
Sentiu a pele formigar com uma pre-
monição. Algo ruim havia acontecido, 
tinha certeza. E aquelas três crianças 
agora dependiam dela, da inconsequen-
te Becca, para que tudo ficasse bem. De-
sejou que estivesse à altura da missão.
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Numa casa de um bairro elegaNte, as histórias  
de duas mulheres voltam a se cruzar...

Rachel e Becca são irmãs postiças que nunca se deram muito 
bem. Rachel é considerada a bem-sucedida da dupla: um 
casamento feliz, três filhos e uma casa grande, além de uma 
carreira invejável. Enquanto isso, a artística Becca pula de 
um emprego sem futuro para outro, divide um apartamento 
precário com uma colega excêntrica e já desistiu de encon-
trar o amor.

Com o passar dos anos, elas acabam se afastando e perdendo 
contato, mas um dia, quando Rachel não volta para casa à 
noite, seus filhos pedem a ajuda de Becca. Uma vez lá, ela 
logo percebe que a situação é bem diferente do que imagina-
va: a irmã se divorciou, sua carreira glamorosa desmoronou 
e as crianças vivem em pé de guerra. E o pior de tudo é que 
ninguém tem ideia de onde ela pode estar.

À medida que desvenda os segredos de Rachel, Becca é for-
çada a encarar algumas verdades desagradáveis sobre a pró-
pria vida, e o futuro parece incerto. 

Mas às vezes a felicidade pode aparecer nos lugares mais 
inusitados...

Lucy Diamond cresceu em Not
tingham e estudou literatura inglesa na 
Leeds University. Trabalhou em algu
mas editoras e na BBC, e hoje é auto
ra de mais de 10 romances, sendo pu 
 blicada em 15 idiomas e sempre figu
rando na lista de mais vendidos do 
The Sunday Times. Lucy mora em Bath 
com o marido e os três filhos.

“Ninguém cria personagens tão di
vertidos e cativantes quanto Lucy 
Diamond.” 

– Cathy Bramley, autora de
A Patchwork Family

Becca podia não ser próxima da irmã, 
mas sabia instintivamente que aquilo 
não era típico dela. Organizada, contro-
ladora, bem-sucedida – aquela, sim, era 
Rachel. 

À medida que o relógio marcava as ho-
ras e a noite avançava, Becca ficava cada 
vez mais insegura sobre o que fazer. Não 
queria dormir no quarto da irmã, com 
medo de Rachel chegar de madrugada e 
ter um ataque. Tampouco pensara em 
pedir um cobertor para se acomodar 
no sofá. Não que estivesse cansada. A 
cabeça dela girava, repassando listas de 
coisas para fazer caso Rachel ainda não 
tivesse voltado pela manhã. Para come-
çar, cuidar das crianças, é claro, tentan-
do passar uma impressão de normali-
dade. Depois, entrar em contato com 
os amigos e colegas da irmã, para ver se 
alguém a tinha visto.

Aquilo tudo era estranho demais para 
expressar em palavras. 

“Um livro maravilhoso, repleto de momentos de ternura.” – Novelicious  

Uma vida
nova...

... pode estar onde você
menos espera!
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Capítulo Um

“Estamos nos aproximando da estação Manchester Piccadilly. Integração 
para London Euston, Liverpool Lime Street e Edinburgh International. Pró-
xima parada, Manchester Piccadilly, em aproximadamente dois minutos. 
Parada fi nal.”

À medida que o trem abria caminho na plataforma, começava o alvo-
roço no vagão: malas arrancadas do bagageiro superior, jornais dobrados 
abandonados nos assentos, celulares enfi ados nos bolsos. Rachel Jackson já 
estava lá na frente, na fi la de pessoas que serpenteava até as portas, sendo 
jogada contra o bagageiro, quando o trem freou bruscamente.

“Manchester Piccadilly, estação Manchester Piccadilly. Parada fi nal. Esta 
composição não fará mais serviço de passageiros.”

Pronto. Estava feito. Sentiu um pico de adrenalina quando as portas se 
abriram e a massa quente de pessoas começou a se derramar pela plata-
forma. Entorpecida, seguiu a multidão, sem se importar com as malas que 
batiam em suas pernas. Olá, Manchester, pensou, descendo do trem. Estou 
atrás de respostas. Você tem alguma para me dar?

Depois de Hereford, a estação parecia imensa, um espaço cavernoso, o 
teto entrecruzado por uma intrincada rede de escoras e vigas, o alto-falante 
ecoando ao redor. Era início de junho e, quando as crianças foram para a 
escola de manhã, um sol leitoso prometia irromper das nuvens. Mas agora 
o ar estava frio, e ela se embrulhou no cardigã de lã cinza-claro enquanto 
caminhava pela plataforma em meio ao fl uxo de viajantes. A pele pinicava. 
Agora que estava ali, se sentia oprimida. A grandiosidade do que estava 
fazendo começou a ressoar como um tambor, cada vez mais alto e rápido. 
Será que ela ainda queria saber a verdade?
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Quero, lembrou-se com firmeza conforme avançava. Sim, eu quero. De-
pois de todas as mentiras que ouviu, ela precisava saber, tinha que ir até 
o fim.

Ao redor das catracas, ia se formando uma multidão impaciente, que 
resmungou irritada primeiro quando um grupo de turistas japoneses pare-
ceu ter perdido os bilhetes e depois quando um casal de idosos prendeu o 
carrinho de feira xadrez, bloqueando outra passagem. A agitação era con-
tagiosa, e Rachel começou a ficar inquieta. Anda, anda. Vai logo. Se ficasse 
ali parada por muito mais tempo, acabaria mudando de ideia sobre a coisa 
toda. Precisava continuar em movimento, manter aquele impulso inicial.

