
 “Este é um dos livros mais marcantes que eu já li. Angustiante, esperançoso, belo, libertador e 
verdadeiro, ele fala sobre desumanidade e humanidade, algo que, de algum modo, parece ser 
profundamente antigo e completamente moderno. É bonito, devastador e heroico — um grito 
de rebeldia, ao mesmo tempo em que é um humilde chamado à oração.”
 Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar e Amar e � e Signature of All � ings

O relato dramático e libertador de uma mulher cuja curiosidade a 
levou até os lugares mais bonitos e remotos do mundo, seus países 
mais instáveis e perigosos, e também a passar quinze meses em um 
angustiante cativeiro — uma história de coragem, resiliência e beleza.

 “A Casa do Céu é a história dramática, contada de maneira magistral, sobre a busca incessante de 
uma jovem para criar uma vida grandiosa, contra todas as expectativas. A jornada de Amanda 
Lindhout é única, uma aventura épica que vai do pitoresco ao contundente, onde o que está em 
jogo é absolutamente tudo. Com uma clareza e uma honestidade incríveis, Lindhout e Corbett 
confi rmam duas coisas: ninguém será capaz de esquecer este livro — ou de fechá-lo antes de 
chegar ao fi m.”
 Susan Casey, autora de A Onda

 “A Casa do Céu é uma história impressionante de força e sobrevivência. Às vezes é brutal, mas é 
sempre bela, conforme Amanda Lindhout descobre que, na luta pela própria vida, suas armas 
mais poderosas são a esperança e a compaixão.”
 Jeannette Walls, autora de O Castelo de Vidro e � e Silver Star 

 “Um relato vívido e emocionante sobre como Amanda manteve viva a luz interior e o espírito do 
perdão, mesmo quando se encontrava no coração das trevas.” 
 Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora e Um Novo Mundo: o despertar de uma nova consciência

 “Neste livro lírico e inspirador, Amanda Lindhout descreve a capacidade do ser humano para 
cometer crueldades. Mesmo assim, ela também traz à vida a compaixão profunda e a coragem 
que residem em todos nós. Uma história de beleza, inteligência e tenacidade, A Casa do Céu 
nos mostra o poder e a importância da perseverança, esperança e perdão.”
 David Rhode, colunista da Reuters e vencedor do prêmio Pulitzer, autor de A Rope and a Prayer e Beyond War

 “Um livro maravilhoso e marcante, que mostra o terrorismo internacional num nível extrema-
mente pessoal. A perseverança de Lindhout se faz brilhar em cada página.”
 Jane Mayer, autora de � e Dark Side 
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No verso da capa foram reproduzidos bilhetes que Amanda
escreveu para sua mãe enquanto estava no cativeiro. 

A  C A S A  D O  C É U

Aos dezenove anos, trabalhando como 
garçonete, ela começou a economizar o di-
nheiro das gorjetas para viajar pelo mundo. 
Na tentativa de compreendê-lo e dar sentido 
à vida, viajou como mochileira pela América 
Latina, Laos, Bangladesh e Índia. Encorajada 
por suas experiências, acabou indo também 
ao Sudão, Síria e Paquistão. Em países cas-
tigados pela guerra, como o Afeganistão e o 
Iraque, ela iniciou uma carreira como repór-
ter de televisão. Até que, em agosto de 2008, 
viajou para a Somália — “o país mais perigoso 
do mundo”. No quarto dia, ela foi sequestrada 
por um grupo de homens mascarados em 
uma estrada de terra.

Mantida em cativeiro por 460 dias, Aman-
da converteu-se ao islamismo como tática de 
sobrevivência, recebeu “lições sobre como 
ser uma boa esposa” e se arriscou em uma 
fuga audaciosa. Ocupando uma série de ca-
sas abandonadas no meio do deserto, ela so-
breviveu através de suas lembranças — cada 
um dos detalhes do mundo em que vivia an-
tes do cativeiro —, arquitetando estratégias, 
criando forças e esperança. Nos momentos 
de maior desespero, ela visitava uma casa 
no céu, muito acima da mulher aprisionada 
com correntes, no escuro e que sofria com 
as torturas que lhe eram impostas. 

De maneira vívida e cheia de suspense, 
escrito como um excepcional romance, A 
Casa do Céu é a história íntima e dramática 
de uma jovem intrépida e de sua busca por 
compaixão em meio a uma adversidade ini-
maginável.

Quando criança, Amanda escapava de 
um lar violento folheando as páginas 
da revista National Geographic e 
imaginando-se em lugares exóticos.  

ções como National Geographic, Elle, 
Outside, O (� e Oprah Magazine), Es-
quire e Mother Jones. 

Laminação BOPP Fosca

A Casa do Céu.indd   1-5 02/10/13   15:47



A_house_in_the_sky_miolo.indd   1 18/10/2013   09:14:18



A_house_in_the_sky_miolo.indd   2 18/10/2013   09:14:18



Tradução
Ivar Panazzolo

A_house_in_the_sky_miolo.indd   3 18/10/2013   09:14:18



A_house_in_the_sky_miolo.indd   6 18/10/2013   09:14:18



Esta é uma obra de não ficção. Para garantir a fidelidade aos 
fatos, baseamo-nos em várias fontes — incluindo diários, cor-
respondências, relatos jornalísticos, entrevistas e transcrições de 
conversações gravadas e outras comunicações com investigado-
res, negociadores e sequestradores. Além disso, esta obra também 
é um livro de memórias; assim, a história reflete as recordações 
de Amanda e suas interpretações sobre os eventos. Os diálogos 
foram recriados segundo as lembranças. Modificamos os nomes 
de alguns personagens secundários para proteger sua privacida-
de e comprimimos linhas do tempo ou omitimos detalhes em 
certos locais em nome da clareza. Os trechos em português do 
Alcorão foram obtidos da tradução para o inglês de H.M. Shakir 
e Abdullah Ali Yusuf. Os valores mencionados no texto estão 
expressos em dólares americanos, salvo nos trechos indicados de 
forma diferente. 
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Natal

Tarde, muito mais tarde, naquela noite, eles me levaram de volta ao meu 
quarto. Rastejei para cima do colchão e puxei o lençol com flores azuis 

por cima de mim, exausta demais para ajustar a rede de proteção contra os 
mosquitos. A casa estava imersa no silêncio. Eu não tinha energia para ima-
ginar o que havia acontecido, se tudo aquilo fora uma armação — uma execu-
ção fajuta à luz da lua, preparada para me levar exatamente até o lugar aonde 
eu fora levada, balbuciando e projetando o terror para um ponto a vinte mil 
quilômetros dali.  

Na manhã seguinte, depois que Hassam entrou para abrir minhas janelas e 
deixar a luz do dia entrar, eu fui até o meu beiral e esperei que Nigel chegasse 
ao seu. Quando ele apareceu lá, eu lhe contei sobre a noite anterior, chorando 
outra vez durante todo o relato, sem mencionar a parte da faca serrilhada 
pressionada contra a minha garganta — de algum modo, imaginei que estava 
fazendo aquilo para protegê-lo, para impedir que ele soubesse que aquela faca 
existia, e também porque não me sentia pronta para viver aquele momento 
outra vez. Eu disse apenas que ameaçaram me matar. Deixei que Nigel pre-
sumisse que a ameaça fora feita com um dos rifles. Contar a história a Nigel 
não facilitou nada. Ele disse que ouvira quando me tiraram da casa e chorara 
por muito tempo. Nós dois compreendemos que havíamos entrado num ter-
ritório novo e mais perigoso com nossos captores. Estávamos chegando a um 
encerramento. O grupo inteiro havia ensaiado uma morte. A minha morte. 
Tentei não pensar naquilo, mas não havia como afastar as imagens. Eu chorei, 
inutilmente, reflexivamente, durante a maior parte daquela manhã. 

Hassam surgiu na minha porta posteriormente, trazendo a jarra de chá 
da tarde. Ele parou e me observou com o que parecia ser uma expressão de 
preocupação. Eu ainda estava deitada no meu colchão e continuava chorando 
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— os soluços espasmódicos da manhã deram lugar a um rolar manso e apa-
rentemente interminável de lágrimas. Alguma coisa na expressão de Hassam 
me dizia que, embora houvesse ficado para trás, ele sabia exatamente para 
onde eu fora levada e o que acontecera. 

— Gosta de ir lá fora? — ele me perguntou. No início, parecia ser uma 
piada de mau gosto, uma referência à noite passada, mas eu percebi que, na 
verdade, era uma oferta. 

— Ir lá fora? Hoje? Agora? Sim, por favor — eu disse. Atrapalhada, pro-
curei pelo meu Alcorão e dei a impressão de que queria pegá-lo e levá-lo 
comigo, dizendo com um suspiro choroso: — Posso estudar lá fora. 

Hassam assentiu. 
— Eu pergunto — disse ele, antes de fechar a porta. 
Não senti muita esperança. Se você já teve a oportunidade de ler Aliviando 

o Estresse em 5 Minutos: Tranquilidade Instantânea para Pessoas em Viagem, sa-
berá que a esperança é algo que pode desaparecer. “Pessoas que se defrontam 
com situações emocionalmente carregadas, durante um longo período”, dizia 
o livro nas minhas semanas de leitura após receber o meu pacote de supri-
mentos, “podem chegar a um estado de ‘burnout’ — um termo que descreve 
a exaustão física, mental e emocional. A pessoa tem a sensação de desamparo, 
desilusão e cinismo (além dos sintomas físicos, mentais e emocionais que são 
comuns em casos de estresse).” 

E aquilo parecia descrever perfeitamente a minha situação.
Para a minha surpresa, Hassam voltou depois de dez minutos. Indicou 

que eu deveria pegar o meu Alcorão e segui-lo pelo corredor, passando pelo 
quarto de Nigel, passando pelo banheiro e o chuveiro, até uma porta que 
quase nunca era usada. A luz do dia que nos recebeu queimou meus olhos, 
acostumados com as sombras, fazendo com que manchas amarelas surgissem 
entre eu e o mundo exterior. Quando as manchas desapareceram, pude ver 
que estávamos em uma pequena área externa que se ligava ao portão por 
onde o carro entrava, e do outro lado do canto da casa, fora da linha de visão 
da varanda, onde os garotos passavam o dia com o capitão, embora estivés-
semos cercados pelos mesmos muros. O sol brilhava por entre as folhas do 
mamoeiro que crescia no meio da terra, exibindo alguns brotos de frutas 
verde-escuros. 
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Agora que estávamos do lado de fora, Hassam parecia estar tímido. Trou-
xera sua arma. Indicou com um gesto que eu deveria me sentar à sombra da 
árvore, sobre um balde virado de ponta-cabeça. Em seguida, foi até o lado 
mais distante do terreno, onde dois portões de metal trancados com um ca-
deado levavam para a rua. Eu passara por ali na noite passada, na escuridão, 
mas agora o lugar era diferente. Ainda empunhando sua arma, Hassam sen-
tou-se contra a parede, perto dos portões, talvez a uns seis ou sete metros de 
distância. Era o maior espaço que eu recebera para utilizar em quatro meses. 

