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1

NO DIA DA tragédia, os meninos da Escola Windfield estavam con-
finados em seus quartos. 

Era um sábado quente de maio. Normalmente, passariam a tarde no 
campo do lado sul, alguns jogando críquete e outros assistindo ao jogo da 
beira ensombreada do Bishop’s Wood. Mas um crime fora cometido. Seis 
sobe ranos de ouro haviam sido roubados da escrivaninha do Dr. Offerton, 
o professor de latim, e a escola inteira estava sob suspeita. Todos os meni-
nos ficariam detidos em seus quartos até que o ladrão fosse descoberto. 

Micky Miranda estava sentado a uma mesa com as iniciais de gerações 
de estudantes entediados gravadas. Tinha nas mãos uma publicação do 
governo, Equipamento de infantaria. As gravuras de espadas, mosque tes e 
rifles costumavam fasciná-lo, mas agora sentia calor demais para se con-
centrar. No outro lado da mesa, seu colega de quarto, Edward Pilaster, 
levantou os olhos de um livro de exercícios de latim. Estava copiando a 
tradução de Micky de uma página de Plutarco e apontou com um dedo 
sujo de tinta. 

– Não consigo ler esta palavra – disse Edward. 
Micky deu uma olhada. 
– Decapitado – disse ele. – É a mesma palavra em latim, decapitare. 
Micky achava latim fácil, talvez porque muitas palavras eram parecidas 

com o espanhol, sua língua materna. 
A pena de Edward continuou a riscar o papel. Micky levantou-se, in-

quieto, e foi até a janela aberta. Não havia brisa. Seus olhos percorreram, 
ansiosos, o pátio do estábulo até o bosque. Havia uma piscina natural en-
sombreada numa pedreira abandonada na extremidade norte do Bishop’s 
Wood. A água era fria e profunda...

– Vamos nadar – propôs ele, subitamente. 
– Não podemos – respondeu Edward. 
– Poderíamos sair pela sinagoga. 
A “sinagoga” era o quarto ao lado, partilhado por três garotos judeus. 

A Escola Windfield ensinava teologia, mas praticava a tolerância religiosa, 
motivo pelo qual atraía pais judeus, a família metodista de Edward e o pai 
católico de Micky. Mas, apesar do posicionamento oficial da escola, os ga-
rotos judeus sofriam certa perseguição. 
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– Passamos pela janela deles, descemos para o telhado da lavanderia, 
chegamos ao pátio pelo lado sem janelas da estrebaria e corremos para o 
bosque – acrescentou Micky.

Edward parecia assustado. 
– Vai levar a Listradora se for apanhado. 
A Listradora era a vara de freixo usada pelo diretor, o Dr. Poleson. A 

punição por violar o castigo eram doze golpes dolorosos. Micky já fora 
açoitado uma vez por jogar a dinheiro, e ainda estremecia quando lem-
brava. Mas a possibilidade de ser apanhado era remota, e a perspectiva de 
se despir e entrar nu na piscina natural era tão imediata que ele quase podia 
sentir a água fria em sua pele suada. 

Olhou para o seu companheiro de quarto. Não gostavam muito de Ed-
ward na escola: era preguiçoso demais para ser um bom aluno, desajeitado 
demais para se sair bem nos esportes e egoísta demais para ser popular. 
Micky era o único amigo de Edward, que odiava quando ele passava algum 
tempo na companhia de outros garotos. 

– Vou perguntar se Pilkington quer ir – disse Micky, encaminhando-se 
para a porta. 

– Não, não faça isso – interveio Edward, nervoso. 
– Por que não? – indagou Micky. – Você é um medroso. 
– Não sou medroso – protestou Edward, sem soar convincente. – Preciso 

acabar meu dever de latim. 
– Então acabe enquanto vou nadar com Pilkington. 
Edward se manteve obstinado por mais um momento, depois acabou 

cedendo, embora com relutância.
– Está bem, vou com você. 
Micky abriu a porta. Ouvia-se um burburinho por todo o prédio, mas 

não se via nenhum professor no corredor. Ele correu para o quarto ao lado. 
Edward seguiu-o. 

– Olá, hebreus – disse Micky. 
Dois dos meninos jogavam cartas à mesa. Fitaram-no por um mo mento, 

depois continuaram o jogo, sem comentar nada. O terceiro, o Gordo Green-
bourne, comia bolo. A mãe lhe mandava comida o tempo todo. 

