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C a p í t u l o  1

Hoje. 1 de agosto, Back Woods.

6h 3 0

As coisas surgem do nada. A mente está vazia e depois, perfei-
tamente enquadrada, uma pera. Perfeita, verde, o pé inclinado, uma 
folha solitária. Está numa fruteira de porcelana branca, aninhada 
entre as limas, no centro de uma mesa de piquenique desgastada  
pelo tempo, num velho alpendre fechado, no fundo da mata, à beira-
-mar. Junto à fruteira está um candelabro de estanho coberto de 
pingos de cera fria e do pó entranhado resultante de um longo inverno 
numa prateleira aberta. Pratos de massa meio comida, um guarda-
napo de linho dobrado, restos de clarete numa garrafa de vinho, uma 
tábua de pão, artesanal, por envernizar, o pão partido e não fatiado. 
Na mesa jaz aberto um livro de poesia com inícios de bolor. Procla-
mado aos céus — doloroso e emocionante — na minha mente, volto 
a ouvir «To a Skylark», enquanto miro a natureza-morta do jantar  
da véspera. «O mundo devia tê‑lo ouvido, como eu ouço agora.». 
Leu-o de forma tão bela. «Para a Anna.» E ali ficámos, fascinados, 
a recordá-la. Olhasse-o eu por toda a eternidade, e nada mais, e seria 
feliz. Podia ouvi-lo, de olhos fechados, sentir-lhe o fôlego e as palavras 
a encher-me, vezes sem conta. É tudo o que quero.

Além da borda da mesa, a luz fica ténue ao passar pelas redes, 
voltando a brilhar sobre as árvores mescladas, o azul puro da água, 
as sombras escuras dos tupelos-negros à beira da água, onde o sol 
custa a chegar a esta hora da manhã. Vejo um resto de café frio numa 
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chávena suja e pondero bebê-lo. O ar está frio. Tremo no robe de alfa-
zema debotada — da minha mãe — que visto todos os verões quando 
aqui regressamos. Cheira a ela, e a uma dormência com um toque 
de caganitas de rato. Esta é a minha hora preferida em Back Woods. 
De manhã cedo, na lagoa, antes de mais alguém acordar. A luz clara 
e gelada, a água a chapinhar, os noitibós finalmente silenciados.

No pequeno deque de madeira, fora do alpendre, acumulou-se 
areia entre as tábuas — tem de ser varrido. Está uma vassoura en- 
costada à porta de rede, a marcá-la, mas ignoro-a e dirijo-me ao 
carreiro de acesso à nossa praia. Atrás de mim, as dobradiças da 
porta gemem na sua resistência.

Largo o robe para o chão e fico nua à beira da água. No outro lado 
da lagoa, além dos pinheiros e dos arbustos, o oceano ruge, furioso. 
Deve trazer uma tempestade no seu âmago, chegada de algures no 
mar alto. Mas aqui, à beira da lagoa, o ar continua calmo e sereno. 
Espero, observo, escuto… os piados, o zumbir dos pequenos insetos, 
um vento que agita suavemente as folhas das árvores. Depois entro 
até aos joelhos e mergulho de cabeça na água gélida. Nado até fora 
de pé, além dos nenúfares, levada pelo entusiasmo, pela liberdade, 
pela adrenalina advinda de um pânico inexprimível. Tenho medo que 
uma tartaruga-mordedora chegue das profundezas e me trinque os 
seios pesados. Ou talvez seja atraída pelo cheiro a sexo que se liberta 
quando abro e fecho as pernas. De repente, sinto-me assoberbada 
pela necessidade de voltar à segurança dos baixios, onde consigo 
ver o fundo arenoso. Quem me dera ser mais corajosa. Mas também 
adoro o medo, o fôlego que me fica preso na garganta, o coração aos 
saltos quando saio da água.

Torço o meu cabelo comprido para eliminar a água, apanho 
uma toalha puída da corda que a minha mãe pendurou entre dois 
pinheiros raquíticos, deito-me na areia quente. Uma libelinha de um 
azul-elétrico pousa-me no mamilo e ali se demora, antes de partir à 
sua vida. Uma formiga arrasta-se sobre as dunas sarianas que o meu 
corpo acabou de criar no seu caminho.