Finalmente, chegou a vez dela de, com os dedos úmidos, passar o bilhete 
pela catraca e ver o caminho livre para o saguão da estação, que vibrava com 
toda aquela vida humana. Milhares de pessoas caminhavam em todas as 
direções, arrastando malas, gritando aos celulares, correndo para pegar os 
trens. Uma mulher com saltos altíssimos e uma pasta esbarrou nela quase 
sem notar, mal reduzindo o passo. O alto-falante fez ding-dong, mães passa-
ram arrastando crianças pequenas e um grupo de adolescentes de aparência 
nórdica, com mochilas enormes e invejáveis pernas bronzeadas, discutia 
sobre um mapa.

Rachel se sentiu pequena, silenciosa e anônima enquanto olhava ao re-
dor em busca das placas de saída e do ponto de táxi. Estava a quilômetros 
das colinas verdes e das terras rurais onde morava, e ninguém ali a conhecia 
ou fazia ideia de que ela tinha feito aquela viagem. “Tenho uma reunião”, 
dissera vagamente a Sara na estrada, quando pediu que ela pegasse Luke 
e Scarlet na escola aquela tarde. “Volto às cinco, no máximo.” Uma visita 
rápida, só isso. Telefonou do trem para ter certeza de que Violet estava tra-
balhando naquele dia – “Sim, ela está aqui, vou passar para ela”, disse uma 
senhora simpática, mas Rachel desligou em seguida, com o coração mar-
telando no peito. Não. Não pelo telefone. Deveria ser cara a cara, para ela 
poder olhar nos olhos da outra mulher e ouvir a história toda.

Meu Deus. Era assustador. O que Violet poderia dizer?
Talvez devesse tomar um espresso antes de ir, decidiu, perdendo as forças 

ao avistar um estande próximo e sentir o aroma de canela, café e baunilha. Ti-
nha muito tempo, afinal, e seria melhor fazer alguma coisa que a revigorasse, 
que lhe desse aquele empurrãozinho final. Com uma forte dose de cafeína, 
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estaria pronta para entrar no táxi e fazer o que tinha que ser feito, sem mais 
delongas. Pronta para o que der e vier, garota, como o pai costumava dizer.

Entrou na fila, a cabeça um emaranhado de preocupações, lembrando-se 
mais uma vez da reportagem acusatória que encontrara e da conversa no 
enterro do pai que havia aberto aquela caixa de Pandora. Seu pai já... falou 
de mim alguma vez? Desejou nunca ter conhecido Violet. Ir até lá também 
pareceu um impulso inconsequente. E se aquilo tudo não passasse de uma 
busca inútil? 

Perdida em dúvidas, deu um pulo quando ouviu uma voz masculina 
atrás de si:

– Licença, meu bem.
Ela se virou de repente, mas, quando fez isso, alguém a pegou de surpresa 

e agarrou sua bolsa pelo outro lado.
– Ei! – gritou com as mãos no ar para puxar a bolsa de volta, mas logo foi 

empurrada com força por trás, se desequilibrou e começou a cair, cair, cair...
Só teve tempo de registrar uma vaga sensação de que alguém estava 

arrancando a bolsa de suas mãos e o som de passos correndo, antes que sua 
cabeça batesse com força no chão. Então, tudo escureceu.

– Ela o quê? Sumiu? – repetiu Becca ao telefone, afastando-se um pouco 
da perturbadora visão da colega de apartamento, Meredith, que tocava um 
alaúde na outra extremidade do sofá. 

Meredith era membro da Sociedade de Reconstituição Medieval e pas-
sava quase todos os fins de semana vestindo uma capa. O alaúde era o mais 
novo e indesejável acréscimo ao hobby.

– Desculpa, você pode repetir? – perguntou Becca, deixando de lado a 
fatia de pizza já pela metade para se concentrar.

– Ela disse cinco horas! – a voz da mulher surgiu do outro lado da linha, 
sem fôlego e indignada. – No máximo cinco horas! E ela não atende o celular, 
nenhum dos filhos tem ideia de onde ela está... E, bom, isso não é típico dela, 
né? Não sei o que pensar. Ligo para a polícia? Ela não está com você, está?

Becca não conseguia processar a enxurrada de informações, principal-
mente com Meredith desafinando o alaúde ao lado, alheia ao telefonema.

– Não, ela não está comigo – respondeu, levantando-se do sofá e indo da 
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sala à “área da cozinha”, como o senhorio a chamara, otimista. Com a mão 
livre, varreu as migalhas de torrada de cima da bancada, prometendo fazer 
uma faxina de verdade no dia seguinte. – Olha, eu realmente não...

– Bom, Mabel sugeriu que a gente ligasse para você. Eu não sabia mais 
a quem recorrer! Lógico que posso ficar um pouco mais com as crianças, 
só que eu combinei de sair com Alastair, ah, desculpa, com o meu marido. 
A gente comprou os ingressos para a peça há séculos e acho difícil que a 
babá dê conta de outros três, além dos meus dois. Sem contar que eles não 
podem dormir aqui, porque agora o quarto de hóspedes está lotado com os 
equipamentos de ginástica do Alastair. Eu já mandei meu marido arrumar 
isso inúmeras vezes, mas sabe como é homem...

Becca afastou um pouco o fone do ouvido. A mulher – Sara? Sandra? 
– falava muito alto, com uma voz estridente, e parecia não precisar respi-
rar entre as palavras. Que capacidade pulmonar impressionante, pensou, 
dispensando os sachês de chá usados ao lado da pia. Talvez ela praticasse 
mergulho nas horas vagas. 

– Ok – respondeu, quando finalmente houve uma pausa.
Depois de tudo aquilo, não sabia o que dizer. Mabel tinha sido fofa ao 

citar o nome dela, mas a verdade é que Becca não falava com Rachel havia 
mais de um ano. As duas irmãs postiças não eram exatamente inseparáveis.

– Então, a que horas você consegue chegar aqui?
Uau. Sem aviso, Sara foi direto ao ponto.
– A que horas eu consigo chegar aí? Espera, você quer dizer...
Merda. Ela estava falando sério? Em quarenta minutos, começava o tur-

no de Becca no White Horse, e ela nem tinha acabado o chá, muito menos 
começado a se arrumar para ficar minimamente apresentável.