– Olá, vocês dois – cumprimentou ele, afável. – Querem bolo? 
– Por Deus, Greenbourne, você come como um porco – disse Micky. 
O Gordo deu de ombros e tornou a se concentrar no bolo. Era alvo de 

muita zombaria, porque, além de gordo, era judeu, mas nada parecia afe-
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tá-lo. Diziam que seu pai era o homem mais rico do mundo, e talvez isso o 
tornasse imune aos insultos, pensou Micky. 

Micky foi até a janela, abriu-a e olhou ao redor. O pátio do estábulo es-
tava deserto. 

– O que vocês vão fazer? – perguntou o Gordo.
– Vamos nadar – respondeu Micky. 
– Serão açoitados. 
– Sei disso – murmurou Edward, lamuriento. 
Micky sentou no peitoril da janela, ficou de bruços, esticou-se de costas e 

caiu pelos poucos centímetros que o separavam do telhado inclinado da la-
vanderia. Teve a impressão de ouvir uma telha partir, mas o telhado aguen-
tou seu peso. Ergueu a cabeça e viu Edward a fitá-lo na maior ansiedade. 

– Desça logo! – disse Micky. 
Ele escorregou pelo telhado e aproveitou um cano de escoamento conve-

niente para chegar ao chão. Um minuto depois, Edward estava a seu lado. 
Micky espiou pelo canto da parede da lavanderia. Não havia ninguém 

à vista. Sem hesitar, disparou pelo pátio do estábulo e entrou no bosque. 
Continuou a correr entre as árvores até julgar que ninguém mais podia 
avistá-lo dos prédios da escola, e só então parou para descansar. Edward 
parou ao seu lado. 

– Conseguimos! – exclamou Micky. – Não fomos vistos! 
– Provavelmente seremos apanhados na volta – respondeu Edward, 

sombrio. 
Micky sorriu. Edward tinha uma típica aparência inglesa: cabelos lou-

ros lisos e olhos azuis, um nariz grande como uma faca de lâmina larga. 
Era alto, de ombros largos, forte, mas sem muita coordenação. Não tinha 
a menor noção de elegância e usava suas roupas de qualquer maneira. Ele 
e Micky tinham a mesma idade, 16 anos, mas sob outros aspectos eram 
muito diferentes. Micky tinha cabelos pretos cacheados e olhos escuros, era 
meticuloso com a aparência e detestava andar desarrumado ou sujo.

– Confie em mim, Pilaster – disse Micky. – Não cuido sempre de você? 
Edward sorriu, mais calmo. 
– Está bem. Vamos embora. 
Seguiram por uma trilha quase indiscernível através do bosque. Estava 

um pouco mais fresco sob as folhas das faias e dos olmos, e Micky começou 
a se sentir melhor. 

– O que vai fazer neste verão? – perguntou a Edward. 
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– Costumamos ir para a Escócia em agosto. 
– Sua família tem um pavilhão de tiro lá? 
Micky absorvera o jargão da classe alta inglesa e sabia que “pavilhão de 

tiro” era o termo correto, mesmo que o pavilhão em questão fosse um cas-
telo de cinquenta cômodos. 

– Eles alugam um lugar – explicou Edward. – Mas não caçamos nada. 
Meu pai não é um esportista, sabe? 

Micky percebeu um tom defensivo na voz de Edward e tentou analisar 
seu significado. Sabia que a aristocracia inglesa gostava de atirar em aves 
em agosto e caçar raposas durante todo o inverno. Também sabia que os 
aristocratas não enviavam seus filhos para aquela escola. Os pais dos me-
ninos de Windfield eram homens de negócios e engenheiros, não condes e 
bispos, e homens assim não tinham tempo para desperdiçar com caçadas 
e tiro ao alvo. Os Pilasters eram banqueiros e, quando Edward dizia “Meu 
pai não é um esportista”, estava reconhecendo que sua família não ocupava 
uma posição muito alta na hierarquia social. 

Micky achava divertido que os ingleses tivessem mais respeito pelos 
ociosos do que pelos trabalhadores. No país de Micky, não respeitavam 
nem os nobres sem objetivos nem os homens de negócios que trabalhavam 
com afinco. O povo de Micky respeitava o poder acima de tudo. Se um ho-
mem tinha o poder de controlar outros – para alimentá-los ou deixá-los à 
míngua, aprisioná-los ou libertá-los, matá-los ou permitir que vivessem –, 
de que mais precisava?

