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A CASA DAS  
LEMBRANÇAS  

PERDIDAS

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.
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Para Davin,
que segura a minha mão na montanha-russa
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PREFÁCIO À NOVA EDIÇÃO

Cápsulas do tempo, tapeçarias e a  
arte do desapego

Em junho de 2017, meu primeiro livro, A casa das lembranças perdidas, 

completou dez anos de publicação. Eu já tinha terminado dois manuscritos 

quando comecei a redigi-lo, mas esta obra me pareceu diferente desde o co-

meço. Àquela altura, eu já desistira de publicar alguma coisa e escrevia sem 

expectativas, ignorando questões de gênero literário e de mercado. Além 

disso, eu estava com um filho pequeno – o primeiro –, e às vezes trabalhava 

com ele no colo. Eu escrevia pelo amor de contar histórias e de brincar com 

as palavras e pela alegria de me refugiar no meu mundo imaginário.

Na última década, aprendi que romances são cápsulas do tempo da vida 

do seu autor. Não poderia ser diferente, pois escrever é uma das maneiras 

pelas quais um autor lida com o mundo. Eu costumava estranhar essa ideia 

de que um livro seria diferente dependendo do ano em que fosse escrito. 

Livros são coisas tão sólidas, com capas duras ou moles, texto impresso e 

títulos nítidos. Podem ser citados, suas páginas podem ser referenciadas. 

Representam autoridade, certeza e estabilidade. Mas as histórias não são 

nada disso. São criaturas vivas, com formas orgânicas, mutantes. Elas cinti-

lam à luz e então desaparecem rapidamente na escuridão; escapam de seus 

captores, como peixes em um rio gelado e profundo.

A princípio, essa mutabilidade me incomodava. Como leitora, eu es-

tava acostumada a devorar romances finalizados, e então, quando me vi 

no Meio da Coisa, podendo escolher o que aconteceria em seguida, e a 

quem, decidir como um acontecimento ia ser descrito ou se, talvez, era 

melhor que ele ocorresse nos bastidores, foi libertador. Mas também in-

quietante. Se, enquanto passeava pelo Paddington Antiques Centre com 

minha mãe, eu visse algo que me inspirasse a criar a fala de um persona-

gem na cena que eu estava escrevendo, eu ficava alegre. Porém, também um 
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tanto desconfiada. Tudo parecia tão arbitrário. Como eu podia confiar que 

a ideia que tivera naquele dia era a certa? E se não fosse? Será que eu teria 

tido uma ideia diferente, melhor, se em vez de sair eu tivesse passado o dia 

em casa? E se eu, sem querer, pegasse o atalho errado e conduzisse meu 

livro na direção contrária da Direção Certa?

Agora eu sei que não existe Direção Certa. Pelo menos, não há como sa-

ber como será essa Direção Certa antes que o livro impresso chegue da grá-

fica, um fait accompli. Uma história é feita de milhares de pequenas ideias 

– fios tecidos para formar o todo –, e a tapeçaria é fabricada no decorrer de 

um longo período de tempo. Cada imagem, cada centelha, cada fragmento 

de ideia perpassa a mente do autor, expressando-se nas palavras que estão 

disponíveis para ele naquele determinado dia. Um escritor pode planejar, é 

claro, mas antecipar a forma precisa que o romance terá é tão improvável 

quanto predizer o futuro. O texto escrito a cada dia depende das condições 

de vida do autor, e a vida deixa suas marcas em todos nós. O autor que ter-

mina o livro é um autor diferente daquele que o iniciou, meses ou anos antes.

Ah, como eu amo essa ideia agora! Existem muito mais possibilidades 

quando o final não está definido. E, por mais que o escritor planeje, a execu-

ção inevitavelmente gera múltiplas oportunidades. (Complicações também, 

preciso admitir.) As ideias estão em toda parte e podem ser urdidas e costu-

radas na história onde e quando forem encontradas. Nesse tipo de processo 

criativo, há verdade, vitalidade e originalidade, pois somos todos indivíduos, 

com vidas, pensamentos e influências que se combinam para nos tornar as 

pessoas que somos. Uma história, portanto, é como a pessoa que a escreveu: 

diversa, problemática, complexa, dinâmica, viva. A trama presa no texto im-

presso e limitada entre duas capas é simplesmente a versão mais recente da 

história no momento em que o prazo se esgota. Em vez de seguir adiante com 

o autor, a narrativa se torna um livro e fica fixada no tempo.

A casa das lembranças perdidas, como todas as minhas obras, está cheio 

das inúmeras coisas que amei, senti, vi, pensei e ouvi enquanto o escrevia. 

Algumas ideias eram novas para mim e outras eu carregava havia anos. 

Reler a história agora é, para mim, como assistir a um vídeo doméstico 

que acabei de redescobrir ou folhear um velho álbum de fotografias ou ou-

vir uma fita cassete gravada anos atrás. Eu vejo as cenas como elas são na 

superfície – a história das irmãs Hartford e de Grace, um período especí-

fico da história da Inglaterra, o declínio elegante e inevitável da Mansão 
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Riverton –, mas também avisto outras camadas mais profundas. Marcas 

invisíveis que me levam de volta ao lugar onde eu estava, à pessoa que eu 

era, quando essas cenas me vieram à mente pela primeira vez.

Quando eu leio o nome “Riverton” nas páginas do meu romance, por 

exemplo, estou aqui no presente, mas também sentada na minha cama, em 

2003, com um caderno no colo, anotando ideias para uma história ainda 

não escrita. Estou em um momento de folga. Meu bebê está dormindo no 

quarto ao lado no nosso pequeno chalé de madeira em Paddington, e eu 

ligo para o Serviço de Saúde Infantil de Riverton, em Queensland, na Aus-

trália, para me informar sobre quando ele deve ser alimentado, colocado 

para arrotar e para dormir. Enquanto falo com a estranha do outro lado 

da linha, enquanto sua voz amável me diz que estou fazendo um bom tra-

balho, que vai ficar tudo bem, que meu filho está ótimo, penso nesse lugar 

maravilhoso, nesse “Riverton” de onde vêm as informações, e o imagino 

como uma bela casa de campo no meio de planícies verdejantes; um local 

onde mulheres amáveis ficam esperando ao lado de telefones antigos, pron-

tas para aplacar os temores de pais nervosos de primeira viagem. Riverton. 

Eu escrevo a palavra no meu caderno enquanto conversamos e, distraida-

mente, faço um desenho em volta dela. Depois, quando desligo o telefone 

e volto a planejar a minha história, vejo o desenho e me lembro da minha 

visão do lugar e sei, de um modo muito óbvio e premonitório, que o solar 

inglês onde meus personagens moram terá esse lindo nome. (Não importa 

que o Serviço de Saúde Infantil mais tarde se revele um prédio de tijolos 

dos anos 1970, localizado não muito longe de onde eu morava.)

