
PRÓLOGO

RONNIE

Enquanto olhava pela janela do quarto, Ronnie perguntava-se se
o Pastor Harris já se acharia na igreja. Partiu do princípio de que isso
seria verdade, e, à medida que observava as ondas a rebentar na praia,
tentou imaginar se ele ainda seria capaz de reparar nos efeitos da luz
que jorrava através do vitral sobranceiro. Talvez não — afinal de
contas, a janela fora instalada havia mais dum mês, e o mais certo seria
o pastor andar demasiado preocupado para ter dado por isso. Apesar
disto, Ronnie tinha esperança de que algum recém-chegado à cidade
tivesse entrado por acaso na igreja e vivenciado a mesma sensação
de deslumbramento que ela da primeira vez que vira a luz a inundar
a igreja naquele dia frio de Dezembro. Tal como esperava que o visi-
tante tivesse dedicado algum tempo a considerar a proveniência da
janela e a admirar a respectiva beleza.

Estava acordada havia uma hora, mas não se sentia preparada para
enfrentar o dia. Naquele ano, as festividades estavam a ter para ela um
sabor diferente. Ontem levara o irmão, Jonah, a dar um passeio pela
praia. Aqui e ali, tinham visto árvores de Natal nos alpendres das casas
por onde iam passando. Naquela época do ano, tinham a praia prati-
camente só para ambos, mas Jonah não se mostrara interessado nem
nas ondas nem nas gaivotas que, havia escassos meses, o tinham fasci-
nado. Ao invés, quisera ir para a oficina, e ela acedera ao seu desejo,
pese embora o irmão se tivesse limitado a ficar lá uns instantes e a ir-
-se embora sem dizer uma única palavra.

Na cabeceira da cama atrás dela, havia uma série de molduras
empilhadas com fotografias do recanto do piano da pequena casa de
praia, juntamente com outros objectos que reunira nessa manhã. En-
treteve-se a examiná-los em silêncio, até ser interrompida por uma
pancada na porta. A cabeça da mãe espreitou pela fresta.
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— Queres tomar alguma coisa para o pequeno-almoço? Encontrei
uns flocos de cereais no armário da cozinha.

— Não tenho fome, mãe.
— Mas tu precisas de comer, minha querida.
Ronnie continuou a fitar o monte de fotografias, de olhar comple-

tamente abstraído. — Eu estava enganada, mãe. E agora não sei o que
hei-de fazer.

— Estás a referir-te ao teu pai?
— A tudo, em geral.
— Queres conversar sobre isso?
Quando viu que a filha não lhe respondia, atravessou o quarto e foi

sentar-se a seu lado. — Há alturas em que nos faz bem desabafar. Tens
andado tão calada nestes últimos dias.

Ronnie sentiu uma torrente momentânea de recordações a dominá-
-la: o incêndio e a subsequente reconstrução da igreja; o vitral; a
melodia que finalmente acabara de compor. Lembrou-se de Blaze,
de Scott e de Marcus. Lembrou-se de Will. Tinha dezoito anos e recor-
dava-se do Verão em que fora traída, do Verão em que fora detida, do
Verão em que se apaixonara. Não fora há tanto tempo quanto isso,
todavia, por vezes tinha a sensação de que entretanto se transformara
numa pessoa completamente diferente.

Ronnie soltou um suspiro. — Então e o Jonah?
— Não está em casa. O Brian levou-o à sapataria. Parece um cachor-

rinho. Os pés estão a crescer-lhe mais depressa que o resto do corpo.
Ronnie esboçou um sorriso, mas este não tardou a desvanecer-se.

No silêncio que se seguiu, sentiu a mãe a segurar-lhe o cabelo com-
prido e a apertar-lho num rabo-de-cavalo folgado atrás das costas. Era
um hábito que a mãe tinha desde os tempos da infância da filha. Por
estranho que pudesse parecer, ainda lhe proporcionava uma sensação
de conforto. Não que algum dia se dispusesse a admiti-o, claro está.

— Olha — prosseguiu a mãe, dirigindo-se ao roupeiro e pousando
a mala em cima da cama —, e que tal se conversássemos enquanto
fazes a mala?

