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11

C A P Í T U L O  1
s

— O lá? — eu dei uma batidinha na porta vermelha da casa de 
Kitty Cavanaugh, depois ergui o batedor de bronze e dei umas batidas 
mais fortes, só para garantir. — Olá?

— Mamãe, posso tocar a campainha? — perguntou Sophie. Ela 
estava nas pontas dos pés, punho em riste.

— Não, é minha vez — disse Sam, dando um chute, com seu tênis, 
numa das seis pequeninas abóboras, perfeitamente redondas, ao lado 
da porta de entrada de Kitty. Faltava uma semana para o Halloween e 
nós só tínhamos entalhado uma abóbora luminária na noite anterior. 
Ficou meio torta e o lado direito apodreceu e murchou de um dia para 
o outro, deixando a abóbora mais parecida com um sádico vítima de 
derrame estacionado em nossa varanda. Quando acendi a vela dentro, 
as três crianças começaram a chorar.

— Minha vez! — disse Jack, empurrando o irmão mais novo, nas-
cido três minutos depois dele.

— Não me empurra! — gritou Sam, devolvendo o empurrão.
— Sophie, depois Sam, depois Jack — eu disse. Dois diplomas em 

literatura inglesa, uma carreira na cidade de Nova York, e foi aqui que 
eu vim parar, na porta de uma quase estranha, num subúrbio elegante 
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e afastado de Connecticut, com os cabelos despenteados e uma sacola 
cheia de pirulitos para suborno, arrastando três crianças com menos 
de 5 anos. Como isso aconteceu? Eu não conseguia explicar. Ainda 
mais a parte de engravidar dos meninos quando Sophie só tinha 7 
semanas, cortesia de uma relação de que mal consigo me lembrar e 
que nem posso imaginar que eu tenha permitido. 

Sophie ergueu os braços, balançando as marias-chiquinhas, e tocou 
a campainha. Uma covinha surgiu em sua bochecha esquerda quando 
ela deu um olhar esnobe nos irmãos, que dizia Assim que se faz. Nin-
guém atendeu. Olhei meu relógio, imaginando se teria ouvido errado 
o que Kitty falou. Ela tinha me ligado na quarta-feira à noite, quando 
os meninos estavam na banheira e Sophie estava sentada no vaso, pas-
sando batom e esperando sua vez. Eu estava ajoelhada na frente da 
banheira, com a blusa encharcada, um paninho na mão, esfregando 
para tirar o cascão do playground de debaixo das unhas e desfrutando 
de uma das minhas fantasias mais persistentes, a que começa com dois 
homens batendo à minha porta. Quem eram eles? Policiais? Agentes 
do FBI? Eu nunca consegui descobrir isso.

O mais jovem estava de terno bege e tinha um bigodinho louro, e 
o mais velho vestia terno preto e tinha cabelos ralos escuros, pentea-
dos por cima da careca. Era ele que falava. Houve um engano, ele me 
dizia, e explicava que, por causa de algum erro que eu nunca entendi 
direito (Pesadelo? Universo alternativo?), eu tinha vindo parar junto 
com os filhos de outra pessoa, vivendo a vida de outra pessoa. É 
mesmo? Eu perguntava, cautelosa para não parecer tão ávida como 
aquela mulher — nos últimos tempos, ela era a mulher do comercial 
da Swiffer, que ficava dançando com a musiquinha, tirando o pó, toda 
alegre — que entrava no meio deles, de mãos nos quadris. Aí estão 
vocês, seus malandrinhos! Ela dizia às crianças. Lamento muito pela 
inconveniência, ela me dizia. Sem problemas, eu respondia, graciosa-
mente. Então, ela diria...
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— Telefone.
Levantei o olhar. Meu marido estava na porta, com a pasta numa das 

mãos e o telefone na outra, me olhando com desdém ou algo bem pró-
ximo. Meu coração murchou quando percebi que me molhar no banho 
dos meninos foi o mais perto que eu cheguei de tomar um banho hoje.

Estiquei a mão ensaboada para pegar o telefone. — Você pode 
olhá-los um instante?

— Deixe-me tirar esse terno — disse ele, sumindo no corredor. 
Tradução: vejo você em uma hora. Contive um suspiro e prendi o tele-
fone entre o ouvido e o ombro.

— Alô?
— Kate, é Kitty Cavanaugh — disse ela, com sua voz baixa e grave. 

— Eu queria saber se você está livre para almoçar na sexta. 
Eu tinha ficado chocada demais para gaguejar “É claro”, ou “Sim”. 

