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PRÓLOGO 

Trimestre de verão 

1

Era o primeiro dia de aulas do trimestre de verão 
na escola Meadowbank. O sol do fim de tarde brilhava 
sobre a ampla vereda de cascalhos em frente à escola. A 
porta da frente estava escancarada hospitaleiramente, e 
junto a ela, harmonizada de modo admirável com suas 
proporções georgianas, estava a srta. Vansittart, cada fio 
de cabelo no seu lugar, trajando um tailleur e uma saia 
de corte impecável. 

Alguns pais desavisados haviam-na tomado pela 
própria srta. Bulstrode, desconhecendo que era costume 
da srta. Bulstrode retirar-se para uma espécie de santuário 
para onde apenas uns poucos escolhidos e privilegiados 
eram levados. 

De um lado da srta. Vansittart, operando num plano 
um pouco diferente, estava a srta. Chadwick, à vontade, 
letrada, e tão indissociável de Meadowbank que seria 
impossível imaginar a escola sem ela. Meadowbank nun-
ca existira sem ela. A srta. Bulstrode e a srta. Chadwick 
haviam fundado a escola Meadowbank juntas. A srta. 
Chadwick usava um pincenê, andava curvada, vestia-se 
de maneira deselegante, era afavelmente confusa na fala 
e acontecia de ser uma matemática brilhante. 

Várias palavras e frases de boas-vindas, pronunciadas 
com graça pela srta. Vansittart, circulavam pela casa. 

– Como vai, sra. Arnold? Bem, Lydia, você aproveitou 
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o seu cruzeiro helênico? Que oportunidade maravilhosa! 
Tirou belas fotografias?

– Sim, lady Garnett, a srta. Bulstrode recebeu a sua 
carta sobre as aulas de arte e tudo já foi arranjado. 

– Tudo bem, sra. Bird?... Sim? Não creio que a srta. 
Bulstrode terá tempo hoje para discutir esta questão. A 
srta. Rowan está por perto se você quiser falar com ela 
sobre isso.

– Nós mudamos o seu quarto, Pamela. Você está na 
outra ala, junto à macieira... 

– Sim, realmente, lady Violet, o tempo tem sido 
terrível até o momento nesta primavera. Este é o seu mais 
novo? Qual o nome dele? Hector? Que belo avião você 
tem, Hector. 

– Très heureuse de vous voir, Madame. Ah, je regrette, 
ce ne serait pas possible, cette après-midi. Mademoiselle 
Bulstrode est tellement occupée.*

– Boa tarde, professor. O senhor tem escavado mais 
coisas interessantes?

II 

Em uma pequena sala no primeiro andar, Ann Sha-
pland, a secretária da srta. Bulstrode, estava datilografando 
com rapidez e eficiência. Ann era uma bela jovem de 35 
anos, com cabelos que lhe assentavam como um gorro de 
cetim negro. Ela podia ser atraente quando queria, mas 
a vida havia lhe ensinado que sua eficiência e competên-
cia muitas vezes davam melhores resultados e evitavam 
complicações dolorosas. No momento, Ann estava se 
concentrando em ser tudo o que a secretária da diretora 
de uma escola famosa para garotas deveria ser. 

* “Que alegria em lhe ver, madame. Ah, é uma pena, mas não será 
possível hoje à tarde. A srta. Bulstrode está ocupadíssima.” (N.T.)
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De vez em quando, ao inserir uma folha nova na 
sua máquina, Ann olhava pela janela e observava com 
interesse as pessoas que iam chegando. 

“Por Deus”, Ann pensou, impressionada. “Eu não 
sabia que ainda existiam tantos choferes na Inglaterra!” 

Então ela sorriu sem querer, quando um Rolls ma-
jestoso saiu e um Austin pequenino e maltratado pelo 
tempo avançou pela vereda. Um pai com uma aparência 
perturbada emergiu do veículo, com uma filha que parecia 
bem mais calma do que ele. 

Quando parou, indeciso, a srta. Vansittart saiu do 
prédio e tomou conta da situação. 

