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Para meu pai, donald, 

que me inspira sempre.



Sião, muitas luas atrás...

D izem, em sião, que quando um homem se apaixona por uma 

mulher profunda, louca e irremediavelmente, ele é capaz de fazer 

qualquer coisa para mantê-la ao seu lado, agradá-la, fazê-la feliz e valorizá-la.

certa vez, houve um príncipe de sião que se apaixonou com essa 

força por uma mulher de rara beleza. ele persistiu e a conquistou, porém, 

algumas semanas antes do casamento — celebração que incluiria uma 

festa nacional —, o príncipe ficou preocupado.

ele sabia que devia, de alguma maneira, provar o seu amor por ela com 

um ato de heroísmo e poder, que os uniria para sempre. ele precisava encon-

trar algo tão raro e belo quanto sua amada. depois de muito pensar, chamou 

os três servos em que mais confiava e disse a eles o que deveriam fazer:

— ouvi histórias sobre a orquídea negra, que floresce no nosso reino, no 

alto das montanhas do norte. Quero que a encontrem e a tragam para mim, 

para que eu a dê à princesa no dia do nosso casamento. aquele que me trou-

xer a orquídea primeiro será recompensado com um tesouro que o fará um 

homem rico. os dois que falharem não viverão para assistir ao meu casamento.

o coração dos três homens, ao se curvarem em frente ao príncipe, se 

encheu de terror, pois sabiam que estavam diante da morte. a orquídea 

negra era uma flor mítica, assim como os dragões dourados e cheios de 

joias que adornavam as proas dos barcos reais, que levariam o príncipe 

ao templo onde se casaria com a nova princesa. era uma lenda!

naquela noite, os três homens voltaram para as suas famílias e se des-

pediram. no entanto, um deles, deitado nos braços da esposa que chorava, 

era mais esperto do que os outros e tinha ainda mais vontade de viver do 

que eles. Quando chegou a manhã, ele havia traçado um plano. Partiu para 



o mercado flutuante, que vendia temperos, sedas e flores. Lá, usou moe-

das para comprar uma linda orquídea de um rosa muito intenso, repleta 

de pétalas escuras e aveludadas.

depois, andou com a flor na direção dos estreitos klongs[1] de Bangkok 

até achar o escriba sentado entre seus rolos de pergaminho na escura e 

úmida sala de trabalho, nos fundos de sua loja. o escriba já havia traba-

lhado no castelo, era assim que o servo o conhecia, mas seu trabalho fora 

considerado indigno devido a algumas imperfeições em sua letra.

— Sawadee krup[2], escriba. — o servo colocou a orquídea sobre a 

escrivaninha. — Tenho uma tarefa para nós dois e, se você me ajudar, 

posso oferecer riquezas com as quais você apenas sonhou.

o escriba, que havia sido obrigado a escrever por dinheiro para 

sobreviver desde sua saída do palácio, olhou para o servo com interesse.

— como faríamos isso?

o servo apontou para a flor.

— Quero que use sua habilidade com as tintas e pinte as pétalas 

dessa orquídea de preto.

o escriba franziu as sobrancelhas ao olhar o servo e analisou a planta.

— sim, é possível fazer isso, mas, quando crescerem novas flores, 

elas não serão negras e você será descoberto.

— Quando crescerem novas flores, você e eu estaremos a muitos quilô-

metros daqui, vivendo como o príncipe a quem sirvo — respondeu o servo.

o escriba balançou lentamente a cabeça enquanto pensava na 

proposta.

— Volte aqui ao cair da noite e você terá sua orquídea negra.

o servo voltou para casa e pediu à esposa que arrumasse seus escas-

sos pertences. Prometeu-lhe que, depois, ela poderia comprar o que seu 

coração desejasse e que ele daria a ela um lindo palácio, muito longe dali.

1. Rotas fluviais que servem como ruas e mercado aberto. (n. e.)
2. cumprimento tradicional tailandês. (n. e.)



naquela noite, ele voltou à loja do escriba e perdeu o fôlego de ale-

gria ao ver a orquídea negra sobre a escrivaninha. observou as pétalas e 

viu que o escriba havia feito um excelente trabalho.

— está seca — comentou o escriba — e a tinta não sairá nos dedos 

de quem quiser tirar a prova. eu mesmo testei. Teste você.

o servo testou e viu que seus dedos não ficaram sujos de tinta.

