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PRIMEIRO DIA

A cada passo que dou, esqueço tudo.
– Anna! – assim que remato o grito, cerro os lábios em espanto.

A minha mente é um vazio. Não sei quem é a Anna ou por-
que chamo o seu nome. Nem sei como cheguei aqui. Estou numa 
floresta, a minha mão protege-me os olhos da chuva fustigante.  
O meu coração palpita contra o peito, cheiro a suor e as minhas 
pernas estremecem. Devo ter estado a correr, mas não me lembro do 
motivo.

– Como é que... – detenho-me ao ver as minhas mãos. Ossudas, 
feias. As mãos de um estranho. Não as reconheço de todo.

Ao sentir o primeiro sinal de pânico, tento recordar-me de mais 
coisas sobre mim: um familiar, a morada, a idade, qualquer coisa, 
mas é tudo em vão. Nem sequer tenho um nome. Todas as memórias 
que há segundos havia em mim desapareceram.

A minha garganta cerra-se, a respiração vem forte e ofegante. 
A floresta gira à minha volta e manchas negras obscurecem a minha 
visão.

Acalma-te.
– Não consigo respirar – arquejo, o sangue a latejar-me nos 

ouvidos. Desfaleço no chão, os dedos a sulcar a terra.
Consegues respirar, só tens de te acalmar.
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Há um certo conforto nesta voz interior, uma autoridade austera.
Fecha os olhos, ouve a floresta. Acalma-te.
Obedeço à voz e cerro os olhos, mas a única coisa que ouço é 

o meu arquejo apavorado. Durante o que parece ser uma eternidade, 
esse respirar silencia qualquer outro ruído. Contudo, muito lenta-
mente, consigo rasgar uma fresta no meu medo e permitir que outros 
sons a atravessem. O bater das gotas da chuva nas folhas, o movi-
mento ciciante dos ramos por cima de mim. Um riacho corre o seu 
rumo à minha direita e há corvos nas árvores, as suas asas a cortar o 
vento na descolagem. Há algo que se apressa na vegetação rasteira e 
ouço o restolhar das patas de um coelho que passa nem a um palmo 
de distância. Uma a uma, teço estas memórias até formar um pas-
sado de cinco minutos para me cobrir. É o suficiente para estancar o 
pânico, pelo menos por agora.

Levanto-me desajeitadamente, surpreendido pela minha altura, 
por quão longe do chão pareço estar. Desnorteado, limpo as folhas 
molhadas das minhas calças e reparo pela primeira vez no smoking 
que tenho vestido. A camisa está coberta de lama e vinho tinto. Devo 
ter estado numa festa. Os bolsos estão vazios, não tenho um casaco. 
Suponho que não me tenha afastado muito do local. Esse pensa-
mento deixa-me mais descansado.

A julgar pela luz, é de manhã. É possível que tenha estado aqui 
a noite toda. Ninguém tem tanto cuidado a vestir-se apenas para pas-
sar uma noite sozinho, o que significa que alguém já deve ter dado 
conta do meu desaparecimento. Sem dúvida que, para lá destas árvo-
res, toda uma casa desperta alarmada e que expedições de socorro se 
formam para me encontrar? O meu olhar percorre as árvores, espe-
rançoso de deparar com os meus amigos a irromper pela folhagem, 
a dar-me palmadinhas nas costas, a contar algumas piadas enquanto 
me acompanham no regresso à mansão... Mas isto é sonhar acordado 
e não me vai resgatar desta floresta. Não posso ficar à espera de ser 
salvo. O meu corpo estremece, os dentes rangem. Tenho de começar 
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a andar, nem que seja para me manter quente, mas não vejo nada 
além de árvores. Não existe forma de saber se caminho rumo a ajuda 
ou se deambulo cada vez para mais longe dela.

Sem saber mais o que fazer, regresso à última preocupação do 
homem que fui.

– Anna!
Seja quem for esta mulher, é o motivo pelo qual aqui estou. 

Porém, não me consigo lembrar dela. Talvez seja a minha esposa, 
talvez uma filha? Nenhuma das hipóteses me parece correta, mas 
algo no seu nome chama por mim. Consigo senti-lo puxar pela 
minha memória.

– Anna! – clamo, com mais desespero do que esperança.
– Ajudem-me! – bradou uma voz feminina.
Giro à procura da voz, fico desorientado, apanho um vislumbre 

por entre árvores distantes. Uma mulher num vestido negro foge 
pela vida. Segundos mais tarde, o seu perseguidor irrompe pela 
folhagem atrás dela.