– É que Mabel disse que você era a melhor pessoa para ligar. Já que é da 
família e tal. Ela falou que pode cuidar dos dois menores até você chegar. 
Você mora em Birmingham, só que mais para o nosso lado, certo? Dá para 
chegar em Hereford em tipo o quê... uma hora? Uma hora e vinte? Acho 
que dá tempo.

– Em tese, dá, mas...
Mas na verdade eu trabalho na cozinha calorenta de um pub, onde eu 

preciso estar hoje à noite e, o que é mais importante, as crianças mal me 
conhecem. Ela fez uma careta, desejando que a mulher não tivesse dito que 
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Mabel a considerava a melhor pessoa para quem ligar. Becca não resistia 
a um elogio. Uma palavra gentil, e ela estava na mão de qualquer pessoa.

– Graças a Deus! Vou falar com as crianças. Mabel! Sua tia está vindo, 
ok? Caso a mamãe ainda demore.

– Só um minuto – tentou dizer. 
A mulher era um rolo compressor. Como ainda não estava governando 

o país?
– Você acha que eu espero antes de ligar para a polícia? Eles provavel-

mente vão me pedir para aguardar 24 horas, né? E ela é adulta. Ninguém a 
sequestrou nem nada. Ai, meu Deus, eu não devia ter dito isso, acho que o 
Luke escutou. Fica tranquilo, querido. A mamãe está bem! Só deve estar... 
bom... fazendo outra coisa.

Becca olhou pela janela e observou a rua principal logo abaixo, deixando 
o monólogo fluir ao telefone como uma corrente incessante. Não via Rachel 
havia exatamente um ano e um mês, desde o enterro do pai das duas, quan-
do elas tiveram uma conversa superficial sobre os preparativos para o bufê 
e a programação da missa. Becca chegou atrasada, o trânsito estava um pe-
sadelo, e teve que se esgueirar pelos corredores da igreja sussurrando “com 
licença, com licença” até a primeira fileira, de onde Rachel lançou um olhar 
tão reprovador que ela agora se contraía só de lembrar. Fazia ainda mais 
tempo que não via as sobrinhas e o sobrinho – talvez um ano e meio, desde 
o Natal na casa dos pais. Luke devia ter uns 5 anos na época, com aqueles 
cabelos escuros, grandes olhos cor de violeta e cílios enormes, terrivelmente 
tímido com todos, menos com a mãe. Nem Lawrence, o elegante e seguro 
marido de Rachel, conseguiu convencê-lo a... Calma aí.

– Espera! – repetiu, desta vez em voz alta. Óbvio, ela deveria ter pergun-
tado de cara. Era ridículo que aquela conversa tivesse ido tão longe. – Onde 
está Lawrence? Ele não pode segurar as pontas até Rachel chegar?

Sara ficou em silêncio por um instante. Um silêncio estranho e cauteloso.
– Lawrence? – perguntou, antes de soltar uma risada nervosa. – Bom... 

Lawrence saiu de casa no fim do ano passado. Eles se separaram. Você 
não sabia?
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Capítulo Dois

Algumas horas antes

– Oi, moça, está me ouvindo? Acho que ela está acordando, Jim. Está me 
ouvindo, querida?

Rachel abriu os olhos e viu uma mulher loura de uniforme verde com 
uma trança comprida. Meu Deus, como sua cabeça latejava. Pulsava como 
se fosse explodir. Sentiu o gosto metálico e quente do sangue e franziu o 
nariz diante do cheiro forte de desinfetante. Mas que diabos...?

– Finalmente! Oi, eu sou Cathy, a paramédica, e estamos indo para o 
hospital. Você lembra o que aconteceu?

Estava deitada em uma maca estreita e ouvia um barulho de motor.
Ambulância, pensou, atordoada. Sua cabeça doía. A mandíbula também. 
Fechou os olhos de novo, sem entender direito o que estava acontecendo. 
Foi só um sonho estranho. Volta a dormir. Era isso que dizia para as crianças 
quando elas acordavam no meio da noite.

– Apagaram você, querida. Pelo visto, derrubaram você no chão. Uns 
marginais pegaram a sua bolsa e fugiram na estação de trem, você lembra?

A mulher tinha um sotaque do Norte, percebeu, tonta. Como em Co-
ronation Street, a novela preferida do pai. Mas do que ela estava falando? 
Bolsa? Estação de trem? Nada disso fazia sentido. Onde estava a bolsa dela, 
afi nal? As chaves estavam lá dentro. Precisava delas para entrar em casa. 
Chave da porta. Porta da chave. O que ela disse mesmo?

– A gente vai para o hospital agora porque você fi cou inconsciente por 
alguns minutos e seu rosto está bem machucado, ok? Tenta fi car parada, só 
isso. Pode me dizer seu nome?
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Rachel piscou. O nome dela. Sim. Tentou abrir a boca para responder, 
mas sentiu uma dor lancinante na mandíbula e só conseguiu gemer. O rosto 
pulsava. Todo o corpo doía. Os ouvidos zumbiam, um som alto e penetran-
te, implacável. Aquilo era um sonho? Só podia ser. Estava segura em casa, 
na cama, e tudo aquilo era um sonho bizarro. Volta a dormir.

– Tudo bem, não se preocupa com isso agora, a gente já está chegando 
– ouviu a mulher dizer.

A voz dela parecia vir de muito longe, como se ela estivesse dentro de 
um túnel ou em uma rua movimentada. Rachel pensou na música-tema de 
Coronation Street e em como o pai gritava ao pé da escada para chamá-la 
quando a novela começava. Aquelas notas melancólicas. O gato dos créditos 
de abertura, pisando macio em um muro. Naquela época, Rachel e o pai se 
aninhavam no velho sofá marrom compartilhando o silêncio, ela com uma 
garrafa de refrigerante e ele com um copo de uísque.

Então a escuridão surgiu mais uma vez, engolindo-a, e tudo derreteu.