— Mas não sei dizer quanto tempo irá durar. a umidade da própria 

planta molhará a tinta. e ela nunca deve ser exposta à chuva, é claro.

— está boa o suficiente — afirmou o servo, pegando a flor. — estou 

indo para o palácio. encontre-me às margens do rio à meia-noite e lhe 

darei sua parte.

na noite de seu casamento com a princesa, e depois de haver com-

partilhado seu dia de felicidade com o reino, o príncipe entrou em seus 

aposentos privados.

a princesa estava no terraço, olhando o rio chaopraya, que ainda 

estava iluminado com os reflexos dos fogos de artifício disparados para 

celebrar sua união com o príncipe. ele foi para perto dela.

— Meu único amor, tenho algo para você. algo que representa sua 

raridade e perfeição.

ele lhe entregou a orquídea negra, que estava dentro de um pote de 

ouro sólido enfeitado com joias.

a princesa olhou a flor e as pétalas negras como a noite, que davam 

a impressão de sofrerem sob a pesada cor produzida por sua espécie. a 

planta parecia cansada, murcha e malévola com sua escuridão antinatural.

Porém, ela sabia o que estava segurando, o que significava e o que 

ele havia feito por ela.

— Meu príncipe, é primorosa! onde a encontrou? — ela perguntou.

— Procurei pelo reino, de uma ponta a outra. Tenho certeza de que 

é única, assim como você.

ele olhou para ela, com todo o amor que sentia brilhando em seus 

olhos.
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ela viu aquele amor e acariciou delicadamente o rosto dele, espe-

rando que ele soubesse que era correspondido e que sempre seria.

— Muito obrigada, é linda.

ele agarrou a mão dela em seu rosto e, ao beijar seus dedos, foi 

tomado pelo desejo de possuí-la por inteiro. era noite de núpcias e ele 

havia esperado um longo tempo por isso. Tirou a orquídea das mãos dela, 

a apoiou no terraço, abraçou a princesa e a beijou.

— Venha para dentro, minha princesa — ele murmurou em seu ouvido.

ela deixou a orquídea negra no terraço e o seguiu até o quarto. um 

pouco antes do amanhecer, a princesa se levantou e saiu para dar bom-dia 

à primeira manhã da nova vida dos dois. ela viu, pelas poças rasas, que 

havia chovido durante a noite. o novo dia estava nascendo, o sol ainda 

estava meio escondido pelas árvores do outro lado do rio.

no terraço, havia uma orquídea rosa e magenta, no mesmo pote de 

ouro que o príncipe entregara a ela. a princesa sorriu e tocou as pétalas 

da flor, agora limpas e saudáveis por causa da chuva, muito mais bonita 

do que a mesma orquídea negra que o príncipe dera para ela na noite 

anterior. um suave tom de cinza tingia a poça ao redor dela.

Por fim, ao entender o que acontecera, ela pegou a flor e cheirou seu 

divino perfume, ponderando sobre o que fazer. era melhor contar uma 

verdade para ferir ou uma mentira para proteger?

alguns minutos depois, ela voltou para o quarto e se aconchegou 

novamente nos braços do príncipe.

— Meu príncipe — ela murmurou enquanto ele acordava —, a orquí-

dea negra foi roubada durante a noite.

ele se sentou de repente, horrorizado, pronto para chamar os guar-

das. ela o acalmou com um sorriso.

— não, meu querido, eu acredito que ela nos foi dada apenas por 

uma noite, a noite em que nos tornamos um só, quando nosso amor flores-

ceu e nos tornamos parte da natureza também. não podíamos presumir 

que ficaríamos com algo tão mágico só para nós... e, além disso, ela iria 

murchar e morrer... e eu não aguentaria.
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ela pegou a mão dele e a beijou.

— Vamos acreditar no poder dela e saber que sua beleza nos aben-

çoou na primeira noite de nossa vida juntos.

o príncipe pensou por alguns instantes. depois, como amava a prin-

cesa com todo o seu coração e estava feliz por ela agora ser inteiramente 

dele, não chamou os guardas.