Se hoje eu leio um trecho em que a velha Grace é tratada como se fosse 

invisível, volto à manhã em que vi minha avó materna fazer compras no su-

permercado perto do apartamento dela, nos arredores de Brisbane. Vejo o 

frango assado que ela comprou para o nosso almoço e o tablete de manteiga 

e o pão de fôrma. Vejo o sorriso enigmático da minha avó – tímido e deli-

cado, um sorriso de outra era – enquanto ela espera com a mão estendida, 

preparada para receber seu troco. Não são muitas compras, mas alimentar 

familiares em visita é uma extravagância para a vovó. Esse dia é um evento. 

Noto o cuidado com que o batom foi aplicado e o modo como brilha o 

tecido perolado do seu melhor vestido. Percebo como ela ficou baixinha e 

os sapatos desconfortáveis, apertados na altura dos dedos, que ela vai guar-

dar em uma caixa de papelão quando voltarmos para casa. E sinto ainda a 
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mesma irritação que senti quando a moça do caixa empurrou as moedas 

pelo balcão sem nem olhar na direção da minha avó.

Quando abro o capítulo intitulado “Esperando pelo recital” e leio sobre 

as crianças Hartford e seu Jogo, me vejo imediatamente de volta a Rosalie 

Village, no calor do crepúsculo, caminhando com meu marido para ir jan-

tar. O horizonte à nossa frente está listrado de roxo e laranja, e minha mãe 

ficou em casa tomando conta do nosso bebê. É raro sairmos à noite, e esta-

mos animados. Eu me sinto vibrante de expectativa. Estamos atravessando 

a rua entre a sorveteria e um restaurante italiano quando me vem subi-

tamente à cabeça a solução para um problema que me preocupava havia 

semanas. Eu buscava algo para dar vida às crianças na minha história, para 

criar um vínculo entre elas, para expressar a linguagem secreta que todos 

os irmãos compartilham. Eu também pensava na minha própria infância – 

penso muito nisso, desde que me tornei mãe – e em como minhas irmãs e 

eu parecíamos ter dias tão longos e ensolarados para brincar e inventar coi-

sas; o cuidado com que guardávamos nossos segredos infantis dos adultos 

ao redor. E, de repente, O Jogo surge pronto e, com ele, uma percepção cru-

cial do relacionamento entre as três crianças Hartford que até então estava 

faltando. Imaginando os três, meus pensamentos se apegam ao conceito da 

forma triangular, sua força, e eu me sinto imediatamente de volta a uma 

escrivaninha em Tamborine Mountain, debruçada sobre um livro esco-

lar, enquanto meu pai engenheiro explica as propriedades matemáticas do 

triângulo, como ele é importante para construtores de pontes, quanto ele se 

torna vulnerável e pode desabar se um lado ficar fraco e quebrar. Portanto, 

duas ideias ao mesmo tempo.

Lendo agora sobre essas irmãs fictícias, Hannah e Emmeline, e sobre o 

pai delas, orgulhoso e bem-intencionado, também estou em uma cafeteria 

em Latrobe Terrace, com um estacionamento de concreto em frente e meu 

filho recém-nascido deitado em seu carrinho ao meu lado. Eu ainda estou 

aprendendo a ser mãe, a preencher os longos dias sem a universidade e o 

trabalho. Visualizo meu filhinho de olhos azuis (que agora é um adoles-

cente, com pernas finas e compridas e um rosto mais de homem do que de 

menino) e o caderno aberto sobre a mesa, a árvore genealógica que estou 

montando, as ideias que surgem enquanto escrevo, essas pessoas inven-

tadas que para mim são reais e que me fazem companhia durante os dias 

estranhos. Tenho duas irmãs, assim como minha mãe; já minha avó tinha 
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seis irmãs. Eu quero muito escrever sobre o relacionamento entre irmãos 

e quero escrever sobre mulheres. Um aspecto da biografia da minha avó 

me fornece a principal reviravolta do enredo, uma virada na narrativa que 

enfatiza seu foco feminino e que, por isso, é ainda mais inesperada. Ela 

morreu depois que comecei a escrever, minha avó reservada e discreta, e 

acrescentar à história um de seus talentos especiais, uma habilidade que a 

deixava modestamente orgulhosa, me agrada bastante.

Cada cena, cada página, cada ideia que está no livro poderia contar uma 

história semelhante. Eu não me lembro de todas. Algumas inspirações são 

fugazes. Algumas ideias quase não deixam rastros. Entretanto, o fato é que 

o livro finalizado é uma cápsula do tempo. É uma tapeçaria bordada com 

linhas especiais, descobertas ao longo do caminho e entrelaçadas para con-

tar uma história que teria sido diferente sem qualquer uma delas. E mais, o 

importante é justamente essa abertura e essa flexibilidade. A trama é cons-

truída quando somos receptivos ao mundo e suas sugestões, observamos as 

diferentes linhas, onde quer que elas estejam. É impossível saber tudo sobre 

a narrativa desde o início, assim como é preciso estar aberto a diversas pos-

sibilidades para se ter uma vida plena.

E o que eu não sabia no começo, quando estava cheia de preocupações 

existenciais sobre qual direção da história era a certa, era que mesmo que 

essa direção certa pudesse ser visualizada, no momento em que um livro é 

comprado numa loja, apanhado em uma biblioteca ou em uma sala de aula 

e aberto pelo leitor, ele perde mais uma vez sua fixidez. Pois o texto pode 

ser finalizado para a publicação, mas a história que ele conta permanece 

aberta à interpretação. Nós todos lemos de forma diferente, segundo nos-

sas experiências de vida. Uma leitora pode não enxergar minhas vivências 

subjacentes ao texto, mas com certeza acrescentará as dela, convertendo o 

texto em uma história viva que é única para ela.

E esta é a magia da ficção. Esta é sua beleza. Trata-se de uma conversa 

entre duas pessoas, um lugar onde duas mentes se encontram no tempo e no 

espaço. Ela é viva e íntima e me agrada muito saber que um livro contará uma 

história diferente dependendo do dia em que foi escrito e do dia em que foi 

lido; que você dará vida novamente à minha história ao torná-la sua.

Kate Morton

A casa das lembrancas perdidas_480p.indd   11 08/09/21   17:36



PARTE UM

A casa das lembrancas perdidas_480p.indd   13 08/09/21   17:36



14

Roteiro cinematográfico
Versão final, novembro de 1998, p. 1-4

A CASA DAS LEMBRANÇAS PERDIDAS
Escrito e dirigido por Ursula Ryan © 1998

MÚSICA: Tema musical. Música nostálgica do tipo popular 
no período durante e imediatamente posterior à Primeira 
Guerra Mundial. Embora romântica, a canção tem um tom 
sinistro.

1. EXT. UMA ESTRADA DO INTERIOR – FIM DO CREPÚSCULO
Uma estrada do interior ladeada por campos verdejantes 
que se estendem a perder de vista. São oito da noite. 
O sol de verão ainda paira ao longe no horizonte, relu-
tante em desaparecer de vez. Um automóvel dos anos 1920 
segue como um besouro preto e brilhante pela estrada 
estreita. Ronca por entre os arbustos espinhosos, azuis 
no crepúsculo, coroados de juncos arqueados que pendem 
na direção da estrada.