Sentando-me sobre o balde, apoiei as mãos na capa do meu Alcorão e 
olhei para elas, as veias azuis sob a pele opaca. Estudei o mamoeiro, com seus 
galhos que se erguiam em arcos e suas folhas encurvadas. Algumas nuvens 
flutuavam como pipocas brancas contra o céu brilhante. À luz do dia, meu 
vestido de poliéster reluzia com um tom psicodélico de vermelho. Os muros 
que cercavam a casa eram pintados de branco com uma moldura azul-bebê 
que os encimava, por baixo de vários metros de arame farpado emaranhado. 
Uma sacola plástica retalhada estava presa no arame farpado. Tudo pare-
cia ser pontiagudo, esquisito, irreal. Mais adiante, sentado contra o muro, 
Hassam parecia estar perdido em pensamentos profundos, esquadrinhando 
o céu com os olhos. Não fiz qualquer menção de abrir meu Alcorão, e ele não 
olhou na minha direção nem uma vez. Antes que tudo terminasse, permane-
cemos lá fora por cerca de vinte minutos, Hassam e eu, cada um de nós tendo 
algo que se aproximava de um momento privado. Foi tempo suficiente para 
que o sol agisse sobre o meu rosto pálido, meu nariz e até as costas dos meus 
dedos, queimando cada pedaço exposto do meu corpo, deixando-o num tom 
dolorido, mas nostálgico, de rosa-vivo. 

★

Nigel me disse que eu deveria deixar minhas coisas em ordem, caso eles me 
matassem. Disse que eu deveria escrever qualquer coisa que quisesse dizer à 
minha família ou contá-la a ele pela janela. Se tivesse a sorte de sobreviver ao 
sequestro e sair dali, passaria as mensagens à minha família. Últimos pensa-
mentos, pedidos de desculpas, uma declaração agonizante de amor, últimos 
desejos, um testamento onde indicasse como meus pertences mundanos de-
veriam ser distribuídos ou qualquer coisa do tipo. Essa era a minha chance. 
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Tentei não me sentir ofendida por aquela ideia, a ideia de que eu morreria e 
ele ficaria vivo. Nigel disse que estava apenas tentando ser prático. 

— Pense no caso e me diga o que decidir — disse ele. 
— Não quero fazer isso — eu respondi. 
Pensava em Nigel apenas como uma voz agora, desincorporada e flutu-

ante, como um campo de energia. Imagino que ele pensasse o mesmo em 
relação a mim. Quase todas as interações entre nós se desenrolavam em meio 
à acústica suave do beco que havia atrás da nossa casa. 

Certa vez, quando eu estava voltando do banheiro, Nigel havia deixado a 
porta do seu quarto aberta e estava sob o batente, esperando que eu passasse. 
Tentei não ficar chocada pela mudança em sua aparência nas oito semanas 
desde que fôramos separados. Ele vestia uma camiseta branca sem mangas 
e tinha um sarongue ao redor da cintura. Estava extremamente magro, com 
a barba espessa e a pele com um tom amarelado e doentio. Seus olhos azuis 
estavam lacrimejantes e tinham um toque de icterícia, como o que se vê no 
rosto de um velho. Eu também era um show de horror. Pude perceber isso 
no olhar de Nigel. Estava raquítica e pálida, e vi no meu espelho compacto o 
fungo branco que se espalhava pelo meu rosto, amontoando-se nas minhas 
bochechas como faixas de sal ressecado. Em sua porta, eu formei as palavras 
“olhe para mim” com os lábios, como se quisesse dizer: Olhe no que eu me 
transformei. Sorri e dei de ombros, e ele fez o mesmo. Não havia como mudar 
aquilo. Estávamos mais felizes, provavelmente, pensando um no outro como 
vozes que ziguezagueavam pelo beco. 

Assumindo mais um risco antes de me afastar, estendi o braço para pegar 
na mão de Nigel e a segurei. Por trinta segundos exatos nós ficamos ali, de 
mãos dadas, juntos, sem dizer nada. 

Sete dias vieram e passaram. Eu esperava, ansiosa, que Donald, Ahmed 
ou Romeu aparecessem para me levar embora. A sétima noite passou com 
uma lentidão excruciante. Acordei na oitava manhã no meu quarto, incapaz 
de sentir qualquer outra coisa que não fosse medo. Recalculei automatica-
mente: quando Donald declarara que a minha família tinha uma semana 
para arrumar o dinheiro do resgate, talvez ele quisesse dizer que eles es-
perariam sete dias e, em seguida, me matariam. O que significava que isso 
aconteceria agora ou em breve. O oitavo dia se passou, depois o nono. Algo 
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que se parecia vagamente com esperança começou a crepitar, uma pequena 
brasa em uma fogueira que se apagara havia algum tempo. Esperei por um 
sinal. Nenhum dos líderes veio visitar a nossa casa. O telefone do capitão 
não tocou mais. Eu espiava os garotos pelo pequeno buraco da fechadura da 
minha porta, uma fresta pela qual podia observar suas vidas no pátio. Eu os 
via rezando, dormindo, comendo e tomando chá. Nos fins de tarde, depois 
da hora do chá, os garotos frequentemente se reuniam ao redor do Capitão 
Skids, que ficava sentado sobre uma mureta circular — o que, em tempos 
melhores, deveria ter sido um canteiro de plantas — e dava aulas sobre o 
que pareciam ser questões militares. Às vezes, ele se levantava e demonstrava 
uma manobra com uma arma. 

Eu observava os garotos tentando atravessar aquelas horas longas. Quan-
do não estavam rezando ou escutando o que Skids lhes dizia, eu os via ar-
rancar meticulosamente os pelos das axilas com as unhas, de acordo com as 
regras do profeta sobre a higiene. 

Eu estava ficando desesperada em busca de algum sinal que indicasse que 
a ameaça imediata havia passado. No pacote que recebera algumas semanas 
antes havia várias folhas de frases em somali com as traduções para o inglês 
impressas logo ao lado. Frases como: “Há alguma coisa que faça a dor dimi-
nuir?” e: “Por favor, não atire. Estamos fazendo tudo o que é possível para 
salvar vidas” indicavam claramente que as folhas foram elaboradas para mé-
dicos e enfermeiras estrangeiros que agiam como missionários na Somália. 
Eu as estudava cuidadosamente, procurando alguma maneira de entrar em 
contato com o Capitão Skids, que raramente vinha até o meu quarto, mas era 
a única pessoa na casa que, provavelmente, sabia o que estava acontecendo 
com as negociações do resgate. Após copiar uma seleção de palavras no idio-
ma somaliano e algumas frases em uma folha do caderno, elaborei uma carta 
que pedia notícias e tentava assegurar que os meus pais, no Canadá, estavam 
fazendo todo o possível para conseguir juntar o dinheiro. A carta era mais ou 
menos assim: “Que a paz esteja com você. Faz uma semana. Qual é a situa-
ção? Por favor, diga-me. Estamos fazendo tudo o que é possível para salvar 
vidas”. Ao final, eu assinei: “Amina”. 

Mais tarde, naquele dia, bati na minha porta e fiz um sinal para que Jamal 
viesse me ver. Entreguei-lhe a carta e pedi que fizesse o favor de levá-la até o 
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capitão, pedindo que a respondesse. Jamal estudou a folha de papel. Eu o ob-
servei; primeiro, quando ele abriu um sorriso, e depois, quando começou a rir. 

— Está tudo certo? 
Jamal se recompôs. Ele dobrou o bilhete em dois, ainda sorrindo. 
— Sim, tudo certo — disse ele. — Vou entregar. 
Depois de alguns minutos, eu conseguia ouvir todos eles rindo na va-

randa. Pelo buraco da minha fechadura, vi que a minha carta era passada 
de mão em mão. Os garotos se inclinavam para lê-la, gargalhando com os 
fragmentos do idioma somaliano que eu conseguira juntar. Logo eles esta-
vam rolando no chão de tanto rir, a hilaridade crescendo cada vez mais, suas 
vozes elevando-se conforme a nota era relida e reinterpretada. Foi a ocasião 
em que eu consegui ouvi-los rindo mais alto durante todo o tempo em que 
permanecemos aprisionados. Consegui ver o Capitão Skids pela fresta; até 
mesmo ele estava contagiado pelas gargalhadas. Os garotos estavam con-
versando animadamente, fazendo piadas uns com os outros, criando o que 
eu imaginava ser uma enorme onda de piadas secundárias sobre mim e as 
minhas palavras. Era o meu presente para eles, supus; uma pequena distração 
em um dia quente. Eu enviara a mensagem e, agora, sabia que nada voltaria. 
Não receberia resposta nenhuma. 

Por nada, pensei por trás da minha porta. Aproveitem bem, filhos da puta. 
★

No começo de dezembro, nossos captores celebraram o Eid outra vez. O 
feriado acontece duas vezes a cada ano no calendário muçulmano — uma 
vez para marcar o fim do Ramadã, a quebra do jejum, e a segunda vez dois 
meses depois, por volta da época do hajj, a peregrinação anual a Meca. Este 
era o segundo tipo do Eid, chamado Eid al Adha. Era similar ao último Eid, 
quando os garotos se lavavam e se vestiam com um cuidado redobrado, e a 
comida e as orações eram mais abundantes. Eu espiava as festividades pelo 
buraco da minha fechadura, observando enquanto nossos captores iam e vi-
nham das celebrações na mesquita, quando Skids saiu e retornou com uma 
enorme panela de cozido. Ele mesmo veio até o meu quarto e entregou um 
prato de metal com alguns pedaços de carne de cabrito, levando um segundo 
prato para Nigel. Jamal entregou três balas de toffee para cada um de nós, 
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embaladas em papel-alumínio. Mais tarde, naquele dia, fomos chamados para 
junto do grupo enquanto eles faziam suas orações em um cômodo enorme e 
vazio na parte da frente da casa. Como eu era mulher, esperava-se que eu 
fizesse as minhas orações no fundo da sala, o que era um grande alívio. Eu 
havia ficado muito preguiçosa em relação às minhas orações e temia que eles 
pudessem perceber que já havia quase me esquecido de como orar da maneira 
certa. Como se estivesse apenas pegando carona, atrás de todos, tudo que eu 
precisava fazer era imitar os movimentos. 