— Eu nem sequer saberia por onde começar.
— Por que é que não começas pelo princípio? O Jonah não falou

em qualquer coisa acerca de tartarugas?
Ronnie cruzou os braços diante do peito, ciente de que história não

tivera início naquele ponto. — Por acaso, não — respondeu. — Ape-
sar de eu não ter presenciado esse momento, acho que o Verão come-
çou verdadeiramente com o incêndio.

— Que incêndio?
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Ronnie estendeu a mão para as fotografias empilhadas no parapeito
da cama e, com todo o cuidado, retirou o artigo rasgado dum jornal
entalado entre duas molduras. Em seguida, entregou a folha amare-
lecida à mãe.

— Este incêndio — salientou. — O incêndio da igreja.

Suspeita de Fogo-de-Artifício Ilegal no Incêndio da Igreja
Pastor Ferido

Wrightsville Beach, NC — Um incêndio destruiu a histórica Primeira
Igreja Baptista na véspera de Ano Novo, e os investigadores suspeitam
de fogo-de-artifício ilegal.

Os bombeiros foram chamados através dum telefonema anónimo
à igreja virada para a praia, pouco passava da meia-noite, e depararam-
-se com chamas e fumo a sair das traseiras do edifício, declarou Tim
Ryan, chefe do Corpo de Bombeiros de Wrightsville Beach. No local,
foram encontrados vestígios dum petardo, um género de foguete de
fogo-de-artifício.

O Pastor Charlie Harris achava-se no interior da igreja quando o
incêndio deflagrou e sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos
e nos braços. Foi transportado para o New Hanover Regional Medical
Center e encontra-se neste momento na unidade de cuidados inten-
sivos.

Tratou-se do segundo incêndio numa igreja no lapso de dois meses
no condado de New Hanover. Em Novembro, a igreja de Good Hope
Covenant, em Wilmington, foi completamente destruída por um sinistro
do género. «Os investigadores continuam neste momento a considerá-
-lo suspeito, um caso potencial de fogo posto», salientou Ryan.

Testemunhas relataram que, menos de vinte minutos antes da
deflagração do incêndio, viram petardos a serem lançados na praia por
detrás da igreja, provavelmente num gesto de boas-vindas ao Ano
Novo. «Os petardos são ilegais na Carolina do Norte e são especial-
mente perigosos dadas as actuais condições de seca», advertiu Ryan.
«Este incêndio vem demonstrar exactamente porquê. Há uma vítima
no hospital e a igreja ficou em ruínas.»

Quando a mãe deu por finda a leitura, levantou o olhar da folha
e encarou Ronnie. Esta hesitou; depois, com um suspiro, começou
a narrar uma história que, aos seus olhos, e mesmo com o benefício da
retrospectiva, não fazia o mais pequeno sentido.
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CAPÍTULO 1

RONNIE

Seis meses antes

Ronnie deixou-se abater no assento ao lado do condutor, pergun-
tando-se por que razão os pais a detestariam tanto.

Era o único motivo capaz de explicar por que se encontrava ali, de
visita ao pai, naquele ermo esquecido por Deus, em lugar de ter ficado
a passar o Verão com os amigos em Manhattan.

Não, nem sequer era isso. Ela não estava apenas a visitar o pai.
Visitar implicava um fim-de-semana ou dois, eventualmente uma
semana. Com uma visita, ela até poderia viver bem. Mas ficar ali até
ao final de Agosto? Praticamente todo o Verão? Isso equivalia ao des-
terro, e durante a quase totalidade das nove horas que durara o trajecto
de carro, sentira-se como uma prisioneira a ser transferida para uma
penitenciária rural. Nem queria acreditar que a mãe tivesse coragem
de a obrigar a passar por uma experiência daquelas.

Ronnie estava de tal maneira envolvida na sua angústia, que levou
algum tempo a reconhecer a Sonata n.º 16 em Dó Maior de Mozart.
Era uma das peças musicais que interpretara no Carnegie Hall, havia
quatro anos, e sabia que a mãe a pusera a tocar enquanto ela estava a
dormir. Pior para ela! Estendeu uma mão para desligar o leitor de CD.

