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Para meu irmão Doug e sua família,
Mary, Brian, Roslyn e Charles, que me mostraram

o que é coragem de verdade. Namastê.
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UM

S$ CC %$ P&'('$)* *&+,$**$ -+$ *$)'. assassinada, talvez tives-
se!comprado um presente de Natal para o marido, Richard. Talvez até 
tivesse ido à festa de #m de ano da #lha na Escola para Garotas da Srta. 
Edward. Se soubesse que seu #m estava próximo, talvez estivesse no tra-
balho, e não no quarto mais barato que o hotel Ritz oferecia. Mas o único 
#m que sabia estar próximo era o de seu relacionamento com um homem 
chamado Saul.

– E então, o que achou? Gostou? – perguntou ela, equilibrando o livro 
na barriga muito branca.

Saul o olhou, não pela primeira vez. Nos últimos dias, ela vinha retirando 
o livro da enorme bolsa a cada cinco minutos. Em reuniões de trabalho, 
jantares e corridas de táxi pelas ruas nevadas de Montreal, CC de Poitiers 
de repente se curvava e emergia triunfante, segurando sua criação como se 
fosse um milagre divino.

– Gostei da foto – respondeu Saul, ciente de que aquilo era um insulto.
Ele é que havia tirado a foto. Sabia que ela estava pedindo, implorando 

algo mais, mas sabia também que já não se importava em oferecer isso. E se 
perguntava quanto tempo ainda poderia passar com CC de Poitiers antes de 
se tornar uma versão dela. Não #sicamente, é claro. CC tinha quatro anos a 
menos que ele. Era magra, com os músculos de#nidos, dentes incrivelmente 
brancos e cabelos incrivelmente louros. Tocá-la era como acariciar uma 
camada de gelo. Havia uma beleza naquilo, certa fragilidade que ele achava 
atraente. Mas havia também perigo. Se algum dia ela se quebrasse, se ela se 
estilhaçasse, acabaria por rasgá-lo em pedaços.
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Mas o exterior dela não era o problema. Ao observá-la acariciar o livro 
com mais ternura do que jamais o acariciara, Saul teve medo de que a água 
gélida que a preenchia houvesse de alguma forma se in#ltrado nele, talvez 
durante o sexo, e agora o estivesse congelando pouco a pouco. Já não sentia 
mais o tórax.

Aos 52 anos, Saul Petrov vinha notando que os amigos não eram mais 
tão brilhantes, tão inteligentes nem tão magros. Na verdade, já começava 
a se cansar da maioria deles. E tinha /agrado um ou dois deles bocejando 
também. Os amigos estavam #cando gordos, carecas e entediantes, e suspei-
tava que o mesmo estivesse acontecendo com ele próprio. O problema não 
era que agora as mulheres raramente olhassem para Saul, que ele estivesse 
pensando em trocar o esqui downhill pelos cross-country ou que o médico 
tivesse solicitado o primeiro exame de próstata. Isso tudo ele podia aceitar. 
O que acordava Saul Petrov às duas da manhã e sussurrava em seus ouvidos 
com a mesma voz que durante a infância o avisava dos monstros debaixo 
da cama era a certeza de que as pessoas agora o achavam um chato. Em 
jantares, ele inspirava fundo o ar escuro da noite, tentando se convencer 
de que o bocejo prontamente abafado do seu companheiro de mesa tinha 
sido causado pelo vinho, pelo magret de canard ou pelo interior abafado do 
restaurante, já que os dois estavam embrulhados em seus suéteres.

Mas a voz continuava a rosnar, alertando-o dos perigos à frente. Do 
desastre iminente. De contar histórias repetidas, de receber atenção por 
cada vez menos tempo, de estar se acostumando a perceber expressões de 
enfado. De olhares discretos para o relógio – que horas seria razoável ir 
embora? De rostos observando ao redor, desesperados por uma companhia 
mais interessante.

