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1

dia 1

E S C R E V I  U M  L I V R O .  E S C R E V I  U M  L I V R O  Q U E  F O I 
publicado. Escrevi um livro que foi parar na lista dos mais vendidos do 
New York Times. Esse livro virou filme e fui vê-lo no cinema, com um enor-
me saco de pipocas no colo. Meu livro! O livro que escrevi. E fiz tudo sozi-
nha, porque é assim que gosto de trabalhar. E se o resto do mundo está 
disposto a pagar para dar uma espiada na minha mente desnorteada... que 
assim seja! A vida é curta demais para escondermos nossos erros. Então, 
quem se esconde sou eu.

Hoje é meu aniversário de trinta e três anos. Acordo suando frio. Sinto 
calor. Não, sinto frio. Muito frio. As cobertas em volta das minhas pernas 
parecem estranhas — macias demais. Eu as puxo, tentando me cobrir. Meus 
dedos parecem grossos e gordos ao segurar o tecido sedoso. Talvez estejam 
inchados. Não sei dizer com certeza se estão, porque meu cérebro está letár-
gico, meus olhos parecem ter sido grudados com cola, e agora estou com ca-
lor de novo. Ou talvez seja frio. Paro de lutar com as cobertas, e deixo a 
mente vagar... caindo... caindo...

O quarto está iluminado quando acordo. Posso perceber a luz através 
das pálpebras. Mesmo para um dia chuvoso em Seattle está escuro. Tenho 
janelas panorâmicas no meu quarto; volto-me na direção delas e abro os 
olhos com dificuldade, mas tudo o que vejo na minha frente é uma parede. 
Uma parede feita de troncos de madeira. Não tenho nada parecido com isso 
na minha casa. Deixo os olhos percorrerem toda a extensão dos troncos, 
desde o chão até o teto, e então acordo de vez, sentando-me na cama.
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Não estou no meu quarto. Olho ao redor, chocada. De quem é esse quarto? 
Procuro me lembrar da noite anterior. Será que eu... Não, sem chance. Nem mes-
mo olhava para um homem desde... 

Não era possível que eu tivesse ido para a casa de alguém. Além do 
mais, na última noite, jantei com minha editora. Bebemos algumas taças de 
vinho. Chianti não faz uma pessoa apagar. Respiro com nervosismo enquan-
to tento me lembrar do que aconteceu depois que deixei o restaurante.

Gasolina. Sim, parei para abastecer o carro no Posto Red Sea, nas pro-
ximidades de Magnolia e Queen Anne. O que houve depois disso? Não consi-
go me lembrar.

Olho para o edredom que estou apertando com força entre os dedos. 
Vermelho... de plumas... não consigo reconhecê-lo. Ponho as pernas para 
fora da cama, e o quarto começa a se mover e a se inclinar. Sinto-me mal na 
mesma hora. Era como uma ressaca após uma noite de bebedeira. Respiro 
fundo, tentando sorver ar suficiente para vencer a náusea. Chianti não causa 
esse tipo de sensação, repito.

— Estou sonhando — digo em voz alta. Mas não estou. Sei que não es-
tou. Fico de pé e sinto vertigens por pelo menos dez segundos antes de con-
seguir dar o primeiro passo. Então me curvo e vomito... bem no chão de 
madeira. Meu estômago está vazio, mas mesmo assim parece pesado. 

Ergo a mão para limpar a boca e noto algo de errado com meu braço — 
está pesado demais. Isso não é uma ressaca. Alguém me drogou. Fico curvada 
por um longo momento antes de me recompor e endireitar o corpo. Sinto 
como se estivesse na roda-gigante de um parque de diversões. Caminho aos 
tropeções, tomando consciência do que há ao meu redor. O quarto é redon-
do. E muito frio. Há uma lareira — apagada — e uma cama com dossel. Não 
há porta. Onde está a porta? Entro em pânico e começo a correr desajeitada em 
círculos. Quando sinto as pernas fraquejarem, termino me agarrando à cama 
para me equilibrar.