15

O  PA L Á C I O  D E   PA P E L

Ontem, por fim, fodi-o. Depois de tantos anos a imaginá-lo, sem 
saber se ele ainda me desejava. E, depois, o momento em que tive a 
certeza de que aconteceria: muito vinho, a voz bela de Jonas a decla-
mar uma ode, o meu marido, Peter, deitado no sofá, num torpor de 
aguardente, os meus três filhos a dormirem no seu pavilhão, a minha 
mãe já no lava-louça, a lavar os pratos com as luvas de borracha ama-
rela, a ignorar os convidados do jantar. Os nossos olhos cruzaram-se 
por um instante a mais. Levantei-me da mesa barulhenta, tirei as 
cuecas na despensa e escondi-as atrás da caixa do pão. Depois saí 
para a noite, pelas traseiras. Aguardei nas sombras, a ouvir o som dos 
pratos, da água, dos copos, dos talheres a retinirem juntos debaixo da 
espuma. Esperei. Desejei. E depois, ali estava ele, a erguer-me contra 
a parede da casa, a levar as mãos abaixo do meu vestido. «Amo-te», 
murmurou. Arquejei quando ele entrou em mim. E pensei: agora não 
há volta atrás. Acabaram-se os remorsos pelo que não fiz. Agora só 
lamento o que fiz. Amo-o, detesto-me; adoro-me, odeio-o. Este foi  
o fim de uma longa história.

1966. Dezembro, cidade de Nova Iorque.

Estou a gritar. Grito e soluço até que, por fim, a minha mãe se 
apercebe de que algo se passa. Corre comigo para o consultório do 
médico, imaginando-se uma verdadeira Miss Clavel enquanto sobe 
Park Avenue, aterrada, a bebé de três meses de vida agarrada ao colo. 
O meu pai também corre, de pasta na mão, Madison Avenue acima, 
vindo do Fred F. French Building. A mente fervilha-lhe, temendo a 
impotência que sente agora, como em tudo o resto que faz. O médico 
diz-lhes que não há tempo — se esperarem, a bebé vai morrer — 
e arranca-me dos braços da minha mãe. Na mesa de operações, 
abre-me a barriga, qual melancia madura. Um tumor rodeou-me os 
intestinos, e junto ao seu aperto férreo acumulou-se merda tóxica 
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que introduz veneno no meu corpo minúsculo. A merda acumula-se 
sempre, e o essencial é sobreviver, mas só virei a aprender isso pas-
sados muitos anos.

Enquanto está dentro de mim, o médico, descuidado, extirpa-me 
um ovário na pressa de retirar a morte do interior da vida. Também 
só o virei a saber passados muitos anos. Quando o venho a saber, 
a minha mãe chora por mim pela segunda vez. «Lamento tanto»,  
diz ela. «Devia tê-lo obrigado a ter mais cuidado» — como se tivesse 
tido nas mãos o poder de alterar o meu destino, optando por não 
o usar.

Mais tarde fico num berço no hospital, os braços atados ao  
lado do corpo. Grito e choro, viva, lívida com a fúria que sinto por 
tal injustiça. Não deixam que a minha mãe me amamente. O leite 
seca-lhe. Passa-se quase uma semana até que, por fim, me libertam 
as mãos das amarras. «Foste sempre um bebé tão feliz», diz o meu 
pai. «A partir daí», acrescenta a minha mãe, «nunca mais deixaste 
de gritar».

7h 3 0

Viro-me de bruços, deito a cabeça nos antebraços. Adoro  
o cheiro a doce e a salgado com que a minha pele fica quando estive 
ao sol — um cheiro almiscarado e frutado, como se estivesse a ser 
curada. Ouço um leve bater de porta ao fundo do carreiro entre a casa 
principal e os pavilhões dos quartos. Levantou-se mais alguém. Pés 
esmagam folhas secas. O chuveiro exterior abre-se. Os canos gemem, 
acordando para o dia. Suspiro, vou buscar o robe à praia e regresso 
à casa.