Então ele permitira que CC o seduzisse. Seduzisse e devorasse, de modo 
que o monstro debaixo da cama se tornasse um monstro em cima da cama. 
Estava começando a suspeitar que aquela mulher egocêntrica havia #nal-
mente terminado de sugar tudo que podia do marido, até mesmo do desas-
tre que era sua #lha, e agora fazia o mesmo com ele.

Já havia se tornado cruel na companhia dela. E começara a desprezar a 
si mesmo. Mas não tanto quanto desprezava CC.

– É um livro brilhante – disse ela, ignorando Saul. – Sério. Quem não 
vai querer ler? – Ela sacudiu o volume perto do rosto dele. – Vão devorá-lo. 
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Tem tantas pessoas problemáticas por aí. – CC se virou e olhou pela janela 
do hotel para o prédio em frente, como se estivesse contemplando essas 
pessoas. – Eu escrevi por elas. 

E, ao dizer isso, CC se voltou para ele com os olhos muito abertos e 
sinceros.

Ela realmente acredita nisso?, perguntou-se Saul.
Ele havia lido o livro, é claro. O título era Mantenha a calma, o mesmo 

nome da empresa fundada por CC alguns anos antes – uma piada, consi-
derando-se a pilha de nervos que era aquela mulher. As mãos tensas e ner-
vosas, sempre arrumando e endireitando as coisas. As respostas cortantes, 
a impaciência que resvalava em raiva.

Calma não era uma palavra aplicável a CC de Poitiers, apesar de seu 
exterior plácido e frio.

Ela havia oferecido o livro a todas as editoras, começando pelas mais 
proeminentes de Nova York e terminando na Publications Réjean et Maison 
des Cartes, em St. Polycarpe, um vilarejo do tamanho de um al#nete locali-
zado às margens da via expressa que ligava Montreal a Toronto.

Todas recusaram, imediatamente reconhecendo o manuscrito como 
uma mistureba de #loso#as ridículas de autoajuda embaladas em supostos 
ensinamentos budistas e hindus cuspidas por uma mulher que, na foto de 
capa, parecia capaz de devorar os próprios #lhos.

“Nenhuma droga de iluminação”, dissera ela a Saul em seu escritório 
em Montreal no dia em que várias cartas com respostas negativas chega-
ram, rasgando-as em pedaços e os jogando no chão para os empregados 
limparem. “Este mundo está perdido, vou te contar. As pessoas são cruéis 
e insensíveis, só querem ferrar com as outras. Não existe mais amor nem 
compaixão. Isto aqui”, ela brandiu o livro no ar violentamente, como se fosse 
um martelo mítico ancestral avançando sobre uma bigorna implacável, “vai 
ensinar as pessoas a encontrar a felicidade”.

Ela falava baixo, as palavras oscilando sob o peso do veneno. CC publi-
cara o livro por conta própria, fazendo questão de que saísse a tempo do 
Natal. E, embora a obra falasse muito sobre luz, Saul achou interessante e 
irônico que, por um acaso, fosse lançada no solstício de inverno. O dia mais 
escuro do ano.

Ele não se conteve:
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– Qual é mesmo a editora? – Ela #cou em silêncio. – Ah, lembrei. Nin-
guém quis publicar. Deve ter sido horrível. – Ele fez uma pausa, pensando se 
deveria en#ar o dedo ainda mais fundo na ferida. Ah, sim. Deveria. – Como 
você se sentiu?

Aquela careta foi imaginação dele?
Mas CC manteve o silêncio eloquente, o rosto impassível. As coisas e 

pessoas de que ela não gostava simplesmente deixavam de existir. E isso 
incluía o marido e a #lha. Incluía tudo que lhe era desagradável, as críticas, 
as palavras ríspidas que não fossem ditas por ela, assim como emoções. CC 
vivia, como Saul bem sabia, em um mundo só dela, onde era perfeita e podia 
esconder seus sentimentos e suas falhas.

Quanto tempo levaria para aquele mundo explodir? Ele queria estar por 
perto para ver. Mas não tão perto assim.