Os faróis acesos tremem enquanto o carro avança ra-
pidamente pela superfície irregular da estrada. Nós nos 
aproximamos devagar até seguirmos ao lado dele. O último 
clarão do sol desapareceu e a noite caiu sobre nós. Há 
uma lua cheia lançando faixas de luz branca sobre o capô 
escuro do carro.

Avistamos, no interior escuro, o perfil indistinto 
dos passageiros: um HOMEM e uma MULHER em trajes de 
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festa. O HOMEM está dirigindo. As lantejoulas do ves-
tido da MULHER brilham sob o luar. Ambos estão fumando, 
as pontas alaranjadas dos cigarros refletindo os fa-
róis. A MULHER joga a cabeça para trás, rindo de alguma 
coisa que o HOMEM disse, e exibe sob o boá de plumas um 
pescoço pálido e fino.

O HOMEM e a MULHER chegam diante de um grande portão 
de ferro que se abre para um túnel de árvores altas 
e sombrias. O carro passa pelos portões e avança pelo 
longo corredor de árvores. Nós olhamos pelo para-brisa, 
até atravessarmos repentinamente a densa folhagem e 
chegarmos ao nosso destino.

Uma imponente mansão inglesa surge no alto da co-
lina: uma fileira de doze janelas acesas, três águas-
-furtadas e chaminés pontuando o telhado de ardósia. 
Em primeiro plano, no centro de um gramado bem tra-
tado, está uma imponente fonte de mármore, iluminada 
por lanternas acesas: gigantescas formigas e águias e 
enormes dragões cuspindo fogo, lançando jatos de água 
a 20 metros de altura.

Mantemos nossa posição, observando o carro percorrer 
o caminho em curva diante da entrada e parar em frente 
à casa, onde um jovem CRIADO abre a porta e estende a 
mão para ajudar a MULHER a sair do carro.

SUBTÍTULO: Mansão Riverton, Inglaterra. Verão, 1924.

2. INT. ALA DOS CRIADOS – NOITE
A ala dos criados da Mansão Riverton é quente e mal 
iluminada. A atmosfera ali é de grandes preparativos. 
Estamos na altura dos tornozelos, enquanto criados ata-
refados cruzam o chão de pedra cinzenta para lá e para 
cá. Ao fundo, ouvimos rolhas de champanhe pipocando, 
ordens sendo dadas, empregados sendo repreendidos. Um 
sino toca. Ainda no nível dos tornozelos, seguimos uma 
CRIADA dirigindo-se para a escada.
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3. INT. ESCADARIA – NOITE
Subimos as escadas mal iluminadas atrás da CRIADA; o 
tinir das taças nos diz que a bandeja que ela carrega 
está cheia de taças de champanhe. A cada passo nossa 
visão se eleva – dos tornozelos finos até a bainha da 
saia preta, as pontas brancas e em seguida o laço bem 
dado da fita do avental, os cachos louros na nuca – até, 
finalmente, vermos pelos olhos dela.

Os ruídos da ala dos criados vão sumindo enquanto a 
música e as risadas da festa se tornam mais altas. No 
alto da escada, a porta se abre diante de nós.

4. INT. HALL DE ENTRADA – NOITE
Uma explosão de luz quando entramos no imponente hall 
de mármore. Um deslumbrante lustre de cristal pende do 
teto alto. O MORDOMO abre a porta da frente para receber 
o HOMEM e a MULHER elegantemente vestidos que estavam 
no carro. Nós não paramos, atravessamos o hall até o 
fundo, onde ficam as amplas portas francesas que dão no 
terraço dos fundos.

5. EXT. TERRAÇO DOS FUNDOS – NOITE
As portas se abrem. Música e risos aumentam de volume; 
estamos no meio de uma festa suntuosa. A atmosfera é 
de extravagância pós-guerra. Lantejoulas, plumas, se-
das para todos os lados. Penduradas sobre o gramado, 
lanternas chinesas de papel colorido balançam à brisa 
suave do verão. Uma BANDA DE JAZZ toca e mulheres dan-
çam o charleston. Caminhamos no meio de uma multidão 
de rostos sorridentes. Eles se viram em nossa direção, 
aceitando champanhe da bandeja da CRIADA: uma mulher 
com batom vermelho brilhante; um homem gordo de rosto 
rosado pela animação e pelo álcool; uma velha magra 
coberta de joias, com uma piteira longa e fina na mão 
suspensa no ar, soltando uma espiral de fumaça.
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Há uma tremenda EXPLOSÃO e as pessoas olham para cima 
enquanto belos fogos de artifício iluminam o céu. Há 
exclamações de prazer e alguns aplausos. Reflexos dos 
fogos colorem os rostos erguidos, a banda continua to-
cando e as mulheres dançam cada vez mais depressa.

CORTE PARA:

6. EXT. LAGO – NOITE
A 400 metros de distância, um RAPAZ está parado no 
escuro, na beira do lago de Riverton. O burburinho da 
festa soa ao fundo. O RAPAZ olha para o céu. Nós nos 
aproximamos, observando os reflexos vermelhos dos fogos 
de artifício em seu belo rosto. Embora elegantemente 
vestido, há certa selvageria nele. Seu cabelo castanho 
está despenteado, caindo na testa, quase cobrindo os 
olhos escuros que examinam intensamente o céu noturno. 
O RAPAZ baixa o olhar e fita alguém além de nós, obscu-
recido pela sombra. Seus olhos estão úmidos, sua atitude 
repentinamente concentrada. O RAPAZ entreabre a boca 
como quem vai falar, mas não diz nada, apenas suspira.

Há um CLIQUE. Nós olhamos para baixo. O RAPAZ está segu-
rando uma arma em sua mão trêmula. Ergue a arma. A outra 
mão ainda ao lado do corpo treme e depois enrijece. A 
arma dispara e cai no chão enlameado. Uma MULHER grita, 
e a música da festa continua a tocar.

A TELA ESCURECE
SEGUEM OS CRÉDITOS: “A CASA DAS LEMBRANÇAS PERDIDAS”
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A CARTA

Ursula Ryan
Focus Film Produções

Av. N. Sierra Bonita, 1.264/32
West Hollywood, CA

90046 EUA

Sra. Grace Bradley
Casa de Repouso Heathview
Willow Road, 64
Saffron Green
Essex, CB10 1H2, Reino Unido
27 de janeiro de 1999

Cara Sra. Bradley,
Peço que me desculpe por lhe escrever de novo; entretanto, não 
recebi resposta à minha última carta com o resumo do projeto do 
filme em que estou trabalhando: A casa das lembranças perdidas.

O filme é uma história de amor: um relato do relacionamento 
do poeta R.S. Hunter com as irmãs Hartford e do suicídio dele 
em 1924. Embora tenhamos recebido autorização para filmar 
cenas externas na Mansão Riverton, usaremos sets de filmagem 
para o interior.

Conseguimos recriar muitos dos cenários a partir de fotografias 
e descrições, mas eu apreciaria uma avaliação in loco. O filme é ex-
tremamente importante para mim e não suporto a ideia de preju-
dicá-lo com incorreções históricas, por menores que sejam. Assim, 
eu ficaria muito grata se a senhora concordasse em examinar o set.