— Por que é que fizeste isso? — interrogou-a a mãe, de testa
franzida. — Eu gosto de te ouvir tocar.

— Mas eu não.
— Então e se eu baixar o volume?
— Desligue e pronto, está bem, mãe? Não estou com disposição

para ouvir música.
Ronnie concentrou o olhar para lá da janela, perfeitamente cons-

ciente de que os lábios da mãe se tinham contraído de desagrado. Ulti-
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mamente, a mãe passava a vida a fazer aquilo. Era como se os lábios
dela estivessem magnetizados.

— Pareceu-me ter visto um pelicano quando atravessámos a ponte
para Wrightsville Beach — comentou a mãe com uma leveza forçada.

— Bom, mas isso é fantástico. Por que é que não chama o Caçador
de Crocodilos?

— Já morreu — intrometeu-se Jonah, a voz a flutuar do banco
traseiro, o som a misturar-se com os barulhos vindos do Game Boy.
O chato do irmão de dez anos era viciado naquela coisa. — Já não te
lembras? — continuou ele. — Eu cá fiquei muito triste.

— Está claro que me lembro.
— Olha que não foi essa a impressão que deste.
— Bom, mas lembro.
— Então não devias ter dito o que disseste.
Não se deu ao incómodo de lhe responder uma terceira vez.

O irmão precisava sempre de ter a última palavra. Era de perder as
estribeiras.

— Conseguiste dormir alguma coisa? — perguntou-lhe a mãe.
— Até a mãe bater naquele buraco. Obrigadinha, já agora. Por

pouco que a cabeça não me saiu pelo vidro.
O olhar da mãe manteve-se fixo na estrada. — Fico feliz por ver

que a sesta te deixou mais bem-disposta.
Ronnie estoirou um balão de pastilha elástica. A mãe abominava

que ela fizesse isto, motivo principal por que se vinha a entreter assim
praticamente desde que tinham entrado na I-95. A interestadual, na
sua modesta opinião, era o percurso mais enfadonho jamais concebido.
A menos que se fosse um apreciador entusiasta de comida de plástico
cheia de gordura, casas de banho de estações de serviço nojentas e de
pinheiros a perder de vista, a sua monotonia feia e hipnótica era capaz
de induzir o sono a qualquer pessoa.

Fora precisamente isto que tentara fazer ver à mãe no Delaware,
no Maryland e na Virgínia, mas de todas as vezes ela ignorara os seus
comentários. Apesar de se ter esforçado por criar bom ambiente durante
a viagem, uma vez que iriam estar uns bons tempos sem se ver, a mãe
não era dada a conversas ao volante. Não se sentia particularmente à
vontade a conduzir, o que até nem era de admirar, visto que, sempre
que precisavam de se deslocar, apanhavam um táxi ou tomavam o
metropolitano. Em casa, no entanto... isso já era outra história. Aí,
a mãe não hesitava em dizer tudo quanto lhe vinha à cabeça e, nos
últimos meses, o administrador do prédio fora bater-lhes por duas
vezes à porta a pedir para que fizessem menos barulho. A mãe devia
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estar convencida de que, quando mais gritasse a respeito das más notas
de Ronnie, ou dos amigos de Ronnie, ou do facto de Ronnie ignorar
sistematicamente as horas de recolher obrigatório impostas pelo tri-
bunal, ou do Incidente — sobretudo do Incidente —, maiores proba-
bilidades teria de despertar a atenção da filha.

Pronto, havia mães bem piores. Muito piores, mesmo. E, quando
estava na disposição de ser generosa, Ronnie até reconhecia que tinha
uma mãe bastante razoável. O problema era a mãe estar presa numa
estranha deformação temporal em que os filhos nunca cresciam, e, pela
centésima vez, Ronnie desejou ter nascido em Maio ao invés de em
Agosto. Era nessa altura que faria dezoito anos, e a mãe deixaria de
poder obrigá-la a andar às suas ordens. Do ponto de vista legal, teria
idade suficiente para decidir por si própria, e digamos que vir para
ali não constava da sua lista de afazeres.