As pessoas são cruéis e insensíveis, ela dissera. Cruéis e insensíveis. Não 
fazia muito tempo, antes de assinar o contrato como seu fotógrafo freelance 
e virar amante dela, Saul considerava o mundo um lugar bonito. Todas as 
manhãs, acordava cedo para começar um novo dia em que tudo parecia 
possível. Via como Montreal era encantadora. Via as pessoas sorrindo umas 
para as outras ao comprar cappuccinos, /ores frescas ou baguetes. No ou-
tono, via as crianças colhendo castanhas caídas para jogar conkers. Via as 
senhoras idosas caminhando de braços dados pela rua.

Ele não era tão idiota nem tão cego a ponto de não ver também os ho-
mens e mulheres sem-teto ou os rostos quebrantados que remetiam a uma 
noite longa e vazia e a um dia ainda mais longo pela frente.

Mas, no fundo, acreditava que o mundo era um lugar encantador. E suas 
fotos re/etiam isso, capturavam a luz, o brilho, a esperança, bem como as 
sombras que naturalmente desa#avam a luz.

Ironicamente, essa tinha sido a qualidade que chamara a atenção de CC 
e a levara a oferecer o trabalho a ele. Uma matéria em uma revista de moda 
o havia descrito como um dos fotógrafos “mais requisitados do momento”, 
e CC sempre queria o melhor. Era por isso que eles sempre pegavam um 
quarto no Ritz. Um quarto apertado e mal-iluminado em um andar baixo, 
sem vista nem charme, mas no Ritz. CC colecionava os xampus e outros 
artigos de toalete do hotel para provar seu valor, assim como colecionava 
Saul. Usava aqueles objetos só para demonstrar algo obscuro a pessoas que 
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não davam a mínima e fazia a mesma coisa com ele. Depois, em algum 
momento, ela descartava tudo. Do mesmo jeito que havia deixado de lado 
o marido, do mesmo jeito que ignorava e ridicularizava a #lha.

O mundo era um lugar cruel e insensível.
E agora Saul acreditava nisso.
Ele odiava CC de Poitiers.
Levantou-se da cama e a deixou ali admirando o livro, seu verdadeiro 

amante. Quando ele olhou para ela, CC parecia entrar e sair de foco. In-
clinou a cabeça de lado, pensando se tinha, mais uma vez, exagerado na 
bebida. Ela parecia borrada, depois nítida, como se ele estivesse olhando 
através de um prisma para duas mulheres diferentes, uma linda, glamourosa 
e cheia de vida e a outra esquálida e desgastada. E perigosa.

– O que é isso? – perguntou Saul, pegando do lixo um portfólio.
Na mesma hora ele reconheceu que era a apresentação do trabalho de 

um artista. Tinha sido bela e cuidadosamente encadernada e impressa em 
papel de alta qualidade. Folheou o volume e #cou sem fôlego com o que viu.

Uma série de trabalhos luminosos brilhava no papel. Saul sentiu uma 
agitação no peito. Eles mostravam um mundo tão belo quanto ferido, mas, 
sobretudo, um mundo onde a esperança e o afeto ainda existiam. Aquele era 
claramente o mundo que o artista via todos os dias, onde ele vivia – assim 
como Saul um dia tinha vivido em um mundo cheio de luz e esperança.

As obras pareciam simples, mas na verdade eram muito complexas. Ima-
gens e cores tinham sido sobrepostas umas às outras. Horas e horas, dias e 
dias deviam ter sido gastos em cada uma delas para que o efeito desejado 
fosse atingido.

Saul observou a obra que tinha diante de si naquele momento. Uma 
árvore majestosa se elevava até o céu, como se procurasse o sol. De alguma 
forma, o artista havia capturado a sensação de movimento sem tornar a 
imagem desorientadora. Pelo contrário: era graciosa, tranquila e, acima de 
tudo, poderosa. As pontas dos galhos pareciam derreter ou sair de foco, 
como se mesmo em sua con#ança e em seu desejo trouxessem em si uma 
pequena dúvida. Era brilhante.