– Você aí, pare! – grito, mas a minha voz sai fraca e cansada, 
perde-se no ruído que eles fazem.

O choque deixa-me estático e só quando ambos estão já quase 
fora de vista é que vou no seu encalço. Disparo na sua direção com 
uma urgência que nunca julgaria possível com as dores que sinto 
no corpo. Ainda assim, por mais rápido que corra, estão sempre  
adiante.

O suor escorre-me da sobrancelha, as minhas pernas já fracas 
pesam cada vez mais, até que perco todas as forças e estatelo-me na 
terra suja. Arrasto-me pelas folhas, levanto-me a tempo de ouvir-lhe 
o grito. Enche a floresta, aguçado de medo e silenciado pelo tiro de 
uma arma.

– Anna! – grito desesperadamente. – Anna!
Não recebo resposta, apenas o eco frouxo do estampido da 

pistola.
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Trinta segundos. Foi o tempo em que hesitei quando a vi pela 
primeira vez, e o tempo que estava entre nós quando foi assassinada. 
Trinta segundos de indecisão, trinta segundos para abandonar alguém.

Está um ramo grosso aos meus pés e, ao pegá-lo, testo o seu 
movimento, sinto-me seguro pelo seu peso e pela textura da casca. 
Não me vai ajudar muito contra uma pistola, mas sempre é melhor 
do que investigar estes bosques de mãos vazias. A respiração ainda 
vem a custo, o corpo ainda treme de tanto correr, mas a culpa impele-
-me na direção do grito da Anna. Com cuidado para não fazer muito 
barulho, afasto os ramos mais baixos, procuro algo que não quero 
mesmo ver.

Ouço o quebrar de galhos à minha esquerda.
Sustenho a respiração, ouço atentamente.
O som ressurge, passos que esmagam folhas e ramos, que dão 

a volta atrás de mim.
O sangue congela-se-me nas veias, não me consigo mexer. Nem 

me atrevo a olhar por cima do ombro.
O estalar dos ramos aproxima-se, consigo ouvir um respirar 

rápido quase em cima de mim. Perco a força nas pernas e o ramo 
cai-me das mãos.

Rezaria, se me lembrasse das palavras.
Sinto o respirar quente no meu pescoço. Consigo cheirar álcool 

e cigarros, o odor de um corpo não lavado.
– Leste – profere a voz áspera de um homem, ao deixar algo 

pesado dentro do meu bolso.
A presença afasta-se, os passos a recuar bosque dentro ao 

mesmo tempo que fraquejo, testa pousada contra a terra suja, inspiro 
o aroma a folhas húmidas e decomposição orgânica. Escorrem-me 
lágrimas pelo rosto.

Este meu alívio é lamentável, a minha cobardia digna de dó. 
Nem consegui olhar o meu atormentador nos olhos. Que tipo de 
homem sou eu?



15

PRIMEIRO DIA

Passam-se alguns minutos até o medo desvanecer o suficiente 
para conseguir mover-me, e mesmo assim sou forçado a encostar-
-me a uma árvore para descansar. O presente do assassino agita-se 
no meu bolso. Com receio do que vou encontrar, mergulho a mão e 
de lá tiro uma bússola prateada.

– Oh! – exclamo, surpreso.
Tem o vidro rachado, o metal está gasto e tem as iniciais SB 

gravadas na parte de trás. Não sei o que significam, mas as instru-
ções do assassino foram claras. Tenho de utilizar a bússola para 
seguir para Leste.

Olhei para a floresta com um sentimento de culpa. O corpo da 
Anna deve estar próximo, mas morro de medo da reação do assas-
sino caso me veja aparecer. Talvez seja por isso que estou vivo, por-
que não me aproximei. Será que quero mesmo testar os limites da 
sua misericórdia?

Assumindo que é disso que se trata.
Durante o que parece ser uma eternidade, fico a olhar para 

a agulha trémula da bússola. Todas as certezas me abandonaram, 
exceto saber que um assassino não mostra misericórdia. Seja qual 
for o jogo que está a jogar, não posso confiar no conselho de segui-
-lo, mas se não o fizer... Volto a perscrutar a floresta. Todas as dire-
ções me parecem iguais, árvores sem fim sob um céu coberto de 
malevolência.

Quão perdido tens de estar para deixares o diabo conduzir-te 
a casa?