– Major Hargreaves? E esta é a Alison. Vamos, en-
trem. Eu gostaria que o senhor visse o quarto de Alison. 
Eu... 

Ann abriu um largo sorriso e começou a datilografar 
novamente. 

“A boa e velha Vansittart, a gloriosa suplente”, ela 
pensou. “Consegue copiar todos os truques da Bulstrode. 
Na verdade, ela é impecável!”

Um Cadillac enorme e quase incrivelmente opulento, 
pintado em dois tons, creme de framboesa e azul-celeste, 
entrou (com dificuldade devido ao seu comprimento) na 
vereda e estacionou atrás do decrépito Austin do hono-
rável major Alistair Hargreaves. 

O chofer saltou para abrir a porta, e um homem 
enorme, de tez escura, barbado, trajando uma elegante 
aba, saiu do carro seguido por um estereótipo da moda 
parisiense e por uma garota magra e morena. 

“Esta é provavelmente a princesa Não-sei-das-quan-
tas em pessoa”, pensou Ann. “Não consigo vê-la num 
uniforme da escola, mas imagino que tal milagre poderá 
ser visto amanhã...” 

Ambas, srta. Vansittart e srta. Chadwick, apareceram 
nesta ocasião. 

“Eles serão levados para o Santuário”, decidiu Ann. 
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Então pensou que, de uma maneira bastante surpreen-
dente, ela não gostava muito de fazer piadas a respeito da 
srta. Bulstrode. A srta. Bulstrode era Alguém. 

“Assim é melhor você cuidar com o que diz, minha 
garota, e terminar estas cartas sem cometer quaisquer 
erros”, disse para si mesma. 

Não que Ann tivesse o costume de cometer erros. 
Ela podia escolher onde trabalhar como secretária. Ann 
havia sido assistente pessoal do presidente de uma com-
panhia petrolífera, secretária particular de sir Mervyn 
Todhunter, renomado tanto por sua erudição quanto por 
sua irritabilidade e pela ilegibilidade de sua caligrafia. Ela 
enumerava dois ministros de gabinete e um importante 
funcionário público entre seus empregadores. Mas, no 
todo, seu trabalho sempre fora feito entre homens. Ann 
se perguntava como ela iria se sentir – era assim que ela se 
colocava a questão – completamente submersa entre mu-
lheres. Bem, tudo era experiência! E sempre havia Dennis! 
O fiel Dennis voltando da Malásia, da Birmânia, de várias 
partes do mundo, sempre o mesmo, devotado, pedindo-lhe 
mais uma vez que se casasse com ele. Querido Dennis! Mas 
seria enfadonho demais ser casada com Dennis. 

Ela sentiria falta da companhia de homens no futuro 
próximo. Todas essas professorinhas – nem um homem 
por lá, exceto um jardineiro de uns oitenta anos. 

Mas, neste momento, Ann foi surpreendida. Olhan-
do pela janela, ela viu que havia um homem aparando a 
sebe logo adiante da vereda – obviamente um jardineiro, 
mas longe dos oitenta anos. Jovem, moreno, bonito. Ann 
perguntou-se a seu respeito – ela tinha ouvido algumas 
conversas sobre a contratação de um ajudante – mas 
aquele não era um caipira. Bem, naqueles dias as pessoas 
faziam toda sorte de trabalhos. Algum jovem tentava 
juntar algum dinheiro para um projeto ou outro, ou 
realmente apenas para ganhar o pão de cada dia. Mas ele 
estava cortando a sebe como um perito. Talvez fosse um 
jardineiro de verdade, afinal! 
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“Ele dá a impressão”, pensou Ann, “de que poderia 
ser divertido...”

Ela notou com satisfação que faltava somente mais 
uma carta para escrever, e então poderia dar um passeio 
pelo jardim... 

III

No andar de cima, a srta. Johnson, a governanta, esta-
va ocupada designando quartos, dando as boas-vindas para 
as recém chegadas e cumprimentando antigas alunas. 