À medida que ele envelheceu e a união deles se provou bem-sucedida 

e abençoada com uma criança concebida naquela noite, e muitas outras 

depois, ele acreditou por toda a vida que a mística orquídea negra lhes 

havia emprestado sua mágica, mas não pertencia a eles.

na noite depois do casamento do príncipe com a princesa, um pobre 

pescador estava sentado nas margens do chaopraya, a algumas centenas 

de quilômetros do palácio real. a linha de pesca estava vazia havia duas 

horas. ele se perguntava se os fogos de artifício da noite anterior haviam 

espantado os peixes para o fundo do rio. não pegaria nada para vender 

e sua família passaria fome.

conforme o sol subia acima das árvores da margem oposta para 

jogar sua luz abençoada sobre a água, ele viu alguma coisa brilhar entre 

os restos de algas verdes que flutuavam pelo rio. o pescador deixou a 

vara e entrou na água para pegá-la. agarrou-a antes que flutuasse para 

longe e puxou um objeto coberto de algas para a margem. ao remover as 

algas, que visão! um pote feito de ouro sólido, decorado com diamantes, 

esmeraldas e rubis!

esqueceu-se da vara, guardou o pote em sua cesta e partiu para o 

mercado de joias na cidade, sabendo, com o coração transbordando de 

felicidade, que a família nunca mais passaria fome.
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“T enho o mesmo sonho todas as noites. É como se minha vida 

fosse lançada para o alto e todos os pedaços caíssem pelo chão 

de frente para trás, pelo avesso. Fazem parte da minha vida e, ainda sim, 

estão na ordem errada, são uma visão fragmentada.

dizem que sonhos são importantes e nos contam algo que estamos 

escondendo de nós mesmos.

não estou escondendo nada de mim mesma; bem que queria con-

seguir fazer isso.

eu durmo para esquecer. Para encontrar um pouco de paz, pois fico 

o dia todo lembrando deles.

não sou louca. apesar de que, recentemente, tenho pensado muito 

sobre o que é a loucura. Milhões de seres humanos, cada um único, cada 

um com seu próprio perfil de dna, seus próprios pensamentos, uma 

perspectiva pessoal do mundo dentro da cabeça. e cada ponto de vista 

é diferente.

cheguei à conclusão de que o que nós, humanos, podemos com-

partilhar de verdade são a carne e os ossos, a matéria física com a qual 

nascemos. Por exemplo, já me disseram várias vezes que cada pessoa reage 

de maneira diferente à perda e que nenhuma reação é errada. algumas 

pessoas choram por meses, anos até. Vestem-se de preto e ficam de luto. 

outras parecem indiferentes à perda. elas a enterram. seguem a vida 

como antes. como se nada tivesse acontecido.

não tenho certeza de como tem sido minha reação. não chorei por 

meses. na verdade, quase não chorei.

Mas também não esqueci. nunca esquecerei.
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estou ouvindo alguém lá embaixo. Tenho de levantar e fingir estar 

pronta para encarar o dia.”

Alícia Howard parou o carro no meio-fio. Desligou o motor e subiu o 

morro até o chalé. ela sabia que a porta da frente nunca ficava trancada, 

então, a abriu e entrou.

Parou na sala de estar ainda escura e sentiu um arrepio. caminhou 

até as janelas e afastou as cortinas. depois de afofar as almofadas do sofá, 

recolheu três xícaras de café vazias e as levou para a cozinha.

andou até a geladeira e a abriu. uma garrafa de leite solitária, pela 

metade, estava na porta. um iogurte vencido, um pouco de manteiga e um 

tomate velho ocupavam as prateleiras. ela fechou a geladeira e verificou o 

porta-pão. como suspeitava, estava vazio. alícia se sentou à mesa e respirou 

fundo. Pensou em sua cozinha quente e bem abastecida, no cheiro consolador 

de algo cozinhando no fogão para o jantar, no som das crianças brincando e 

das suas risadas doces e agudas... o coração de sua casa e sua vida.

o contraste com aquele aposento pequeno e frio não passou desper-

cebido. na verdade, era uma metáfora adequada à atual vida de sua irmã 

mais nova: a vida de Júlia e seu coração estavam vazios.

o som de passos rangendo na escada de madeira avisou alícia de 

que a irmã se aproximava. ela a viu aparecer na porta da cozinha e, como 

sempre, ficou impressionada com a beleza de Júlia. alícia era loira e tinha 

pele clara, Julia era morena e exótica. seu volumoso cabelo castanho-

-avermelhado emoldurava o rosto de traços delicados, e o peso que perdera 

recentemente havia apenas destacado os olhos luminosos e arredondados 

e as altas maçãs do rosto.