Tão perdido quanto estou, decido. Precisamente como estou.
Lentamente, afasto-me da árvore e seguro a bússola a direito na 

palma da mão. O instrumento aponta para Norte e, por isso, viro-me 
para Leste, contra o vento e o frio, contra todo o mundo.

A esperança abandonou-me.
Sou um homem no purgatório, cego aos pecados que me perse-

guiram até aqui.
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O vento uiva. A chuva tornou-se tão forte que martela por entre 
as árvores e ressalta do chão até à altura dos meus calcanhares 

enquanto sigo a direção indicada na bússola.
Reparo num vislumbre de cor no meio da escuridão, aproximo-

-me a custo, e encontro um lenço vermelho atado a uma árvore. Uma 
relíquia de uma brincadeira de crianças há muito esquecida, talvez. 
Procuro outro e encontro-o a meros passos de distância, depois outro 
e outro. Tropeço entre eles enquanto abro caminho pelo negrume e 
alcanço a extremidade da floresta. As árvores dão lugar aos terre-
nos de uma enorme mansão georgiana, a sua fachada de tijolos ver-
melhos encoberta por heras. Tudo me indica que está abandonada.  
A longa calçada de gravilha que desemboca na entrada está coberta 
de ervas daninhas e os relvados retangulares em cada lado são autên-
ticos pântanos, as flores deixadas a definhar na margem.

Procuro sinais de vida, o meu olhar paira nas janelas até reparar 
numa luz fraca no primeiro andar. Devia sentir alívio, mas sou aco-
metido de incertezas. A sensação estranha de quem tropeça em algo 
adormecido, como se aquela luz incerta fosse o bater do coração de 
uma criatura colossal, perigosa e inerte. Que motivo poderia haver 
para um assassino me ceder esta bússola, senão levar-me até às gar-
ras de um mal muito maior?

É o pensar na Anna que dá alento ao meu primeiro passo. Per-
deu a vida devido àqueles trinta segundos de hesitação e agora aqui 
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estou, novamente vacilante. Engulo os nervos, limpo a chuva dos 
olhos e atravesso o relvado até à porta da frente. Bato à porta com 
uma fúria infantil, os últimos cartuchos da minha força gastos contra 
a madeira. Algo terrível aconteceu naquela floresta, algo que ainda 
pode ser punido se conseguir despertar quem mora nesta mansão.

Infelizmente, não consigo.
Por mais que tente que me abram a porta, ninguém parece 

ouvir-me.
Faço um semicírculo com as mãos e encosto o nariz às jane-

las de cada lado. Os vitrais têm tantas camadas de sujidade que o 
interior da mansão nada mais é do que um borrão amarelo. Bato 
nos vitrais com a palma da mão, afasto-me e examino a porta na 
tentativa de encontrar outra forma de entrar. É então que reparo na 
campainha de sino, a corrente enferrujada emaranhada nas heras. 
Arranco-a com força, dou-lhe duas sacudidelas e continuo a tocar 
até ver movimento atrás das janelas.

A porta é aberta por um indivíduo ensonado de uma aparência 
tão extraordinária que durante um instante ficamos ali prostrados 
de boca aberta. É baixo e encurvado, metade do rosto desfigurado 
por algum incêndio. Um pijama demasiado largo assenta-lhe nos 
ombros tortos, por baixo de um roupão meio roto. Mal parece um 
ser humano, talvez um vestígio de uma espécie há muito perdida nos 
sulcos da nossa evolução.

– Graças a Deus, preciso da sua ajuda – afirmo, recompondo-me.
O homem olha-me boquiaberto.
– Tem um telefone? – insisto. – Temos de chamar as autoridades.
Nada.
– Não fique aí especado, pobre diabo! – imploro, enquanto o 

sacudo pelos ombros, até que irrompo pelo hall e fico perplexo com 
o que vejo. Todas as superfícies brilham; o chão de mármore axa-
drezado reflete um candelabro de cristal adornado com dezenas de 
velas. As paredes estão preenchidas por espelhos emoldurados, e 
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uma ampla escadaria com uma balaustrada ornada estica-se em dire-
ção a uma galeria, uma carpete vermelha a verter-se pelos degraus 
como o sangue de um animal chacinado.

Ao fundo da divisão, uma porta abre-se num estrondo e meia 
dúzia de criadas surge das profundezas da mansão, braços cobertos 
de flores rosa e púrpura, aroma quase suficiente para ocultar o odor 
a cera quente. Todas as conversas se extinguem quando reparam no 
pesadelo ofegante que os espera à porta. Uma a uma, viram-se para 
mim, o corredor num silêncio de cortar a respiração. Em segundos, 
o único som é o pingar das minhas roupas no chão limpo.