– E você? – indagou Edward. – Onde vai passar o verão? 
Micky queria mesmo que ele fizesse essa pergunta. 
– Aqui – respondeu. – Na escola. 
– Vai passar as férias inteiras na escola outra vez? 
– Tenho que passar. Não tenho como ir para casa. A viagem leva seis se-

manas. Preciso começar a voltar antes mesmo de chegar lá. 
– Meu Deus, isso não é fácil! 
Na verdade, Micky não estava com a menor vontade de ir. Desde que a 

mãe morrera, detestava sua casa. Agora havia apenas homens lá: o pai, o 
irmão mais velho, Paulo, alguns tios e primos e quatrocentos vaqueiros. 
Papa era um herói para os homens e um estranho para Micky: frio, ina-
cessível, impaciente. Mas o maior problema era o irmão de Micky. Paulo 
era estúpido, mas forte. Odiava Micky por ser mais inteligente e gostava de 
humilhar o irmão caçula. Nunca perdia a oportunidade de provar a todos 
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que Micky não era capaz de laçar novilhos, domar cavalos ou matar uma 
cobra com um tiro na cabeça. Sua brincadeira predileta era assustar o ca-
valo de Micky para que disparasse. Micky fechava os olhos e segurava as ré-
deas com toda a força, apavorado, enquanto o animal corria pelos pampas, 
frenético, até se exaurir. Não, Micky não queria voltar para casa nas férias. 
Mas também não queria ficar na escola. O que ele realmente desejava era 
ser convidado para passar o verão com a família Pilaster. 

Edward, porém, não fez a sugestão de imediato, e Micky abandonou o 
assunto. Tinha certeza de que tornaria a surgir. 

Pularam uma cerca de estacas podres e subiram por uma colina baixa. 
Quando chegaram ao topo, avistaram a piscina natural. As faces cortadas 
da pedreira eram íngremes, mas os meninos ágeis conseguiam encontrar 
um meio de descer. Lá embaixo havia um poço fundo de água verde e turva 
que continha sapos, rãs e uma ou outra cobra-d’água. 

Para a surpresa de Micky, três garotos já estavam ali. 
Ele estreitou os olhos por causa da claridade do sol refletida na superfície 

e observou os meninos nus. Todos os três eram do quarto ano da Windfield. 
A cabeleira ruiva pertencia a Antonio Silva, que, apesar dos cabelos, era 

um compatriota de Micky. O pai de Tonio não possuía tantas terras quanto 
o de Micky, mas os Silvas moravam na capital e tinham amigos influentes. 
Como Micky, Tonio não podia ir para casa nas férias, mas era bastante afor-
tunado por ter amigos na embaixada de Córdoba em Londres, assim não 
precisava ficar na escola durante todo o verão. 

O segundo menino era Hugh Pilaster, primo de Edward. Não existia 
qualquer semelhança entre eles: Hugh tinha cabelos pretos, feições deli-
cadas e impecáveis, e quase sempre exibia um sorriso malicioso. Edward 
ressentia-se por Hugh ser um bom aluno e fazer com que ele parecesse o 
burro da família. 

O outro era Peter Middleton, um garoto um pouco tímido, sempre co-
lado no confiante Hugh. Todos os três tinham os corpos brancos e sem 
pelos, braços e pernas finos, próprios dos seus 13 anos. 

Só depois é que Micky notou o quarto garoto. Ele nadava sozinho, no ou-
tro lado da piscina natural. Era mais velho que os três e não parecia perten-
cer ao grupo. Micky não conseguia ver seu rosto direito para identificá-lo. 

Edward tinha um sorriso insinuante. Percebera a oportunidade de fazer 
uma brincadeira. Levou um dedo aos lábios pedindo silêncio e começou a 
descer pela face da pedreira. Micky seguiu-o. 
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Chegaram à saliência em que os garotos menores deixaram suas roupas. 
Tonio e Hugh haviam mergulhado, investigando alguma coisa, enquanto 
Peter nadava sozinho de um lado para outro. Peter foi o primeiro a avistar 
os recém-chegados. 

– Essa não! – exclamou ele. 
– Olhe só! Vocês não estão violando o castigo, estão? – gritou Edward. 
Hugh Pilaster notou o primo. 
– E vocês também! – respondeu.
– É melhor voltarem antes que sejam apanhados! – Edward pegou uma 

calça no chão. – Mas tomem cuidado para não molhar as roupas, senão 
todos saberão onde estiveram! 

Então jogou a calça no meio do poço e caiu na gargalhada. 
– Seu babaca! – berrou Peter, nadando para pegar a calça que boiava. 
Micky sorria, divertindo-se. 
Edward pegou uma botina e a arremessou. 
Os meninos menores começaram a entrar em pânico. Edward pegou ou-

tra calça e a jogou na água. Era hilário ver as três vítimas berrando, mergu-
lhando para buscar suas roupas, e Micky caiu na gargalhada. 