Encontrei o seu nome (seu nome de solteira) em uma lista no 
meio de uma pilha de cadernos doados ao Museu de Essex. Eu não 
teria feito a ligação entre Grace Reeves e a senhora se não tivesse lido 
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também uma entrevista com seu neto, Marcus McCourt, publicada 
na The Spectator, onde ele mencionava brevemente a associação 
histórica de sua família com a cidadezinha de Saffron Green.

Incluí aqui, para sua apreciação, um artigo recente sobre meus 
filmes anteriores, publicado no The Sunday Times, e um artigo pro-
mocional sobre A casa das lembranças perdidas, publicado no LA 
Weekly. A senhora pode notar que garantimos ótimos atores para 
os papéis de Hunter, Emmeline Hartford e Hannah Luxton, entre 
eles Gwyneth Paltrow, que acabou de receber um Globo de Ouro 
por seu trabalho em Shakespeare apaixonado.

Perdoe-me pela intromissão, mas começaremos a filmar no fim 
de fevereiro, nos Estúdios Shepperton, ao norte de Londres, e eu 
adoraria conversar com a senhora. Espero que se interesse em me 
ajudar neste projeto. Posso ser contatada como Sra. Jan Ryan, em 
Lancaster Court 5/45, Fulham, Londres SW6.

Atenciosamente,
Ursula Ryan
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Despertando fantasmas

Em novembro eu tive um pesadelo.

Era 1924 e eu estava outra vez em Riverton. Todas as portas escanca-

radas, seda ondeando à brisa do verão. Havia uma orquestra no alto da 

colina, sob o velho bordo, violinos tocando preguiçosamente em meio ao 

calor. Risos e cristais ressoavam, e o céu tinha aquele tom de azul que todos 

pensamos que a guerra destruíra para sempre. Um dos criados, elegante em 

preto e branco, servia champanhe sobre uma torre de taças, enquanto todo 

mundo aplaudia, deliciando-se com aquele esplêndido desperdício.

Eu vi a mim mesma, como acontece em sonhos, avançando entre os con-

vidados. Movendo-me lentamente, muito mais do que é possível na vida 

real, os outros um borrão de seda e lantejoulas.

Eu procurava alguém.

Então a cena mudou e eu estava perto da casa de verão, só que não era a 

casa de verão de Riverton – não podia ser. Não era a bela e recente constru-

ção que Teddy tinha projetado e, sim, um edifício antigo, com hera subindo 

pelas paredes, entrando pelas janelas, estrangulando as colunas.

Alguém estava me chamando. Uma mulher, uma voz que reconheci, 

vindo de trás da casa, da beira do lago. Eu desci pela encosta, roçando a 

mão nos juncos mais altos. Havia uma figura agachada na margem.

Era Hannah, com seu vestido de noiva sujo de lama, manchando as rosas 

de renda aplicadas. Ela olhou para mim, a parte de seu rosto que emergia da 

sombra estava pálida. A voz dela me deu calafrios.

– Você chegou tarde demais. – Ela apontou para as minhas mãos. – Você 

chegou tarde demais.

Eu olhei para as minhas mãos, mãos jovens, cobertas da lama escura do 

rio, e nelas o corpo frio e rígido de um perdigueiro morto.
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Claro que eu sei o que provocou o sonho. Foi a carta da cineasta. Eu não 

costumo receber muitas correspondências: um ou outro cartão-postal de 

um amigo fiel viajando de férias; uma carta formal do banco onde tenho 

poupança; um convite para o batizado de uma criança, cujos pais, fico cho-

cada ao perceber, não são mais crianças.

A carta de Ursula tinha chegado em uma terça-feira de manhã, em meados 

de novembro, e Sylvia me entregara ao vir arrumar minha cama. Ela erguera 

as sobrancelhas pintadas e sacudira o envelope.

– Chegou uma carta. Pelo selo, parece ser dos Estados Unidos. Seu neto, 

talvez? – sugeriu ela em um sussurro rouco. – Foi horrível o que aconteceu. 

Horrível mesmo. Um rapaz tão simpático como ele.

Enquanto Sylvia balançava a cabeça, eu lhe agradeci pela carta. Gosto de 

Sylvia. É uma das poucas pessoas capazes de enxergar além das rugas no 

meu rosto e ver a jovem de 20 anos que mora ali dentro. Mesmo assim, me 

recuso a ser atraída para uma conversa sobre Marcus.

Pedi que abrisse as cortinas, e ela franziu os lábios por um momento an-

tes de passar para outro de seus temas favoritos: o tempo, a possibilidade de 

nevar no Natal, a calamidade que isso seria para os residentes que sofriam 

de artrite. Eu respondi de acordo, mas meu foco estava no envelope no meu 

colo, admirando a caligrafia elaborada, os selos estrangeiros, as margens 

amassadas que indicavam longas viagens.

– Quer que eu leia isso para a senhora? – indagou Sylvia, dando um úl-

timo e esperançoso tapa no travesseiro. – Para não cansar seus olhos?

– Não. Obrigada. Mas você poderia me passar meus óculos?

Depois que ela saiu, prometendo voltar para me ajudar a me vestir ao ter-

minar sua ronda, eu tirei a carta do envelope com as mãos tremendo, como 

sempre, imaginando se ele finalmente estaria voltando para casa.

Só que a carta não era de Marcus. Era de uma jovem que estava fazendo 

um filme sobre o passado. Ela queria que eu visse as locações, relembrasse 

coisas e lugares de antigamente. Como se eu não tivesse passado a vida 

inteira fingindo esquecer.

Ignorei a carta. Dobrei-a cuidadosa e silenciosamente, enfiei-a dentro 

de um livro que havia muito desistira de ler. E então suspirei. Não era a 

primeira vez que me lembravam o que tinha acontecido em Riverton, com 

Robbie e as irmãs Hartford. Uma vez vi a conclusão de um documentário, na 

televisão, alguma coisa a que Ruth estava assistindo, sobre poetas do tempo 
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da guerra. Quando o rosto de Robbie apareceu na tela, seu nome exibido na 

base da tela, eu fiquei arrepiada. Mas nada aconteceu. Ruth não se mexeu, o 

narrador prosseguiu, e eu continuei secando a louça.

Em outra ocasião, ao ler os jornais, meu olhar foi atraído por um nome 

familiar escrito em uma chamada no guia de televisão: um programa come-

morando os setenta anos dos filmes ingleses. Eu anotei o horário, com o 

coração agitado, imaginando se teria coragem de assistir. Acabei caindo no 

sono antes de o programa terminar. Havia muito pouco sobre Emmeline. 

Umas poucas fotos de publicidade, nenhuma delas retratando sua verda-

deira beleza, e um clipe de um dos seus filmes mudos, O caso Vênus, em que 

ela estava estranha: faces encovadas, movimentos desconjuntados como os 

de uma marionete. Não havia referência aos outros filmes, aqueles que cau-

saram tanto furor. Suponho que não valham uma menção nestes tempos de 

promiscuidade e permissividade.