Ploc.
Ploc.
Ploc.
– Sebastian?
Um indivíduo esbelto e louro, vestido com uma camisola de 

críquete e calças de linho, desce os degraus dois a dois. Parece ter 
pouco mais de 50 anos, embora o tempo o tenha deixado com um 
aspeto enrugado e decadente em vez de cansado e desgastado. De 
mãos nos bolsos, atravessa a divisão e corta caminho até mim numa 
linha a direito por entre as criadas silenciosas que se afastam perante 
ele. Duvido que sequer repare nelas, tão intenso é o olhar que tem 
pousado em mim.

– Meu caro amigo, mas o que diabo lhe aconteceu? – pergunta, 
o sobrolho franzido em preocupação. – A última vez que o vi...

– Temos de contactar as autoridades – digo, pegando-lhe no 
braço. – A Anna foi assassinada.

À nossa volta, murmúrios agitados.
O homem franze a testa e deita um olhar às criadas que se apro-

ximam de mim.
– A Anna? – pergunta em voz baixa.
– Sim, a Anna. Estava a ser perseguida.
– Por quem?
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– Um vulto negro, temos de chamar as autoridades!
– Em breve, em breve, vamos primeiro até ao seu quarto – 

aconselha em tom calmo, encaminhando-me para as escadas.
Não sei se é do calor da casa ou do alívio de ter encontrado um 

rosto amigável, mas começo a sentir-me fraco e vejo-me forçado a 
utilizar o balaústre para não cair enquanto subimos os degraus.

No cimo está um relógio de pé, o mecanismo enferrujado, cada 
segundo uma nuvem de pó em torno do pêndulo. É mais tarde do que 
pensava, quase dez e meia da manhã.

Para cada um dos lados esticam-se corredores que terminam 
nas alas opostas da casa, embora a ala Leste esteja vedada por uma 
cortina de veludo desajeitadamente pregada ao teto. Preso ao tecido 
está um pequeno sinal que anuncia que a área se encontra «em 
decorações».

Ansioso por desabafar sobre todos os acontecimentos daquela 
manhã, insisto na questão da Anna, mas o meu samaritano silencia-
-me com um agitar de cabeça conspiratório.

– Estas terríveis criadas vão espalhar as suas palavras por todos 
os cantos da casa em menos de um minuto – explica, a voz tão baixa 
que mal se ouve. – É preferível falarmos em privado.

O homem está a pouco mais de dois passos de distância, mas 
mal consigo caminhar em linha reta, quanto mais acompanhá-lo.

– Meu caro amigo, está com um aspeto horrível – diz ele ao 
reparar que fiquei para trás.

Segurando-me pelo braço, conduz-me corredor adentro, a mão 
assente nas minhas costas, os dedos pousados sobre a minha coluna. 
Embora seja um gesto simples, sinto a urgência em levar-me pelo 
corredor sombrio com quartos de cada lado, as criadas a limpar o 
pó no seu interior. As paredes parecem ter sido repintadas recen-
temente; os vapores que emanam trazem-me lágrimas aos olhos. 
Quanto mais avançamos, mais sinais de uma restauração apressada 
se apresentam. Uma nódoa contrastante salpicada no soalho, tapetes 
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que tentam silenciar o rangido das juntas. Várias poltronas foram 
dispostas de modo a esconder as fissuras nas paredes, enquanto pin-
turas e vasos de porcelana tentam distrair o olhar das cornijas que se 
desmoronam. Dado o nível de degradação, tal encobrimento parece-
-me em vão. Estão a enfeitar ruínas.

– Ah, este é o seu quarto, não é? – pergunta o meu companheiro 
ao abrir uma porta no fundo do corredor.

O ar frio assola-me o rosto, desperta-me um pouco, mas o 
homem avança quarto adentro e fecha a janela que permitia aquela 
aragem. Sigo-o e entro num quarto que me parece agradável, ao 
centro uma cama de quatro colunas, o seu porte majestoso apenas 
afetado pelo dossel descaído e pelas cortinas puídas, com pássaros 
bordados que se desfazem no seu voo. Um biombo oculta o lado 
esquerdo da divisão, uma banheira de ferro visível por entre as fres-
tas dos painéis. Fora isso, pouca mobília tem, somente uma mesa 
de cabeceira e um guarda-roupa volumoso junto da janela, ambos 
lascados e carcomidos pelo tempo. A única peça pessoal com que 
deparo é a Bíblia em cima da mesinha de cabeceira, a capa desgas-
tada e as páginas com dobras nos cantos.