Enquanto Edward continuava a lançar botinas e roupas no poço, Hugh 
Pilaster saiu da água. Micky imaginava que ele fugiria, mas inesperada-
mente Hugh foi para cima de Edward. Antes que este pudesse se virar, 
Hugh deu-lhe um violento empurrão. Embora fosse muito maior, Edward 
foi pego de surpresa. Cambaleou na saliência por um instante e caiu no 
poço com um barulho assustador. 

Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Hugh recolheu as roupas ainda 
ali e subiu pela encosta da pedreira como um macaco. Peter e Tonio desata-
ram numa risada zombeteira. 

Micky perseguiu Hugh por um momento, mas logo compreendeu que 
não tinha a menor chance de alcançar um menino menor e mais ágil. Vi-
rando-se, olhou para ver se Edward estava bem. Nem precisava ter se preo-
cupado. Edward aflorara à superfície. Agarrara Peter Middleton e começara 
a empurrar a cabeça do garoto para dentro d’água várias vezes, punindo-o 
por ter rido dele.

Tonio nadou para longe e alcançou a beirada da piscina natural, segu-
rando um punhado de roupas encharcadas. Virou-se para ver o que acon-
tecia lá atrás. 

– Deixe-o em paz, seu gorila! – gritou ele para Edward. 
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Tonio sempre fora insolente, e Micky se perguntou o que ele faria agora. 
Tonio se afastou um pouco mais pela beirada do poço e tornou a se virar, 
com uma pedra na mão. Micky berrou uma advertência para Edward, 
mas era tarde demais. Tonio arremessou a pedra com surpreendente pre-
cisão, acertando Edward na cabeça. Uma mancha de sangue apareceu em 
sua testa. 

Edward soltou um grito de dor, largou Peter e começou a atravessar o 
poço atrás de Tonio.

2

H UGH CORREU NU pelo bosque, na direção da escola, segurando o 
que restava de suas roupas, tentando ignorar a dor dos pés descalços 

no terreno acidentado. Chegando ao ponto em que a trilha cruzava com 
outra, virou à esquerda, correu mais um pouco e depois mergulhou nas 
moitas, escondendo-se. 

Esperou, tentando acalmar a respiração ofegante, e ficou escutando aten-
tamente. Seu primo Edward e o amigo dele, Micky Miranda, eram os piores 
de toda a escola: preguiçosos, maus esportistas, valentões. A única coisa a 
fazer era se manter longe deles. Mas tinha certeza de que Edward viria em 
seu encalço. O primo sempre o odiara. 

Seus pais também haviam brigado. O pai de Hugh, Toby, tirara seu capi-
tal do negócio da família e iniciara seu próprio empreendimento, comer-
cializando tintas para a indústria têxtil. Mesmo aos 13 anos, Hugh sabia 
que o pior crime na família Pilaster era tirar seu capital do banco. O pai de 
Edward, Joseph, nunca perdoara o irmão. 

Hugh se perguntou o que teria acontecido com seus amigos. Eram qua-
tro no poço, antes de Micky e Edward aparecerem: Tonio, Peter e Hugh 
se divertiam de um lado e um garoto mais velho, Albert Cammel, nadava 
sozinho do outro. 

Tonio normalmente era corajoso, ao ponto da temeridade, mas tinha pa-
vor de Micky Miranda. Vinham do mesmo lugar, um país sul-americano 
chamado Córdoba, e Tonio dissera que a família de Micky era poderosa e 
cruel. Hugh não compreendia o que isso significava, mas o efeito era im-
pressionante: Tonio podia enfrentar os outros garotos da quinta série, mas 
com Micky era sempre educado, até mesmo subserviente. 
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Peter devia estar aterrorizado: tinha medo da própria sombra. Hugh es-
perava que ele tivesse escapado dos valentões. 

Albert Cammel, apelidado de Corcunda, não estava com Hugh e seus 
amigos, e deixara as roupas num lugar diferente, então era provável que 
tivesse escapado. 

Hugh também fugira, mas ainda não se livrara dos problemas. Perdera 
as roupas de baixo, as meias e as botinas. Teria de se esgueirar para a es-
cola com a camisa e a calça encharcadas e torcer para não ser visto por 
um professor ou um dos veteranos. Soltou um grunhido alto ante aquela 
ideia. Por que essas coisas sempre acontecem comigo?, perguntou a si 
mesmo, angustiado. 