Acabei dizendo “Clim”, embora almoçar com Kitty Cavanaugh não 
fosse uma alta prioridade em minha lista de tarefas. A meu ver, ela 
representava tudo de errado na minha nova cidade.

Eu me lembro da primeira vez em que vi Kitty. Depois de uma 
manhã desempacotando a mudança, eu tinha levado as crianças ao 
parque que nosso corretor havia indicado. Fazia três dias que eu não 
lavava meu cabelo cheio e castanho, e eu estava toda descabelada, mas 
as outras mães não se importariam, eu pensei, enquanto estacionava o 
carro numa vaga. Quando eu e as crianças passamos pelos portões de 
cercado branco, entrando no playground, vimos quatro mulheres 
usando o mesmo tom rosa-escuro de batom; quatro mulheres incri-
velmente bem cuidadas, de forma física impecável, com uma aparência 
de quem tudo pode. Cada uma delas tinha uma bolsa de fraldas estam-
pada em seda, com monograma bordado, pendurada no ombro, como 
uma jaqueta Pink Lady. Ou uma metralhadora Uzi.

— Oi! — eu disse. Minha voz pareceu ricochetear nos tapetes 
emborrachados embaixo dos balanços. As mulheres deram uma olhada 
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nos meus trajes (calça de brim larga, manchada de calda, tênis borrado 
de tinta de colorir, uma camiseta cinza de mangas compridas do meu 
marido, com outra camiseta violeta minha, de mangas curtas, por 
cima), meu cabelo desgrenhado, meu rosto lavado, a barriga e os qua-
dris em que venho pensando em dar um jeito nos últimos dois anos e, 
por fim, meus filhos. Jack estava legal, mas Sam estava segurando sua 
chupeta preferida, que ele não usava fazia meses, e Sophie tinha colo-
cado um tutu de balé por cima da calça de pijama.

A loura sarada do meio, de calça caramelo de boca larga, colete 
de lã de zíper, ergueu a mão e nos deu um quase sorriso. Depois eu 
viria a saber que seu nome era Lexi Hagen-Holdt, e ela parecia exa-
tamente o que era: uma ex-atleta estadual de futebol e hóquei que 
trabalhava como treinadora no ensino médio antes de casar e tinha 
começado a treinar para o triátlon seis semanas depois que teve a 
bebê Brierly.

A morena ao seu lado tinha cabelo castanho-claro até os ombros, 
com mechas perfeitas e escova impecável, sobrancelhas tiradas em 
arcos perfeitos, pintadas para combinar; ela nos deu um meio aceno. 
Seus lábios grossos entortaram para o lado, como se tivesse acabado 
de experimentar algo azedo. Essa era Sukie Sutherland, com um jeans 
de grife e botas de camurça de bico fino e salto alto — o tipo de traje 
que minha amiga Janie teria vestido para ir à boate, mas que eu nunca 
teria tentado usar.

— Oi! — disse a ruiva, Carol Gwinnell, na outra ponta do banco. 
Ela estava com uma jaqueta cor de abóbora, com uma saia com-
prida em tons misturados de vermelho, laranja e dourado. Seus 
brinquinhos de ouro eram sininhos que tiniam, e ela estava de sapa-
tilha roxa de lantejoula, com debrum dourado trançado. O marido 
de Carol, eu logo viria a saber, era chefe do departamento de litígios 
de um dos cinco maiores escritórios de advocacia de Nova York. 
Carol, Rob e seus dois filhos moravam numa casa Bettencourt e tinham 
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uma casa de veraneio em Nantucket, o que, acredito, lhe concedia o 
direito de se vestir como se fosse a um show da Stevie Nicks, se 
assim quisesse.

Para terminar, a quarta mulher se dignou a nos abordar. Ela se 
ajoe lhou graciosamente na frente dos meus filhos e perguntou seus 
nomes, um por um. Seus cabelos lisos caíam até o meio das costas, 
uma cortina brilhosa, marrom chocolate, presa com um laço de veludo 
preto. Ela tinha feições encantadoras: lábios grossos, nariz reto e fino, 
maçãs do rosto saltadas e um queixinho bonito. Pelo cabelo e pela pele 
dourada, eu esperava olhos escuros, mas ela tinha um par de olhos 
azuis, quase roxos. Da cor de amores-perfeitos.

— Eu sou Kitty Cavanaugh — disse ela aos meus filhos. — Eu tam-
bém tenho gêmeas.