– Cheguei ao local pouco depois das onze e meia e me contaram que esta 
moça tinha sido derrubada no chão da estação de trem por dois ladrões. 
Ela está sem os documentos e não sabemos o nome dela. Quando chegamos 
lá, ela estava inconsciente havia alguns minutos, de acordo com as teste-
munhas, mas acordou por um instante na ambulância e parecia confusa. 
Suspeita de fratura na mandíbula e talvez no osso zigomático, e o pulso com 
certeza está quebrado...

A mulher estava falando outra vez. Uma voz encorpada e simpática, 
com aquele sotaque adorável. Rachel se perguntou quem era a pobre moça 
a quem eles se referiam antes de perceber, chocada, que só podia ser ela. 
Arregalou os olhos em pânico e olhou ao redor, tentando entender onde 
estava. Médicos, enfermeiras, a loura de uniforme verde, todos pairavam 
sobre ela, como em um pesadelo.

– Olá – cumprimentou um dos médicos, ao vê-la acordada. Ele era negro 
e forte, tinha a cabeça raspada e os olhos castanhos. – Qual é o seu nome, 
você consegue dizer?

Mais uma vez, ela abriu a boca para falar, mas a dor ricocheteou pelo seu 
corpo como uma corrente elétrica, tirando-lhe o fôlego.
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– Ahn... – grunhiu, sentindo o gosto quente e salgado do sangue nos lábios.
Rachel, queria dizer. Meu nome é Rachel. Enquanto pensava nas pala-

vras, a escuridão que dominava sua cabeça começou a recuar pelas bordas, 
como fumaça se dispersando. Mãe da Mabel, da Scarlet e do Luke, lembrou, 
fixando cada fato como as peças de um quebra-cabeça. Trinta e nove anos, 
nascida em 5 de novembro. O bebezinho da Conspiração da Pólvora, como 
o pai dizia.

– Fica tranquila, vamos te dar morfina, a dor vai passar – disse um deles, 
e ela fechou os olhos, derrotada.

Ainda não sabia o que estava fazendo ali. A mente era uma página em 
branco, insondável, no que dizia respeito ao que havia acontecido e como 
ela acabara daquele jeito. Era um mistério. Tinha algo a ver com uma esta-
ção de trem, lembrou-se vagamente da loura dizendo, mas onde?

O mais estranho era que todo mundo tinha sotaque do Norte, com ex-
ceção da enfermeira de cabelo cacheado e escuro, que falou “É só uma pi-
cadinha!” naquele forte sotaque de Glasgow. (Picadinha é o cacete, pensou, 
tentando não gritar. Isto aqui está mais para punhalada.) Foi como se tivesse 
sido transplantada para outro mundo. Um mundo confuso e doloroso, onde 
nada fazia sentido.

Sentiu a morfina circular suavemente pelo corpo enquanto era subme-
tida a uma radiografia e a uma tomografia, e era como se estivesse caindo 
devagar na água; descendo, descendo até as profundezas do oceano. As vo-
zes das pessoas pareciam distantes. 

– Está sentindo isto? – indagavam, cutucando-a.
– E isto? Ih, apagou de novo.
– Oi? Está me ouvindo? Meu nome é Geraldine, sou a recepcionista do 

hospital, preciso fazer umas perguntinhas bobas. Você se lembra do seu nome?
Claro que ela se lembrava! Não era idiota. Era mãe, esposa. Ah, não. 

Ex-esposa. Merda. Estava tudo tão confuso. Que horas eram, afinal? Ti-
nha que voltar para pegar as crianças na escola antes das três: Mabel já era 
grande para ir para casa sozinha ou com os amigos da escola secundária, 
mas Rachel ainda buscava Scarlet e Luke na primária todos os dias. O rosto 
das crianças flutuava na escuridão esfumaçada da cabeça dela; eles ficariam 
desesperados se ela não aparecesse. Cadê a mamãe?

Rachel entrou em pânico com aquela imagem e se forçou a abrir ca-
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minho através da névoa da morfina. “Meus filhos”, tentou dizer à mulher 
ao lado da cama, mas a voz falhou e o som saiu arrastado e engrolado. 
Era horrível. Como um sonho perturbador. Será que ela teve um derra-
me? Por que tudo estava tão estranho? Me ajuda!, tentou telegrafar com os 
olhos. Socorro!

– Não tenta falar agora – disse a mulher, gentilmente. – Você fraturou 
feio a mandíbula e as maçãs do rosto e está com um galo imenso na cabeça. 
Também achamos que você sofreu uma concussão, então, se as coisas pare-
cerem um pouco esquisitas, é por isso.

O rosto da mulher parecia se dividir em três, todos com os mesmos olhos 
verdes e boca em movimento. Era como olhar para um prisma. Para um 
daqueles brinquedos que as crianças tinham, com peças coloridas brilhantes 
em uma ponta. Telescópio... não. Periscópio... não. Aquele negócio. O que 
era mesmo? A palavra tinha escapulido. Pensa, Rachel. Pensa!

– Ahnn... – gemeu em resposta. Estava virando um bordão.
Deitada em uma maca de rodinhas, foi conduzida por corredores feé-

ricos, com luzes dançando sobre sua cabeça. Pensou em boates. Música 
bate-estaca. Chegar em casa e vomitar no sapato da madrasta, Wendy. Estou 
tão decepcionada com você, Rachel!

Wendy, pensou, confusa. As duas nunca se deram bem. Você não é a mi-
nha mãe!, gritava ela durante todas as brigas. E... Ah. Algo se encaixou na 
cabeça dela. Uma imagem surgiu, de uma plataforma de estação fria, sapatos 
elegantes apertando seus pés enquanto ela esperava, com o bilhete na mão. 
Manchester Piccadilly, entoou uma voz. Parada final.

Estou atrás de respostas.
Um alarme soou dentro dela quando a ficha caiu. Estava em Manchester, 

era isso. Manchester! Longe de casa, longe das crianças. Quem as buscaria 
na escola se ela estava em Manchester? Pensar direito era como caminhar 
sobre melaço, mas de repente uma vaga lembrança surgiu. Primeiro, do 
carro cheio de vozes; os filhos de Sara, pensou, franzindo o cenho. Sim, 
e Sara ia pegar Scarlet e Luke em troca. Mas como Rachel voltaria para lá 
agora? Sara a mataria se ela não chegasse até as cinco, como combinado, e 
a estrangularia com aquelas mãos bem cuidadas.