Júlia estava vestida de maneira inadequada para o clima de janeiro: 

uma blusa vermelha de caftan, alegremente bordada com linhas de seda 

coloridas, e um par de calças pretas e folgadas de algodão, escondendo a 

magreza de suas pernas. alícia já podia ver os braços nus de Júlia arrepia-

dos. ela se levantou e puxou a irmã, relutante, em sua direção, abraçando-a 

com ternura.
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— Querida — ela disse —, parece que você está com muito frio. devia 

comprar roupas mais quentes... Quer que eu traga uns agasalhos meus?

— estou bem — Júlia respondeu, querendo se livrar da irmã. — café?

— não tem muito leite, acabei de ver na geladeira.

— Tudo bem, eu tomo puro.

Júlia foi até a pia, encheu a chaleira e a ligou.

— e então, como tem passado os dias? — perguntou alícia.

— Bem — respondeu Júlia, tirando duas xícaras da prateleira.

alícia fez uma careta. “Bem” era a resposta pronta de Júlia. ela a 

usava para não dar espaço às perguntas.

— Viu alguém essa semana?

— na verdade, não — disse Júlia.

— Querida, tem certeza de que não quer passar um tempo com a 

gente? não gosto de ficar pensando que você está aqui, sozinha...

— obrigada pela oferta, mas estou bem mesmo — Júlia falou sem 

prestar atenção.

alícia suspirou, frustrada.

— Júlia, não parece que você está muito bem. emagreceu mais. está 

comendo?

— É claro que estou. Você quer café ou não?

— não, obrigada.

— Ótimo.

Júlia colocou o leite de volta na geladeira. ao se virar, seus olhos 

âmbar brilhavam de raiva.

— olha, eu sei que você só está fazendo isso porque se preocupa 

comigo. Mas, honestamente, alícia, não sou um de seus filhos e não pre-

ciso de babá. eu gosto de ficar sozinha.

— Mesmo assim — falou alícia docemente, tentando segurar a impa-

ciência que crescia dentro dela —, vai pegar um casaco. Vamos sair.

— na verdade, tenho planos para hoje — Júlia respondeu.

— então, é melhor cancelá-los, preciso de sua ajuda.

— Por quê?
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— Papai faz aniversário semana que vem, caso tenha esquecido, e 

quero comprar um presente para ele.

— e precisa da minha ajuda para isso, alícia?

— Ele fará 65 anos e talvez se aposente.

— eu sei, ele também é meu pai.

alícia se esforçou para manter a compostura.

— Haverá uma venda de móveis e objetos em Wharton Park ao meio-

-dia. Poderíamos ir lá e ver se compramos alguma coisa para o papai.

ela viu uma gotinha de interesse nos olhos de Júlia.

— Wharton Park será vendida?

— sim, você não sabia?

a postura de Júlia se desmontou de repente.

— não, não sabia. Por quê?

— acho que é o motivo de sempre: dívidas deixadas de herança. 

ouvi dizer que o atual dono vai vendê-la a um rapaz da cidade com mais 

dinheiro que bom senso. nenhuma família moderna tem dinheiro para 

manter um lugar como aquele. e o último lorde Wharton deixou a pro-

priedade cair em abandono. aparentemente, terão de gastar uma fortuna 

com a propriedade.

— Que triste — murmurou Júlia.

— eu sei — concordou alícia, feliz em ver que Júlia parecia envolvida. 

— aquela casa foi muito importante em nossa infância, principalmente 

na sua. Por isso mesmo acho que deveríamos ver se encontramos algo à 

venda, alguma memória ou lembrança para o papai. Provavelmente só 

terá porcarias, as melhores coisas devem ter ido para leilão na sotherby’s, 

mas, nunca se sabe.

sem precisar insistir mais, Júlia concordou.

— Tudo bem, vou pegar meu casaco.

cinco minutos depois, alícia estava manobrando o carro pela estreita 

rua principal da bela vila costeira de Blakeney. ao virar à esquerda, ela 

seguiu para o leste, no caminho de quinze minutos até Wharton Park.