Levados de volta aos nossos quartos, em frente às nossas respectivas janelas, 
Nigel e eu tomamos uma decisão — algo pequeno e, ao mesmo tempo, gran-
de: guardar nossos toffees para mais tarde, para o Natal. Seria o pessimismo 
ou o pragmatismo que nos dizia que não voltaríamos para casa antes daquela 
data? Não sei, mas pensar naquilo era algo tão sofrido, tão entristecedor, que 
imaginei que, pelo menos, devíamos nos preparar. Eu não conseguia suportar 
a ideia de que estaria longe da minha família durante o feriado, presa em um 
quarto quente com nada além de um colchão, uma rede contra os mosquitos e 
um pedaço de linóleo marrom, ainda sendo obrigada a suportar os abusos de 
Abdullah e rezando para encontrar uma maneira de sair dali. 

O Natal era a única época do ano em que meus irmãos voltavam para 
casa, quando meus avós, meu pai e Perry congregavam-se para comer o peru 
assado da minha mãe, quando tirávamos fotografias e sentíamos que éramos 
uma família normal e unida. Conforme os dias se aproximavam, parecia cada 
vez mais certo que, mesmo depois da minha quase-execução, não haveria 
qualquer mudança na situação entre nossos captores e nossos governos, ou 
entre nossos captores e nossas famílias. Nigel e eu começamos a fazer mais 
planos. Tínhamos os toffees, para começar. Eu havia guardado os meus junto 
com os tesouros que recebera em meu pacote, ao lado do colchão, perto da 
minha loção St. Ives para o corpo. Concordamos em trocar presentes e es-
crever histórias um para o outro — histórias sobre os melhores Natais que já 
tivéramos, registrando tudo em detalhes minuciosos, especialmente as partes 
sobre a comida. 

Trabalhei bastante na minha história, recuperando memórias muito an-
tigas do Natal em que minha mãe me surpreendera com uma viagem para a 
Disneylândia, com um quarto no Holiday Inn e passeios extravagantes para 
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mim e meus irmãos. Escrevi tudo aquilo para o benefício de Nigel e para o 
meu próprio. Escolhi também um tubo plástico branco de xarope para tosse 
em formato de ampulheta que recebera junto com o pacote de suprimentos, 
e, com bastante esmero, transformei-o em uma pequena boneca. Desenhei 
um rosto sorridente na parte de cima, peguei uma das minhas meias e trans-
formei-a em um pequeno suéter, com mangas e tudo. Cortei a haste de um 
dos cotonetes para que me servisse de agulha e utilizei o fio dental como 
linha. Usei o aparador de barba de Nigel — que, a meu pedido, ele deixara no 
peitoral da janela do banheiro — para fazer os cortes. Bordei duas palavras: 
— “Minha Amiguinha” — na frente do suéter da boneca. Em seguida, fiz um 
cartão de Natal para Nigel como se fosse um animado anúncio publicitário 
para o seu novo brinquedo. “Você nunca mais vai se sentir sozinho: a sua 
Amiguinha está aqui!”. Finalmente, peguei uma folha em branco e desenhei 
bengalas de doce por todo o papel, colocando o presente de Nigel dentro dela 
como se fosse papel de embrulho e amarrando tudo com mais fio dental. Fiz 
também uma meia natalina para ele, usando mais papel, costurada com mais 
fio dental, e enfiei meus três toffees dentro dela. 

Na manhã de Natal, sentindo-me mais audaciosa, eu caminhei pelo corredor 
com um embrulho escondido debaixo do meu vestido e deixei tudo na prateleira 
alta do nosso banheiro — o presente, a meia natalina e até mesmo o caderno in-
teiro que continha a minha história. Bati na parede para dizer a Nigel que fosse 
pegá-lo. Algum tempo depois, ele bateu na parede outra vez, instruindo-me 
para ir buscar algumas das coisas que ele deixara para mim, um presente embru-
lhado e uma meia de papel decorada com seus toffees dentro dela. 

Passamos a manhã toda cantando músicas natalinas como Hark the Herald 
Angels Sing, Joy to the World e outras. Chupamos nossos toffees lentamente, 
um depois do outro, até que cada um se transformasse apenas em um grão 
na língua. A história de Nigel relembrava o Natal em que ele e seus irmãos 
compraram passagens de avião para que seus pais fossem à Irlanda. Em nos-
sas janelas, fizemos perguntas para tentar ampliar ainda mais as histórias. Eu 
o amei naquele momento, naquele dia, mas do que já amara qualquer pessoa, 
de uma maneira que ia além do amor comum entre um garoto e uma garota, 
atingindo uma espécie de substrato ainda mais profundo. Eu o amava como 
um ser humano, sem qualquer complicação. 
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Graças a Deus, nossos captores nos deixaram em paz. Cantamos Little 
Drummer Boy e, os dois com a voz embargada pela emoção, cantamos Noi-
te Feliz. Finalmente, no peitoral da sua janela, Nigel abriu o pacote da sua 
Amiguinha com um longo suspiro de surpresa, e eu pude abrir o meu pre-
sente. Ao fazer a meia, ele usara uma esferográfica vermelha para colorir por 
completo duas páginas do seu caderno. Ele as rasgara em dois pedaços com 
o formato de uma meia natalina e os costurara com fio dental, acrescentando 
uma faixa seca de um lenço umedecido no topo para enfeitá-lo, como se fos-
se uma borda de pele de coelho. Dentro dela havia uma pequena caixa — o 
suporte interno de uma caixa de vidro de colônia que Donald trouxera para 
Nigel havia alguns meses — embrulhada em papel decorado à mão. Dentro 
da caixa havia um delicado bracelete que ele fizera para mim, uma corrente 
feita com os anéis das velhas latas de atum que ele guardara. Estavam ligados 
de maneira cuidadosa e detalhada com cordões e enfeitados com pequenos 
pompons que ele retirara das bordas do seu sarongue, amarrando uma em 
cada elo da corrente. Ficou claro que ele passara vários dias trabalhando na-
quilo, usando as pontas dos dedos para atar nós do tamanho de sementes de 
papoula. Tudo fora feito com cuidado, com tudo o que ele tinha. Era melhor 
do que qualquer coisa que eu pudesse encontrar em alguma joalheria cara 
como a Tiffany’s. Foi melhor, naquele momento, do que qualquer coisa que 
eu já recebera antes. 
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Fuga

Será que havia alguma forma de sair dali? Tinha que haver. Em janeiro, 
começamos a conversar sobre tentar fugir. Começou num dia em que 

Nigel anunciou que estava estudando a janela no banheiro e pensava que 
poderíamos passar por ela. 

Eu também já havia examinado aquela janela, várias vezes. Não vira ne-
nhuma possibilidade ali. A janela ficava a mais de dois metros do piso do 
banheiro, em um recesso profundo na parede grossa, perto do teto, com um 
beiral de cerca de sessenta centímetros de profundidade, quase como uma 
alcova ou um nicho na parede. O que havia no final daquela alcova nem podia 
ser considerado uma janela. Em vez disso, era algo como uma tela feita de 
tijolos com algumas poucas frestas decorativas entre elas, servindo como bu-
racos de ventilação para o banheiro. Os tijolos estavam unidos com cimento. 
E também, como se aquilo não fosse suficiente, havia cinco barras de metal 
ancoradas horizontalmente na armação da janela. 

— Está louco? — eu disse a Nigel. — É impossível. Como vamos sair? 
— Você deveria tentar subir até lá — respondeu ele. — Estive observando 

os tijolos. O reboco está esfarelando. Podemos escavá-lo. 
— Sim, mas as barras... 
— Acho que podemos arrancá-las. Não estão tão firmes assim. Não sei 

— disse ele, embora não demonstrasse tanta confiança. — Mas acho que 
pode funcionar. 

Eu tinha minhas dúvidas. A ideia era louca por outros motivos. O mais 
óbvio era que, se fôssemos apanhados tentando escapar, eu tinha certeza de 
que nossos captores nos matariam ou nos castigariam de maneiras que nem 
éramos capazes de imaginar. Além disso, quando me levaram para o deserto, 
eu vira o mundo exterior — a área imediatamente à nossa volta —, uma 
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paisagem de enormes fogueiras e homens que andavam de um lado para o 
outro com armas em punho. Se quiséssemos correr, não poderíamos correr 
em uma direção que nos garantisse qualquer tipo de segurança. Finalmente, 
havia também a questão dos três homens somalianos que eram mantidos 
em cativeiro junto conosco — Abdi, Marwali e Mahad — e o que poderia 
acontecer com eles se escapássemos. Se fugíssemos, eu estava convencida de 
que eles seriam mortos. E não conseguia imaginar a possibilidade de que nós 
cinco conseguíssemos escapar juntos. 

Eu mal conhecia os três somalianos, mas sentia um tipo de camarada-
gem em relação a eles e uma espécie de responsabilidade por ter provocado 
a captura deles. Sempre que estava no corredor, eu me apanhava olhando 
na direção da porta deles, onde seus sapatos — dois pares de sandálias e 
um par de botas para montanhismo de aparência ocidental que pertenciam 
a Abdi — estavam sempre alinhados, talvez para que pudessem calçá-las 
quando fosse hora de ir ao banheiro externo. Vez por outra, eu conseguia ver 
um deles sentado sob a luz, lendo o Alcorão ou remendando alguma peça 
de roupa. O que eu sabia deles vinha apenas daqueles rápidos vislumbres e 
sons que ecoavam pelo corredor e do pouco que sabíamos antes de sermos 
sequestrados. Abdi me dava a impressão de ser um dedicado pai de família. 
Marwali, o motorista do Shamo Hotel, parecia mais espalhafatoso. Eu apre-
ciava o som do seu riso pela casa. Parecia ser capaz de rir facilmente e com 
frequência, apesar das circunstâncias. Mahad, que viera da clínica médica que 
estivéramos planejando visitar no dia em que fôramos sequestrados, parecia 
ser extremamente religioso, recitando eloquentemente os versos do Alcorão 
durante boa parte do dia. 

Conforme nos aproximávamos do quinto mês de cativeiro, Jamal continu-
ava a ser a melhor fonte de informações sobre o que estava acontecendo com 
nossos captores e nossas famílias. 

— Alguma notícia? — eu perguntei um dia, quando ele trouxe a sacola 
com a comida da manhã. 