O nosso campo tem um edifício principal — a Casa Grande — 
e quatro pavilhões com um quarto que se estendem por um car-
reiro coberto de agulhas de pinheiro que abraça a margem da lagoa.  
Pequenos pavilhões de ripas, todos com telhado íngreme para impe-
dir que a neve se acumule, uma claraboia única, compridas janelas 
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laterais de cada lado. Antiquado, rústico, sem luxos. Tal como deve ser 
um pavilhão de campo de Nova Inglaterra. Entre o carreiro e a lagoa, 
temos um estreito renque de árvores — folhados em flor, loureiros 
e mirtilos selvagens — que nos protegem dos olhares indiscretos  
dos pescadores e dos banhistas entusiasmados, que conseguem  
nadar até ao nosso lado da lagoa a partir da pequena praia pública 
na margem oposta. Não podem vir a terra, mas por vezes ficam a 
metro e meio da margem, diretamente à frente das árvores, alheios 
ao facto de estarem a invadir-nos as vidas.

Seguindo por um caminho separado, atrás dos pavilhões, fica 
a velha casa de banhos. Tinta a escamar, um lavatório de esmalte 
enferrujado coberto pelas manchas creme das traças mortas que 
durante a noite foram atraídas pela luz sobranceira; uma banheira 
de pés de galo vetusta que ali está desde que o meu avô construiu 
o campo; um duche exterior — canos de água quente e fria presos  
a um tupelo-negro, a água a cair diretamente no chão, a escorrer 
pelo carreiro arenoso.

A Casa Grande é um único espaço aberto — sala de estar e cozi-
nha, com uma despensa separada —, feito de tijolos de escória e papel 
alcatroado. Soalhos de tábua, vigas grossas, uma lareira de pedra 
imensa. Quando chove, fechamos as portas e as janelas e ficamos lá 
dentro, a ouvir o lume a crepitar, e obrigamo-nos a jogar Monopólio. 
Mas o sítio onde realmente vivemos — onde lemos, onde comemos, 
onde discutimos, onde envelhecemos juntos — é o alpendre fechado, 
tão largo como a casa, com vista para a lagoa. O nosso campo não  
é à prova de inverno. Não valia a pena. Em finais de setembro, quando 
o tempo arrefece e as casas de verão foram encerradas com o fim  
da temporada, Back Woods é um lugar solitário — não deixa de ser 
lindo com uma luz mais forte, mas é solene e sepulcral. Ninguém 
lá quer estar depois da queda das folhas. Agora, quando o verão re- 
começa, quando a mata se torna densa e as garças voltam para nidi-
ficar e para passearem na lagoa brilhante, não há melhor lugar no 
mundo.
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Assim que volto a entrar no alpendre, sou assoberbada por uma 
onda de anelo, um furacão que me enche o peito de saudade. Sei que 
devia levantar a mesa antes de os outros virem tomar o pequeno-
-almoço, mas quero memorizar a sua forma — reviver a noite anterior, 
migalha a migalha, prato a prato, gravá-la com ácido na minha mente. 
Passo os dedos por uma nódoa roxa de vinho na toalha de linho 
branco, levo o copo de Jonas aos lábios e tento saboreá-lo. Fecho os 
olhos, recordando a leve pressão da coxa dele contra a minha debaixo 
da mesa. Antes de ter a certeza de que ele me queria. A interrogar-me, 
ansiosa, se o toque teria sido acidental ou propositado.

No espaço aberto está tudo como sempre esteve: panelas pen-
duradas na parede do fogão, espátulas em suportes de canecas, uma 
jarra de cerâmica com colheres de pau, uma lista de números de tele-
fone desbotados presa com um pionés a uma estante, duas cadeiras 
de realizador junto à lareira. Está tudo na mesma, mas, ao atravessar 
a cozinha em direção à despensa, sinto-me como se estivesse num 
espaço diferente, mais focado, como se o próprio ar tivesse desper-
tado de um sono profundo. Saio pela porta da despensa, fito a parede 
de escória. Não se vê nada. Não há vestígios, não há marcas. Mas foi 
ali, estivemos ali, a gravarmo-nos um no outro para sempre. Uma 
troca intensa, silenciosa, desesperada. De repente, lembro-me das 
cuecas escondidas atrás da caixa do pão e estou a vesti-las por baixo 
do robe quando a minha mãe aparece.