Naquele momento, porém, Ronnie não tinha voto na matéria. Por-
que ainda tinha dezassete anos. Por causa duma partida do calendário.
Porque a mãe engravidara três meses depois do que devia. E qual era
o problema? Por mais que Ronnie lhe tivesse suplicado, queixado,
gritado ou lastimado a respeito dos planos para o Verão, isso não fizera
a mais pequena diferença. Ronnie e Jonah iriam passar o Verão na
companhia do pai, e ponto final. «Não havia ses, nem mas», tinham
sido as palavras exactas da mãe. Vinha daí o desprezo de Ronnie àquela
expressão.

Mesmo à saída da ponte, o tráfego estival tinha reduzido a fila
de carros a passo de caracol. Dum dos lados, por entre as casas, Ronnie
fora apanhando vislumbres do oceano. Iupi. Como se isso lhe inte-
ressasse.

— Por que é que nos está a obrigar a fazer isto outra vez? — res-
mungou ela.

— Já conversámos sobre esse assunto — respondeu-lhe a mãe.
— Tu precisas de passar algum tempo com o teu pai. Ele tem saudades
tuas.

— Mas por que é que tem de ser o Verão todo? Não podiam ser
só umas duas semanas?

— Vocês precisam de mais que duas semanas para estar um com
o outro. Há três anos que não o vês.

— A culpa disso não é minha. Quem se foi embora foi ele.
— Pois foi, mas tu sempre te recusaste a atender os telefo-

nemas dele. E de todas as vezes que ele veio a Nova Iorque para vos
visitar, a ti e ao teu irmão, tu ignoraste-o e preferiste sair com os teus
amigos.
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Ronnie tornou a rebentar a pastilha elástica. Pelo canto do olho,
viu a mãe a retrair-se.

— Eu não o quero ver nem falar com ele — insistiu Ronnie.
— Vê lá se te esforças por aproveitares o melhor que puderes, está

bem? O teu pai é um bom homem e gosta muito de ti.
— Foi por isso que nos abandonou?
Ao invés de responder, a mãe deitou uma olhadela ao espelho

retrovisor.
— Tu tens andado ansioso por esta visita, não tens, Jonah?
— Está a brincar comigo? Vai ser óptimo!
— Fico contente por ver que tens uma atitude positiva. Talvez

pudesses influenciar a tua irmã.
O rapaz resmungou de desdém: — Pois, está-se mesmo a ver.
— Eu só não percebo por que é que não posso passar o Verão com os

meus amigos — lastimou-se Ronnie, tornando a intrometer-se na con-
versa. Ainda não dissera de sua justiça. Embora soubesse que as proba-
bilidades eram praticamente nulas, ainda alimentava a secreta esperança
de conseguir convencer a mãe a dar meia-volta e arrepiar caminho.

— Estás a querer dizer-me que preferias passar a noite inteira nos
clubes? Não me tomes por ingénua, Ronnie. Eu sei muito bem o que
se passa em sítios dessa espécie.

— Eu não faço nada de errado, mãe.
— Então e as tuas notas? E as horas marcadas para chegares a casa?

E...
— Não podemos mudar de assunto? — interrompeu-a Ronnie.

— Como, por exemplo, por que é que é tão importante eu passar
tempo com o meu pai?

A mãe ignorou-a. E, no entanto, Ronnie sabia que tinha todos os
motivos para isso. Já lhe respondera àquela pergunta uma infinidade
de vezes, mesmo que a filha se recusasse a aceitar isso.

O tráfego pôs-se novamente em movimento, e a viatura avançou
um quarteirão antes de ser obrigada a parar novamente. A mãe baixou
a janela e tentou espreitar por entre os automóveis à sua frente.

— O que será que aconteceu? — resmungou ela por entre dentes.
— Está um engarrafamento que nunca mais acaba.

— É por causa da praia — sugeriu Jonah. — A praia está sempre
cheia de gente.

— Hoje é domingo e são três da tarde. Não devia haver tanto
trânsito.

Ronnie dobrou as pernas pelos joelhos, a odiar a vida que levava.
A odiar tudo o que se estava a passar.
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— Olhe, mãe! — chamou-a Jonah. — O pai sabe que a Ronnie
foi presa?