— Nenhuma notícia — disse ele, balançando a cabeça negativamente e 
acrescentando com um suspiro: — Inshallah, isso terminará em breve. 

À minha pergunta sobre quando os líderes fariam sua próxima visita, ele 
franziu os lábios, com uma expressão que indicava um certo incômodo. 
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— Não sei — disse. Já fazia quase um mês que eles não apareciam. 
Foi somente por causa de Jamal e seu interesse em falar inglês, ficar 

perto de nós e conversar em nossos quartos que soubemos que os garotos, 
até certo ponto, também se sentiam como reféns, vivendo daquela maneira 
sob as ordens do capitão e dos líderes do grupo, cada vez mais ausentes. 
Não estavam comendo bem, disse Jamal. O guarda chamado Yahya, que 
não tinha mais do que dezoito ou dezenove anos, perdera o nascimento do 
seu primeiro filho no início do mês, embora Skids houvesse lhe dado alguns 
dias de folga para voltar à sua casa. Jamal fizera um apelo para conseguir 
alguns dias de folga e casar-se com Hamdi, mas Skids negara seu pedido, 
dizendo que ele precisava esperar até que o dinheiro do resgate viesse e o 
Programa — todos eles se referiam ao nosso cativeiro como o Programa — 
estivesse encerrado. 

Todos nós queríamos que aquilo terminasse logo, cada uma das almas 
presas naquela casa. Eu adormecia todas as noites pensando: Logo, e acordava 
pela manhã chamando a palavra de volta. Logo, logo. Acreditava nela o bas-
tante para pensar que não deveríamos tentar cavoucar os tijolos da janela do 
banheiro, que deveríamos confiar que o logo estava chegando. 

Até que um dia eu saí para o corredor, no caminho para o banheiro, e 
percebi um novo tipo de silêncio. Era 14 de janeiro, uma quarta-feira. Os 
calçados que ficavam em frente à porta de Abdi, Marwali e Mahad desa-
pareceram, todos os três pares. Parecia que eles foram levados a outro lugar. 
Minha esperança era a de que tivessem sido libertados, embora eu soubesse 
que aquilo era pouco provável. Nossos captores não quereriam deixar três 
testemunhas andando em liberdade por aí. 

Algum tempo depois, consegui perguntar a Abdullah o que havia aconte-
cido aos nossos colegas somalianos. Ele não hesitou. Aparentemente satisfeito 
consigo mesmo, ergueu um dedo até a garganta e deslizou-o sobre a pele em 
linha reta. Minha mente foi até o deserto, até a acácia solitária sob a lua. Será 
que os líderes vieram no meio da noite e os levaram embora? Por que eu não 
ouvira nada? Será que Abdullah estava dizendo a verdade? Quando conversei 
com Nigel pela janela, ele disse que também perguntara sobre o paradeiro dos 
homens. Embora Jamal houvesse lhe dado uma resposta vaga, sugerindo que 
eles simplesmente foram soltos, Abdullah fizera o mesmo gesto enfático de 
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cortar a garganta. Meu estômago começou a se revirar. A pior das hipóteses 
parecia ser a mais provável: os somalianos foram mortos. E nós éramos os 
responsáveis. Antes de sermos capturados, Abdi me mostrara orgulhosamente 
as fotos de seus filhos: dois meninos e uma menina, crianças sorridentes em 
uniformes escolares, que agora, por minha causa, não tinham mais pai. 

Todas as partes de mim estavam fracas. O desaparecimento de Abdi e 
dos outros nos dizia algo importante sobre nossos captores: o dinheiro para 
alimentar e abrigar nosso grupo estava terminando. O desespero estava to-
mando conta deles. O fato de que eram capazes de matar seus compatriotas, 
seus três irmãos muçulmanos, não trazia muita esperança para mim e Nigel. 
Não restava qualquer dúvida em minha mente: tínhamos que sair dali. 

★

Precisei me esforçar um pouco para conseguir me erguer até a janela do 
banheiro e verificar as possibilidades. Tive que ficar com um pé plantado 
em cada lado do vaso sanitário, erguer os braços acima dos meus ombros 
para conseguir colocar as mãos no beiral e, de lá, dar um impulso no meu 
corpo, como se estivesse me erguendo para sair de uma piscina. A alcova 
que levava até a janela era estreita demais para que eu pudesse apoiar meu 
peso nela. Assim, inclinei-me para a frente, apoiando-me sobre os cotovelos, 
com a barriga equilibrada na beirada e as pernas pendendo pesadamente em 
direção ao chão. 

Com o peito pressionado contra a beirada da alcova e o rosto perto da 
janela, eu percebi instantaneamente que Nigel tinha razão. Os tijolos que 
cobriam a abertura estavam unidos por uma camada muito rala de cimento. 
A argamassa entre eles se esfarelou quando eu a toquei, desfazendo-se em 
pequenas cascatas de poeira esbranquiçada. Do meu quarto, eu trouxera o 
cortador de unhas e, usando o pequeno aparato que tinha a função de tirar 
a poeira debaixo das unhas, consegui alcançar entre as barras de metal que 
bloqueavam a janela e enfiá-lo em meio a alguns dos espaços mais profundos 
e menos espessos entre os tijolos, onde senti uma frouxidão bastante promis-
sora — a indicação de que havia falhas estruturais naquela construção. Com 
esforço e paciência, parecia possível remover algumas fileiras de tijolos, crian-
do uma abertura grande o bastante para podermos rastejar por ela. 
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As barras de metal sobre os tijolos eram outra questão. Tinham pouco menos 
de um metro de comprimento e pareciam estar chumbadas profundamente 
nas paredes, em ambos os lados da janela, embora eu percebesse que Nigel 
já fora capaz de afrouxar uma delas em um de seus pontos de ancoragem. 
Ele jurara para mim que seria capaz de forçar pelo menos mais uma da-
quelas barras. Sentindo uma alegria enorme, voltei ao chão do banheiro, 
coberta de poeira e teias de aranha. Corri de volta para o meu quarto, pela 
primeira vez em meses sem pensar no perigo, na fome ou na preocupação. 
Em vez disso, estava consumida pela ideia de que poderíamos fazer um 
buraco que dava para o exterior da casa, uma passagem do tamanho de um 
corpo, e atravessá-la. 

Em nossas janelas, começamos a fazer um plano. A que horas do dia nós 
iríamos? O que levaríamos conosco? Para qual direção correríamos? Quem 
procuraríamos, e o que diríamos? As considerações eram enormes. Debate-
mos se seria melhor escapar durante a noite, quando a maioria dos guardas 
estaria dormindo e teríamos menos chances de causar um tumulto correndo 
pela rua. Lembrando-me das fogueiras, eu presumi que sair durante a noite 
fosse mais perigoso. E talvez, também, nós quiséssemos causar um tumulto. 
Talvez precisássemos fazer barulho e nos tornar visíveis, forçando alguém a 
chamar as autoridades, fossem lá quem fossem as autoridades neste lugar. 
Ou poderíamos encontrar uma pessoa caridosa e implorar que nos deixasse 
usar um telefone celular, esperando que ela tivesse créditos em quantidade 
suficiente para manter uma ligação de um minuto para o Canadá ou para a 
Austrália? Ou uma chamada mais barata para Ajoos, cujo número eu havia 
anotado em um pedaço de papel que estava escondido. Ou para o diretor 
somaliano do Programa Mundial de Alimentos em Mogadíscio, cujo número 
eu também levara comigo quando fôramos capturados. 

Nigel e eu concordamos que precisávamos nos distanciar dos nossos 
captores o mais rapidamente possível e que seria melhor tentar nos mis-
turar às pessoas. Para mim, vestindo um abaya e um hijab, parecer com 
qualquer outra mulher na rua não seria muito difícil. Mas não haveria como 
esconder a pele branca de Nigel. Consideramos se eu deveria lhe emprestar 
algum dos meus trajes somalianos e ele poderia se passar por uma mulher 
muito alta e totalmente encoberta, mas até mesmo o meu abaya mais longo 
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lhe chegaria apenas até a metade das canelas. Sabíamos, também, que vestir 
Nigel com roupas de mulher era o tipo da coisa que poderia se virar contra 
nós no final. Todas as opções que explorávamos pareciam ser becos sem 
saída. Todas as ideias pareciam ser apostas altas, com inúmeras maneiras 
de darem errado. 

Passamos muitas horas discutindo o plano. Durante todo aquele tempo 
nós nos alternávamos no banheiro, erguendo nosso corpo até o beiral da jane-
la com os cortadores de unha em mãos, raspando o reboco da janela em ses-
sões curtas e apressadas de cinco e dez minutos. O trabalho era gratificante, 
como realizar uma cirurgia com sucesso ou cavar à procura de ouro. Às vezes, 
eu cavoucava e tirava apenas poeira; outras vezes, com manobras precisas, 
conseguia arrancar um belo bloco de cimento intacto. 

Como a minha porta ficava visível para quem estivesse na varanda, eu 
tinha que ser mais cautelosa — bater na porta e pedir permissão para sair do 
meu quarto, nunca ficar muito tempo no banheiro, escovar cuidadosamente 
todos os sinais de poeira da argamassa antes de voltar ao corredor. Percebi 
também o quanto eu estava fraca, apesar de todas as horas que passara cami-
nhando no quarto. Embora minhas pernas estivessem fortes, os músculos dos 
meus braços estavam exaustos e frouxos. Na metade do segundo dia, meus 
cotovelos começaram a ceder toda vez que eu tentava erguer o corpo até o 
beiral da janela, e eu tive que desistir. 

Nigel continuava a trabalhar sem pestanejar. Estava em uma posição me-
lhor do que a minha para fazer viagens ao banheiro sem despertar a atenção 
dos garotos e conseguia ficar mais tempo lá. Eu vigiava pelo buraco da minha 
fechadura, pronta para criar alguma distração se algum dos garotos viesse 
para cá. Usando minhas folhas de frases médicas, consegui elaborar uma pe-
quena mensagem e escrevi as palavras no idioma somali em um pedaço de 
papel para levar comigo quando escapássemos, enfiado no bolso da frente 
do meu jeans, que eu vestiria por baixo do meu abaya vermelho. “Por favor, 
ajude. Sou muçulmana. Não tenha medo.” Ensaiei as sílabas em somali várias 
e várias vezes. Não tinha 100 por cento de certeza do que eu estava falando: 
Fadlan i caawi. Waa islaan. Ha baqin. Em um outro pedaço de papel, copiei 
os poucos números de telefone da Somália que eu tinha em meu bloco de 
anotações de repórter, colocando-o em meu bolso também. 
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A cada vez que ia ao banheiro, eu olhava para a janela para acompanhar 
o progresso de Nigel. Embora ele fosse cuidadoso o bastante para encobrir 
seu trabalho, recolocando cada tijolo que retirava da parede de volta em 
seu lugar, prendendo-o com restos de cimento, era possível ver que alguém 
estava fazendo alguma coisa naquela parede, os tijolos tortos e os restos de 
argamassa sobre o beiral. Tentei me acalmar, pensando que os garotos só 
entravam em nosso banheiro uma ou duas vezes por semana — geralmen-
te para retirar o balde enorme que usávamos como reservatório de água 
e para voltar a enchê-lo. Mesmo assim, o risco que estávamos assumindo 
parecia ser enorme. Desde que Abdi e os outros desapareceram, eu me 
sentia estressada demais para comer muito, e agora o meu estômago estava 
totalmente revirado. 