Embora eu já tivesse sido confrontada com essas lembranças, a carta de 

Ursula foi diferente. Era a primeira vez em mais de setenta anos que alguém 

me associava aos acontecimentos, que alguém tinha lembrado que uma jo-

vem chamada Grace Reeves estivera em Riverton naquele verão. Isso fez 

com que, de certa forma, eu me sentisse vulnerável. Culpada.

Não. Eu estava decidida. Não responderia aquela carta.

E não respondi.

Mas uma coisa estranha começou a acontecer. Lembranças havia muito 

guardadas nas profundezas escuras da minha mente passaram a escapar 

pelas frestas. Imagens surgiam intactas, perfeitas, como se naquele meio-

-tempo não houvesse transcorrido uma vida inteira. E, depois das primeiras 

gotas de chuva, o dilúvio. Conversas inteiras, palavra por palavra, nuance 

por nuance; cenas completas, como em um filme.

Eu surpreendi a mim mesma. Embora as traças tenham carcomido mi-

nhas lembranças recentes, descubro que o passado distante está nítido e 

claro. Esses fantasmas aparecem com frequência ultimamente, e fico sur-

presa ao ver que não me incomodam. Não tanto quanto pensei que incomo-

dariam. Na realidade, os espectros dos quais passei a vida inteira fugindo 

tornaram-se quase um consolo, algo que recebo com prazer, que aguardo 

com ansiedade, como um dos seriados de que Sylvia está sempre comen-

tando, correndo no trabalho para poder assistir na sala de estar. Acho que 

eu tinha esquecido que havia lembranças luminosas no meio das trevas.
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Quando a segunda carta chegou, na semana passada, com a mesma letra 

rabiscada no mesmo papel macio, eu soube que aceitaria examinar as loca-

ções. Estava curiosa, uma sensação que não experimentava havia muito. Não 

existe muita coisa que desperte curiosidade quando se tem 98 anos, mas eu 

queria conhecer essa Ursula Ryan, que está planejando trazer todos de volta 

à vida, que é tão apaixonada pela história deles.

Então escrevi para ela, mandei Sylvia pôr a carta no correio e marcamos 

um encontro.
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A sala de visitas

Meu cabelo, que sempre foi louro-claro, agora está branco e bem com-

prido. Também está ralo e parece que fica mais ralo a cada dia. É minha 

única vaidade – e Deus é testemunha de que não tenho muito com o que 

me envaidecer. Não mais. Uso este corte faz tempo, desde 1989. Tenho 

muita sorte de Sylvia gostar de escová-lo para mim, com delicadeza, e 

de trançá-lo diariamente. Isso está bem além do seu rol de tarefas, e fico 

muito agradecida. Preciso me lembrar de dizer isso a ela.

Perdi a oportunidade esta manhã, estava agitada demais. Quando Sylvia 

trouxe o meu suco, mal consegui tomá-lo. O fio de energia nervosa que me 

acompanhara a semana inteira virara um nó de madrugada. Ela me ajudou 

a colocar um novo vestido cor de pêssego – o que Ruth me deu de presente 

de Natal – e trocou meus chinelos pelo par de sapatos que normalmente 

fica esquecido no meu guarda-roupa. O couro tinha enrijecido e Sylvia 

precisou forçá-los para meus pés entrarem, mas é o preço de parecer res-

peitável. Estou velha demais para aprender novos costumes, e não consigo 

aprovar a tendência dos mais jovens de usar chinelos fora de casa.

Um pouco de maquiagem deu vida ao meu rosto, mas tive o cuidado 

de não deixar que Sylvia exagerasse. Fiquei com medo de parecer um ma-

nequim de funerária. Não é preciso muito ruge para passar do ponto: sou 

toda tão pálida, tão pequena.

Com algum esforço, fechei o cordão de ouro ao redor do pescoço, sua ele-

gância do século XIX incompatível com minhas roupas casuais. Eu o ajeitei, 

espantada com minha ousadia, imaginando o que Ruth diria quando o visse.

Olhei para baixo. O pequeno porta-retratos na minha penteadeira. Uma 

fotografia do dia do meu casamento. Eu não ligava para aquela foto – o casa-

mento acontecera havia tanto tempo e durara tão pouco, pobre John –, mas é 

minha concessão a Ruth. Acho que ela aprecia a ideia de que eu sofro por ele.

Sylvia me ajudou a ir para a sala de visitas, onde estavam servindo o café 

da manhã e onde eu ia esperar por Ruth, que tinha concordado (a contragosto, 
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ela disse) em me levar de carro até os Estúdios Shepperton. Pedi a Sylvia que 

me deixasse sozinha em uma mesa de canto e pegasse um copo de suco para 

mim, e então reli a carta de Ursula.

Ruth chegou às oito e meia em ponto. Ela pode achar essa excursão 

desaconselhável, mas é, e sempre foi, irremediavelmente pontual. Já ouvi 

dizer que crianças que nascem em tempos de estresse nunca perdem o ar 

de tristeza, e Ruth, uma filha da Segunda Guerra, confirma a regra. Tão 

diferente de Sylvia, apenas quinze anos mais moça, que anda de um lado 

para outro com suas saias justas, ri alto e muda a cor do cabelo cada vez 

que muda de namorado.

Naquela manhã, Ruth atravessou a sala, bem-vestida, imaculadamente 

penteada, porém mais dura do que um poste.

– Bom dia, mãe – disse ela, roçando os lábios frios no meu rosto. – Já ter-

minou de tomar café? – Ela olhou para o copo quase vazio na minha frente. 

– Espero que você tenha comido mais do que isso. Provavelmente vamos 

pegar trânsito e não vai dar tempo de parar para nada. – Ela consultou o 

relógio. – Precisa ir ao banheiro?

Eu fiz que não, me perguntando quando me tornei a criança.

– Você está usando o medalhão do papai... faz anos que não o vejo. – Ela 

estendeu a mão para endireitá-lo, meneando a cabeça em sinal de aprova-

ção. – Ele tinha bom gosto, não tinha?

Eu concordei, emocionada ao ver como pequenas inverdades contadas 

às crianças são tão implicitamente aceitas. Senti uma onda de afeição por 

minha filha irritadiça, reprimi depressa a velha culpa materna que sempre 

vem à tona quando olho seu rosto ansioso.

Ela pegou o meu braço, passou-o pelo dela e pôs a bengala na minha 

outra mão. Algumas pessoas preferem andadores ou até mesmo aquelas ca-

deiras motorizadas, mas eu ainda me viro muito bem com minha bengala, 

e sou uma criatura de hábitos arraigados que não vê motivo para mudar.

Ela é uma boa menina, a minha Ruth – firme e confiável. Tinha se ves-

tido formalmente, como se estivesse indo ao advogado ou ao médico. Eu sabia 

que seria assim. Ela queria causar uma boa impressão; mostrar à cineasta que 

não importava o que a mãe tivesse feito no passado, Ruth Bradley McCourt 

pertencia à respeitável classe média, muito obrigada.