Saul esqueceu CC completamente. Ele subiu naquela árvore, o tronco ás-
pero quase lhe fazendo cócegas, como se estivesse no colo do avô e sentisse 
sua barba por fazer. Como o artista tinha alcançado aquele efeito?
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Não conseguiu identi#car a assinatura. Folheou as páginas e, lenta-
mente, sentiu um sorriso se abrir no rosto gelado, alcançando seu coração 
endurecido.

Talvez um dia, se conseguisse se livrar de CC, pudesse retomar seu tra-
balho pessoal e fazer coisas assim.

Saul exalou toda a escuridão alojada no peito.
– E aí, gostou? – perguntou CC, balançando o livro para ele.
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DOIS

C)'$ 0$*('+ . 1.2(.*'. 3&4 3+'%.%&,  tentando não rasgar o chi5on 
branco. A apresentação de Natal já havia começado. Ela ouvia as me-
ninas menores cantando “Bate o sino pequenino”, embora na verdade 
parecessem dizer, de maneira suspeita, “Bate o sino bem nutrido”. Por 
um segundo Crie se perguntou se era uma indireta. Estavam zombando 
dela? Mas logo afastou o pensamento e continuou a se vestir, cantarolan-
do baixinho.

– Quem está fazendo isso? – ecoou a voz de madame Latour, a professora 
de música, na sala cheia e agitada. – Quem está cantarolando?

O animado rosto aquilino da professora apareceu no canto para onde 
Crie tinha ido discretamente a #m de se trocar sozinha. Por instinto, Crie 
agarrou a fantasia e tentou cobrir o corpo seminu de 14 anos. Claro que era 
impossível: muito corpo para pouco chi5on.

– É você?
Crie apenas olhou para a professora, assustada demais para responder. 

Bem que a mãe avisara. Tinha dito a ela para nunca cantar em público.
Mas agora, traída por um coração alegre, havia deixado escapar aquele 

som baixinho.
Madame Latour olhou para a garota obesa e se sentiu mal. Ela tinha um 

corpo rechonchudo, cheio de dobrinhas, que escondiam a roupa de baixo. 
O rosto petri#cado da menina a encarava #xamente. Monsieur Drapeau, 
o professor de ciências, comentara que Crie era a melhor aluna da turma, 
embora um colega cruel tivesse dito que ela certamente havia devorado os 
livros quando ele abordara o tópico “vitaminas e minerais”.
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Mesmo assim, lá estava ela na apresentação de #m de ano, então talvez 
estivesse saindo do casulo, ainda que isso demandasse um esforço imenso.

– É melhor correr. Você vai entrar daqui a pouco.
A professora foi embora sem esperar resposta.
Crie estava na Escola para Garotas da Srta. Edward fazia cinco anos, 

mas aquela era sua primeira apresentação de Natal. Nos anos anteriores, 
enquanto os outros alunos confeccionavam fantasias, ela murmurava des-
culpas. Ninguém nunca tinha tentado fazê-la mudar de ideia. Em vez disso, 
Crie havia recebido a tarefa de ligar as luzes do palco, já que, segundo ma-
dame Latour, levava jeito para coisas técnicas. Coisas inanimadas, para ser 
mais preciso. Então, todo #m de ano, Crie assistia às apresentações sozinha 
no escuro dos bastidores, enquanto garotas lindas, sorridentes e talentosas 
dançavam e cantavam a história do milagre de Natal, aquecendo-se na luz 
que Crie oferecia a elas.

Mas não dessa vez.
Ela vestiu a fantasia e se olhou no espelho. Um enorme /oco de neve 

de chi5on a encarou de volta. Estava esplêndida. As outras garotas tinham 
recebido a ajuda das mães, mas Crie havia feito tudo sozinha. Para surpreen-
der mamãe, dissera a si mesma, tentando abafar outra voz em sua cabeça.