Enquanto o meu samaritano se debate com a janela perra, apro-
ximo-me dele e a vista faz-me esquecer tudo o resto por momen-
tos. Estamos rodeados por uma floresta densa, a copa das árvores 
inviolada por qualquer vila ou estrada. Sem aquela bússola, sem a 
bondade de um assassino, nunca teria encontrado este lugar. Ainda 
assim, é-me impossível escapar ao sentimento de que fui conduzido 
até alguma armadilha. Afinal, o que o levaria a matar a Anna e a pou-
par-me a mim, sem que exista um qualquer plano maior por detrás 
disso? O que é que este demónio quererá de mim que não conse-
guisse roubar ali na floresta?

O meu companheiro fecha a janela bruscamente e aponta para 
um cadeirão junto de uma lareira com um fogo brando. Ao passar-me 
uma toalha branca e limpa, senta-se na ponta da cama e cruza as pernas.
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– Comece pelo princípio, meu amigo – diz.
– Não há tempo – explico, enquanto agarro o braço do cadeirão. 

– Responderei a todas as suas perguntas na devida altura, mas temos 
de começar por chamar as autoridades e fazer uma busca àquele bos-
que! Está um louco à solta.

O seu olhar cruza-se com o meu apenas de relance, como se a 
verdade de tudo se encontrasse nas dobras da minha roupa suja. 

– Lamento dizer-lhe que não podemos chamar ninguém, a rede 
não chega até aqui – diz, enquanto massaja o pescoço com uma mão. 
– Mas podemos procurar no bosque e mandar um criado até à cidade 
caso encontremos algo. Quanto tempo acha que demora a trocar de 
roupa? Terá de nos mostrar onde tudo aconteceu.

– Bom... – hesito, as mãos a torcerem a toalha. – É complicado, 
estava desorientado.

– Descrições, então – diz ele, com uma sacudidela nas calças, 
que expõe as meias cinzentas nos seus calcanhares. – Qual era o 
aspeto do assassino?

– Nunca lhe vi a cara, vestia um casaco negro.
– E a Anna?
– Também vestia negro – digo, o rosto a ruborizar ao perceber 

a pouca informação que tenho. – Eu só... bem, só sei o nome dela.
– Desculpe-me, Sebastian, assumi que fosse sua amiga.
– N-não – balbucio. – Quer dizer, talvez. Não tenho a certeza.
De mãos caídas por entre os joelhos, o meu samaritano inclina-

-se para a frente com um sorriso confuso.
– Não devo estar a compreender bem. Como pode saber o seu 

nome, mas não ter a certeza se...
– Perdi a memória, raios – interrompo, a confissão prostrada 

no chão entre nós. – Não me lembro do meu nome, quanto mais do 
nome dos meus amigos.

Reparo no ceticismo que nasce atrás dos seus olhos. Não o 
posso culpar. Até a mim, tudo isto soa absurdo.
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– A minha memória pouco importa para o que vi – insisto, agar-
rado com firmeza ao que resta da minha credibilidade. – Vi uma 
mulher a ser perseguida, ela gritou e foi silenciada pelo tiro de uma 
arma. Temos de fazer uma busca àquele bosque!

– Estou a ver – o homem detém-se, afasta um fiapo de uma das 
pernas das calças. As palavras seguintes são apresentadas como uma 
oferta, escolhidas a dedo e dispostas com o maior dos cuidados.

– Será possível que as duas pessoas que viu sejam amantes? 
Talvez a jogar um jogo no bosque? O som poderá ter sido um ramo 
que se partiu ou o tiro de partida de uma corrida entre ambos.

– Não, não, ela pediu por ajuda, estava com medo – tenso, 
levanto-me de rompante, a toalha suja a tombar para o chão.

– Mas é claro, é claro – diz ele numa tentativa de me aquie-
tar. – Acredito no que me diz, caro amigo, mas as autoridades são 
sempre tão específicas nestes casos e parecem ter um certo gosto em 
mostrar-se acima dos melhores.

Olho-o, impotente, pasmado por tal platitude.
– O assassino deu-me isto – digo ao lembrar-me da bússola, 

tirando-a do bolso. Está enlameada e sou forçado a limpá-la com a 
manga. – Tem iniciais na parte de trás.

Aponto para as letras com um dedo trémulo. O homem ana-
lisa a bússola de olhos semicerrados, vira-a ao contrário num gesto 
metódico.