Um soluço escapou da garganta de Rachel, e ela tentou se sentar. Preci-
sava voltar para casa. Precisava pedir que alguém ligasse para Sara!
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O sacolejo da maca parou, e uma enfermeira surgiu ao lado dela. A do 
sotaque de Glasgow, pensou, reconhecendo os cachos escuros.

– Melhor ficar deitada, garota – disse ela, tentando acalmar Rachel. – Só 
estamos subindo para a enfermaria. Você vai ficar mais confortável lá, está 
bem? Fecha os olhos um pouquinho e tenta descansar.

Ouviu um clique embaixo de si, e então as rodas girando, rangendo; a 
maca estava se movendo de novo. O teto era um borrão vertiginoso e, quan-
do ela fechava os olhos, via as trilhas alaranjadas criadas pela faixa de luzes.

– Isso, querida, tira uma soneca. – A voz flutuava, distante. – Não se 
preocupe com nada.
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Capítulo Três

Becca fez uma mala para a noite, ou melhor, jogou um par de calcinhas e a 
escova de dentes em uma sacola do Sainsbury’s e depois ligou para Jeff , seu 
chefe no White Horse, fi ngindo que estava com uma dor de barriga horrível.

– Mil... desculpas – disse, gemendo na linha.
Ela havia carregado o telefone para o quarto, já que Meredith ainda es-

tava assassinando as primeiras notas de “Greensleeves”. Sentada na beirada 
da cama, tentava soar doente e fraca.

– Não parei de vomitar nas últimas duas horas – continuou, com a voz 
rouca. Só por precaução, simulou ter ânsia de vômito. – Não vou poder fazer 
meu turno hoje à noite. Mil desculpas.

Infelizmente, Jeff , o proprietário do pub, era um torcedor do Wolverhampton 
Wanderers grandalhão e grisalho que tinha um infalível detector de mentiras.

– Hum – rosnou ele baixinho.
Becca imaginou aqueles olhos azuis com bolsas imensas se estreitando 

em descrença.
– Isso é bem estranho, porque Nick me contou que viu você saindo da 

Pizzarella perto das cinco da tarde. Vai e volta, não é, essa sua dor de barriga?
Ah, droga. Aquele dedo-duro do Nick! Ele era o assistente da gerência, 

um sujeitinho afetado e puxa-saco, que vivia se metendo na vida dos ou-
tros para depois contar tudo ao resto do bar. Esse era um dos problemas de 
morar em um apartamento minúsculo em cima da casa de apostas da rua 
principal, a poucos metros do pub. Todo mundo sabia tudo o que ela fazia.

– Não... era eu – respondeu Becca sem convicção, fazendo uma careta 
para si mesma no espelho. Que vexame.

– Vamos fazer o seguinte – propôs Jeff , sem se dar ao trabalho de discutir –, 
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tira esta noite de folga, ok? E amanhã também. E depois de amanhã, e todos 
os outros dias. Está me escutando? Não aguento mais essas desculpas. Eu 
preciso de uma equipe confiável, não de enrolões. A gente se vê por aí.

Becca abriu a boca, indignada, quando ele desligou, e soltou um longo, 
sonoro e exasperado suspiro.

– Que ótimo – murmurou, calçando os tênis. – Acabei de ser demitida, 
acredita? – gritou para Meredith.

Definitivamente não precisava disso agora. Era isso que dava fazer um 
favor para alguém. E, com a sorte que tinha, era capaz de dirigir até Here-
ford para descobrir que – ah, desculpa – Rachel estava lá afinal, e tudo aquilo 
teria sido em vão, a situação toda com certeza não passava de uma confusão 
boba ou de uma bateria de celular descarregada. Maravilha.

Meredith ergueu os olhos quando Becca entrou na sala. Ela havia largado 
o alaúde (nem tudo estava perdido) e agora se debruçava sobre as enigmá-
ticas palavras cruzadas do jornal.

– O quê? Você foi demitida?
Becca explicou a situação por alto e Meredith piscou, surpresa.
– Eu nem sabia que você tinha irmã.
Meredith tinha duas irmãs – uma mais velha e uma mais nova –, e elas sem-

pre se encontravam para ver peças de teatro alternativo e jantar em restauran-
tes italianos baratos, onde conversavam sobre como os pais eram irracionais.

– Não somos muito próximas – murmurou Becca, o eufemismo do ano.
Olhou para o resto de pizza fria, melancólica – a pizza que indiretamente 

causara sua demissão –, e decidiu abandoná-la. Calorias, pensou. Além disso, 
quanto mais cedo partisse, mais cedo voltaria para casa. Pegou as chaves do 
carro, despediu-se de Meredith e saiu.

Se quiséssemos resumir a relação entre Becca e Rachel, a frase “É compli-
cado” seria um bom começo. Becca tinha apenas 1 ano – era rechonchuda 
e ainda praticamente careca, com exceção de alguns cachos cor de cenoura 
(infelizmente, a câmera não engana) – quando a mãe solteira Wendy co-
nheceu o pai solteiro Terry. Os dois se apaixonaram e se casaram um ano 
depois. Pronto: uma nova família, quer você goste ou não.

Becca, é claro, era muito pequena para se importar com o estranho início 
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daquela família emendada. Desde que se entendia por gente, sabia que Terry 
não era seu pai biológico (essa honra duvidosa coube a um homem charmoso 
chamado Johnny, que já estava fora de cena havia muito tempo), mas não liga-
va. No verdadeiro sentido da palavra, Terry era seu pai adorado, e ponto. Já Ra-
chel, nove anos mais velha, viu nisso tudo uma imensa fonte de ressentimento.

– Ele é meu pai – enfatizava, com os olhos duros, sempre que Becca fazia 
manha para ser carregada, ouvir uma história ou, já mais velha, ganhar uma 
nota de 10 libras.