— Levantaste-te cedo, Elle. Há café? — Uma acusação.
— Ia fazer agora.
— Não o faças muito forte. Não gosto daquele café expresso que 

tu usas. Eu sei… achas que é melhor… — comenta ela, num tom falso 
e condescendente que dá comigo em louca.

— Está bem. — Esta manhã não me apetece discutir.
A minha mãe instala-se no sofá do alpendre. Não passa de um 

colchão de crina de cavalo duro tapado com um pano cinzento velho, 
mas é o lugar mais cobiçado da casa. Dali podemos olhar para a 
lagoa, beber um café, ler um livro recostados nas almofadas antigas, 
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as fronhas de algodão marcadas com ferrugem. Não fazia ideia  
de que o tecido ganhava ferrugem com o tempo.

Tão típico da parte dela apoderar-se do melhor lugar.
O cabelo da minha mãe, louro sujo, agora mesclado com grisalho, 

está apanhado num puxo desajeitado. A velha camisa de dormir de 
guingão está esfiapada. Mas ela ainda consegue ter um ar imponente —  
qual carranca de uma escuna setecentista de Nova Inglaterra, 
bela e severa, engalanada com louros e pérolas, sempre a apontar  
o caminho.

— Vou tomar café e depois levanto a mesa — informo.
— Se levantares a mesa, eu trato do resto da louça. Hummm — 

murmura —, obrigada — quando lhe entrego uma caneca de café. 
— Como estava a água?

— Perfeita. Fria.
A melhor lição que a minha mãe me ensinou: há duas coisas  

na vida de que nunca nos arrependemos — um bebé e um mergu-
lho. Mesmo nos dias mais frios do início de junho, ao olhar para o  
Atlântico picado, ressentida com as focas que deixam ver as cabeças 
horrivelmente deformadas e atraem tubarões-brancos para estas 
águas, ainda ouço a voz dela na minha cabeça, a incitar-me a mer-
gulhar.

— Espero que tenhas pendurado a toalha na corda. Hoje não 
quero ver mais um monte de toalhas molhadas. Avisa os miúdos.

— Está pendurada.
— Porque, se não ralhares com eles, ralho eu.
— Já percebi.
— E eles que varram a cabana deles. Está uma lástima. E não 

quero que sejas tu a fazê-lo, Elle. Aqueles miúdos são uns mimados. 
Já têm idade suficiente para…

Saio à porta das traseiras de saco de lixo numa mão e caneca 
de café na outra, deixando que a litania dela seja levada pelo vento.

O pior conselho que me deu: Lembra‑te de Botticelli. Sê como a 
Vénus que se ergue da concha, os lábios recatadamente fechados, 
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até a nudez modesta. Foi esse o conselho da minha mãe quando fui 
morar com Peter. A mensagem chegou num postal desbotado que 
ela comprara anos antes, na loja de recordações dos Uffizi: Querida 
Eleanor, Gosto muito do teu Peter. Esforça‑te por não seres sempre tão 
difícil. Fecha a boca e põe um ar misterioso. Lembra‑te de Botticelli. 
Beijos, mamã.

Atiro o lixo para o latão, fecho a tampa com força e prendo-a com 
a corda elástica para afastar os guaxinins. São umas criaturinhas 
espertas, com dedos compridos ágeis. Pequenos ursos humanoides, 
mais inteligentes e ruins do que parecem. Há anos que travamos uma 
guerra uns contra os outros.

— Lembraste-te de voltar a esticar a corda, Elle? — pergunta a 
minha mãe.

— Claro. — Ofereço um sorriso recatado e começo a levantar 
os pratos.