★

No início do terceiro dia, Nigel declarou que havia conseguido remover o 
último tijolo. Agora, tinha que trabalhar nas barras de metal, mas já havia 
afrouxado aquela primeira e acreditava que seria necessário soltar apenas 
mais uma para criar espaço suficiente para podermos passar pela abertura. 
Primeiramente, entretanto, teríamos que reafirmar nosso desejo de escapar. 
Quando ele arrancasse as duas barras, as paredes laterais provavelmente des-
moronariam. Não haveria como disfarçar os restos de tijolos e cimento no 
banheiro. Não teríamos nenhuma escolha além de correr. 

Decidimos fugir naquela mesma noite, saindo pela janela por volta 
das oito horas, logo depois da última oração da noite. Mal conseguíramos 
dormir naqueles três dias, empolgados pela descarga perpétua de adrena-
lina. Parecia não haver motivo para esperar mais. Eu estava preocupada 
com a possibilidade de que, se o fizéssemos, nosso nervosismo poderia 
nos denunciar. 

Esperávamos que a escuridão servisse como uma espécie de camuflagem. 
Tentaríamos disfarçar Nigel como uma pessoa doente, um velho, enrolando 
sua cabeça com um lençol para cobrir sua face e envolvendo seus ombros em 
um cobertor que esconderia suas mãos. Eu fingiria que o guiava, enterrando 
minhas mãos nas dobras do mesmo cobertor. Nós dois andaríamos propo-
sitalmente encurvados, com o rosto voltado para o chão, como se estivésse-
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mos em busca de um médico. Levaríamos um Alcorão em minha pequena 
mochila para provar que éramos muçulmanos, que não éramos inimigos. 
Procuraríamos por uma porta em que pudéssemos bater, uma casa que pa-
recesse ser amistosa, um lugar onde houvesse mulheres e crianças. Eu estava 
apostando minhas fichas em encontrar uma mulher. Não tivera contato com 
nenhuma em cinco meses. Uma mulher, eu imaginei, não nos rejeitaria. 

Estávamos contando com que aquela noite fosse igual a todas as outras 
naquela casa, governada pela rotina entorpecente e mecânica — orações se-
guidas pelo jantar, seguido por uma oração, seguido pela hora de dormir para 
todos, exceto os dois garotos que ficavam de guarda e estariam sentados fora 
da casa, conversando sobre amenidades em meio à escuridão. 

Fiquei assustada, portanto, quando Jamal entrou no meu quarto com o 
jantar, uma hora antes do horário em que a refeição geralmente chegava. 

— Asalaamu Alikum — disse ele, com um sorriso lento. 
Meus pensamentos começaram a girar. Será que suspeitavam de alguma 

coisa? O que estava acontecendo? Passara as últimas semanas tão ansiosa que 
sentia estar exalando algum novo tipo de cheiro, alguma coisa que pudesse 
entregar nossos planos. 

Retribuí o cumprimento de Jamal, enjoada pela preocupação. 
Ele gesticulou para que eu pegasse o meu prato de metal e o colocasse 

no chão. Em seguida, abriu um saco plástico e deixou cair algo nele — um 
pedaço magro de peixe frito, marrom e dourado, brilhando com o óleo. Do 
seu bolso ele tirou dois pequenos limões e colocou-os ao lado do peixe. Final-
mente, pegou dois ovos cozidos e colocou-os no prato também. 

Era proteína. Ele estivera preocupado com o meu apetite. Era um presen-
te, e Jamal se orgulhava daquilo. 

— Você gosta? — disse ele, apontando para o peixe. — Posso comprar 
todos os dias para você no mercado, mas somente à noite. Eles não fazem 
durante a manhã. 

Ficamos nos entreolhando por alguns segundos. Dei um chute em mim 
mesma, pelo menos internamente. Deixe disso. 

— Oh, Jamal — eu disse, erguendo o prato. — É muita gentileza sua. — 
Sorri com gratidão para ele, sentindo um toque de culpa. Esperava que os 
líderes não o castigassem com muita crueldade depois que eu desaparecesse. 
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Sozinha outra vez, eu me sentei no chão e forcei-me a comer o que Jamal 
me trouxera — não somente porque aquilo funcionaria como combustível, 
mas para não levantar suspeitas. Em seguida, fiz os movimentos da última 
prece do dia. Quando terminei, conforme combinara com Nigel, bati na porta 
e abri uma fresta para ver quem viria até lá. Abdullah olhou pelo corredor, o 
que significava que era ele quem ficaria de guarda naquela noite. Meu cora-
ção afundou um pouco. Abdullah não era tão preguiçoso quanto alguns dos 
outros. Ele gostava de andar pela casa. 

— Mukuusha — eu disse em somali, apontando para a minha barriga. 
Banheiro. — Estou me sentindo mal. Muito mal. 

Sem hesitar, Abdullah estalou os dedos para indicar que eu podia ir. Nor-
malmente, eu não ia ao banheiro após a última prece, mas problemas diges-
tivos nunca eram motivo de discussão. Aquilo também me daria mais tempo 
para ficar lá. Neste caso, o pedaço de peixe frito que Jamal me trouxera servi-
ria para corroborar a veracidade do meu caso.

De maneira lenta e tranquila, saí do meu quarto e andei pelo corredor 
na direção do banheiro. No início daquela noite, enfiara minha mochila 
embaixo do meu abaya e a deixara sobre o beiral da janela. Nigel estava espe-
rando por mim na porta do seu quarto. Fora da linha de visão de Abdullah, 
nós aceleramos. Imaginei que teríamos dez minutos, no máximo quinze, 
antes que ele descobrisse que eu não havia retornado do banheiro e viesse 
procurar por mim. 

Dentro do banheiro, eu puxei a cortina e rapidamente tirei o abaya preto 
de dentro da minha mochila, colocando-o sobre o vestido vermelho. Nigel 
subiu no vaso, erguendo as mãos para começar a remover as barras da janela. 
Ele havia se esgueirado até o banheiro mais cedo e feito algumas preparações, 
arrancando as barras da parede e depois colocando-as novamente no lugar, 
apoiadas precariamente em pedaços soltos de cimento. Apesar de seus esfor-
ços para disfarçar o trabalho, as paredes em ambos os lados da janela, a esta 
altura, pareciam totalmente desfiguradas, com fendas no revestimento dos 
locais onde as barras haviam sido instaladas pela primeira vez. O objetivo, 
agora, era tirar tudo o que pudéssemos do caminho em perfeito silêncio. 

Em um minuto, Nigel conseguiu arrancar a primeira barra e entregou-a 
para mim. Em seguida, veio a segunda barra, com o seu peso frio em minhas 
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mãos. Eu coloquei as duas barras no chão, ao lado da pia, com o meu nervo-
sismo me deixando tonta. Rapidamente, Nigel suspendeu o corpo, subindo 
do vaso sanitário para a alcova. Apoiando-se sobre a barriga e com as pernas 
pendendo em direção ao chão, ele começou a desempilhar cuidadosamente 
os tijolos que emolduravam a janela, colocando-os sobre a parte externa do 
beiral. Eu podia ouvir sua respiração pesada. Um tijolo saiu, depois dois, de-
pois três, depois quatro. Após tirar todos, ele saltou de volta ao chão e indicou 
que estávamos prontos. Era hora de ir. Nigel entrelaçou os dedos para que eu 
pisasse em suas mãos e deu um impulso para que eu alcançasse a janela e a 
fenda de quase cinquenta centímetros que havia ali agora. 

Olhei por aquele buraco por não mais do que dois segundos, mas foi o 
bastante para ver tudo. Eu pude ver a ruela que havia logo abaixo, a escuridão 
de um vilarejo sem luzes e tudo o que havia de incerto além daquele ponto. 
Calculamos que seria uma queda de três metros e meio até o chão, já que a 
casa fora construída sobre um alicerce de concreto. Estávamos preocupados 
com a possibilidade de quebrar os tornozelos. Estávamos preocupados com 
tantas coisas, e, quando eu olhei pelo buraco da janela, cada uma das preo-
cupações parecia estar ali, logo do outro lado, junto com a nossa liberdade. 
Como planejáramos, eu me virei e comecei a recuar por entre as barras da 
janela que ainda restavam, enfiando os dois pés pela fresta — com duas barras 
acima de mim e outra abaixo — e baixando o corpo em meio ao ar gelado de 
fora. A noite estava fria e úmida. Senti uma brisa em meus tornozelos. Estava 
funcionando, até que tudo parou: empurrei meu corpo e senti meu traseiro 
travar contra uma das barras que ainda estava na janela. Empurrei mais uma 
vez, mas não avancei. A fresta era pequena demais. Se eu não conseguisse 
passar por ela, Nigel não teria qualquer chance. 

Mais abaixo, ele estava ficando ansioso. 
— Vá, vá, ande logo — sussurrava. 
— Não posso. Não está funcionando — eu disse. Empurrei o corpo outra 

vez contra a barra para mostrar-lhe a situação. Seu rosto parecia estar abala-
do, a testa encharcada de suor. — Você consegue tirar outra barra? 

— Agora não — disse ele, quase sibilando. — Vai fazer muito barulho. 
O peitoral da janela estava cheio de tijolos e pedaços de argamassa que-

brada. Abdullah provavelmente estava começando a se perguntar por que eu 
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não havia voltado ao meu quarto. Estávamos presos — e não apenas presos, 
mas encrencados. 