– Tem pai para todo mundo – respondia Terry, bem-humorado.
Só que agora ela entendia como isso devia ter irritado Rachel. Para Bec-

ca, ter uma irmã postiça não mudou muita coisa, mas para Rachel significou 
não apenas dividir o precioso pai, como também deixar de ser a filha única 
adorada para se tornar a relutante irmã mais velha; a irmã boa e sensata, 
que nunca criava problemas, ao contrário da tempestuosa Becca, sempre de 
birra. Dava para ver como a animosidade estava consolidando suas funda-
ções, como décadas de mágoas seriam cozidas em fogo brando. Até quando 
Wendy e Terry viajaram em lua de mel, Rachel bateu o pé e aparentemente 
exigiu que eles voltassem depois de uma única noite.

Passados quase trinta anos, as duas não poderiam ser mais diferentes. 
Rachel era o lindo cisne, a história de sucesso da família, com um casamento 
feliz (talvez não mais), filhos maravilhosos, uma carreira sólida, uma casa 
enorme e roupas elegantes. Desde pequena, Becca soube que seria impos-
sível competir com tal modelo de perfeição e, como esperado, tirou notas 
baixas nas últimas provas de qualificação da escola secundária, teve uma 
série de relacionamentos fracassados, viajou um pouco, voltou a morar com 
os pais todas as vezes que ficou sem dinheiro e tentou diversos tipos de 
trabalho, sem parar em nenhum. Era de se pensar quanto a dinâmica da 
família havia influenciado os caminhos das duas. Será que Rachel teria sido 
tão bem-sucedida se não houvesse uma Becca para superar? E Becca teria 
se envolvido em tanta confusão se não fosse o bebê da família, a que não 
levava bronca e conseguia qualquer coisa se abrisse o berreiro para os pais?

Mas elas eram aquilo, e infelizmente o significado da palavra “irmã” ha-
via se reduzido ao mínimo desde a morte de Terry. Era ele quem mantinha 
a família unida. Ao fim do dramático enterro no ano anterior, quase dava 
para ouvir a rachadura estalando bem no meio das três que restaram, com 
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Rachel de um lado e Becca e a mãe do outro. Uma tinha permitido que a 
outra escapasse para longe da vista e da mente e não precisavam mais fingir 
que se gostavam ou se davam bem. Foi quando, naquela noite, o telefonema 
obrigou Becca a passar por cima da rachadura que havia entre elas.

O carro pegou na primeira tentativa – sempre um alívio –, e ela partiu, 
mostrando o dedo médio ao passar pelo White Horse, na esperança de que 
o fofoqueiro do Nick a visse. Tchau, Jeff. Adeus, clientes lamurientos. Até 
mais, utensílios de cozinha vagabundos, e hasta la vista, Brian, chef de co-
zinha em constante estado de fúria, quase sempre devido ao baixo padrão 
da equipe. Mais um vínculo desfeito, mais uma porta fechada para ela. Não 
é que ela quisesse passar a vida cortando legumes em um pub – longe disso 
–, mas pelo menos aquele trabalho colocava algum dinheiro em sua carteira 
e a tirava de casa cinco noites por semana. Só que não mais.

Enquanto isso, os amigos dela já estavam lá na frente. Carreiras perfei-
tas. Casamentos. Bebês, até. Becca ainda engatinhava, incapaz de manter um 
trabalho em um pub aos 30 anos de idade. Não conseguia deixar de pensar 
que ficaria para sempre naquela situação: sem dinheiro e sem perspectiva, 
ainda dividindo um apartamento minúsculo com uma mulher que se diver-
tia pintando réplicas de escudos para encenações de combates medievais. E 
o pior é que as pessoas estavam começando a falar delas como se fossem um 
casal. “Como está Meredith?”, perguntava a mãe carinhosa sempre que elas 
se falavam. “Ah, pode chamar a sua – é Meredith, não é? – também, óbvio”, 
dissera um amigo na semana anterior, ao mencionar uma festa (foi o “óbvio” 
que pegou Becca de surpresa. Óbvio? Desde quando havia alguma coisa óbvia 
entre ela e Meredith?). Há pouco tempo, até um convite de casamento foi en-
dereçado às duas, Becca + Meredith, como se elas viessem em par, duas soltei-
ronas solitárias destinadas a permanecer juntas por toda a eternidade. Era uma 
questão de tempo até cunharem o nome Beredith para o “casal”. Não, por favor.

Mas o segredo era se manter positiva. Ter esperança no que a aguardava 
na próxima esquina e aproveitar todas as oportunidades que surgissem. 
Pronta para o que der e vier, garota! Era o que o pai sempre falava. Como 
ela queria que ele ainda estivesse por perto para dizer isso. Ele a levaria ao 
pub e lhe diria uma de suas frases motivacionais: Você está no auge da vida, 
garota! Pode fazer o que quiser!, exclamaria, brandindo o dedo indicador no 
ar. O que você está esperando? Vai caçar umas aventuras!

Os segredos da felicidade_320p.indd   20Os segredos da felicidade_320p.indd   20 10/03/21   11:4510/03/21   11:45



21

– Estou tentando, pai – murmurou, diminuindo a velocidade para parar 
no sinal vermelho. – Juro que estou.

Tendo trabalhado na indústria automotiva quase a vida inteira (anos 
como engenheiro da Longbridge e depois na oficina local da Ford), era 
irônico que acabasse morrendo sob as rodas de uma van – nada mais, nada 
menos que uma Ford Transit. A van entrou correndo na curva cega de uma 
zona limitada a 30 quilômetros por hora, subiu na calçada, atropelou um 
pedestre (o pai) e bateu em um poste. Querida, foi o seu pai, aconteceu um 
acidente: ainda podia ouvir a mãe soluçando ao telefone. O motorista tinha 
bebido e perdera o controle; recebeu uma sentença de dois anos de prisão 
por morte devido a direção perigosa. Mas nenhum sistema de justiça po-
deria compensar o fato de que a vida do pai havia sido arrancada delas de 
forma tão repentina – uma poça escura de sangue na calçada e o uivo de-
sesperado da ambulância ecoando na rua, tarde demais. Mas não adiantava 
pensar naquilo agora. Não ajudava em nada.