— Kate Klein — eu consegui dizer, pensando não vão cair nessa, 
seus bobinhos. Claro que meus filhos ficaram encantados. Os meni-
nos soltaram a minha perna e sorriram com timidez, enquanto Sophie 
a encarou e disse: — Você é tão bonita! — Eu tentei não revirar os 
olhos. Da última vez que Sophie me olhou com aquela intensidade, 
ela não me disse que eu era bonita. Ela disse que tinha pelo nascendo 
no meu queixo.

Estampei um sorriso no rosto e fiz uma série de anotações mentais: 
descobrir onde comprar uma jaqueta de camurça de caimento per-
feito; descobrir onde essas mulheres faziam escova, clareamento nos 
dentes, tiravam as sobrancelhas; e tentar localizar outras mães oprimi-
das e malcuidadas, maiores que um bujão, como eu, mesmo que eu 
tivesse que cruzar a o limite interestadual para encontrá-las.

As moças tinham voltado à conversa, que parecia envolver a pro-
porção aluno-professor nas escolas particulares concorrentes da 
cidade. Foram mais três visitas ao playground, vinte minutos ouvindo 
Sukie falar sobre reorganizar sua despensa e uma ida ao Mr. Steven, 
cabeleireiro local, antes que Kitty e eu tivéssemos uma conversa, de 
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fato, sobre que tipo de assado eu deveria levar ao evento anual Red 
Wheel Barrow. — Nada de castanhas ou laticínios — ela me dissera. 
Eu assenti com humildade e consegui evitar perguntar: Que tal crack? 
Crack tem problema?

Nossa segunda conversa tinha sido menos bem-sucedida. Nós está-
vamos em pé, lado a lado, junto aos balanços do playground, numa 
tarde de verão. Kitty estava com um vestido rosa de linho, simples, 
mas elegante, um visual (e tecido) que eu não experimentava fazia 
anos, e eu estava usando meu traje habitual — calça manchada e um 
top de algodão —, me sentindo acima do peso e malvestida, além de 
inteiramente inadequada. É esta cidade, eu pensei, puxando o cós da 
calça com uma das mãos e Sophie com a outra. Lá em Nova York de 
vez em quando eu ganhava um assovio de algum pedreiro de obra, 
uma olhada admirada de algum cara na rua. A quase cem quilômetros 
de lá, eu era a Shamu de suéter. 

Eu vinha sonhando acordada, falando em voz alta, sobre férias que 
talvez nunca tivesse, descrevendo o resort sobre o qual eu havia lido 
numa revista de viagens, na sala de espera do meu ginecologista. Ban-
galôs privativos ao ar livre... Piscinas individuais... Abacaxi e papaias 
frescos e cortados no terraço, toda manhã...

— Pode levar criança? — Kitty tinha perguntado.
Estarrecida, eu disse — Por que você ia querer levar?
— Phil e eu levamos nossas filhas para todo lugar — ela disse, afe-

tada, dando um empurrãozinho em Madeline. — Eu nunca, jamais, 
as deixaria.

— Nunca, jamais? — repeti, meio sarcástica, eu receio. — Nem 
para um cinema, sexta à noite? Nem para sair para jantar? Ou um 
lanche leve?

Ela balançou seus cabelos gloriosos, com um sorrisinho — um sor-
riso presunçoso, eu achei, querendo surgir em seus lábios. — Eu jamais 
as deixaria — ela repetiu.
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Eu assenti, estampei um sorriso no rosto, fui tirando a Sophie do 
balanço e murmurei — Tenha um bom fim de semana (sem perceber, 
até bem depois, que ainda era terça), coloquei as três crianças dentro 
da van, enfiei um DVD, aumentei o volume e murmurei a palavra 
“doida” por todo o caminho de casa.

Desde então, Kitty e eu tivemos um relacionamento de conhecidas 
que assentem e acenam, trocando sorrisos, de lados opostos do campo 
de futebol, ou no corredor de laticínios do supermercado. Eu não que-
ria que fosse além disso. Mas eu disse sim — ou “clim” — mesmo 
assim. Ah, tudo bem. Um consentimento descuidado, pensei, e prendi 
um cacho rebelde atrás da orelha, com a mão escorregadia de xampu. 
Foi isso que me fez vir parar em Connecticut, com três bebês, para 
começo de história.

— Acho que temos um amigo em comum — disse Kitty.
Eu limpei as mãos nas coxas. — Ah, é? Quem? — Por um instante 

vertiginoso, achei que ela fosse dizer Jesus, e que eu fosse ficar empa-
cada, ouvindo um monólogo sobre seu relacionamento pessoal com o 
Salvador e que eu precisava de um. 

