
cara logo depois do incidente.

– As vítimas de estupro não costumam “se relacionar” com ninguém logo 
depois do crime. E havia uma mulher na casa dela. É possível que Julia seja 
homossexual.

– Hoje, pode ser, mas você não sabe como ela era naquele tempo. Tudo o que 
você sabe é que Julia engravidou na época do ataque. Esse detetive particular 
pode ter enganando você.

– Ele é um policial aposentado, Evan.
– Isso é o que ele diz. Aposto que irá telefonar dizendo que por uns dólares a 

mais poderia continuar investigando.
– Não, ele não é assim. – Mas as palavras de Evan me fizeram duvidar: será 

que ele tinha razão? Será que eu tirara conclusões apressadas? Então me lembrei 
do olhar no rosto de Julia e decidi: – Não fui enganada nem me enganei, Evan. 
Ela realmente ficou apavorada quando me viu.

– Sara, você apareceu do nada na porta da casa da mulher, insistindo para 
que ela falasse com você. Qualquer pessoa ficaria assustada.
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– Foi mais que isso. Posso sentir... dentro de mim.
Evan parou por um momento, antes de dizer:
– Mande para mim, por e-mail, os links, as fotos que aquele cara lhe enviou 

e o site dele. Tenho um tempinho agora de manhã. Vou ler tudo e lhe telefonar 
na hora do almoço, então conversaremos sobre isso. Está bem?

– Talvez eu devesse telefonar para Julia...
– Não acho que essa seja uma boa ideia. Não faça nada.
Fiquei quieta.
– Sara. – A voz dele foi firme.
– Sim.
– Não.
– Está bem, está bem.

v

No quarto, Ally tinha acordado e estava falando com Moose, por isso Evan 
e eu nos despedimos. Tentei parecer alegre enquanto preparávamos salsichas 
assadas com pudim Yorkshire, desenhando carinhas sorridentes com ketchup. 
Mas sempre que olhava para os olhos inocentes de minha filha tinha vontade 
de chorar. O que direi a Ally quando ela tiver idade suficiente para começar a 
perguntar sobre minha família?

Depois de levá-la de carro para a escola, fui dar uma volta com Moose, ima-
ginando que o ar fresco pudesse ajudar. Mas assim que entrei na floresta soube 
que tinha sido um erro. Normalmente adoro o aroma das folhas cônicas dos 
abetos e o cheiro forte de terra molhada após uma noite de chuva. Gosto de 
cada uma das diferentes madeiras: cedro-vermelho, abeto de Douglas, abeto 
de Sitka. Mas hoje o que me chamava a atenção eram as árvores cobertas de 
líquen que assomavam sobre mim e bloqueavam qualquer luz e o ar, que, denso 
e quieto, destacava o som de meus passos, alto. Cada canto escuro da floresta 
atraía meu olhar: um galho que se estendia de um pedaço de tronco retorcido, 
as samambaias que brotavam de uma árvore morta e o solo que, atrás dessa 
árvore, estava coberto de folhas em putrefação. Será que foi em um lugar como 
este que ele a estuprou? Moose, correndo à minha frente, assustou um cervo, que, 
com seus olhos castanhos aterrorizados, fugiu. Imaginei Julia fugindo pela flo-
resta, caçada como se fosse um animal: o corpo ferido, sangrando, a respiração 
entrecortada.

Voltei para casa e me assustei com o estado de meu ateliê. O plano era 
organizar os suprimentos, limpar as ferramentas e depois pendurá-las com 
alguma ordem, mas quando vi a bagunça que tinha feito – cinzéis, martelo de 
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borracha, grampos, lixadeira orbital, pincéis, trapos e toalhas de papel estavam 
empilhados por toda a bancada de trabalho –, não consegui raciocinar com 
clareza suficiente para pendurar nem mesmo uma régua. Peguei uma vassoura 
e comecei a varrer lascas.

Evan telefonou na hora do almoço, como prometera, mas seu celular estava 
falhando.

– Telefonarei quando... sair... água... Seguindo... jubartes.
De volta ao ateliê, concentrei-me em lixar uma arca em estilo Chippendale. 