Metera-se em encrencas desde que chegara a Windfield, um ano e meio 
antes. Não tinha problemas acadêmicos: estudava bastante e era sempre o 
primeiro da turma em cada exame. Mas as pequenas regras o irritavam além 
da conta. Devia se deitar todas as noites quando faltavam quinze minutos 
para as dez horas, mas sempre encontrava algum motivo para permanecer 
de pé até dez e quinze. Achava os lugares proibidos irresistíveis e fora atraído 
a explorar o jardim da reitoria, o pomar da diretoria, o depósito de carvão e 
a adega de cerveja. Corria quando deveria andar, lia quando deveria dormir 
e conversava durante as orações. E sempre acabava daquele jeito, culpado e 
assustado, especulando por que se deixara levar a tanto sofrimento. 

O bosque continuou silencioso por vários minutos enquanto ele refletia 
sombriamente sobre seu destino, imaginando se terminaria como um pária 
da sociedade ou até mesmo um criminoso, metido na cadeia, banido para 
a Austrália ou enforcado. 

Acabou chegando à conclusão de que Edward não viria em seu encalço. 
Levantou-se, vestiu a calça e a camisa molhadas. Foi nesse instante que ou-
viu alguém chorando. 

Cauteloso, deu uma espiada e avistou os cabelos ruivos de Tonio. O amigo 
caminhava devagar pela trilha, nu, todo molhado, carregando as roupas e 
soluçando. 

– O que aconteceu? – perguntou Hugh. – Onde está Peter? 
Tonio explodiu subitamente:
– Não vou contar nunca! Eles me matariam! 
– Tudo bem, não precisa contar.
Como sempre, Tonio sentia pavor de Micky: o que quer que tivesse acon-

tecido, ele jamais revelaria. 
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– É melhor você se vestir – acrescentou Hugh, pragmático. 
Tonio olhou, apático, para a trouxa de roupas encharcadas em seus 

braços. Parecia chocado demais para separá-las. Hugh pegou-as. Ali es-
tavam as botinas e a calça, apenas uma meia, mas faltava a camisa. Hugh 
ajudou o amigo a vestir o que ele trouxera e depois se encaminharam 
para a escola. 

Tonio parou de chorar, embora ainda permanecesse abalado. Hugh tor-
ceu para que os valentões não tivessem feito alguma coisa horrível com 
Peter. Mas agora não podia deixar de pensar que precisava salvar a pró-
pria pele. 

– Se conseguirmos entrar no dormitório sem que ninguém nos veja, po-
demos vestir roupas limpas e as botinas de reserva – disse ele, planejando 
os próximos passos. – Então, assim que o castigo for suspenso, iremos até a 
cidade e compraremos roupas novas a crédito na Baxted’s. 

Tonio assentiu. 
– Está certo – murmurou, apático. 
Enquanto seguiam entre as árvores, Hugh especulou de novo por que 

Tonio estava tão transtornado. Afinal, a brutalidade dos garotos mais velhos 
não era novidade em Windfield. O que teria acontecido no poço depois 
que Hugh fugira? Mas Tonio não falou mais nada a respeito durante todo 
o caminho de volta. 

A escola era um conjunto de seis prédios que outrora fora o núcleo de 
uma grande fazenda. O dormitório deles era na antiga leiteria, perto da 
capela. Para chegar lá, tinham de pular um muro e atravessar a quadra de 
fives. Subiram no muro e espiaram. O pátio estava deserto, como Hugh es-
perava, mas mesmo assim ele hesitou. A ideia da Listradora acertando seu 
traseiro o deixava arrepiado. Só que não havia alternativa. Tinha de voltar à 
escola e vestir roupas secas. 

– Está limpo – sussurrou ele. – Vamos! 
Pularam o muro juntos e correram através do pátio para a sombra 

fresca da capela de pedra. Até ali, tudo bem. Esgueiraram-se em torno 
do lado leste, quase colados na parede. Depois correram pelo caminho 
principal para entrar no dormitório. Hugh parou por um instante. Não 
havia ninguém à vista. 

– Agora! – avisou ele. 
Os dois meninos saíram correndo. Foi no instante em que alcançavam a 

porta que o desastre se abateu. 
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– Pilaster Menor – gritou uma voz familiar e cheia de autoridade. – É você? 
Hugh compreendeu então que estava perdido. 
Sentiu o coração dar um pulo. Virou-se. O Dr. Offerton escolhera 

aquele exato momento para sair da capela e agora se encontrava parado 
na sombra do pórtico, um vulto alto de túnica do colégio e barrete na 
cabeça. Hugh reprimiu um gemido. O Dr. Offerton, cujo dinheiro fora 
roubado, era o menos propenso entre todos os professores a demonstrar 
misericórdia. Hugh iria mesmo encarar a Listradora. Os músculos de seu 
traseiro se contraíram involuntariamente. 