– SB – diz, lentamente, o olhar dirigido a mim.
– Sim!
– Sebastian Bell – faz uma pausa, apercebe-se da minha con-

fusão. – É o seu nome, Sebastian. Estas são as suas iniciais. Esta é a 
sua bússola.

A minha boca abre-se e fecha-se sem produzir qualquer som.
– Devo tê-la perdido – digo, por fim. – Talvez o assassino a 

tenha encontrado.
– Talvez – ele aquiesce.



23

PRIMEIRO DIA

É a sua gentileza que me deixa desamparado. Acha-me meio 
louco, um imbecil bêbedo que passou a noite na floresta e regressou 
delirante. Porém, em vez de estar zangado, tem pena de mim. Isso é 
ainda pior. A fúria é palpável, tem peso. Podes bater os punhos con-
tra ela. O dó é um fumo por entre o qual nos perdemos.

Esmoreço na cadeira, a cabeça entre as mãos. Há um assassino 
à solta e não tenho forma de convencê-lo do perigo.

Um assassino que te mostrou o caminho de regresso a casa?
– Eu sei o que vi – digo.
Nem sabes quem és.
– Não duvido que sim – diz o meu companheiro, equivocado 

sobre o meu protesto.
O meu olhar estica-se pelo vazio, o único pensamento preso 

numa mulher chamada Anna, morta na floresta.
– Olhe, fique aqui a descansar – diz ele, levantando-se. – Vou 

dar uma volta pela casa, perguntar se alguém está desaparecido. Tal-
vez venha a descobrir algo.

O tom da sua voz é conciliatório, mas realista. Por mais gentil 
que se mostre, não acredito que as suas dúvidas o levem a qual-
quer resultado. Quando aquela porta se fechar atrás dele, fará uma 
ou duas perguntas com escassa convicção, enquanto a Anna jaz  
abandonada.

– Vi uma mulher ser assassinada – reitero e ergo-me, cansado. 
– Uma mulher que eu devia ter ajudado. Se tiver de levantar todas as 
folhas daquele bosque à sua procura, é o que farei.

O homem mantém o olhar sobre o meu durante um breve 
segundo, o ceticismo vacilante perante a minha certeza.

– Por onde irá começar? – pergunta. – Há milhares de acres 
de floresta por aqui. Por mais nobres que sejam as suas intenções, 
repare que mal conseguiu alcançar o cimo das escadas. Quem quer 
que seja esta Anna, está morta e o assassino fugiu. Dê-me uma hora 
para formar uma expedição de socorro e formular as minhas pergun-
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tas. Alguém nesta casa deve conhecê-la e saber para onde ia. Vamos 
encontrá-la, prometo, mas temos de fazê-lo da forma correta.

O meu companheiro aperta-me o ombro. 
– Pode fazer o que lhe peço? Somente uma hora, por favor.
Mil e uma contestações ameaçam sair, mas ele tem razão. Pre-

ciso de descansar, recobrar as forças. O meu sentimento de culpa 
pela morte da Anna é imensurável, mas também não quero aventu-
rar-me naquela floresta sozinho. Mal consegui escapar da primeira 
vez.

Concedo-lhe o pedido com um fraco agitar de cabeça.
– Obrigado, Sebastian – diz ele. – Foi-lhe preparado um banho. 

Porque não trata de se limpar? Vou chamar o médico e pedir que 
o meu criado de quarto lhe prepare algumas roupas. Descanse um 
pouco e voltamos a falar durante o almoço, na sala de visitas.

Devia perguntar-lhe mais sobre este lugar, o meu propósito aqui, 
mas estou ansioso por que comece a fazer perguntas para podermos 
prosseguir com as buscas. Só uma pergunta me parece importante 
neste momento e já a porta está aberta quando encontro as palavras 
para me expressar.

– Há familiares meus nesta casa? – pergunto. – Alguém que 
possa estar preocupado comigo?

O homem olha-me por cima do ombro, ponderado na sua 
simpatia.

– Você é solteiro, amigo. Sem família, exceto algures uma tia 
excêntrica com a mão nos cordões da sua bolsa. Tem amigos, claro, e 
neles me incluo, mas esta Anna... nunca me falou dela. Verdade seja 
dita, até hoje nunca o ouvi dizer tal nome.

Constrangido, volta as costas ao meu desapontamento e desa-
parece no corredor frio, o fogo a cintilar incerto enquanto a porta se 
fecha atrás dele.