Viajamos em silêncio por algum tempo, então Ruth ligou o rádio. Ela 

tinha dedos de velha, com as juntas inchadas por onde forçara seus anéis 
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a entrar naquela manhã. É surpreendente ver uma filha envelhecer. Então 

olhei para as minhas mãos, cruzadas no colo. Mãos outrora tão ocupadas, 

realizando tarefas simples e complexas; mãos que agora estavam ali, cin-

zentas, flácidas e inertes. Ruth parou em uma rádio de música clássica. O 

locutor contou futilmente sobre seu fim de semana, e então começou a to-

car Chopin. Uma coincidência, claro, que logo hoje eu ouvisse a valsa em 

dó sustenido menor.

Ruth estacionou na frente de diversos prédios brancos enormes, qua-

drados como hangares de avião. Desligou o motor e ficou parada um mo-

mento, olhando para a frente.

– Não sei por que você vai fazer isso – disse ela baixinho, os lábios com-

primidos. – Você fez tanta coisa na vida... Viajou, estudou, criou uma 

filha... Por que quer se lembrar do que era antes?

Era uma pergunta retórica, então eu não respondi. Ruth suspirou, saltou do 

carro e tirou minha bengala da mala. Sem uma palavra, ela me ajudou a descer.

Uma jovem esperava por nós. Um fiapo de garota com longos cabelos 

louros e uma franja grossa. Seria considerada sem graça, se não tivesse ma-

ravilhosos olhos escuros. Pareciam tirados de um quadro a óleo: redondos, 

profundos e expressivos, da cor de tinta fresca.

Ela se apressou até nós sorrindo e pegou minha mão do braço de Ruth.

– Sra. Bradley, estou tão feliz por ter vindo. Eu sou Ursula.

– Grace – respondi, antes que Ruth pudesse insistir em “doutora”. – Me 

chame de Grace.

– Grace. – Ursula sorriu. – A senhora não imagina como fiquei feliz de 

receber sua carta. – Ela tinha sotaque inglês, o que me surpreendeu, pois o 

endereço na carta era dos Estados Unidos. Ela se virou para Ruth. – Muito 

obrigada por servir de motorista hoje.

Senti Ruth se retesar do meu lado.

– Eu não podia colocar a mamãe em um ônibus, não é?

Ursula riu e fiquei feliz por jovens terem facilidade para tomar antipatia 

por ironia.

– Bem, vamos entrar, está congelando aqui fora. Desculpe a pressa. Nós 

começaremos a gravar na semana que vem e estamos atolados tentando 

aprontar tudo. Eu queria que a senhora conhecesse a nossa cenógrafa, mas 

ela teve que ir a Londres. Talvez, se ainda estiver aqui quando ela voltar... 

Entre com cuidado, tem um degrau aí na porta.
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Ela e Ruth me levaram a um saguão e por um corredor escuro ladeado 

de portas. Algumas estavam abertas e eu espiei dentro, avistando silhuetas 

diante de telas brilhantes de computador. Nada parecia com os sets de fil-

magem em que eu estivera com Emmeline, tantos anos antes.

– Aqui estamos – disse Ursula quando chegamos à última porta. – Entrem, 

eu vou pedir um chá para nós. – Ela abriu a porta e eu entrei no meu passado.

Era a sala de visitas de Riverton. Até o papel de parede era igual: um art 

nouveau cor de vinho do Silver Studio chamado “Tulipas Flamejantes”, 

tão novo quanto no dia em que os homens tinham vindo de Londres para 

instalar. Um sofá de couro estava no centro, ao lado da lareira, coberto de 

sedas indianas como as que Hannah e o avô de Emmeline, lorde Ashbury, 

tinham trazido do estrangeiro quando ele era um jovem oficial. O relógio 

de navio estava no lugar de sempre, sobre a prateleira da lareira ao lado 

dos candelabros Waterford. Alguém tivera muito trabalho para copiá-lo, 

mas o relógio se revelava um impostor a cada tique-taque. Mesmo agora, 

oitenta anos depois, eu me lembro do ruído do relógio da sala de visitas. 

O modo insistente e calmo com que marcava a passagem do tempo: pa-

ciente, exato, frio – como se de alguma forma soubesse, mesmo então, 

que o tempo não era amigo dos que viviam naquela casa.

Ruth me acompanhou até o sofá e me ajeitou no canto. Percebi uma 

grande movimentação atrás de mim, pessoas arrastando luzes enormes 

com várias pernas articuladas, alguém rindo em algum lugar.

Pensei na última vez em que estive na sala de visitas – na verdadeira, não 

na de fachada –, no dia em que soube que ia deixar Riverton para sempre.

Foi para Teddy que eu contei. Ele não ficou feliz, mas naquela época já 

tinha perdido sua antiga autoridade, depois de todos os acontecimentos. 

Tinha a expressão um tanto perplexa de um capitão que sabia que seu na-

vio estava afundando, mas era incapaz de salvá-lo. Ele pediu que eu ficasse, 

me implorou, por lealdade a Hannah, disse ele, se não a ele. E eu quase 

fiquei. Quase.

Ruth me cutucou.

– Mamãe? Ursula está falando com você.

– Desculpe, eu não ouvi.
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– Mamãe está um pouco surda – avisou Ruth. – É natural, na idade dela. 

Tentei levá-la para fazer um exame, mas é muito teimosa.

Teimosa, admito. Mas não estou surda e não gosto que as pessoas achem 

que estou. Enxergo mal sem óculos, me canso facilmente, não tenho mais 

nenhum dente próprio e sobrevivo graças a um coquetel de pílulas, mas 

escuto tão bem quanto antes. Porém, com a idade, aprendi a só prestar 

atenção nas coisas que quero ouvir.

– Eu estava dizendo, Sra. Bradley, Grace, que deve ser estranho voltar. 

Bem, voltar mais ou menos. Isso deve reavivar muitas lembranças, não é?

– Sim. – Pigarreei. – É verdade.

– Que bom – comentou Ursula, sorrindo. – Tomo isso como um sinal de 

que acertamos.

– Ah, sim.

– Tem alguma coisa aqui que pareça fora do lugar? Alguma coisa que a 

gente tenha esquecido?

Tornei a examinar o cenário. Meticuloso em cada detalhe, até no con-

junto de brasões montado perto da porta, o do meio um cardo escocês que 

combinava com a gravação no meu medalhão.

Mesmo assim, estava faltando alguma coisa. Apesar da precisão, o cená-

rio parecia estranhamente desprovido de atmosfera. Era como uma peça de 

museu: interessante, mas sem vida.

Era compreensível, claro. Embora a década de 1920 esteja bem viva em 

minha memória, os cenógrafos a consideram algo bem antiquado. Um ce-

nário histórico cuja réplica exige tanta pesquisa e atenção a detalhes quanto 

o pátio de um castelo medieval.

Eu sentia Ursula me observando, aguardando ansiosamente meu pro-

nunciamento.

– Está perfeito – respondi, finalmente. – Tudo em seu lugar.

Então ela disse algo que me surpreendeu:

– Exceto pela família.

– É. Exceto pela família.