– Venha até aqui, Pilaster – ordenou o Dr. Offerton. 
Hugh se aproximou, arrastando os pés, com Tonio logo atrás. Por que 

assumo esses riscos?, pensou Hugh, angustiado. 
– Para o gabinete do diretor, agora mesmo – acrescentou o Dr. Offerton. 
– Pois não, senhor – balbuciou Hugh, desesperado. 
A situação só piorava. Quando o diretor visse como ele estava vestido, 

provavelmente o expulsaria da escola. E como explicaria isso à sua mãe? 
– Vá logo! – insistiu o professor, impaciente. 
Os dois meninos se adiantaram, então o Dr. Offerton acrescentou: 
– Você não, Silva. 
Hugh e Tonio trocaram um olhar rápido e aturdido. Por que Hugh de-

veria ser punido e Tonio não? Como não podiam questionar as ordens, 
Tonio escapuliu para o dormitório enquanto Hugh era conduzido à casa 
do diretor. 

Já podia sentir a Listradora. Sabia que choraria, e isso seria ainda pior do 
que a dor, pois, aos 13 anos, sentia-se velho demais para chorar. 

A casa do diretor ficava do outro lado da escola, e Hugh foi andando 
bem devagar. Chegou lá cedo demais, e a criada abriu a porta um segundo 
depois que ele tocou a sineta. 

Encontrou o Dr. Poleson no vestíbulo. O diretor era calvo, com uma 
cara de buldogue, mas por algum motivo não parecia tão furioso quanto 
deveria estar. Em vez de perguntar por que Hugh saíra de seu quarto e por 
que estava todo molhado, ele apenas abriu a porta de seu gabinete e disse 
em voz baixa: 

– Entre, jovem Pilaster. 
Não restava a menor dúvida de que poupava sua raiva para a aplicação 

do castigo. Hugh entrou, com o coração disparado. 
Ficou atônito ao deparar com a mãe sentada ali. 
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Pior ainda, ela estava chorando. 
– Eu só fui nadar um pouco! – balbuciou Hugh.
A porta foi fechada às suas costas, e ele percebeu que o diretor não o 

acompanhara. 
Depois, começou a compreender que aquilo nada tinha a ver com a vio-

lação do castigo para ir nadar, com as roupas perdidas e o fato de se encon-
trar seminu. 

Teve o terrível pressentimento de que era muito pior do que isso. 
– Mãe, o que aconteceu? Por que veio até aqui? 
– Ah, Hugh – soluçou ela –, seu pai morreu! 

3

S ÁBADO ERA O melhor dia da semana para Maisie Robinson. No 
sábado, o pai recebia o pagamento. Naquela noite haveria carne e pão 

fresco para o jantar. 
Ela estava sentada no degrau da frente, com o irmão Danny, esperando 

que o pai voltasse do trabalho. Danny tinha 13 anos, dois a mais que Mai-
sie, e ela o achava maravilhoso, embora nem sempre o irmão a tratasse 
com gentileza. 

A casa situava-se numa rua de habitações úmidas e sem ventilação, no 
bairro do porto de uma pequena cidade na costa nordeste da Inglaterra. 
Pertencia à Sra. MacNeil, uma viúva. Ela residia no quarto da frente do pri-
meiro andar. Os Robinsons viviam no cômodo dos fundos, e outra família 
ocupava o segundo andar. Quando fosse o momento de o pai chegar em 
casa, a Sra. MacNeil estaria na porta, esperando para receber o aluguel. 

Maisie estava com fome. No dia anterior suplicara alguns ossos quebra-
dos ao açougueiro, o pai comprara um nabo e fizeram um ensopado. Essa 
fora a última refeição de Maisie. Mas hoje era sábado! 

Ela tentou não pensar no jantar, pois isso só aumentava a dor em seu 
estômago. A fim de afastar a comida dos seus pensamentos, falou com 
Danny: 

– Papa xingou esta manhã. 
– O que ele disse? 
– Falou que a Sra. MacNeil é um paskudniak. 
Danny riu. A palavra significava “saco de merda”. As duas crianças fa-
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lavam inglês fluentemente depois de um ano no novo país, mas ainda se 
lembravam do iídiche. 

O nome da família na verdade não era Robinson, mas Rabinowicz. A Sra. 
MacNeil passara a odiá-los desde que descobrira que eram judeus. Jamais 
conhecera um judeu antes e ao alugar o quarto pensara que fossem fran-
ceses. Não havia outros judeus naquela cidade. Os Robinsons também não 
pretendiam ir para lá: haviam comprado passagens para um lugar chamado 
Manchester, onde havia muitos judeus, mas o capitão do navio os enganara 
dizendo que Manchester era ali. Ao descobrirem que se encontravam no 
lugar errado, Papa dissera que iriam economizar para irem até Manchester, 
mas depois Mama caíra doente. Como ainda estava, eles continuavam ali. 