Esperando o sinal abrir, Becca passou a mão no cabelo, já insegura de 
reencontrar a irmã postiça. Ao contrário do comportado chanel louro de 
Rachel, o cabelo cor de cobre de Becca – ok, ruivo, vá lá – era cheio e es-
pesso, com cachos rebeldes saltando em todas as direções. Rachel também 
tinha uma estrutura óssea delicada e porte de atleta, já Becca... não. “Elas 
são tão diferentes, né?”, uma tia particularmente grosseira comentara certa 
vez durante a década infeliz em que Becca ainda tinha aquelas gordurinhas 
infantis, movendo os olhos dos quadris roliços dela para a coleção de troféus 
de corrida de Rachel que brilhavam sobre a lareira.

Hoje a diferença era mais gritante do que nunca. Desde que o pai mor-
rera, Becca havia ganhado peso, encontrando conforto em batatas fritas, 
pãezinhos doces cobertos de açúcar e torradas com manteiga. Trabalhar 
na cozinha de um pub também não ajudava, já que ela estava sempre be-
liscando pedaços de queijo e baguetes crocantes. Becca se preparou para a 
expressão de repulsa da irmã postiça e para o falso comentário “Você está... 
ótima”, que todo mundo sabe que significa “Você está... gorda”. Ah, quem se 
importa. Entra por um ouvido e sai pelo outro.

O trânsito estava livre e, enquanto ela seguia as placas da estrada, tentava 
se lembrar da idade das crianças. Mabel devia ter 13 anos agora, porque 
nasceu poucos meses depois do aniversário de 17 anos de Becca, uma épo-
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ca em que ter filhos ainda estava a quilômetros de distância do radar dela. 
Scarlet veio três anos depois e Luke... devia ter 6 ou 7, calculou. Sentiu-se 
culpada por não saber direito; isso só demonstrava quão pouco ela tinha 
pensado neles nos últimos meses. Rachel havia deixado claro que não queria 
mais nada com Becca e Wendy, o que ela não teve dificuldade em aceitar, 
permitindo que o muro de silêncio ficasse cada vez mais alto. 

Apesar de tudo, estava curiosa para vê-los de novo, principalmente dian-
te da bomba que foi a separação de Lawrence e Rachel. Ainda não acredi-
tava. Você não sabia?, perguntou a mulher ao telefone. Não, ela não fazia 
ideia, presumia que, como sempre, tudo eram flores na vida maravilhosa 
de Rachel. Mas, espera, pensou, mordendo o lábio. Quando se lembrou do 
que havia acontecido na última vez que vira o marido da irmã, deduziu que 
não devia ter ficado tão surpresa.

Rachel morava em uma casa geminada da era vitoriana, cinza e elegante, 
em uma rua tranquila do subúrbio. Era o tipo de rua onde as pessoas man-
tinham as sebes bem aparadas e lavavam os carros todos os domingos. En-
quanto estacionava o Ford Fiesta ofegante e enferrujado, Becca sentiu que 
estava baixando o nível da vizinhança só de aparecer por ali. Então notou 
que não havia nenhum outro carro na entrada da casa. Será que Rachel 
ainda não tinha voltado?

– Olá! Quanto tempo!
Mabel atendeu a porta, e Becca percebeu, pela centelha de esperança no 

rosto da sobrinha, que ela achou que fosse a mãe, chegando com um pedi-
do de desculpas e uma explicação e trazendo o afortunado alívio da ordem 
normal das coisas. Em um segundo, a expressão de Mabel mudou, mas a 
garota abriu a porta mesmo assim. 

– Oi – disse, educadamente. – Pode entrar.
Meu Deus, como ela tinha crescido de repente! Becca quase não a re-

conheceu. Descalça, mas ainda de uniforme escolar, Mabel estava quase da 
altura de Becca. Tinha os olhos acinzentados da mãe, uma mecha turquesa 
no longo cabelo claro, dois brincos em cada orelha e unhas roídas até o 
sabugo. A saia pregueada preta havia sido puxada para cima de maneira 
desajeitada, com uma nítida protuberância no cós, que ela havia enrolado, 
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e as mangas da blusa estavam sujas de tinta. Não era bem a menina fofa de 
maria-chiquinha que Becca esperava encontrar.

O vestíbulo bege era generosamente amplo, com um carpete cor de aveia 
que ia até a escada, à esquerda. Tudo de muito bom gosto, é claro: um imen-
so espelho de moldura dourada em uma parede, fotos de família em preto e 
branco em outra, sapatos organizados em uma cesta de vime. Olha, Becca, 
é assim que os adultos vivem, pensou, tentando afastar os pensamentos in-
vejosos enquanto entrava e abraçava a sobrinha.

– Oi, querida. Pelo visto, ela ainda não voltou, não é?
Hummm. Constrangedor. Becca tinha tanta certeza de que Rachel já esta-

ria de volta pelo tempo que demorou para atravessar a lentíssima Worcester 
Road que foi ficando cada vez mais rabugenta diante da convicção de que 
tudo aquilo não passava de um mal-entendido, um alarme falso. Agora 
que estava ali e essa suposição havia caído por terra, não sabia o que dizer.

Antes que Mabel respondesse, um grito esperançoso soou lá de cima:
– É a mamãe?
Um menino de pijama surgiu no topo da escada, com o polegar na boca, 

agarrando o corrimão enquanto olhava para baixo. Luke: magro, com maçãs 
do rosto proeminentes e cabelos escuros despenteados. Nitidamente, ele 
não estava tão avançado na arte das sutilezas sociais quanto a irmã, porque, 
assim que bateu os olhos em Becca, baixou os ombros e voltou para a cama 
sem nem dizer oi. Tudo bem, era justo.