— Sabe, sim — confirmou ela.
— E o que é que ele vai fazer?
Desta feita, foi a irmã a responder-lhe. — Não vai fazer nada. Ele

nunca se ralou senão com o piano.

*  *  *

Ronnie abominava o piano e jurava a pés juntos que nunca mais
haveria de o tocar, uma decisão que até alguns dos seus amigos
mais antigos estranhavam, uma vez que lhe consagrara a maior parte
da vida desde que a conheciam. O pai, outrora professor na Juilliard
School1, fora também seu professor, e, durante muito tempo, Ronnie
fora consumida pelo desejo não apenas de tocar, mas também de com-
por músicas originais com o pai.

E tinha talento que chegasse para tal. Muito talento, na verdade;
e, dada a ligação do pai à Juilliard, a direcção e os professores da escola
tinham a perfeita noção das suas capacidades. A palavra começou len-
tamente a correr no ambiente de confidencialidade obscura que colo-
cava a música clássica acima de tudo no qual o pai se movia. Foram
publicados alguns artigos em revistas da especialidade, seguidos por
uma reportagem consideravelmente extensa no The New York Times
a respeito da relação entre pai e filha, que, no seu conjunto, tinham
proporcionado uma ambicionada exibição na série Jovens Músicos no
Carnegie Hall, quatro anos atrás. Esse momento, supunha Ronnie,
constituíra o apogeu da sua carreira. E que apogeu; ela tinha perfeita
consciência do quão longe chegara. Sabia até que ponto era rara uma
oportunidade daquelas; ultimamente, porém, dava por si a perguntar
se os sacrifícios tinham valido a pena. Afinal de contas, o mais pro-
vável seria ninguém para além dos próprios pais se lembrar da exi-
bição. Ou interessar-se, tão-pouco. Ronnie já percebera que, a menos
que se tivesse um vídeo popular no YouTube, ou se conseguisse apre-
sentar espectáculos diante de multidões, o talento musical pouco ou
nada significava.

Havia ocasiões em que desejava que o pai a tivesse iniciado na gui-
tarra eléctrica. Ou, quando muito, em aulas de canto. De que lhe valia
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o talento para tocar piano? Para dar aulas de música na escola do
bairro? Ou tocar no átrio dum hotel qualquer para entreter os hós-
pedes enquanto faziam o check-in? Ou ambicionar a mesma vida dura
do pai? Visse-se só aonde o piano o levara. Acabara por deixar a
Juilliard para se lançar à estrada como concertista em locais insigni-
ficantes para audiências que mal chegavam para preencher as primeiras
filas. Passava quarenta semanas por ano a viajar, o suficiente para criar
problemas no casamento. Quando dera por ela, a mãe estava constan-
temente aos gritos e o pai a refugiar-se na sua concha, como era seu
hábito, até que um dia, se limitara a não regressar duma tournée pro-
longada ao Sul do país. Ao que Ronnie sabia, ultimamente ele nem
sequer andava a trabalhar. Nem sequer a dar aulas particulares.

«De que é que o piano lhe valeu, pai?»
Abanou a cabeça. A última coisa que queria era estar ali. Só Deus

sabia o quanto desejava afastar-se de tudo aquilo.
— Olhe, mãe! — chamou Jonah. Inclinou-se para a frente.

— O que é aquilo ali? É uma roda gigante?
A mãe esticou o pescoço, numa tentativa de ver o que se passava

por detrás do monovolume na faixa a seu lado. — Acho que sim, que-
rido — respondeu-lhe. — Deve haver uma feira popular na cidade.

— Podemos lá ir? Depois de termos jantado juntos?
— Terás de pedir ao teu pai.
— Isso, e talvez depois possamos sentar-nos em volta duma fo-

gueira a assar marshmallows — observou Ronnie. — Como se fôssemos
uma grande família feliz.

Desta feita, ignoraram-na ambos.
— Acha que têm mais atracções? — indagou Jonah.
— Estou quase certa de que sim. E se o teu pai não quiser ir andar

contigo nelas, tenho a certeza de que a tua irmã não se importará.
— Espectacular!
Ronnie vergou-se no assento. Já devia prever que a mãe sugerisse

qualquer coisa naquele género. Era demasiado deprimente para poder
ser verdade.
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