Papa trabalhava no porto, num armazém enorme com a inscrição “To-
bias Pilaster & Co.” em letras grandes acima do portão. Maisie se per-
guntara muitas vezes quem seria Co. Papa trabalhava como escriturário, 
mantendo registros dos barris de corante que entravam e saíam do prédio. 
Era um homem meticuloso, que tomava anotações e fazia listas. Mama era 
o oposto. Sempre fora a ousada. Fora Mama quem quisera vir para a In-
glaterra. Mama adorava festas, viajar, conhecer pessoas, arrumar-se toda, 
participar de jogos. Era por isso que Papa a amava tanto, pensou Maisie: 
porque ela era algo que ele nunca poderia ser. 

Mama não andava mais tão animada. Passava o dia inteiro deitada no 
colchão velho, sempre sonolenta, o rosto pálido brilhando de suor, a res-
piração quente e malcheirosa. O médico dissera que ela precisava adquirir 
forças ingerindo ovos frescos, leite e carne todos os dias. Papa o pagara com 
o dinheiro do jantar daquela noite. Agora, Maisie sentia-se culpada cada 
vez que comia, sabendo que assim tirava o alimento que poderia salvar a 
vida de sua mãe. 

Maisie e Danny haviam aprendido a roubar. Nos dias de feira, iam para 
o centro da cidade e furtavam batatas e maçãs das barracas armadas na 
praça. Os vendedores tinham olhos atentos, mas de vez em quando se 
distraíam com alguma coisa – uma discussão pelo troco, uma briga de 
cachorros, um bêbado – e as crianças agarravam o que podiam. Quando 
a sorte as ajudava, encontravam um garoto rico, da idade delas; tratavam 
então de cercá-lo e roubá-lo. Esses meninos sempre tinham uma laranja 
ou um saco de balas no bolso, até mesmo algumas moedas. Maisie tinha 
medo de ser apanhada, porque sabia que Mama ficaria muito envergo-
nhada, mas ao mesmo tempo sentia fome.
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Ela ergueu os olhos e avistou alguns homens se aproximando pela rua, 
num grupo, e se perguntou quem seriam. Ainda era muito cedo para os 
trabalhadores nas docas voltarem para casa. Falavam com vozes alteradas, 
gesticulavam com os braços, sacudiam os punhos cerrados. Quando chega-
ram perto, Maisie reconheceu o Sr. Ross, que morava no segundo andar e 
trabalhava com Papa na Pilaster. Por que ele não estava no armazém? Teria 
sido despedido? Parecia bastante furioso. Tinha o rosto vermelho e suava 
muito, falava sobre pessoas estúpidas, sanguessugas miseráveis e desgra-
çados mentirosos. Quando o grupo passou pela casa, o Sr. Ross deixou-os 
abruptamente e entrou. Maisie e Danny tiveram de se desviar, apressados, 
de suas botinas. 

Quando Maisie tornou a erguer os olhos, avistou Papa. Magro, de barba 
preta e cabelos castanho-claros, ele seguia os outros a alguma distância, de 
cabeça baixa. Parecia tão desolado e desesperado que Maisie sentiu vontade 
de chorar. 

– Papa, o que aconteceu? – perguntou ela. – Por que voltou mais cedo? 
– Vamos entrar – murmurou ele, a voz tão baixa que Maisie mal conse-

guiu ouvir. 
As duas crianças acompanharam-no até os fundos da casa. Ele se ajoe-

lhou ao lado do colchão e beijou os lábios da mulher. Ela despertou e sorriu. 
Papa não retribuiu o sorriso. 

– A firma quebrou – anunciou ele, em iídiche. – Toby Pilaster foi à falência. 
Maisie não sabia direito o que isso significava, mas o tom de voz de 

Papa fazia parecer que um desastre acontecera. Ela olhou para Danny, que 
deu de ombros.

– Por quê? – perguntou Mama. 
– Uma crise financeira – explicou Papa. – Um grande banco de Londres 

quebrou ontem. 
Mama franziu o cenho, num esforço para se concentrar. 
– Mas não estamos em Londres – disse ela. – O que Londres tem a ver 

conosco? 
– Não sei dos detalhes. 
– Então não tem mais trabalho? 
– Nem trabalho nem pagamento. 
– Mas hoje eles pagaram você. 
Papa baixou a cabeça. 
– Não, não pagaram. 
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Maisie tornou a olhar para Danny. Isso eles compreendiam. A falta de 
dinheiro significava que não haveria comida para nenhum deles. Danny 
parecia apavorado. Maisie sentiu vontade de chorar. 