Enquanto removia anos de arranhões e sulcos, apreciei o cheiro de madeira 
fresca liberado pela lixa. A cada movimento, meus músculos relaxavam um 
pouco mais e minha mente ia se acalmando. Mas então o mogno me fez pensar 
no escritório de Julia. Não admirava que ela não quisesse falar comigo: ainda 
estava traumatizada com o que acontecera e olhar para mim trazia tudo de 
volta. Mas ela não precisava ter medo de mim. Será que o medo na verdade 
era de que eu revelasse seu segredo? Parei de lixar. Se eu lhe garantisse que não 
contaria a ninguém...

O telefone estava sobre a escrivaninha e em um adesivo colado na base do 
computador ainda podia ver o número de Julia na universidade.

v

Depois de quatro toques ouvi uma mensagem: “Você ligou para a professora 
Laroche, no Departamento de História da Arte. Por favor, deixe sua mensagem.”

“Oi, aqui é Sara Gallagher. Não quero incomodá-la de novo, só...”
O silêncio se prolongou. Comecei a entrar em pânico. E se eu dissesse algo 

errado? Pare, acalme-se! Respirei fundo e continuei: “Queria lhe dizer que 
lamento ter ido à sua casa daquele modo, mas agora entendo por que você ficou 
tão perturbada. Só queria conhecer meu histórico médico. Será que podería-
mos conversar?” Disse duas vezes meu número de telefone e meu e-mail. “Sei 
que você passou por muitas coisas, mas sou uma boa pessoa, tenho família, 
não sei o que dizer à minha filha e...” Para meu horror, minha voz se fez ouvir 
entrecortada e comecei a chorar. Desliguei.

v

Quase precisei quebrar minha mão para não telefonar de novo e deixar outra 
mensagem me desculpando pela primeira, e depois outra, com tudo o que eu 
queria dizer, mas não disse. Durante a hora seguinte fiquei me lembrando da 
mensagem na secretária, cada vez mais constrangida. À noite, quando Evan 
finalmente ligou, eu me senti tão mal por ter ignorado o conselho que ele me 
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dera que não consegui lhe contar o que tinha feito. Depois de conferir as maté-
rias na internet e as fotos que o detetive enviara, ele concordava conosco: Julia 
Laroche realmente se parecia muito com Karen Christianson. Mas ainda não 
estava convencido de que o Assassino do Acampamento fosse meu pai.

– Então, o que eu devo fazer? – perguntei.
– Você só tem duas opções: contar à polícia, que poderá verificar as informa-

ções, ou deixar as coisas como estão.
– Se eu contar à polícia, eles provavelmente farão um exame de DNA, e estou 

certa de que o resultado será positivo. E se a informação vazar? Ele poderia me 
encontrar. Não quero que ninguém saiba disso. – Respirei fundo antes de per-
guntar: – O fato de saber quem é meu pai verdadeiro muda o que você sente 
por mim? – Odiei-me por ter feito essa pergunta e por ter me sentido fraca 
depois de fazê-la.

– Depende. Você vai pedir a ele que me mate?
– Evan!
A voz dele estava muito séria quando disse:
– É claro que isso não muda nada! Se ele for seu pai, é assustador pensar que 

pode estar por aí, mas superaremos isso.
Suspirei, puxando essas palavras sobre mim como se fossem um cobertor 

reconfortante.
– Mas se você não falar com a polícia, terá de aceitar isso, esquecer essa his-

tória e seguir em frente – continuou ele.
Como se fosse fácil.

v

Evan também acha que não devo contar nada a mais ninguém além de você. 
Como eu, ele tem medo de que isso vaze e o inferno comece. Pensei em contar 
a Lauren, mas ela gosta de coisas leves e fofas e nem mesmo assiste aos noti-
ciários. Como posso contar isso a ela? Eu mesma tenho medo de ler sobre ele.

Quando comecei a ver você, logo depois de ter empurrado escada abaixo o 
único homem por quem me permiti ficar interessada depois da morte de Jason 
– Derek –, tive medo de ter herdado uma predisposição genética tenebrosa, mas 
você sugeriu que eu talvez só estivesse à procura de algo ou alguém que pudesse 
culpar, para não ter de assumir a responsabilidade sobre meus atos. Isso fez sen-
tido na época. Não me orgulhei do que fiz, ainda que aquele traidor desgraçado 
não tenha se ferido seriamente. Mas aquilo me assustou.