Estava contente que as aulas iriam começar outra vez. 
Ela nunca sabia muito bem o que fazer consigo mesma 
nos feriados. A srta. Johnson tinha duas irmãs casadas, 
com quem ficava alternadamente, mas era natural que elas 
estivessem mais interessadas nos seus próprios afazeres e 
famílias do que em Meadowbank. Ela, apesar de mostrar 
o devido afeto às irmãs, se interessava de verdade apenas 
por Meadowbank. 

Sim, era bom que o trimestre começara... 
– Srta. Johnson?
– Sim, Pamela. 
– Acho que alguma coisa quebrou na minha mala, 

srta. Johnson. Vazou por tudo. Acho que é xampu. 
– Ora, ora! – disse a srta. Johnson, correndo para 

ajudar. 

IV 

No campo gramado além da vereda de cascalhos, 
mademoiselle Blanche, a nova professora de francês, 
estava caminhando. Ela observou com olhos atentos o 
jovem forte aparando a cerca. 

“Assez bien”, pensou mademoiselle Blanche. 
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Ela era esbelta e tímida, uma mulher que não cha-
mava muito a atenção, mas ela mesma não deixava passar 
nada. 

Os seus olhos desviaram-se para a procissão de carros 
passando pela porta da frente. Ela os avaliou em termos de 
dinheiro. Esta Meadowbank era sem dúvida formidável! 
Ela somou de cabeça os lucros que a srta. Bulstrode devia 
estar obtendo. 

Sim, de fato! Formidável!

V

A srta. Rich, que ensinava inglês e geografia, avançou 
na direção da escola a passos rápidos, tropeçando um 
pouco aqui e ali porque, como sempre, esquecia-se de 
olhar para onde estava indo. Seu cabelo, também como 
sempre, tinha escapado do coque. Ela tinha um rosto feio 
e angustiado. 

Ela estava pensando:
“Estar de volta! Estar aqui... Parece que se passaram 

anos...” 
A srta. Rich tropeçou sobre um ancinho, e o jovem 

jardineiro estendeu um braço e disse: 
– Cuidado, senhorita. 
Eileen Rich agradeceu sem olhar para ele. 

VI 

A srta. Rowan e a srta. Blake, as duas professoras 
substitutas, estavam passeando na direção do pavilhão de 
esportes. A srta. Rowan era magra, morena e intensa, a 
srta. Blake era gorducha e loura. Elas estavam discutindo 
animadas suas aventuras recentes em Florença: os quadros 
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que tinham visto, as esculturas, os pomares em flor e as 
atenções (que elas esperavam ter sido mal-intencionadas) 
de dois jovens cavalheiros italianos. 

– É claro, você sabe – disse a srta. Blake – como são 
os italianos. 

– Desinibidos – disse a srta. Rowan, que havia estu-
dado psicologia assim como economia. – Absolutamente 
saudáveis, é a impressão que se tem. Sem repressões.

– Mas Giuseppe ficou bastante impressionado quan-
do descobriu que eu dava aulas em Meadowbank – disse a 
srta. Blake. – Ele imediatamente ficou mais respeitoso. Ele 
tem uma prima que quer vir para cá, mas a srta. Bulstrode 
não tinha certeza se teria uma vaga. 

– Meadowbank é uma escola que faz diferença – disse 
a srta. Rowan, alegre. 

– Verdade, o novo pavilhão de esportes parece mesmo 
magnífico. Nunca pensei que ficaria pronto a tempo. 

– A srta. Bulstrode disse que teria de ficar – disse 
a srta. Blake com o tom de alguém que pronunciara a 
última palavra. – Oh – ela acrescentou um tanto so-
bressaltada. 

A porta do pavilhão de esportes havia se aberto 
abruptamente, e uma jovem magricela com cabelo ruivo 
emergiu dali. Ela lançou-lhes um olhar duro, pouco ami-
gável, e seguiu em frente rapidamente. 

– Esta deve ser a nova professora de educação física 
– disse a srta. Blake. – Que rude! 

– Eu diria que não foi um acréscimo muito agradável 
para a equipe – disse a srta. Rowan. – A srta. Jones sempre 
foi tão amigável e sociável. 

– Ela nos fuzilou com o olhar – disse a srta. Blake, 
ressentida. 

As duas se sentiram bastante desconcertadas. 