Nigel fez um gesto com a mão, dizendo-me para descer. 
— Volte ao seu quarto — disse ele. — Rápido. Vou tentar consertar isso. 
— E a minha mochila?
— Deixe-a aí — disse ele. — Eu a levarei comigo. Vá, rápido.
Voltei para o meu quarto de maneira tão casual quanto pude e fechei a 

porta com um ruído alto, para informar Abdullah que eu havia retornado. 
Deitei no meu colchão no escuro, tentando encontrar algum pensamento 
tranquilo. Ouvi o que Nigel estava fazendo no banheiro. Ele estava vomitan-
do ruidosamente na privada, traído por seus próprios nervos. Ouvi barulho 
de passos no corredor e vi a luz de uma lanterna. Nigel também deve ter 
percebido a luz se aproximando, porque, em poucos segundos, ele estava fora 
do banheiro, voltando pelo corredor, resmungando alguma coisa sobre estar 
passando mal e precisar de mais água para dar a descarga. Houve uma dis-
cussão discreta, a luz desapareceu e então voltou após alguns minutos. Logo, 
Nigel estava no banheiro outra vez, sozinho. 

Eu sabia que era apenas uma questão de horas até que o nosso plano fosse 
descoberto — antes que um dos sequestradores percebesse a pilha de tijolos 
encaixada às pressas na parede e as barras de metal dobradas que cobriam a 
janela, ou que simplesmente percebessem todo aquele plano estúpido nos 
meus olhos.

Quando o dia raiou e Hassam veio para abrir as nossas janelas antes das 
orações, Nigel e eu conversamos, concordando que precisávamos sair imedia-
tamente. Rapidamente, nós reelaboramos o plano. Pelos chamados dos mue-
zins, sabíamos que havia uma mesquita nas proximidades. Decidimos correr 
até lá. Parecia ser a única boa opção, um lugar para encontrar uma multidão. 
Aceitei a sacola matinal de comida que Jamal me trouxe, esforçando-me para 
não olhá-lo nos olhos. Em seguida, vesti meu jeans sob o abaya vermelho. 
Esperamos pela oração do meio-dia, para que o calor chegasse e os garotos 
começassem a sentir o sono do início da tarde. Bati na porta, indicando que 
queria ir ao banheiro, e Nigel me encontrou lá, com minha mochila nas mãos. 
No início daquela manhã ele retirou uma terceira barra da janela. O banheiro 
estava num estado lastimável. Esperei enquanto ele removia os tijolos outra 
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vez. Desta vez, com a pulsação acelerada, eu não hesitei. Passei uma perna 
pela janela e depois outra. Deslizei alguns centímetros de bruços para di-
minuir a distância até o chão, segurando na última barra da janela para me 
apoiar, e, em seguida, deixando o corpo cair. 

Chegamos ao chão um depois do outro, eu primeiro e Nigel logo em 
seguida, dois baques suaves na areia. Meu coração se elevou e desmoronou 
com o impacto. 

A situação era ruim. Soube disso no instante em que toquei o solo. Não 
se parecia em nada com o eu pensara. Nada parecia ser do jeito que planejara 
em minha mente. Eu construíra uma cena, um palco armado para que pu-
déssemos atravessá-lo correndo, baseado na vista que eu tinha pela fresta da 
minha janela. Lembrava-me de alguns fragmentos da viagem de carro que 
nos trouxera para a casa. Lembrava-me de ver camelos, pessoas caminhando 
pela rua, fileiras de arbustos e um vilarejo pequeno e sujo com curvas, ruelas 
e lugares onde podíamos nos esconder. Imaginara que tudo aquilo estaria à 
nossa espera, logo depois da janela. Mas agora, olhando para a minha direita 
e a minha esquerda, em direção às duas saídas da ruela, eu percebi, com cer-
teza absoluta, que estivera errada. À esquerda havia uma cerca inclinada feita 
com pedaços de zinco colorido e velhos latões de óleo que foram martelados 
até ficarem achatados. À direita havia uma fileira de barracos, construídos 
com mais folhas de metal, pedaços velhos de lona e outros refugos. Não havia 
nem um pedaço de vegetação à vista além de algumas moitas espinhosas, 
baixas e desfolhadas em meio à areia. Mais alarmante foi o aparecimento 
súbito de uma criança raquítica, um garoto de uns sete anos, que estava a 
poucos metros de mim, nu com exceção de um par de calções, com as costas 
encurvadas e os olhos arregalados, olhando para mim em choque, como se 
estivesse prestes a berrar a plenos pulmões. 

Fixei meu olhar no garoto, tentando sorrir e parecer gentil. Levei um dedo 
aos lábios. A criança olhou para mim e depois para Nigel, arregalando ainda 
mais os olhos. Sem qualquer ruído, ele saiu em disparada — buscando, com 
certeza, o primeiro adulto que pudesse encontrar. 

Era como se a arma que sinaliza o início de uma corrida houvesse sido 
disparada. Já estávamos em risco. Um abalo sísmico agitou o ar, passando por 
cima dos telhados até o pátio onde nossos captores estavam deitados, repou-
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sando. Naquele momento, tudo ficou instintivo. As cores perderam o brilho e 
o mundo ficou louco. Nigel e eu não trocamos sequer um olhar. Simplesmen-
te começamos a correr alucinadamente. 
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O garoto saiu correndo para a direita; Nigel e eu fomos para a esquerda, 
pelo beco estreito, passando ao longo do lado da casa e em direção ao 

lugar onde o caminho se abria em uma rua, a cerca de dez metros de distância. 
Nossos pés se agitavam na areia profunda e escaldante. Nós dois estávamos 
usando chinelos, que retardavam cada passo. Agora que estávamos correndo, 
não havia como manter a cabeça de Nigel coberta com o lençol que trouxéra-
mos, fingindo que ele era um somaliano doente e que eu era a sua cuidadora 
gentil. Não havia como fingir nada. Todas as estratégias que planejáramos 
enquanto estávamos no beiral da janela haviam fugido da nossa cabeça. Cada 
fragmento da razão desapareceu. Nossos corpos balançavam em meio ao ar 
livre, como se nossos ossos houvessem se transformado em borracha durante 
todos aqueles meses na casa. 

No final da ruela havia uma estrada esburacada de areia, e, na estrada, 
havia barracos e alguns estandes de vendedores ambulantes. Além daquilo, o 
terreno era somente um marrom sem qualquer característica especial. 

Nigel estava gritando — outro desvio em relação ao plano original — para 
ninguém e, ao mesmo tempo, para todos, berrando: I caawin, I caawin, as 
palavras em somali para “ajude-me”. 

Eu via tudo aquilo em um pânico em alta velocidade, considerando que 
eu realmente estivesse vendo alguma coisa. Percebia as imagens apenas em 
lampejos — metade de uma parede que ruíra, algumas cabras nervosas, um 
homem em pé sob uma porta em formato de arco, um jumento amarrado a 
uma carroça por duas varas finas. Corremos por entre aquilo, deixando tudo 
para trás, esta paisagem que passáramos horas e horas conjurando em nossa 
mente, um lugar onde éramos imensamente diferentes de todo o resto, eu 
atrás de Nigel, Nigel gritando, o calor distorcendo o ar ao nosso redor, tudo 

A_house_in_the_sky_miolo.indd   313 18/10/2013   09:14:37



314

Amanda Lindhout  e  Sara Corbett

aquilo com o aspecto surreal de um sonho ruim. Mais adiante, várias mu-
lheres andavam juntas sob o sol, com os hijabs esvoaçando por trás delas em 
ondas de rosa e amarelo. Gritamos e andamos mais rápido, indo na direção 
delas — mulheres, graças a Deus —, mas agora elas estavam olhando para nós 
por cima dos ombros, murmurando entre si e apontando para nós, o rosto flu-
tuando dentro de seus trajes. Percebendo que estávamos indo em sua direção, 
as mulheres começaram a correr. 

Mais pessoas nos viram e começaram a fugir. A rua se esvaziou, todas as 
pessoas correndo em direções diferentes à nossa frente. Mais tarde, eu volta-
ria a pensar nessa ocasião e entenderia que, se você estiver correndo em um 
lugar como a Somália, todos saberão que você está fugindo de algo perigoso. 
E isso significa que eles também devem correr. 

Em uma esquina, nós instintivamente viramos à esquerda, correndo para 
uma rua maior. Procurei pela mesquita, mas não consegui vê-la. Procura-
mos fazer nossa fuga exatamente durante a oração do meio-dia, sabendo 
que encontraríamos um salão cheio de pessoas na mesquita, na esperança 
de que acharíamos alguma simpatia ali. Finalmente, Nigel olhou para trás e 
percebeu um minarete, uma torre pontiaguda no céu azul sobre o meu ombro. 
Demos meia-volta e disparamos em direção a ele. A mesquita estava cem 
metros à nossa frente, depois a cinquenta e finalmente a dez. 

Em frente à mesquita, vi um homem jovem que estava parado, observan-
do-nos com interesse. Eu o reconheci imediatamente. Era o vizinho que vira 
pela minha janela alguns meses antes, o homem com quem trocara um olhar 
sobre o terreno do quintal. 

Corri imediatamente em direção a ele, ajustando o meu véu para que 
ficasse preso mais firmemente ao redor do meu rosto, mantendo a minha 
aparência muçulmana, as palavras atropelando-se umas por sobre as outras: 
— Socorro, socorro, por favor, você fala inglês? 

Sem parecer surpreso, ele fez que sim com a cabeça. 
— Você me viu — eu disse. — Lembra-se? Na janela? 
Mais uma vez ele demonstrou que entendia. Nigel havia parado de correr 

e viera se juntar a nós. 
Eu continuei, falando um inglês cuidadoso enquanto tentava recuperar 

o fôlego: 
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— Somos muçulmanos. Fomos sequestrados. Eles nos mantiveram presos 
por cinco meses. Pode entrar na mesquita conosco? 

O homem hesitou por um segundo, como se estivesse ponderando suas 
opções. Alguma coisa me dizia que ele sentia culpa por ter morado na casa ao 
lado durante todos esses meses e não fazer nada para nos ajudar. 

— Venham comigo — disse ele. 
Acompanhando-o lado a lado, Nigel e eu andamos a passos rápidos, co-

brindo os últimos metros até a mesquita, cada um de nós mantendo uma das 
mãos enlaçada ao redor dos braços do homem, quase arrastando-o, ou, pelo 
menos, impedindo que ele mudasse de ideia. 

O prédio da mesquita era alto e amplo, pintado de verde e branco, com 
uma lua crescente no topo e um lance curto de degraus de madeira que leva-
vam até uma plataforma, também de madeira, e uma entrada. A plataforma 
estava cheia de sapatos, mostrando que o lugar estava cheio de gente. Subin-
do as escadas atrás do vizinho e de Nigel, eu senti o primeiro resquício de 
alívio, uma sensação tão pouco familiar que eu mal consegui identificá-la. 