1969. Cidade de Nova Iorque.

O meu pai não demora a aparecer. Estou escondida — agachada 
por trás do módulo de bar que separa a sala do átrio de entrada. O bar 
está dividido em quadrados. Um contém bebidas alcoólicas, o outro, 
o fonógrafo, outro, a coleção de discos do meu pai, alguns álbuns  
de arte grandes, copos de martíni, um misturador de prata. A secção 
do álcool é aberta de ambos os lados, como uma janela. Espreito atra-
vés das garrafas, fascinada com a desfocagem do topázio — o scotch, 
o bourbon, o rum. Tenho três anos de idade. Ao meu lado estão os 
preciosos LP e 78 rotações do meu pai. Passo o dedo pelas lombadas 
e aprecio o som que faço, inspiro o cheiro a cartão usado, espero que 
a campainha toque. Por fim, o meu pai chega, e já não tenho paciên-
cia para continuar escondida. Já se passaram semanas. Apresso-me 
corredor abaixo, atiro-me ao abraço apertado dele.
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O divórcio ainda não está finalizado, mas quase. Para isso, terão 
de atravessar a fronteira para Juárez. O final chegará enquanto eu 
e a minha irmã mais velha, Anna, nos sentamos pacientemente à 
beira de uma fonte octogonal forrada com azulejos mexicanos,  
no átrio de um hotel, hipnotizadas pelos peixinhos dourados a nadar 
em torno de uma ilha de plantas tropicais de folhas escuras que se 
encontra ao centro. Muitos anos depois, a minha mãe diz-me que 
nessa manhã ligou ao meu pai, de papéis de divórcio na mão, e disse 
«Mudei de ideias. Não vamos avançar». E, embora o divórcio tivesse 
sido uma opção só dela, e embora ele tivesse ficado com o coração 
partido, ele respondeu: «Não. Já chegámos a este ponto — mais vale 
acabarmos, Wallace.» Mais vale: três sílabas que mudaram o rumo 
de tudo. Mas, naquele momento, em que estou a dar migalhas de 
muffin aos peixes, a bater com os calcanhares nos azulejos, não fazia 
ideia do que pairava sobre a minha cabeça. De que as coisas podiam 
ter sido diferentes.

Mas o México ainda não aconteceu. Por agora, o meu pai conti-
nua falsamente alegre e apaixonado pela minha mãe.

— Eleanor! — Pega-me ao colo. — Como está a minha coelhinha?
Rio-me e agarro-me a ele com uma sensação próxima do deses-

pero, os meus caracóis louros a cegá-lo enquanto encosto a cara  
à dele.

— Papá! — Anna chega, desembestada como um touro, furiosa 
por eu ter chegado primeiro, e empurra-me dos braços dele. É dois 
anos mais velha do que eu e tem mais direitos. Ele não parece notar. 
Só quer saber da sua necessidade de ser amado. Volto a meter-me 
entre eles.

A minha mãe chama do interior do nosso apartamento pré-
-guerra descorado:

— Henry? Queres uma bebida? Estou a fazer costeletas de  
porco.

— Adorava — responde, no seu barítono, como se nada entre 
eles tivesse mudado. Mas os olhos estão tristes.
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8 h15

— Parece que a noite de ontem foi um êxito — diz a minha mãe 
atrás de um romance encarquilhado de Dumas.

— Mesmo.
— O Jonas estava muito bem.
Sinto as mãos retesarem-se em torno da pilha de pratos que 

seguro.
— O Jonas está sempre bem, mãe. — Cabelo preto, grosso, que 

podemos agarrar entre os dedos, olhos verde-claros, pele lustrosa  
com resina, uma criatura selvagem, o homem mais bonito à face da 
Terra.

A minha mãe boceja. É o seu «sinal» — faz sempre isto antes de 
dizer qualquer coisa desagradável.

— Ele não está mal, é a mãe que eu não suporto. Tão arrogante.
— Pois é.
— Como se fosse a única mulher do mundo que já reciclou. E a 

Gina. Mesmo depois de tantos anos, continuo sem fazer ideia do que 
lhe passou pela cabeça quando se casou com ela.

— É jovem, é linda? São ambos artistas?
— Era jovem — corrige a minha mãe. — E a maneira como expõe 

o decote. Sempre a pavonear-se como uma arara. Pelos vistos, nunca 
ninguém lhe disse para baixar a crista.

— É bizarro — respondo, dirigindo-me à cozinha para pousar  
a louça. — Autoestima. Os pais devem tê-la apoiado.

— Pois eu acho que é muito pouco atraente — conclui a mãe. — 
Há sumo de laranja?