Pisquei e, por um momento, pude vê-los: Emmeline estirada no sofá, per-

nas e cílios muito compridos, Hannah de testa franzida, absorta por um dos 

livros da biblioteca, Teddy andando de um lado para outro sobre o tapete 

persa...

– Emmeline parece ter sido muito divertida – disse Ursula.
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– Ela era.

– Foi fácil pesquisar sobre ela. Consegui achar o nome dela em quase 

todas as colunas de fofoca já publicadas. Sem falar nas cartas e nos diários 

de metade dos melhores partidos da época!

Eu concordei.

– Ela sempre foi popular.

Ursula me olhou por baixo da franja.

– Entender a personalidade de Hannah já não foi tão simples.

Eu pigarreei.

– Não?

– Ela era mais misteriosa. Não que não fosse mencionada nos jornais: ela 

era. Também tinha a sua cota de admiradores. Mas parece que pouca gente 

a conhecia de verdade. Eles a admiravam, até mesmo reverenciavam, mas 

não a conheciam.

Pensei em Hannah. Tão linda, inteligente, nostálgica.

– Ela era complexa.

– Sim, foi essa a minha impressão.

Ruth, que estava ouvindo, disse:

– Uma delas se casou com um americano, não foi?

Eu a encarei, espantada. Ruth sempre fizera questão de não saber nada 

sobre os Hartfords.

Ela percebeu o meu olhar.

– Andei lendo um pouco.

Era típico dela se preparar para a nossa visita, por mais desagradável que 

lhe fosse o assunto.

Ruth desviou novamente sua atenção para Ursula e disse com cautela, 

com medo de errar:

– Uma delas se casou depois da guerra, eu acho. Qual delas?

– Hannah – falei.

Pronto. Eu tinha conseguido. Tinha pronunciado o nome dela em voz alta.

– E quanto à outra irmã? – continuou Ruth. – Emmeline. Ela chegou a 

se casar?

– Não – respondi. – Ela só ficou noiva.

– Várias vezes – afirmou Ursula, sorrindo. – Parece que ela não conseguia 

escolher um homem só.

Ah, mas ela conseguiu. No fim, conseguiu.
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– Acho que nunca vamos saber exatamente o que aconteceu naquela 

noite – comentou Ursula.

– Não. – Meus pés cansados começavam a protestar contra o couro dos 

sapatos. Ficariam inchados de noite, e Sylvia ia reclamar, e depois insistir 

em colocá-los de molho. – Acho que não.

Ruth se endireitou na cadeira.

– Sem dúvida você deve saber o que aconteceu, Srta. Ryan. Afinal de 

contas, está fazendo um filme sobre isso.

– Bom, sei o básico. Minha bisavó estava em Riverton naquela noite... o 

marido dela era parente das irmãs Hartford... e isso se tornou uma espé-

cie de lenda familiar. Minha bisavó contou para a vovó, que contou para a 

mamãe, e mamãe contou para mim. Diversas vezes, aliás: o caso me deixou 

impressionada. Sempre soube que um dia eu o transformaria em filme. –  

Ela sorriu, deu de ombros. – Mas sempre há lacunas na história, não é? 

Tenho pastas e mais pastas de pesquisa, os relatórios policiais e os jornais 

estão cheios de fatos, mas é tudo de segunda mão. Altamente censurado, eu 

acho. Infelizmente, as duas pessoas que testemunharam o suicídio morre-

ram há muitos anos.

– Preciso dizer que o assunto é um tanto mórbido para um filme – co-

mentou Ruth.

– Ah, não, é fascinante – respondeu Ursula. – Um astro em ascensão da 

poesia inglesa se mata na beira de um lago escuro na noite de uma grande 

festa. As únicas testemunhas são duas lindas irmãs que nunca mais se 

falam. Uma era sua noiva, a outra era sua amante, segundo dizem. É in-

crivelmente romântico.

O nó no meu estômago afrouxou um pouco. Então o segredo deles ainda 

estava a salvo. Ela não sabia a verdade. Não sei por que eu tinha imaginado 

outra coisa. E me perguntei que lealdade era aquela que fazia com que eu 

me importasse com isso. Depois de tantos anos, por que eu ainda me im-

portava com o que as pessoas pensariam?

Mas eu sabia por quê. Eu tinha nascido ali. O Sr. Hamilton tinha me 

dito no dia em que parti, enquanto eu estava parada no último degrau da 

entrada de serviço, minha mala de couro arrumada com meus poucos per-

tences, a Sra. Townsend chorando na cozinha. Ele tinha dito que estava no 

meu sangue, como tinha estado no de minha mãe e no de meus avós, que 

eu era uma tola em partir, em jogar fora um bom emprego com uma boa 

A casa das lembrancas perdidas_480p.indd   30 08/09/21   17:36



31

família. Ele tinha condenado a falta de lealdade e de orgulho que se genera-

lizara na nação inglesa, e jurara que não permitiria que aquilo acontecesse 

em Riverton. A guerra não tinha sido enfrentada e vencida só para perder-

mos nosso estilo de vida.

Eu senti pena dele: tão rígido, tão certo de que ao largar o emprego eu es-

tava entrando em um caminho de desgraça financeira e moral. Foi só bem 

mais tarde que comecei a entender quanto ele devia estar amedrontado, 

como as rápidas mudanças sociais lhe deviam ter parecido impiedosas, ro-

dopiando em torno dele, mordendo seus calcanhares. E quão desesperada-

mente ele queria se agarrar aos velhos hábitos e certezas.

Mas ele estava certo. Não inteiramente, não a respeito da desgraça – nem 

minhas finanças nem minha moral ficaram arruinadas quando deixei 

Riverton –, mas parte de mim nunca saiu daquela casa. Ou melhor, parte 

daquela casa nunca saiu de mim. Durante muitos anos, o cheiro da cera, o 

barulho de pneus no cascalho, certo tipo de campainha, me faziam voltar 

aos 14 anos, cansada depois de um dia de trabalho, tomando chocolate 

quente junto ao fogo na sala dos empregados, enquanto o Sr. Hamilton lia 

trechos do The Times (aqueles que pareciam apropriados aos nossos ou-

vidos impressionáveis), Nancy franzia a testa ao ouvir algum comentário 

irreverente de Alfred, e a Sra. Townsend roncava baixinho na cadeira de 

balanço, com o tricô caído no seu colo avantajado...

– Aqui estamos – disse Ursula. – Obrigada, Tony.

Um rapaz surgira ao meu lado, carregando uma bandeja com canecas 

que não combinavam e um velho pote de geleia cheio de açúcar. Ele pousou 

a bandeja na mesinha lateral e Ursula começou a distribuir as canecas. 

Ruth me passou uma.

– Mãe, o que foi? – Ela pegou um lenço e esticou a mão para o meu rosto. 

– Está passando mal?

Senti que meu rosto estava úmido.

Foi efeito do aroma do chá. E de estar ali, naquela sala, sentada naquele 

sofá. O peso das lembranças distantes. De segredos guardados durante 

tanto tempo. O choque entre passado e presente.

– Grace? Quer que eu pegue alguma coisa para você? – disse Ursula. – 

Quer que eu diminua a calefação?