— Wharton Park... — Júlia murmurou para si mesma.
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eram suas memórias mais vívidas da infância, as visitas ao vovô Bill 

na estufa, o irresistível aroma das flores exóticas que cresciam lá e sua 

paciência para explicar o gênero das plantas e de que parte do mundo 

tinham vindo. o pai dele e o pai do seu pai antes dele trabalharam como 

jardineiros para a família Crawford, dona de Wharton Park, uma grande 

propriedade com mil acres de terra fértil e cultivável.

os pais de Júlia viveram em um confortável chalé da propriedade, 

cercados pelos vários outros empregados que trabalhavam na terra e na 

casa, além da própria família Crawford. A mãe de Júlia e Alícia, Jasmine, 

havia nascido e crescido naquele chalé. elsie, a avó delas, era exata-

mente como uma avó deve ser, embora um pouco excêntrica. ela tinha 

braços abertos e acolhedores para todos e sempre havia alguma comida 

deliciosa no fogão da cozinha sendo preparada para o jantar. Toda vez 

que Júlia pensava no tempo que passara em Wharton Park, se lembrava 

do céu azul e das magníficas cores das flores que nasciam sob o sol do 

verão.

Wharton Park foi famosa por sua coleção de orquídeas. era estra-

nho imaginar que aquelas flores pequenas e frágeis eram originárias de 

climas tropicais e, ainda assim, lá estavam elas, florescendo no frio hemis-

fério norte, em meio às planícies de norfolk.

Quando era criança, Júlia passava o ano todo esperando pelas visitas 

de verão a Wharton Park. a tranquilidade e o calor das estufas, conforta-

velmente localizadas no canto do jardim da cozinha, protegidas dos ventos 

cruéis que sopravam do Mar do norte durante o inverno, ficavam em sua 

memória o ano inteiro. isso, combinado com a segurança doméstica do 

chalé dos avós, as transformou em um lugar de paz para ela. em Wharton 

Park, nada mudava. despertadores e agendas não mandavam no lugar, 

era a natureza que ditava o ritmo. ela ainda se lembrava do velho rádio 

de baquelite do avô em um canto da estufa, tocando música clássica de 

manhã até o anoitecer.
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— as flores adoram música... — vovô Bill lhe dizia enquanto cuidava 

de suas preciosas plantas.

Júlia se sentava em um banco ao lado do rádio e o observava, escu-

tando a música. ela estava aprendendo a tocar piano e descobrira que 

tinha uma habilidade natural para o instrumento. Havia um antigo piano 

de armário na pequena sala de estar do chalé. Muitas vezes, após o jan-

tar, pediam que ela tocasse. os avós a assistiam com prazer e admiração, 

e os delicados dedos de Júlia corriam pelas teclas.

— Você ganhou um dom de deus, Júlia — vovô Bill disse certa noite, 

os olhos molhados ao sorrir para ela. — nunca o desperdice, combinado?

no dia em que ela completou 11 anos, vovô Bill a presenteou com 

uma orquídea.

— É para você, Júlia. o nome dela é Aerides adoratum, que significa 

“filha do ar”.

Júlia observou as delicadas pétalas cor-de-rosa e marfim da flor den-

tro de um pote. sentiu que eram aveludadas quando as tocou.

— de onde ela veio, vovô Bill? — ela perguntou.

— do oriente, das florestas de chiang Mai, no norte da Tailândia.

— ah! de que tipo de música você acha que ela gosta?

— Tenho a impressão de que prefere Mozart — riu o avô. — Mas, se 

você achar que ela está murchando, você pode tentar chopin.

Júlia cultivara tanto a orquídea quanto seu dom para o piano. 

sentava-se na sala de visitas de sua fria casa vitoriana nos arredores de 

Norwich, tocava para a flor e ela florescia para Júlia ano após ano. Ela 

sonhava com o lugar exótico de onde a orquídea viera. a flor não estava 

em uma sala de visitas suburbana, mas nas extensas florestas do extremo 

oriente... os sons de lagartos e pássaros e os perfumes intoxicantes das 

orquídeas que cresciam em todas as árvores e nos arbustos aos pés delas.

ela sabia que, um dia, iria lá e veria tudo aquilo. Porém, naquele 

momento, a colorida descrição que o avô fazia das terras distantes ali-

mentava sua imaginação e suas brincadeiras.
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Quando tinha 14 anos, vovô Bill morreu. Júlia se lembrava clara-

mente do sentimento de perda. ele e as estufas haviam sido uma certeza 

na vida ainda curta e já difícil dela, uma influência sábia e gentil, aberta 

para ouvi-la, talvez mais como um pai do que seu próprio pai havia sido. 