Quando olhava o tecido de perto, via pequenas manchas de sangue nos 
pontos em que seus dedos haviam se atrapalhado com a agulha, fazendo 
com que ela se espetasse. Mas Crie tinha perseverado até #nalmente termi-
nar a fantasia. Então tivera um insight. Na verdade, a ideia mais brilhante 
de todos os seus 14 anos.

A mãe reverenciava a luz, ela sabia disso. A luz era, Crie tinha escutado 
a vida toda, aquilo a que todos almejavam. Por isso o aperfeiçoamento es-
piritual se chamava iluminação. Por isso ser brilhante era o mesmo que ser 
inteligente. E por isso as pessoas magras eram bem-sucedidas. A#nal, elas 
não bloqueavam a luz com seu tamanho.

Era tão óbvio.
E agora Crie interpretaria um /oco de neve. A mais clara e leve de todas 

as intempéries. Seu brilho próprio? Tinha ido à loja de 1,99 e comprado um 
potinho de purpurina com a mesada. Até conseguira passar direto, #rme e 
forte, pelas barras de chocolate. Crie já estava de dieta fazia um mês e tinha 
certeza de que logo a mãe notaria.
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Havia passado a cola e a purpurina e agora observava o resultado.
Pela primeira vez na vida, Crie se achou bonita. E sabia que, dentro de 

apenas alguns minutos, a mãe acharia o mesmo.

C6.). M&))&7 &68&+ 9&) $2()$ &* 4&2('28&* congelados na 
janela da sala, contemplando o vilarejo de :ree Pines. Inclinando-se para 
a frente, raspou um pouco do gelo do vidro. Agora que eles tinham algum 
dinheiro, pensou, precisava trocar as janelas. Mas, embora soubesse que isso 
era o mais sensato a fazer, suas decisões não costumavam ser muito sensatas. 
Ao menos nisso combinavam com a vida dela. E agora, observando o globo 
de neve que havia se tornado :ree Pines, pensou que adorava olhar para a 
paisagem através dos belos desenhos que o gelo fazia no vidro antigo.

Tomando um gole de chocolate quente, observou os moradores encapo-
tados passearem pela neve que caía devagar, acenando uns para os outros 
com as mãos enluvadas e de vez em quando parando para conversar, as 
palavras saindo em meio a nuvens de vapor como se fossem personagens 
de quadrinhos. Alguns iam até o Bistrô do Olivier para tomar um café au 
lait, outros precisavam de pão fresco ou de uma pâtisserie da boulangerie 
da Sarah. A livraria Livros da Myrna, Novos e Usados, ao lado do bistrô, já 
tinha fechado. Com uma pá, monsieur Béliveau retirava a neve da calçada 
da mercearia e acenava para o grande e dramático Gabri, que atravessava 
correndo o jardim da pousada, na esquina. 

Para um estranho, aquelas pessoas seriam anônimas e até mesmo as-
sexuadas. No inverno da província do Quebec, todos #cavam parecidos. 
As pessoas formavam grandes massas agasalhadas, abafadas por penas de 
ganso ou forro sintético, e caminhavam como pinguins. Os magros pare-
ciam gordos, e os gordos, enormes. Era como se todo mundo fosse mais ou 
menos igual. A única diferença eram os chapéus. Clara viu o gorro verde 
com pompom de Ruth acenar para a boina multicolorida de Wayne, trico-
tada por Pat em longas noites de outono. Todas as crianças dos Lévesques 
usavam tons de azul enquanto patinavam de lá pra cá no lago congelado, 
perseguindo um disco de hóquei. A pequena Rose tremia tanto no gol 
que Clara via a touquinha azul-piscina dela tremelicando. Mas os irmãos 
a amavam – cada vez que corriam na direção dela, #ngiam tropeçar e, em 
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vez de dar uma tacada violenta, deslizavam devagar até ela, até que todos 
terminavam num amontoado confuso e feliz na cara do gol. Parecia uma 
daquelas imagens de paisagem da Currier and Ives que Clara observava por 
horas a #o quando era criança e nas quais sonhava entrar.