– Vou ter que levá-la para casa – anunciou Ruth. – Eu sabia que não era 

uma boa ideia. Isto é demais para ela.
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Sim, eu queria ir para casa. Estar em casa. Alguém me puxou para ficar 

de pé, enfiou a bengala na minha mão. Vozes rodopiavam ao meu redor.

– Sinto muito – falei, para ninguém em especial. – Só estou cansada.

Tão cansada. Tanto tempo.

Meus pés estavam doendo: protestando contra o confinamento dos sa-

patos. Alguém – Ursula, talvez – estendeu a mão para me firmar. Um vento 

frio bateu no meu rosto úmido.

Então eu estava no carro de Ruth, vendo árvores, casas e placas passando.

– Não se preocupe, mãe, já acabou. A culpa é minha. Eu nunca devia ter 

concordado em levar você.

Eu pus a mão no braço dela, senti que estava tensa.

– Eu devia ter confiado nos meus instintos – disse ela. – Foi burrice minha.

Fechei os olhos. Fiquei ouvindo o zumbido do radiador, o pulsar dos 

limpadores de para-brisa, o barulho do tráfego.

– Isso mesmo, descanse um pouco – disse Ruth. – Você está indo para 

casa. Nunca mais vai ter que voltar.

Eu sorri, quase adormecendo.

É tarde demais, eu estou em casa. Voltei.
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The Braintree Daily Herald
17 de janeiro de 1925

VÍTIMA DE ACIDENTE IDENTIFICADA:  
BELDADE LOCAL MORTA

Foi identificada a vítima do acidente de automóvel na Braintree 

Road que aconteceu ontem de manhã: trata-se da honorável 

Srta. Emmeline Hartford, de 21 anos, beldade local e atriz de 

cinema. A Srta. Hartford estava viajando de Londres a Colchester 

com três pessoas, quando o automóvel saiu da estrada e bateu 

em uma árvore.

A Srta. Hartford foi a única a morrer. Os outros passageiros fica-

ram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Ipswich.

O grupo pretendia chegar à Casa Godley, a casa de campo 

da amiga de infância da Srta. Hartford, Sra. Frances Vickers, no 

domingo à tarde. A Sra. Vickers alertou a polícia quando o grupo 

não apareceu.

Uma investigação será realizada para determinar a causa do 

acidente. Não está claro ainda se o motorista do carro será indi-

ciado. Segundo testemunhas, o acidente foi causado, provavel-

mente, por excesso de velocidade e gelo na estrada.

A Srta. Hartford deixa uma irmã mais velha, a honorável Sra. 

Hannah Luxton, casada com o Sr. Theodore Luxton, membro 

do Partido Conservador por Saffron Green. Nem o Sr. Luxton 

nem a Sra. Luxton quiseram comentar o acidente, mas os advo-

gados da família, da Gifford & Jones, emitiram um comunicado 

em nome deles, declarando que os dois estavam em choque e 

pedindo privacidade.

Esta não é a primeira tragédia que atinge a família em tem-
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pos recentes. No verão passado, a Srta. Emmeline Hartford e a 

Sra. Hannah Luxton infelizmente testemunharam o suicídio de 

lorde Robert Hunter nos terrenos da propriedade de Riverton. 

Lorde Hunter era um poeta de certo renome e havia publicado 

duas coleções de poemas.

A casa das lembrancas perdidas_480p.indd   34 08/09/21   17:36



CONHEÇA OUTROS LIVROS DA AUTORA

A casa do lago

A casa da família Edevane está pronta para a aguardada festa do solstício 

de 1933. Alice, uma jovem e promissora escritora, tem ainda mais motivos 

para comemorar: ela não só criou um desfecho surpreendente para seu 

primeiro livro como está secretamente apaixonada. Porém, à meia-noite, 

enquanto os fogos de artifício iluminam o céu, os Edevanes sofrem uma 

perda devastadora que os leva a deixar a mansão para sempre. 

Setenta anos depois, após um caso problemático, a detetive Sadie Sparrow 

é obrigada a tirar uma licença e se retira para o chalé do avô na Cornualha. 

Certo dia, ela se depara com uma casa abandonada rodeada por um bosque 

e descobre a história de um bebê que desapareceu sem deixar rastros. 

A investigação fará com que seu caminho se encontre com o de uma 

famosa escritora policial. Já uma senhora, Alice Edevane trama a vida de 

forma tão perfeita quanto seus livros, até que a detetive surge para fazer 

perguntas sobre o seu passado, procurando desencavar uma complexa rede 

de segredos de que Alice sempre tentou fugir. 

Em A casa do lago, Kate Morton guia o leitor pelos meandros da me-

mória e da dissimulação, sem deixá-lo entrever nem por um momento o 

desenlace desta história encantadora e melancólica.
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O jardim esquecido

Dez anos após um trágico acidente, Cassandra sofre um novo baque com a 

morte de sua querida avó, Nell. Triste e solitária, ela tem a sensação de que 

perdeu tudo o que considerava importante. Mas o inesperado testamento 

deixado pela avó provoca outra reviravolta, desafiando tudo o que pensava 

que sabia sobre si mesma e sua família.

Ao herdar uma misteriosa casa na Inglaterra, um chalé no penhasco ro-

deado por um jardim abandonado, Cassandra percebe que Nell guardava 

uma série de segredos e fica intrigada sobre o passado da avó.

Enchendo-se de coragem, ela decide viajar à Inglaterra em busca de res-

postas. Suas únicas pistas são uma maleta antiga e um livro de contos de 

fadas escrito por Eliza Makepeace, autora vitoriana que desapareceu no 

início do século XX. Mal sabe Cassandra que, nesse processo, vai descobrir 

uma nova vida para ela própria.

A casa das lembrancas perdidas_480p.indd   478 08/09/21   17:37



A prisioneira do tempo

No verão de 1862, um grupo de jovens artistas liderado pelo talentoso e 

passional Edward Radcliffe segue para Birchwood Manor, uma bela casa 

de campo às margens do rio Tâmisa. O plano é passarem um mês isolados 

em uma aura de inspiração e criatividade. No entanto, ao fim do verão, 

uma mulher está morta e outra desaparecida, uma herança inestimável se 

perdeu, e a vida de Edward está arruinada.

Mais de 150 anos depois, Elodie Winslow, uma arquivista de Londres, 

descobre uma bolsa de couro contendo dois itens aparentemente sem co-

nexão: a fotografia de uma mulher de aparência impressionante, vestida 

em roupas vitorianas, e o caderno de desenho de um artista, que inclui o 

rascunho de uma grande casa à beira de um rio.

Por que Birchwood Manor parece tão familiar a Elodie? E quem é a linda 

mulher na fotografia? Será possível, depois de tanto tempo, desvendar seus 

segredos?

Narrado por diversos personagens ao longo das décadas, A prisioneira 

do tempo é uma história de assassinato, mistério e roubo, de arte, amor e 

perda. Entremeando cada página, há a voz de uma mulher que teve seu 

nome apagado da história, mas que assistiu a tudo de perto e mal pode 

esperar pela chance de contar sua versão dos fatos.
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