Mas Kitty respondeu à minha pergunta com outra pergunta. — 
Você é jornalista, certo?

— Bem, nem tanto — eu disse. — Trabalhei no New York Night e 
cobri os vícios das celebridades. Não era bem conteúdo de Woodward 
e Bernstein. Por quê? — Lá vem, eu pensei, me preparando para o convite 
para editar informativos da creche, ou dar uma revisada rápida no cartão 
de Natal Cavanaugh. (“Caros Amigos! Espero que essa data de alegria 
os encontre bem. Foi um ano abençoado para o clã Cavanaugh...”)

— Há algo... — ela começou. Bem nessa hora, Sam afundou Jack 
embaixo da água. — Mamãe, ele está afogando o bebê — Sophie 
comentou, sentada no vaso, onde estava enroscando os cabelos para 
fazer um coque. Eu me debrucei para puxar Jack. Ele estava engas-
gando, Sam estava chorando e Kitty disse que nos falaríamos na sexta.
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Pelo menos eu estava certa de que ela tinha dito sexta. Tinha certeza 
quase absoluta. Respirei fundo, levantei outra vez o batedor de bronze, 
notando como a casa dos Cavanaugh reluzia sob o céu sem nuvens. As 
plantas estavam aparadas, as folhas haviam sido varridas, as janelas 
cintilavam e havia arranjos encantadores e miniabóboras nas janelas, 
para complementar a coroa de pimenta-vermelha seca pendurada na 
porta. Ai, ai. Eu dei uma batida forte e a porta se abriu sozinha. 

— Alô? — eu gritei na entrada pouco iluminada, fazendo eco. Nada 
de resposta... Mas dava para ver as luzes acesas na cozinha e no fim do 
corredor, e eu ouvia música tocando, um dos concertos de Branden-
burg, que sem dúvida eram mais edificantes do que as melodias de 
polca de que meus filhos gostavam. — Kitty? Alô? — eu gritei de novo. 
Nada. O vento aumentou, lançando um punhado de folhas marrons 
no piso de madeira. Eu estava começando a ter uma sensação ruim, 
enquanto tirava o celular do bolso, ligava para informações e pedia o 
número dos Cavanaugh, no número 5 da Folly Farm Way.

A telefonista fez a ligação. Dentro da casa, eu ouvia o telefone de 
Kitty tocando... Tocando... E tocando.

— Não tem ninguém em casa — disse Sophie, impaciente, pulando 
de um lado para o outro, com seus tênis cor-de-rosa, que não combi-
navam muito com o macacão laranja. 

— Espere aí — eu disse. — Alô? — eu gritei para dentro da casa. Nada. 
— Mamãe? — Sophie pegou minha mão. Os meninos olharam um 

para o outro, com franzidos idênticos na testa, fazendo bico. Os dois 
tinham covinhas, eram claros e rechonchudos e ficavam corados quando 
estavam com muito calor ou aborrecidos. Seus cílios lançavam som-
bras nas bochechas, e os cabelos castanhos faziam cachos tão lindos que 
eu chorei na primeira vez que eles cortaram o cabelo... E na segunda... 
E na terceira. Ao contrário dos irmãos, Sophie era alta e esguia, com 
pele morena e cabelo castanho liso, que tendia a se emaranhar, não 
fazer cachos.
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— Fiquem aqui. Bem aqui. Na varanda. Nas abóboras — eu disse, num 
rompante de inspiração. — Quero todos de bumbum nas abóboras até eu 
dizer que podem sair. E não fechem a porta! — Sophie deve ter captado 
algo em meu tom, pois ela assentiu. — Vou tomar conta dos bebês.

— Não somos bebês! — disse Jack, com os punhos fechados. 
— Fiquem aqui — eu repeti, e fiquei olhando Sophie fazer cara feia 

para os irmãos, enquanto eles agachavam para se sentar nas abóboras 
perfeitas de Kitty. Eu prendi a respiração e entrei. Os Cavanaugh 
moravam numa casa igual à nossa, a Montclaire (seis quartos, cinco 
banheiros completos, piso de madeira em tudo). Os investidores da 
nossa obra eram italianos, muitos residentes eram judeus e, no entanto, 
todas as casas tinham nomes que pareciam do Parlamento britânico. 
Claro que ninguém compraria um modelo chamado Lowenthal ou 
Delguidice, mas, se fosse Carlisle ou Bettencourt, nós faríamos filas 
com os talões de cheque em punho. 