:ree Pines estava vestida de branco. Nas últimas semanas, a neve havia 
alcançado 30 centímetros e todas as casas ao redor do gramado central 
tinham recebido um toque do mais puro branco. A fumaça das chaminés 
/utuava como se as casas estivessem respirando e falando, e guirlandas de 
Natal enfeitavam portas e portões. À noite, a pacata vila da região de Eas-
tern Townships brilhava com as luzes das decorações de Natal. Uma leve 
agitação tomava conta do local enquanto crianças e adultos se preparavam 
para o!grande dia.

– Talvez o carro dela tenha enguiçado – disse Peter, marido de Clara, 
entrando na sala.

Alto e magro, ele parecia um executivo da revista Fortune, assim como 
o pai. Mas Peter passava os dias debruçado sobre um cavalete, sujando os 
cachos grisalhos de tinta a óleo enquanto criava, devagar, obras de arte abs-
trata minuciosamente detalhadas que eram vendidas para colecionadores 
internacionais por milhares de dólares. No entanto, como ele produzia ape-
nas uma ou duas por ano, o casal vivia em constante penúria – até pouco 
antes, pelo menos. As pinturas de Clara, que mostravam úteros guerreiros 
e árvores derretendo, ainda não haviam encontrado um mercado.

– Ela vai vir – disse Clara.
Peter #tou os olhos azuis e calorosos da esposa e aqueles cabelos outrora 

escuros que também já estavam #cando grisalhos, embora ela ainda não 
tivesse chegado aos 50. Clara estava começando a engordar na barriga e nas 
coxas e nos últimos tempos vinha falando em voltar para as aulas de ginás-
tica de Madeleine. Ele era esperto o bastante para não responder quando 
ela lhe perguntava se era uma boa ideia.

– Tem certeza que eu não posso ir? – perguntou ele, mais por educação 
do que por um real desejo de se espremer no perigosíssimo carro de Myrna 
para ir sacolejando até a cidade.

– Claro que tenho. Eu vou comprar o seu presente de Natal. Além disso, 
não tem lugar no carro para Myrna, eu, você e os presentes. Teríamos que 
deixar você em Montreal.
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Um carro minúsculo parou diante do portão aberto e dele saiu uma 
enorme mulher negra. Aquela era a parte preferida de Clara, ver Myrna 
entrar e sair daquele carrinho. Clara tinha certeza de que Myrna era maior 
que o veículo. No verão, era um acontecimento vê-la se contorcer enquan-
to o vestido subia até a cintura. Myrna apenas ria. No inverno era ainda 
mais divertido, já que ela usava uma parca rosa exuberante e quase dobrava 
de!tamanho.

“Eu sou das ilhas, garota”, dissera ela. “Sou friorenta.”
“Você é da ilha de Montreal”, contestara Clara.
“É verdade”, admitira Myrna, com uma risada. “Mas do extremo sul. O 

inverno é o único momento do ano em que a minha pele #ca rosada. O que 
você acha? Eu consigo passar?”

“Passar pelo quê?”
“Por branca.”
“E você quer?”
Myrna de repente olhara séria para a amiga, depois sorrira.
“Não. Não, não mais.”
Ela parecera satisfeita e até um pouco surpresa com a própria resposta.
Agora, envolta em camadas de cachecóis em cores vivas, usando um 

gorro roxo com pompom laranja, Myrna avançava ruidosamente até a casa 
pelo caminho recém-aberto na neve.

Elas logo estariam em Montreal. Era uma viagem curta, de menos de 
uma hora e meia, mesmo com neve. Clara estava ansiosa pela tarde de com-
pras, mas o ponto alto da viagem (de todas as viagens a Montreal naquela 
época, aliás) era um segredo dela. Um deleite particular. Clara Morrow es-
tava louca para ver a vitrine de Natal da Ogilvy.