– Eles têm que pagar – sussurrou Mama. – Você trabalhou a semana 
inteira. Eles têm que pagar. 

– Eles não têm dinheiro. É isso que “falência” significa, que você deve 
dinheiro às pessoas e não pode pagar.

– Mas o Sr. Pilaster é um homem bom, você sempre disse. 
– Toby Pilaster está morto. Enforcou-se ontem à noite em seu escritório 

em Londres. Tinha um filho da idade de Danny. 
– Como vamos alimentar nossos filhos? 
– Não sei. 
Para o horror de Maisie, Papa começou a chorar. 
– Desculpe, Sarah – acrescentou ele, enquanto as lágrimas escorriam 

para sua barba. – Eu trouxe você para este lugar horrível, onde não há 
judeus nem ninguém para nos ajudar. Não posso pagar o médico, não 
posso comprar remédios, não posso alimentar nossos filhos. Eu falhei. 
Sinto muito, sinto muito... 

Ele inclinou-se para a frente, comprimiu o rosto molhado contra o peito 
de Mama. Ela afagou seus cabelos com a mão trêmula. 

Maisie estava consternada. Papa nunca chorava. Parecia significar o fim 
de qualquer esperança. Talvez todos morressem agora. 

Danny levantou-se, olhou para Maisie e inclinou a cabeça na direção da 
porta. Ela também se levantou e saíram juntos do quarto, na ponta dos pés. 
Maisie foi se sentar no degrau da frente e começou a chorar. 

– O que vamos fazer? – murmurou ela. 
– Temos de fugir – respondeu Danny. 
As palavras de Danny provocaram uma sensação de frio no peito da irmã. 
– Não podemos – respondeu ela. 
– Precisamos. Não há comida. Se ficarmos, vamos morrer. 
Maisie não se importava em morrer, mas um pensamento diferente lhe 

ocorreu: Mama com certeza passaria fome para alimentar os filhos. Se fi-
cassem, ela morreria. Precisavam ir embora para salvá-la. 

– Tem razão – disse ela. – Se partirmos, talvez Papa consiga arrumar co-
mida suficiente para Mama. Temos que ir embora, pelo bem dela. 

Ao pronunciar essas palavras, Maisie ficou chocada com o que estava 
acontecendo com sua família. Era ainda pior do que o dia em que deixaram 
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Viskis, com as casas da aldeia ainda ardendo lá atrás, e embarcaram num 
trem frio, com todos os seus pertences em dois sacos de pano de vela. Pois 
naquela ocasião sabia que Papa sempre cuidaria dela, não importava o que 
ocorresse, e agora tinha de cuidar de si mesma. 

– Para onde iremos? – indagou ela, num sussurro. 
– Eu vou para a América. 
– América? Como? 
– Há um navio no porto que vai partir para Boston com a maré da ma-

nhã... Vou subir por uma corda esta noite e me esconder num dos botes 
no convés. 

– Vai como clandestino – murmurou Maisie, com medo e ad miração 
na voz. 

– Isso mesmo. 
Observando o irmão, ela percebeu pela primeira vez que a sombra de um 

bigode começava a aparecer sobre o lábio superior. Ele estava se tornando 
um homem, e um dia teria uma barba preta cheia como a de Papa. 

– Quanto tempo leva a viagem até a América, Danny? 
Ele hesitou e fez uma cara de tolo.
– Não sei – balbuciou. 
Maisie compreendeu que não fazia parte dos planos do irmão e sentiu-se 

triste e assustada. 
– Não vamos juntos, então – comentou ela. 
Danny parecia se sentir culpado, mas não a contestou. 
– Eu direi o que você deve fazer, Maisie. Vá para Newcastle. Pode andar 

até lá em cerca de quatro dias. É uma cidade enorme, maior do que Gdansk. 
Ninguém vai notá-la. Corte os cabelos, roube uma calça e finja ser um me-
nino. Procure um estábulo grande e ajude com os cavalos. Você sempre foi 
boa com eles. Se gostarem de você, vão lhe dar gorjetas, e depois de algum 
tempo podem até lhe arrumar um emprego de verdade. 

Maisie não podia imaginar a ideia de ficar completamente sozinha. 
– Prefiro ir com você, Danny. 
– Não pode. Já vai ser bastante difícil sozinho, tendo que me esconder no 

navio, roubar comida e assim por diante. Não teria condições de cuidar de 
você, ainda por cima. 

– Não precisaria cuidar de mim. Eu ficaria quieta como um camundongo. 
– Eu me preocuparia com você. 
– E não se preocupa em me deixar aqui sozinha? 
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