Entrei pé ante pé pelo corredor, chegando à cozinha, onde as notas 
solenes de violoncelo e o tique-taque do relógio antigo preenchiam o 
ar. Nada de louça na pia, nem jornais na bancada, nenhum farelo na 
mesa, e nada da dona da casa. Então, eu olhei para baixo.

— Oh, Deus! — bati com a mão na boca e segurei na beirada da 
bancada para não escorregar para o chão. Kitty tinha escolhido as 
mesmas melhorias que Ben e eu. Suas bancadas eram de granito, o 
piso era de bordo e as portas duplas que davam para o jardim eram 
envidraçadas. Tinha uma geladeira com freezer e um fogão Viking, e 
entre os dois estava Kitty Cavanaugh, de bruços no chão, com uma 
faca Henckels de açougueiro cravada nas costas. 

Atravessei a cozinha correndo e ajoelhei numa piscina de sangue 
pegajoso e frio. Ela estava com os braços abertos, camisa branca e o 
cabelo grudento e marrom. Fiquei tonta ao me debruçar sobre seu 
corpo, enjoada ao tocar seu cabelo pegajoso, depois atraída pelo cabo 
da faca. — Kitty!
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Eu já tinha assistido a dramas policiais suficientes para saber que 
não se pode mexer no corpo, mas era como se eu estivesse flutuando 
fora de mim mesma, incapaz de conter as mãos conforme elas toca-
vam seus ombros, tentando puxá-la para meus braços. A música 
evoluiu num crescendo, com os acordes ressonando no ar parado, 
com cheiro de cobre, quando seu tórax se soltou, num som horripi-
lante de rasgo. Eu a larguei. Seu corpo bateu no chão. Coloquei as 
mãos sobre a boca para evitar vomitar e contive outro grito.

— Mamãe?
Ouvi a voz de Sophie, que parecia vir de outro planeta. Minha própria 

voz estava trêmula quando eu gritei de volta — Só um minuto, pessoal!
Fiquei de pé, limpando convulsivamente as mãos na calça, e girei uma 

vez, depois mais uma. Só quando bati o quadril na bancada que me 
forcei a ficar firme e pensar. Será que eu deveria ligar para a polícia? 
Pegar meus filhos? E se quem fez isso com Kitty ainda estivesse na casa?

Polícia primeiro, eu decidi. Levei uma eternidade para conseguir 
enfiar a mão no bolso, tirar meu celular e ligar para a polícia. — Sim, 
alô, aqui é Kate Klein, estou visitando a casa da minha amiga Kitty 
Cavanaugh, no número cinco da Folly Farm Way e ela... Está... É... — 
minha voz falhou. — Ela está morta. Alguém a matou.

— Esse endereço, por favor? — perguntou a voz do outro lado da 
linha. — Seu nome? — Eu dei. Depois soletrei. Quando ela me pediu 
o número do seguro social e a data de nascimento, eu estrilei — Ape-
nas mande alguém! Mande a polícia... Mande uma ambulância... 
Mande os fuzileiros se eles estiverem por perto...

— Senhora?
Minha voz foi sumindo quando vi um bloco bege, ao lado do tele-

fone de Kitty. Vi um número de dez dígitos que congelou o sangue em 
minhas veias.

Código de área de Manhattan, o mesmo número que ele tinha quando 
o conheci, o mesmo número para onde eu havia ligado, todas aquelas 
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vezes, quando nós morávamos no mesmo corredor, o número que, desde 
então, eu lutara quase que diariamente para não discar de novo.

Acho que temos um amigo em comum...
Sem pensar, desliguei o telefone, estendi a mão trêmula e peguei a 

anotação. Amassei o papel e o enfiei no fundo do meu bolso. Depois 
coloquei minhas mãos ensanguentadas embaixo da torneira da cozi-
nha de Kitty, sequei-as no pano de prato alegre, com estampa de 
outono, e corri pelo corredor, com as pernas bambas.

— Mamãe? — O rosto estreito de Sophie estava pálido, seus olhos 
castanhos estavam arregalados e sérios. Sam e Jack estavam de mãos 
dadas com ela, e Sam estava com o polegar na boca. Sophie olhou para 
o sangue na minha calça. — Você se machucou?

— Não — eu disse a eles. — Não, querida, a mamãe está bem. — Eu 
remexi a bolsa, tirei alguns lenços umedecidos e esfreguei nas manchas. 
— Vamos, Sophie — eu disse, e peguei os meninos nos braços, sentindo 
o coraçãozinho deles batendo forte contra meu peito, enquanto eu os 
levava até a entrada da garagem, onde nos sentamos, esperando ajuda.
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