A consagrada loja de departamentos no centro de Montreal tinha a vi-
trine de Natal mais mágica do mundo. Em meados de novembro, a vitrine 
#cava vazia e as enormes vidraças eram cobertas por papel. Então a brin-
cadeira começava: quando as maravilhas do #m do ano seriam reveladas? 
Durante a infância, Clara #cava mais animada com isso do que com o Papai 
Noel. Quando ouvia falar que a Ogilvy havia #nalmente retirado o papel, 
corria para o centro e ia direto conferir a vitrine encantada.

E lá estava ela, sempre. Clara corria até a loja, mas parava de repente, 
pouco antes de a vitrine entrar em seu campo de visão. Fechava os olhos e se 
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recompunha, para depois dar um passo à frente e abri-los. Ali estava: a vila 
de Clara. O lugar para onde a garotinha sensível ia quando as decepções e 
a crueldade crescente a atordoavam. Fosse verão ou inverno, bastava fechar 
os olhos para ver a vitrine. Com ursos bailarinos, patos patinadores e sapos 
em trajes vitorianos pescando do alto de uma ponte. À noite, quando os es-
píritos grunhiam, bufavam e arranhavam o chão do quarto com suas garras, 
ela fechava os olhinhos azuis com força e entrava pela janela mágica da vila, 
onde eles nunca a encontrariam, porque a bondade era a guardiã da entrada.

Mais tarde na vida, uma coisa maravilhosa aconteceu. Ela se apaixo-
nou por Peter Morrow e decidiu adiar os planos de #car famosa em Nova 
York. Em vez disso, concordou em se mudar para um vilarejo no sul de 
Montreal. Era uma região com a qual a garota da cidade não estava fa-
miliarizada, mas o amor que sentia por Peter era tão grande que ela nem 
sequer!hesitou.

E foi assim que, 26 anos antes, a inteligente e cética estudante de artes 
recém-formada desceu de seu carro barulhento e começou a chorar.

Peter a havia levado para a vila encantada de sua infância. A vila que ela 
havia esquecido na atitude e importância da vida adulta. No #m das contas, 
a vitrine de Natal da Ogilvy era real e se chamava :ree Pines. Eles compra-
ram uma casinha em frente à praça central e criaram uma vida mais mágica 
do que Clara jamais imaginaria.

Alguns minutos depois, Clara abriu o zíper da parca no calor do carro e 
#cou vendo a paisagem nevada do campo passar pela janela. Aquele era um 
Natal especial por razões tanto trágicas quanto maravilhosas. Sua querida 
amiga e vizinha Jane Neal tinha sido assassinada pouco mais de um ano 
antes, deixando todo o seu dinheiro para Clara. No Natal anterior, Clara 
ainda estava culpada demais para gastá-lo, com a sensação de que havia 
lucrado com a morte de Jane.

Myrna olhou para Clara e seus pensamentos viajaram pelos mesmos 
caminhos. Lembrou-se da querida amiga Jane Neal e do conselho que dera 
a Clara depois do assassinato. Myrna estava acostumada a dar conselhos. 
Havia sido psicóloga em Montreal, até perceber que a maioria dos pacientes 
não queria melhorar de verdade. Queria um comprimido e a garantia de que 
o problema não era culpa deles.

Então Myrna largou tudo e foi embora. Encheu o carrinho vermelho de 
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livros e roupas e atravessou a ponte, indo da ilha de Montreal rumo à fron-
teira com os Estados Unidos. Ia se sentar numa praia da Flórida e descobrir 
o que fazer.

Mas o destino – e a fome – intervieram. Myrna estava em sua jornada ha-
via apenas uma hora e meia, dirigindo sem pressa por estradinhas pitores-
cas, quando de repente sentiu fome. Subindo uma colina, ao longo de uma 
via esburacada, encontrou uma cidadezinha escondida entre montanhas 
e /orestas. Ficou tão surpresa e arrebatada que parou e desceu do carro. 
Era #m de primavera e o sol estava começando a ganhar força. Um riacho 
desaguava a partir de um velho moinho de pedra, passava por uma capela 
de madeira branca e serpenteava ao redor de um dos lados do vilarejo. A 
vila era um círculo de onde saíam estradas de terra nas quatro direções. No 
meio havia uma praça com um amplo gramado, cercado por casas antigas, 
algumas no estilo quebequense – com telhados de metal inclinados e águas-
-furtadas estreitas – e outras de tábuas de madeira, com amplos alpendres. E 
pelo menos uma delas era de pedra, construída à mão com pedras retiradas 
dos campos por algum pioneiro que tentava se antecipar ao inverno devas-
tador que se aproximava.

