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CAPÍTULO 1

Uma casa

Gwenda Reed tremia um pouco, parada na área de 
desembarque do cais.

As docas e os galpões, toda a Inglaterra que ela con-
seguia enxergar – tudo ondulava com suavidade, para 
cima e para baixo.

E foi naquele momento que ela tomou uma decisão – 
a decisão que acabaria por deflagrar os mais assombrosos 
acontecimentos.

Ela não pegaria o trem do porto para Londres como 
planejara.

Afinal de contas, pegá-lo por quê? Ninguém estava 
esperando por ela, ninguém aguardava sua chegada. Ela 
acabara de saltar daquele barco instável e rangente (foram 
três dias excepcionalmente cansativos, subindo a baía 
até Plymouth), e a última coisa que queria era pegar um 
trem instável e oscilante. Ela procuraria um hotel, um 
bom hotel que fosse bem fixo e estável e fincado em terra 
firme. E se enfiaria numa cama firme e confortável que 
não rangesse nem balançasse. E dormiria, e na manhã 
seguinte – ora, é claro, que ideia esplêndida! – iria alugar 
um carro e rodar bem devagar, sem pressa, por todo o sul 
da Inglaterra, procurando por uma casa – uma boa casa –, 
a casa que, de acordo com o que planejava com Giles, ela 
deveria encontrar. Sim, era uma ideia esplêndida. 

Então ela veria algo da Inglaterra – da Inglaterra sobre 
a qual Giles lhe falara e que ela nunca tinha visto, embora, 
como a maioria dos neozelandeses, a considerasse sua pá-
tria. No momento, a Inglaterra não parecia muito atraente. 
Era um dia cinza, de chuva iminente, e soprava um vento 
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frio e irritante. “Plymouth”, Gwenda pensou, enquanto 
avançava obediente na fila da alfândega, “provavelmente 
não é o que a Inglaterra tem de melhor.”

Na manhã seguinte, no entanto, suas impressões 
mudaram por completo. O sol brilhava. A vista de sua 
janela era atraente. E o mundo não estava mais ondulando 
nem oscilando. Tudo se estabilizara. Essa era a Inglaterra, 
afinal, e lá estava ela, Gwenda Reed, uma jovem casada, de 
21 anos, em sua jornada. O retorno de Giles à Inglaterra 
não estava decidido. Podia ser que voltasse em algumas 
semanas. Mas também poderia demorar seis meses. Ele 
propusera a Gwenda que partisse antes dele para a Ingla-
terra e saísse à procura da casa que tinham em mente. Os 
dois achavam que seria bom ter um lar permanente em 
algum lugar. O emprego de Giles sempre exigiria viagens 
de tempos em tempos. Às vezes Gwenda viajaria junto; 
às vezes não haveria condições para isso. Mas os dois 
gostavam da ideia de ter um lar – um lugar deles e de 
ninguém mais. Giles recentemente herdara alguns móveis 
de uma tia, de modo que tudo favorecia o plano, tudo era 
sensato e prático. 

Como tanto Gwenda quanto Giles estavam razoa-
velmente bem de dinheiro, não havia perspectiva de 
dificuldades.

Gwenda relutara, a princípio, em escolher uma casa 
por conta própria.

– Devíamos escolher juntos – ela dissera.
Mas Giles respondera rindo:
– Não sou especialista em casas. Se você gostar, eu vou 

gostar. Que tenha um jardim, é claro, e que não seja um 
monstro novo em folha. E nem muito grande. Em algum 
ponto do litoral sul, essa é minha ideia. De qualquer jeito, 
não muito longe da costa.

– Algum lugar em particular? – Gwenda perguntara.
Giles dissera que não. Ele ficara órfão cedo (os dois eram 

órfãos), e na infância passara férias com vários paren tes aqui 
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e ali; nenhum lugar lhe trazia qualquer lembrança especial. 
Era para ser a casa de Gwenda; e, quanto a esperar até que 
pudessem escolher juntos, como seria se ele demorasse seis 
meses? O que Gwenda inventaria para fazer durante todo 
esse tempo? Ficaria esperando em hotéis? Não, ela precisava 
encontrar uma casa e se acomodar. 

– Ou seja – dissera Gwenda –, vou fazer todo o tra-
balho! 

Mas ela gostava da ideia de encontrar um lar e dei-
xá-lo pronto, confortável e bem-cuidado para quando 
Giles voltasse. 

Estavam casados havia apenas três meses. Ela o 
amava muito.

Depois de pedir o café da manhã e de tomá-lo na 
cama, Gwenda levantou e tratou de botar seus planos em 
prática. Teve um dia prazeroso passeando por Plymouth; 
no dia seguinte alugou um confortável Daimler com mo-
torista e partiu em sua jornada pela Inglaterra. 

O tempo estava bom, e a viagem de carro era uma 
diversão. Ela viu várias possíveis residências em Devonshi-
re, mas nada que sentisse ser a certa. Não havia pressa. 
Ela seguiria procurando. Aprendeu a ler nas entrelinhas 
das descrições entusiasmadas dos corretores, assim não 
perdeu tempo com visitas infrutíferas.

Foi numa tarde de terça-feira, mais ou menos uma 
semana depois: o carro deslizava pela estrada, colina abai-
xo, rumo a Dillmouth, e, nos arredores desse balneário 
charmoso e tranquilo, passou por uma placa que anuncia-
va um imóvel à venda. Por entre as árvores, vislumbrava-
se uma pequena e isolada casa vitoriana.

De imediato, Gwenda sentiu um estremecimento 
de emoção – quase de reconhecimento. Era a casa dela! 
Já estava certa disso. Podia imaginar o jardim, as janelas 
amplas – tinha certeza de que a casa era precisamente o 
que queria.
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O dia estava chegando ao fim, de modo que ela se 
alojou no Royal Clarence Hotel e, na manhã seguinte, 
procurou os corretores cujos nomes vira na placa.

Pouco tempo depois, com uma autorização de visita 
em mãos, ela estava na antiquada sala de estar da casa, 
diante da janela francesa que dava para um terraço de 
lajes, na frente do qual uma espécie de jardim de pedras, 
permeado por arbustos floridos, descia abruptamente até 
um trecho de gramado. Por entre as árvores, no fundo do 
jardim, era possível ver o mar.

“Esta é a minha casa”, pensou Gwenda. “Estou em 
casa. Parece que já conheço cada canto dela.” 

A porta se abriu e por ela entrou uma mulher alta, 
de aparência melancólica, molestada por uma coriza, 
fungando.

– Sra. Hengrave? Tenho uma autorização de visita 
dos senhores Galbraith e Penderley. Espero que não seja 
muito cedo...

Assoando o nariz, a sra. Hengrave disse, num tom 
abatido, que não havia problema algum. Teve início o 
giro pela casa. 

Sim, era aquilo mesmo. Não muito grande. Um pou-
co antiquada, mas Giles e ela podiam construir mais um 
banheiro ou até dois. A cozinha podia ser modernizada. 
Já havia um forno Aga, por sorte. Com uma pia nova e 
equipamentos modernos...

Em meio aos planos e preocupações de Gwenda, 
a voz da sra. Hengrave, um zumbido penetrante, fazia 
um relato detalhado da última doença do falecido major 
Hengrave. Uma parte de Gwenda respondia, prestando os 
devidos sinais de condolência, simpatia e compreensão. 
Os familiares da sra. Hengrave viviam todos em Kent – e 
todos torciam para que ela fosse viver perto deles... O ma-
jor sempre apreciara muito morar em Dillmouth, dirigiu 
por muitos anos o clube de golfe, mas ela mesma... 