Ainda posso ouvir as palavras que saíram da boca de Derek, sentir a dor que 
havia nelas: “Quando nos conhecemos, você sabia que eu ainda gostava dela.” 
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E ele estava certo. Eu realmente sabia, mas isso não me impediu de ir atrás 
dele. Eu lhe contei como nos conhecemos? Foi em uma festa. Ally tinha poucos 
meses e eu detestava deixá-la, mas Lauren me obrigou a sair um pouco. Derek 
era inteligente e divertido, mas não foram essas qualidades que me seduziram. 
Eu me senti fascinada no instante em que ele disse: “Não estou pronto para 
nada sério agora, porque acabei de romper com uma garota.” Era isso que me 
atraía irresistivelmente em todos os relacionamentos: indisponibilidade e uma 
grande chance de partir meu coração. Somente depois que essa relação chegou 
ao fim de uma forma tão brutal, percebi que deveria procurar ajuda – por mim 
mesma e por minha filha.

Gostaria de poder dizer que parou por aí, mas, como você sabe, nos anos 
seguintes, pulei de um relacionamento ruim para outro pior ainda. Acho 
que foi por isso que dei tanto trabalho a Evan no começo de nosso namoro. 
Provavelmente você não se lembra da história, pois parei de vir aqui pouco 
depois de conhecê-lo, mas foi assim: após aquele encontro casual na oficina, 
ele me enviou uma mensagem pelo Facebook. Pensei que um homem boni-
to e bem-sucedido como ele, dono de uma pousada de pesca, devia ser um 
gigolô, então o ignorei. Mas ele continuou a mandar pequenas mensagens do 
tipo “Como foi seu dia?”, a perguntar sobre meu trabalho e minha filha e a 
comentar minhas atualizações de status. Porque eu não o via como um possí-
vel namorado, contei-lhe meus problemas, meus medos, minha visão negativa 
dos homens e dos relacionamentos, tudo o que estava na minha cabeça. Certa 
noite conversamos pelo MSN até as três da madrugada: tomamos vinho juntos 
e ficamos um pouco bêbados, via internet. No dia seguinte, ele me enviou um 
link para sua canção de amor favorita, “These Arms of Mine”, de Colin James, 
que eu devo ter ouvido umas dez vezes seguidas.

Após um mês de conversas a distância, finalmente concordei em me encon-
trar com ele: levaríamos Moose para passear no parque. As horas voaram e 
não me senti ansiosa em nenhum momento: houve apenas risos e a sensação 
maravilhosa de segurança e de estar sendo totalmente eu mesma. Alguns meses 
depois, quando Evan conheceu Ally, foi instantâneo o sentimento de um pelo 
outro: eles se adoraram. Foi fácil até mesmo para morarmos juntos: o que 
faltava na casa de um, o outro tinha. Mas naquele início eu ainda provoquei 
discussões, tentando afastá-lo e testando sua lealdade. Tinha muito medo de 
voltar a ser magoada, de me perder de novo, como me perdi com Derek – e do 
que poderia acontecer se eu me perdesse.

Quando eu era criança, sentia muita raiva, mas a guardava para mim mesma, 
o que talvez explique o fato de eu ter sido uma adolescente tão deprimida. Foi 
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só quando comecei a namorar que perdi as estribeiras. Mas sempre conseguia 
manter certo controle – até empurrar Derek escada abaixo. Quando ele me 
disse que tinha passado a noite com a ex-namorada, tudo o que consegui sentir 
foi vergonha. Só pensava que todos saberiam que eu não era boa o suficiente. 
Então estendi as mãos e ele caiu.

Depois fiquei chocada e horrorizada com minha atitude, e ainda mais com o 
fato de ela ter feito com que eu me sentisse poderosa. Essa sensação me apavo-
rou: havia algo sombrio dentro de mim, algo que eu não conseguia controlar. E 
quis acreditar no que você disse, que o gatilho tinha sido o mesmo de sempre: 
problemas de abandono e intimidade, baixa autoestima, tudo isso junto. Mas 
agora sabemos que um dos meus pais é violento, mais que violento. Talvez eu 
tivesse razão em sentir medo.

Hoje cedo eu estava no ateliê, lixando a arca de mogno, tentando me esque-
cer de tudo, e isso funcionou por algumas horas. Então cortei o dedo. Enquanto 
o sangue jorrava, pensei: Corre em mim o sangue de um assassino.
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