Ela viu um laguinho na praça e três pinheiros majestosos em uma ex-
tremidade.

Myrna pegou o mapa do Quebec. Após alguns minutos, dobrou-o cui-
dadosamente e se recostou no carro, maravilhada. O vilarejo não estava 
no mapa. Ele mostrava lugares que não existiam fazia décadas, inclusive 
minúsculas vilas de pescadores e qualquer comunidade com pelo menos 
duas casas e uma igreja.

Mas não aquela.
Myrna viu moradores cuidando do jardim, passeando com o cachorro 

e lendo em um banco perto do laguinho. Talvez o lugar fosse como Briga-
doon. Talvez só aparecesse a cada poucos anos e apenas para as pessoas que 
precisavam vê-lo. Mesmo assim, Myrna hesitou. Certamente o local não 
teria o que ela buscava. Quase deu meia-volta na direção de Williamsburg, 
que estava no mapa, mas decidiu arriscar.

:ree Pines tinha, sim, o que ela tanto queria.
Tinha croissants e café au lait. Bife com fritas e !e New York Times. Uma 

padaria, um bistrô, uma pousada e uma mercearia. Paz, calma e risadas. 
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Uma grande alegria, uma grande tristeza e a habilidade de aceitar as duas. 
Companheirismo e gentileza.

E tinha uma loja vazia com um lo; no segundo andar. Esperando. Por ela.
Myrna nunca mais saiu de lá.
Em apenas uma hora, ela foi de um mundo de reclamações a um mun-

do de satisfação. E isso já fazia seis anos. Agora ela oferecia livros novos e 
usados, além de conselhos batidos.

“Pelo amor de Deus, acorda pra vida”, tinha sido seu conselho a Clara. 
“Já faz meses que a Jane morreu. Você ajudou a esclarecer o assassinato. E 
sabe muito bem que Jane #caria irritada de saber que te deu todo o dinheiro 
dela para você não aproveitar nada. Ela devia ter dado para mim.” Myrna 
balançara a cabeça, #ngindo perplexidade. “Eu saberia o que fazer com essa 
grana. Já estaria na Jamaica, com um rastafári bem gato, um bom livro…”

“Espera aí. Você estaria com um cara gato e lendo um livro ao mesmo 
tempo?”

“Ué, eles têm funções diferentes. Por exemplo, os homens são ótimos 
duros, já os livros não.”

Clara dera risada. Elas compartilhavam um desprezo por livros de capa 
dura, que eram difíceis de segurar, principalmente na cama.

Então Myrna havia convencido a amiga a aceitar a morte de Jane e gastar 
o dinheiro. E era o que Clara planejava fazer hoje. Finalmente, o banco de 
trás do carro receberia pesadas sacolas de papel coloridas, decoradas com 
alças de tecido e nomes em alto-relevo como Holt Renfrew e Ogilvy. Nem 
um único saco plástico amarelo /uorescente da loja de 1,99 – embora, no 
fundo, Clara adorasse bugigangas.

E4 3.*., P$($) &68&+ 9$6. <.2$6.,   tentando se obrigar a se le-
vantar para fazer algo produtivo. Entrar no estúdio e trabalhar no quadro 
que estava pintando. Então notou que o gelo tinha sido raspado de uma 
parte da janela. Em formato de coração. Sorriu e aproximou os olhos, ob-
servando :ree Pines tocar sua vida tranquila. Então ergueu o olhar para a 
velha casa labiríntica da colina. A antiga casa dos Hadleys. Enquanto olhava, 
o gelo voltou a crescer, preenchendo seu coração.
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