Tiro um copo lavado do escorredor e vou ao frigorífico.
— Por acaso — digo mais alto — deve ter sido por isso que  

o Jonas se apaixonou por ela. Deve ter-lhe parecido exótica depois das 
neuróticas com que ele cresceu. Como uma pavoa na mata.

— Ela é do Delaware — lembra a minha mãe, como se isso encer-
rasse o tema. — Ninguém é do Delaware.
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— Exatamente — digo-lhe, entregando-lhe um copo de sumo. 
— É exótica. — Mas a verdade é que nunca consegui olhar para 
Gina sem pensar: Foi aquela que ele escolheu? Foi aquela que ele  
quis? Imagino Gina mentalmente: o corpinho miúdo de cintura  
de vespa; raízes escuras perfeitamente tratadas que desembocam 
num louro oxigenado. Parece óbvio que o pré-lavado voltou a estar 
na moda.

A minha mãe boceja mais uma vez.
— Bem, tens de admitir que ela não é propriamente um exemplo 

de inteligência.
— Houve alguém ao jantar de quem tivesses gostado?
— Estou só a ser sincera.
— Não sejas. A Gina faz parte da família.
— Só porque não tens alternativa. Ela casou-se com o teu melhor 

amigo. Desde que se conheceram, não podes com ela.
— Isso não é verdade. Sempre gostei da Gina. Podemos não ter 

muita coisa em comum, mas respeito-a. E o Jonas ama-a.
— Como queiras — remata a minha mãe com um sorriso de 

esguelha.
— Valha-me Deus. — Posso ter de a matar.
— Não lhe chegaste a atirar um copo de vinho tinto à cara?
— Não, mãe. Eu não lhe atirei um copo de vinho à cara. Tropecei 

numa festa e entornei vinho em cima dela.
— Tu e o Jonas passaram a noite a falar. Falaram sobre o quê?
— Não sei. Coisas.
— Ele tinha uma paixoneta tão grande por ti quando esta- 

vam a crescer. Acho que teve um desgosto quando te casaste com 
o Peter.

— Não sejas ridícula. Ele era praticamente um miúdo.
— Oh, acho que era mais do que isso. Coitadinho. — Di-lo num 

tom indolente enquanto regressa à leitura. Ainda bem que não está 
a olhar para mim, porque neste momento sei que a minha cara  
está transparente.



24

M I R A N D A  C O W L E Y  H E L L E R

Na lagoa, a água está imóvel. Um peixe salta e deixa atrás de si 
um rasto de círculos concêntricos. Vejo-os desfazerem-se nas bordas 
até serem reabsorvidos, como se nada tivesse acontecido.
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Alguma vez se chega a esquecer o primeiro amor?

Décadas de segredos e mentiras conduzem Elle a este 
dia. E sobram-lhe apenas vinte e quatro horas para 

tomar a decisão que mudará a sua vida para sempre.

Numa manhã perfeita de agosto, antes que alguém acorde, Elle 
Bishop sai para nadar na lagoa do Palácio de Papel — uma casa em 
Back Woods, Cape Cod, onde a sua família, há muitas gerações, passa 
todos os verões. 

Ao passar em frente à casa, Elle vê, no alpendre fechado, a mesa 
desarrumada com as coisas do jantar da véspera: copos de vinho 
vazios, a cera das velas na toalha, ecos das gargalhadas de familiares 
e amigos. Quando mergulha na lagoa, lembra-se do que aconteceu na 
noite anterior: o encontro secreto e apaixonado com o seu companheiro 
de infância, atrás da casa, enquanto o marido, a mãe e os convidados 
conversavam lá dentro.

Assim começa uma história que se desenrola ao longo de vinte 
e quatro horas; Elle terá de decidir entre o mundo que construiu com 
o seu amado marido, Peter, e a vida que sempre imaginou que teria ao 
lado do seu amor de infância, Jonas, se um acontecimento trágico não 
tivesse mudado para sempre o curso das suas vidas.

Fascinante e surpreendente, O palácio de papel 
ilumina, de forma brilhante, as tensões entre desejo 
e segurança, legado e tragédia, e os segredos que 

todas as famílias escondem.