Naquele momento, uma pessoa solitária surgiu rapidamente, virando a es-
quina da rua. Virei-me para olhar, observando-a, quando ela percebeu nossa 
presença e parou, talvez a dez metros de distância. Era Hassam — o garoto 
do mercado e mestre das minhas lições do Alcorão — e, agora, uma figura 
magra e escura contra uma tela de areia. Vestia uma camiseta regata branca 
que pendia do seu corpo ossudo, junto com um sarongue e sem as calças, um 
sinal de que ele saíra da casa apressadamente. Sua expressão era de descrença, 
fúria e terror egoísta. 

Em seguida, outro dos nossos captores virou a esquina — Abdullah, sem 
a máscara e trazendo sua arma. 

Disparei para dentro da mesquita, esquecendo de remover meus sapatos. 
A primeira coisa que vi foi um grupo enorme de homens — ajoelhados, sen-
tados, conversando em pequenos grupos. Havia pequenos tapetes de oração 
espalhados em uma linha sobre o piso de concreto. Cabeças se viraram. O 
interior da mesquita era vasto, um único salão com o teto abobadado, do 
tamanho de um ginásio. Ouvi a mim mesma gritar palavras em somali, em 
inglês e até mesmo algumas em árabe. Meu cérebro estava atordoado com 
aquela situação. Eu gritava Socorro! e Que as bênçãos de Alá estejam com vocês! 
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e Sou muçulmana! e Por favor, me ajudem! e Socorro! e Por favor, me ajudem! 
Nigel também estava gritando. 

Uma multidão se juntou à nossa volta, homens com expressões de confu-
são no rosto, alguns deles alarmados. Vi nosso vizinho conversar com alguns 
deles, gesticulando e apontando para nós, como se estivesse explicando o que 
sabia. E, em seguida, Abdullah estava ao meu lado, depois de entrar afobada-
mente na mesquita, com Jamal logo atrás. Os dois vestiam sarongues. 

Abdullah avançou e eu me esquivei, sentindo a mão dele tentar me agarrar 
pelo ombro, mas escorregando. Corri até um canto afastado do salão, onde 
outro grupo de homens estava sentado no chão. Disse todas as palavras em 
árabe que consegui lembrar conforme eles erguiam o rosto barbado na minha 
direção, parecendo estar embasbacados. Do outro lado, Jamal havia encurra-
lado Nigel contra uma parede e batia repetidamente em sua cabeça, golpean-
do-o com o punho fechado, agredindo-o com toda a força que tinha. Nigel, 
pelo que eu percebia, estava tentando revidar, enquanto gritava: 

— Jamal! Jamal! — como se quisesse lembrá-lo de que, de alguma manei-
ra esquisita, os dois já tinham sido amigos. 

Assim que Abdullah estava prestes a me agarrar, eu saí por um pórtico 
que levava para fora, sem pensar se sair da mesquita seria bom ou ruim, num 
movimento desesperado e frenético.

Meu medo se transformou em velocidade. Com Abdullah dois passos 
atrás de mim, eu saltei por cima dos três degraus que desciam pela porta 
lateral da mesquita, aterrissando em uma areia pesada por baixo do brilho 
branco e forte do sol. Eu corria e ele me perseguia, mas agora eu estava cor-
rendo rápido, mais leve, livrando-me dos chinelos enquanto me movia. Havia 
sebes de moitas cercando aquele lado da mesquita, e eu as atravessei como se 
fosse uma gazela, a urgência do momento encobrindo a sensação dos galhos 
pontiagudos — cinco centímetros de comprimento e retos feito agulhas — 
cortando meus tornozelos e meus pés descalços, um deles invadindo a pele 
macia embaixo da unha do meu dedão esquerdo como se fosse um torpedo. 
O estrondo de um tiro soou mais acima, rasgando o ar. Olhei para trás, na di-
reção de Abdullah, que parara de correr por tempo o suficiente para atirar em 
mim. Sua arma disparou outra vez. Minha mente voltou a se concentrar na 
mesquita. Nigel estava lá dentro. O interior era mais seguro do que o exterior. 
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Mantendo os ombros abaixados, eu saí em disparada num percurso de vinte 
metros, dando a volta ao redor de Abdullah, que estava correndo na minha 
direção, mas era refreado pelo peso e o tamanho da sua arma. Passei outra vez 
por entre as moitas de espinheiros, precipitando-me de novo pela escadaria e 
entrando no salão da mesquita. 

A cena ali dentro estava estranhamente calma. Nigel conseguira se des-
vencilhar de Jamal e estava sentado, não com calma, mas fingindo que estava 
calmo, na frente da mesquita, na área semicircular que servia como o púlpito 
do imã, cercado por um grupo esparso de cerca de quinze homens barbados, 
que, em sua maioria, permaneciam em pé. Correndo para perto de Nigel, eu 
vi Jamal e o jovem Mohammed próximos do grupo, andando de um lado para 
o outro, ansiosos, com as mãos nas armas. O que quer que houvesse aconte-
cido, a dinâmica de poder se invertera. Alguém colocara os garotos em seu 
devido lugar. Eu caí de joelhos ao lado de Nigel, que falava em inglês com 
alguns dos homens, aparentemente respondendo ao ceticismo em relação ao 
fato de ser muçulmano. 

Lembrei-me da mochila que trazia nas costas, que continha o meu Al-
corão e dois livros em inglês que nossos captores haviam nos dado no início 
do cativeiro, um pequeno volume de capa roxa chamado Hijab, impresso na 
Arábia Saudita e defendendo que a mulher deveria cobrir o corpo inteiro, e 
também outro, baseado no hadith, que também divagava sobre os costumes 
da feminilidade no mundo islâmico. 

Tirei os livros da mochila apressadamente, colocando-os nas mãos dos 
homens que estavam à nossa volta. 

— Estão vendo? Estão vendo? — eu disse. — Somos bons muçulmanos. 
Por favor, ajudem-nos — eu implorava. Lembrava-os de que muçulmanos 
ajudam muçulmanos, era o seu dever. 

Vários dos homens começaram a folhear cuidadosamente os meus livros, 
examinando-os com interesse, passando-os entre si. Havia uma janela grande 
e ampla em um dos lados do púlpito, e eu consegui ver uma mulher, encerra-
da totalmente em um vestido preto, espiando por ela, até que um dos homens 
foi até lá e fechou as folhas de metal com força.

Abdullah havia voltado para dentro da mesquita. Eu o vi se esgueirar por 
entre o grupo de observadores, com a arma apontada frouxamente na minha 
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direção, o suor escorrendo-lhe pelos cabelos e brilhando em seu rosto. Em 
cinco meses, esta era a primeira vez que eu conseguia vê-lo claramente, sem 
que seu rosto estivesse coberto com o lenço. Estava acostumada aos seus 
olhos bastante espaçados, mas agora havia um contexto maior — estavam 
incrustados debaixo da sua testa ampla e recurva. Seu nariz também era largo 
e achatado. Tinha cabelos encaracolados cortados bem rentes à pele e uma 
barba rala que o fazia parecer um garoto. 

Percebendo meu olhar por entre o mar dos ombros das outras pessoas, ele 
fez uma careta. Eu rapidamente desviei os olhos. 

Nigel, enquanto isso, estava recitando em voz alta um surah como um 
aluno em idade escolar perante os observadores. Dezenas de novas pessoas 
estavam enchendo o lugar, algumas delas com o rosto oculto por lenços e 
portando armas de fogo. Quem seriam? O que me surpreendia, agora, era 
quantos homens ao nosso redor pareciam ser capazes de falar um pouco de 
inglês. Lembrei-me de que Ajoos explicara que, trinta anos antes, durante o 
governo de Siad Barre, a educação fora uma das maiores prioridades na So-
mália. Meninos e meninas estudavam italiano e inglês nas escolas. 

Um dos homens explicou que alguém estava telefonando para o imã lo-
cal, que estava no vilarejo vizinho, mas viria ouvir a nossa história e passar 
seu julgamento. 

— Inshallah, tudo vai ficar bem — disse ele, indicando que deveríamos 
continuar sentados no chão. — Inshallah, talvez quinze minutos. 

Senti-me aliviada com aquilo. Um imã, eu imaginava, quereria nos ajudar. 
Consegui ouvir Abdullah e Jamal discutindo — educadamente — com al-
guns dos homens. 

Abruptamente, uma mulher abriu caminho no meio da multidão, avan-
çando por entre os homens com armas, passando pelo meio do caos e do 
bate-boca. Eu a reconheci. Era a mulher que estivera olhando pela janela. 
Usava um abaya preto e um hijab completo, incluindo um niqab drapeado 
sobre seu nariz e a boca, cobrindo tudo com exceção dos olhos. Todos os 
homens naquele lugar estavam olhando para ela. Ela veio imediatamente 
em minha direção, ajoelhando-se ao meu lado sem dizer uma palavra. Auto-
maticamente, busquei a mão dela. Seus dedos envolveram os meus. Por um 
segundo, senti-me mais segura do que já havia me sentido em muito tempo. 
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Seus olhos eram castanhos e tão familiares, de alguma forma, que era 
como se eu já os conhecesse de algum lugar. O dorso das suas mãos fora 
pintado com traços finos e delicados de hena da cor de ferrugem, o tipo de 
ornamento que uma mulher desenha cuidadosamente em outra. Ela conver-
sava em somali com os homens à nossa volta. Eu a observava, com os nervos 
em alerta. Não era capaz de entender o que ela dizia. Sabia que, de alguma 
forma, ela estava me ajudando. Ouvi a aflição em sua voz. Quando ela olhou 
para mim, seus olhos pareceram flutuar com emoção. 

Sem pensar, estendi a mão e acariciei o rosto dela com os meus dedos, 
sentindo o calor daquela face por baixo do tecido. Em meio ao murmúrio 
generalizado da mesquita, eu a puxei para mim. 

Perguntei: 
— Você fala inglês? 
— Um pouco — disse ela, aproximando-se. — Você é muçulmana? 
— Sim, do Canadá. 
— Você é minha irmã, então — disse ela. — Do Canadá. 
Ela estendeu os dois braços e eu me deixei cair. Afundei o rosto na maciez 

do corpo pesado dela, que tinha um perfume marcante. Seus braços se en-
caixaram confortavelmente ao redor de mim. Senti que os limites da minha 
vigilância começavam a ceder, as minhas defesas desarmando-se num efeito 
dominó. Comecei a chorar. Enquanto os homens tagarelavam à nossa volta, 
a mulher apertou seu abraço ao redor do meu corpo. Era o maior conforto 
que eu sentia em meio ano, ou mais, se considerasse os meses de solidão 
no Iraque. Queria ficar ali para sempre. Queria dizer tudo a ela. Erguendo 
minha cabeça e encontrando seus olhos outra vez, eu disse à mulher que era 
prisioneira, que queria ir para casa. Minha voz se erguia e sumia de manei-
ra irregular. Pronunciar a palavra “casa” me fez soluçar. Apontei para onde 
Abdullah estava, olhando para nós com uma expressão de desprezo, a pouco 
mais de três metros de distância. 