Aos 18 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos na Royal College of Music, 

em Londres. Vovó Elsie havia se mudado para Southwold com a irmã para 

lhe fazer companhia e Júlia não visitara mais Wharton Park.

agora, lá estava ela, com 31 anos, voltando para aquele lugar. 

enquanto alícia falava sobre seus quatro filhos e as várias atividades 

deles, Júlia reviveu a ansiedade que sentia toda vez que viajava no carro 

dos pais por aquela estrada, olhando pela janela traseira, esperando que 

a casa do vigia, que marcava a entrada de Wharton Park, aparecesse ao 

alcançarem a conhecida curva na estrada.

— Lá está a curva! — disse Júlia quando alícia quase a ultrapassou.

— nossa, é mesmo! Faz tanto tempo que não venho aqui que esqueci.

ao virarem na entrada para carros, alícia observou a irmã. Podia 

ver um brilho de expectativa nos olhos de Júlia.

— Você sempre adorou esse lugar, não é? — disse ela, com delicadeza.

— sim. Você não?

— Para ser sincera, eu ficava entediada quando vínhamos para cá. 

Mal podia esperar para voltar à cidade e ver meus amigos.

— Você sempre foi uma garota da cidade — comentou Júlia.

— sim, e olhe para mim agora: 34 anos, com uma casa em uma 

fazenda no meio do nada, uma ninhada de filhos, três gatos, dois cachor-

ros e um fogão. o que aconteceu com as luzes néon? — alícia sorriu com 

ironia.

— Você se apaixonou e formou uma família.

— e foi você que ficou com as luzes — alícia acrescentou, sem malícia.

— sim... — a voz de Júlia foi sumindo quando elas viraram na entrada 

da propriedade. — Lá está a casa, igualzinha a antes!

alícia olhou para o prédio à sua frente.
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— na verdade, está bem melhor. esqueci o quanto é bonita.

— eu nunca esqueci — murmurou Júlia,

elas seguiram a fila de carros, que iam diminuindo a velocidade na 

entrada, ambas perdidas em seus próprios pensamentos. Wharton Park 

havia sido projetada em estilo georgiano clássico para o sobrinho do pri-

meiro primeiro-ministro da grã-Bretanha, embora ele tivesse morrido 

antes de a casa ser finalizada. construída quase por inteiro com pedra 

de aislaby, a casa havia desbotado para um amarelo suave nos seus 300 

anos de existência.

seus sete intercolúnios e as escadarias imperiais, que se erguiam da 

frente do porão até o piano nobile, formando um terraço alto com vista 

para o parque aos fundos, acrescentavam um ar de glamour francês. o 

enorme pórtico sustentado por quatro grandes colunas jônicas e uma está-

tua de Britannia, em ruínas, confiantemente colocada sobre o ponto mais 

alto, tinha um ar majestoso e bastante excêntrico. 

Wharton Park não era grande o suficiente para ser considerada um 

palácio. Também não tinha uma arquitetura perfeita nem digna de elo-

gios, as últimas gerações dos Crawford adicionaram algumas construções 

estranhas, o que comprometeu sua pureza. entretanto, por esse mesmo 

motivo, não apresentava a intimidadora rigidez associada a outras gran-

des casas daquele período.

— era aqui que costumávamos virar à esquerda — Júlia indicou, 

lembrando o caminho que pegava ao redor do lago para chegar ao chalé 

dos avós nos limites da propriedade.

— depois de irmos ao local da venda, você gostaria de visitar o velho 

chalé e ver como está? — perguntou alícia.

Júlia encolheu os ombros.

— Vamos ver, tudo bem?

Homens com casacos amarelos organizavam os carros nas vagas.

— a notícia deve ter se espalhado — comentou alícia, ao virar o carro 

no espaço indicado e o estacionar. ela se virou para a irmã e colocou a 

mão sobre o joelho dela. — Pronta? — perguntou.
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Júlia estava confusa, tomada por tantas memórias. ao sair do carro 

e caminhar na direção da casa, até os cheiros eram familiares: grama 

molhada e recém-cortada, e o leve toque de um aroma que ela percebeu 

vir dos jasmins plantados ao redor do gramado da frente. as duas segui-

ram a multidão devagar, escada acima, e passaram pela entrada principal 

da casa.