– Oi, Luke! – gritou Becca, ao vê-lo desaparecer.
Ouviu um distante arranhar de violino em outra parte da casa – só podia 

ser Scarlet, deduziu. Olhou para Mabel, que deu de ombros, constrangida.
– Não, ela ainda não voltou – respondeu a garota. – Ele está um pouco 

assustado. – Mabel baixou o tom de voz: – Está obcecado com a morte desde 
que a senhora que morava aqui do lado bateu as botas. Não para de falar que 
a mamãe também morreu, como se estivesse possuído... o que é, tipo, obvia-
mente muito legal e tudo que a gente quer ouvir agora. Uhul.

Becca sorriu por um instante diante do sarcasmo de Mabel, mas, pela 
primeira vez desde o telefonema de Sara, sentiu um frio na espinha. Quase 
oito da noite, era estranho que ainda não tivessem notícias de Rachel. Devo 
ligar para a polícia?, indagara ainda na estrada, antes de começar a tagarelar 
sobre sequestro – e agora Luke pensava que a mãe estava morta. Becca se 
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sentiu mal por não ter levado aquilo mais a sério, por ter dirigido de má 
vontade, irritada com a demissão e o gasto com a gasolina. Desaparecer por 
tanto tempo, sem ligar ou mandar uma mensagem com uma explicação, não 
parecia coisa de Rachel. Tinha algo errado.

Pôs o braço no ombro de Mabel.
– Não se preocupa – disse, com falso entusiasmo. – Com certeza existe 

uma explicação razoável para isso tudo. Aposto que ela se enrolou e o celular 
ficou sem bateria, ou algo do tipo. Já, já ela está de volta.

Durante uma pausa que pareceu infinita, as duas só ouviram o melan-
cólico ranger do violino, como uma angustiante trilha sonora. Então Becca 
voltou a falar, tentando soar o mais otimista possível:

– Onde está Scarlet, afinal? Vocês já comeram? Posso fazer panqueca ou 
alguma outra coisa, se quiserem.

– Panqueca? – A melodia parou de repente, e uma cabeça surgiu de 
dentro de um dos quartos no corredor. Era Scarlet, o cabelo arrumado em 
duas perfeitas tranças castanhas e os óculos retangulares pendurados no 
nariz sardento. – Panqueca é bom pra cacete. Oi, tia Bee.

Becca levantou a sobrancelha ao ouvir a palavra “cacete”, mas achou me-
lhor não comentar. Em vez disso, sorriu.

– Oi, linda. Você estava tocando muito bem.
– Fui eu que compus – respondeu Scarlet, seguindo Becca até a elegante 

cozinha cinza-amarronzada (era de se supor que Rachel tivesse um cartão 
de fidelidade de alguma loja de decoração). – O nome dela é “Volta, Harvey, 
sinto falta das suas orelhas macias”.

Becca pestanejou.
– Quem é Harvey? Seu namorado?
– Ah, com certeza – debochou Mabel, com uma risadinha.
Scarlet se limitou a erguer a cabeça.
– É o nosso cachorro – respondeu, de maneira sombria. – Pelo menos 

era, até o papai levá-lo.
– Ah – murmurou Becca, arrependida do comentário idiota. – Que pena.
Estava ficando escuro lá fora, o céu tinha adquirido um estranho tom 

cinza-amarelado, como se fosse chover, e a noite começou a preencher as 
bordas do jardim. Mas ela ainda enxergava um balanço e uma cama elástica, 
além de rosas brancas nos arbustos.
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– É – continuou Scarlet, roçando o pé em uma das pernas da mesa. – É 
um pesadelo do cacete. Ele choraminga quando a gente vai lá, sabe. Na ver-
dade, ele choraminga porque sente muito a nossa falta. Mas o papai disse 
que o cachorro é dele e que é justo, já que a mamãe ficou com a gente. Eles 
tiveram uma briga horrível.

Nossa.
– Coitadas de vocês – disse Becca. – E coitado do velho Harvey.
– Pois é – comentou Scarlet. – Coitado do Harvey, porque ele tem que 

morar com a vovó galesa e com o papai. Que saco.
Lawrence estava morando com a mãe dele? Becca tinha uma vaga lem-

brança da bruxa carrancuda e impassível no casamento, e sentiu um pouco 
de pena do cachorro e das crianças. Nada tinha dado muito certo.

– E coitada da gente, que tem que ouvir a Scarlet tocar violino – acres-
centou Mabel, sem piedade. – Se você tiver sorte, ela vai te mostrar uma 
das outras músicas dela – continuou, esquivando-se quando a irmã tentou 
chutá-la. – A minha preferida se chama “Odeio vocês, papai e mamãe”. Ou 
então... Como era aquela nova? “Eu sou a escuridão”. É tipo um Armagedom 
musical. Violinogedom. Ai! – gritou, quando Scarlet finalmente meteu o pé 
na sua canela. – Sai, sua louca.

Então táááá, pensou Becca, pegando farinha, ovos e leite enquanto as 
garotas se envolviam em uma discussão acalorada. É assim, então? Obvia-
mente, estava na hora de reconfigurar a lembrança que ela tinha da família 
perfeita de propaganda de revista de Rachel, mudando para uma adolescente 
de cabelo azul, um garoto ansioso e tímido e uma violinista esquentadinha, 
que naquele momento tentava dar um soco na irmã – ah, e o marido e o 
cachorro ausentes, é claro. Nem tão perfeita assim, afinal de contas.

– Ei, meninas! – chamou, peneirando a farinha em uma tigela. – Pan-
quecas, lembram? Quem quer quebrar os ovos?

Os ovos não seriam as únicas coisas quebradas ali, refletiu enquanto 
Scarlet se aproximava para ajudar, lançando um último olhar rabugento 
para a irmã. Cinco minutos após Becca chegar, as fraturas internas da fa-
mília já estavam supreendentemente à mostra. Onde quer que você esteja, 
volta para casa, Rachel, pensou, enquanto Mabel saía da cozinha, bufando. 
Seus filhos precisam de você. Vem para casa!
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