— Ele está abusando de mim! — eu disse, subitamente, desesperada. — 
Está me estuprando! — Para ter certeza de que ela entendera, usei meus 
dedos para imitar os movimentos do sexo. 

Vi que os olhos da mulher se arregalaram. Ela olhou para mim, depois 
para Nigel, que assentiu, como se quisesse confirmar o que eu dissera. 
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— Oh, haram — disse a mulher. — Haram, haram. — Ela ergueu os olhos 
para a multidão, com uma expressão feroz, segurando minha cabeça contra 
o seu peito, acariciando meus cabelos. Gritou algumas palavras agitadas em 
somali. Senti um silêncio pairar sobre aqueles que estavam à nossa volta. A 
mulher falava com a voz estridente, sem parar. Levantou um dedo e agitou-o 
contra os homens, repreendendo-os com ferocidade. Senti um arrepio passar 
pelo corpo daquela mulher e percebi que seus olhos também estavam cheios 
de lágrimas. Ao nosso lado, Nigel estava sentado em silêncio, com a cabeça 
baixa, olhando para o chão. 

A dinâmica no salão da mesquita mudou repentinamente. Ahmed e Donald 
Trump marcharam para dentro da mesquita, desgrenhados e furiosos, trazen-
do o Capitão Skids ao seu lado, brandindo uma pistola como se fosse uma 
bandeira. Embora estivessem ausentes havia um mês, pareciam ser capazes 
de se materializar quase instantaneamente em caso de crise. 

Ahmed me localizou e apontou o dedo. — Você! — gritou ele. — VOCÊ 
CAUSOU UM PROBLEMA ENORME!

As pessoas continuavam a encher o salão, todas elas homens. Claramente, 
a notícia de que havia estrangeiros na mesquita estava se espalhando pelo 
vilarejo, e o boato ocorria em voz alta. O ar ficou pesado e carregado pela 
incerteza, cheio de ruído. Em seguida, um estampido forte soou, uma arma 
que disparou em algum lugar dentro do salão. 

O som do disparo quebrou o feitiço, o campo de força que nos cercava. 
As pessoas começaram a correr, disparando em todas as direções. Outro tiro 
ecoou pelo lugar. Vi Abdullah tentando abrir caminho na minha direção, 
com a cabeça abaixada como se fosse um touro. Gritei quando ele mergulhou 
sobre mim. Tentei chutá-lo, mas ele era forte. A correia da sua arma estava 
colocada sobre um dos ombros, balançando e batendo em minhas pernas 
conforme eu me contorcia. Senti que estava deslizando por entre os braços da 
mulher somaliana. Abdullah estava me arrastando em direção à porta lateral. 
Eu arranhava o chão à medida que ele me puxava. Não me lembro de qual-
quer um dos homens que observava a cena tentar impedi-lo. 

A mulher foi a única que tentou. 
Ela agarrou em um dos meus pulsos e puxou-me na direção oposta, usan-

do o peso do seu corpo para resistir, largando uma enxurrada de palavras em 
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somali. Por alguns minutos, meu corpo ficou preso entre os dois, esticado, 
com Abdullah puxando minhas pernas enquanto a mulher somaliana, com as 
duas mãos ao redor do meu braço esquerdo, transformou-se em uma âncora 
teimosa. Quando outro homem, alguém que eu nunca vira antes, começou 
a ajudar Abdullah segurando a minha perna esquerda e avançando em dire-
ção à porta lateral por mais alguns passos, eu vi a mulher, minha protetora, 
tombar com o rosto no chão. Sem se deixar abalar, ela usou o tranco para se 
atirar quase em cima de mim, reposicionando suas mãos de modo que elas 
se fechassem acima dos meus cotovelos. Estávamos sendo arrastadas — nós 
duas, unidas como vagões de um trem — centímetro a centímetro pelo piso 
da mesquita. As articulações dos meus ombros doíam a ponto de eu achar 
que se romperiam. 

Finalmente, ela não conseguiu mais segurar. Senti o equilíbrio mudar 
quando as mãos dela escorregaram e Abdullah e o outro homem consegui-
ram acelerar o passo. Meu abaya vermelho deslizou pelo chão conforme nos 
movíamos. Quando chegamos à porta, consegui levantar a cabeça e olhar 
para trás. A mulher estava jogada no chão e chorando copiosamente. O véu e 
o niqab que ela usava na cabeça foram rasgados durante o confronto, deixan-
do-a exposta. Eu percebi que ela tinha a idade da minha mãe, pouco mais de 
cinquenta anos, com um rosto gorducho e gentil e uma testa alta. Seu cabelo 
estava alinhado em pequenas tranças que corriam por cima do couro cabe-
ludo. Ainda estava com um braço estendido na minha direção. Três homens 
armados a cercavam, agora. 

Completando a minha abdução da mesquita, alguém ergueu os meus om-
bros, manobrando meu corpo de maneira rude por cima das escadas do lado 
de fora do prédio e levando-me para um pátio cercado por muros. Eu estava 
esperneando, torcendo meu corpo, agitando-me de maneira selvagem, com 
os cotovelos batendo no chão de areia. Quando estávamos do lado de fora, o 
homem que me segurava pelos ombros deixou meu corpo cair. 

Meu abaya havia subido até acima da cintura. Meu jeans, que já estava 
largo por eu ter perdido tanto peso, escorregou na direção dos meus torno-
zelos conforme Abdullah me empurrava para a frente, segurando minhas 
pernas dos dois lados do seu peito como se estivesse puxando uma carroça. 
Conforme avançávamos pelo pátio, com meu corpo arrastando-se pelo chão 
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sujo, eu senti que a minha roupa íntima esfarrapada começava a deslizar pelo 
meu corpo também. Basicamente, eu estava nua, da barriga até os joelhos. 

Estiquei o pescoço para procurar algum tipo de ajuda ou rota de fuga, 
mas não havia nada — somente cerca de vinte homens olhando para mim. 
Eu era um espetáculo totalmente explícito. Senti algo úmido atingir minha 
barriga e percebi que alguém havia cuspido em mim. Ouvi um murmúrio, 
mas não consegui entender o que as pessoas diziam. Estávamos passando por 
um mourão de metal que demarcava os limites do pátio e a saída para a es-
trada, onde parecia haver um grupo ainda maior de pessoas reunidas. Estendi 
o braço e segurei a borda do mourão, agarrando-me nele com as duas mãos. 

Abdullah virou-se para ver o que havia interrompido seu progresso. 
Adiante dele, passando pelo portão, eu vi uma caminhonete azul esperando, 
com o motor ligado. Fui tomada por outra torrente de força animalesca. Faria 
qualquer coisa para não ser levada para aquela caminhonete. Outro disparo 
ecoou de dentro da mesquita. Nigel, eu pensei. Eles mataram Nigel. Aquele 
pensamento era como um redemoinho, algo que podia me matar. Abdullah 
puxava e eu me agarrava ao mourão, tentando libertar minhas pernas. Percebi 
o rosto estreito de uma mulher olhando para mim. Fazia parte da multidão 
que estava do lado de fora do portão, com a expressão indecifrável. Gritei 
para ela em inglês: 

— POR QUE VOCÊ NÃO ME AJUDA?
Ela parecia estar abalada. 
— Não falo inglês — disse, num inglês perfeito. 
Subitamente, senti uma dor horrível explodir nos dedos de uma das mãos. 

Alguém havia chutado a minha mão para que eu largasse a borda do portão. 
Gritei de dor e soltei a barra. Em seguida, fui colocada de pé e empurrada 
em direção à caminhonete, que tinha cabine dupla e quatro portas. Abdullah 
me enfiou no banco traseiro, mas, ao fazer isso, percebi uma última oportu-
nidade: meti o pé com toda a força em sua virilha e observei-o quando ele 
caiu para trás. 

Abri a porta do lado oposto e corri, desta vez diretamente para a multidão, 
agitando os braços, com as orelhas zunindo, puxando minhas calças para cima 
enquanto corria. Comecei a recitar em voz alta a oração em árabe que todos os 
muçulmanos entoam, o primeiro surah do Alcorão. Tentei fazer contato visual 
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com todas as pessoas que me observavam. Bismillahi ar-rahman ar-rahimm. 
Al hamdu lillahi rabbi al-alamin. Ar rahami ar-rahimm. Maliki yami d-din. 
Iyaka na’budu wa iyyaka nasta in. Ihdina s-sirat al-mustaquim... que era tra-
duzida em: “Em nome de Deus, o compassivo, o piedoso. Glória a Deus, o 
Senhor dos Mundos. O compassivo, o piedoso. Mestre do Dia do Julgamen-
to. Somente a Vós nós adoramos, e somente a Vós nós oramos em busca de 
ajuda. Guiai-nos pelo caminho da virtude...” 

Eu dizia tudo aquilo de maneira apressada e atropelando as palavras umas 
sobre as outras, gritando a plenos pulmões, mas estava dizendo isso a eles 
— berrando tudo aquilo, na realidade —, a dezenas de observadores, ten-
tando provar alguma coisa. Se não uma afirmação perfeita de fé, então uma 
afinidade; se não uma afinidade, então o simples fato de que, apesar de estar 
desacabelada, suja e de ser estrangeira, eu também era humana. 

Ninguém se mexeu. Ninguém parecia saber como responder. Eles olha-
vam para mim, parecendo estar mais amedrontados do que qualquer outra 
coisa conforme eu gritava o meu árabe em meio ao vácuo. Gritei as palavras 
até ficar rouca, mesmo quando senti as mãos de alguém me agarrando por 
trás e começando a me erguer, levando-me de volta à caminhonete, e con-
tinuei gritando quando vi dois outros homens arrastando Nigel pela porta 
da mesquita e vindo em nossa direção. Vê-lo me trouxe uma onda de alívio 
e serviu para desferir um golpe forte na minha ansiedade. Fazia quarenta e 
cinco minutos desde que escapáramos pela janela. Conseguíramos sair, mas 
não conseguíramos realmente fugir. Só atravessáramos o rio até a metade. 

Ele sobreviveu, eu sobrevivi, mas agora, com certeza, estávamos mortos.
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