— Cadê a porta? 
Consigo ver o ar que sai da minha boca como um vapor. Foco minha 

atenção nisso, observando o vapor se expandir e se dissipar. Depois de 
algum tempo, volto a prestar atenção ao ambiente. Não sei por quanto 
tempo fiquei parada no lugar, mas meus pés começam a doer. Olho para 
os dedos dos pés. Mal posso senti-los. Preciso tomar uma atitude. Fazer al-
guma coisa. Escapar. 

Há uma janela na parede diante de mim. Vou até lá e percebo uma 
cortina frágil. A primeira coisa que reparo é que estou no segundo andar. 
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A segunda coisa que noto me deixa estarrecida. Ah, Deus! Um calafrio 
percorre meu corpo da cabeça aos pés. É o meu cérebro me enviando um 
alerta: É o fim da linha pra você, Senna. Você já era. Está morta. Pegaram você. 
Minha boca demora a responder, mas, quando o faz, engolindo em seco, 
posso até me ouvir ingerindo o ar, tão monumental é o silêncio em torno 
de mim. 

Não acreditava que as pessoas realmente engolissem em seco até o mo-
mento em que me ouvi executando esse movimento. Um momento sufocan-
te, angustiante — o momento em que meus olhos veem apenas neve e mais 
nada. Neve e mais neve. Tudo está tomado pela neve. Toda a neve do mun-
do, amontoada logo abaixo de mim. 

Ouço meu corpo se chocar contra o piso de madeira e então mergulho 
na escuridão. Estou deitada no chão quando acordo, deitada sobre uma 
poça do meu próprio vômito. Solto um gemido... Praguejo... Sinto uma for-
te pontada de dor no pulso ao tentar me levantar. Grito e cubro a boca com 
a mão. Se houver mais alguém aqui, não quero que me ouça. Bem pensado, 
Senna, reflito. Mas devia ter pensado nisso antes de ficar desmaiando e fazendo 
tanto barulho pelo lugar todo.

Agarro o pulso com a outra mão e me encosto à parede em busca de 
apoio. É então que percebo o que estou vestindo. Não são minhas roupas. 
Estou usando um pijama branco de linho — um artigo caro. Fino. Não é à 
toa que estou morrendo de frio.

Meu Deus!
Balanço a cabeça, perdida. Quem tirou a minha roupa? Quem me trouxe 

para cá? Minhas mãos estão rígidas quando toco meu corpo para me exami-
nar. Apalpo o peito e, em seguida, abaixo as calças. Não há sangramento 
nem machucados, mas a angústia de estar usando uma calça branca de pi-
jama que alguém colocou em mim permanece. Alguém me despiu. Alguém 
tocou meu corpo. Fecho os olhos ao pensar nisso, e começo a tremer. Tremer 
muito e incontrolavelmente. Não, por favor, não.

— Ah, meu Deus — digo em voz baixa. Preciso respirar. Respirar fun-
do, com calma.

Você está congelando, Senna. E está em choque. Recomponha-se. Pense.
A pessoa que me trouxe aqui, seja ela quem for, deve ter planos mais 

sinistros do que somente me deixar congelar até a morte. Há madeira na la-
reira. Se esse filho da puta doente deixou madeira, talvez tenha deixado 
também alguma coisa com que eu possa fazer fogo para queimá-la. 
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A cama em que acordei está no centro do quarto. É uma cama de qua-
tro colunas de estrutura rústica. O tecido pendurado nas colunas é de seda 
fina. É lindo, e isso me dá nojo. 

Faço um levantamento das coisas que há no resto do quarto: uma cômo-
da pesada de madeira, um armário, uma lareira e um grosso tapete de pele. 

Escancaro a porta do guarda-roupa e vasculho... são muitas peças. São 
para mim? Minha mão se detém em uma etiqueta. A constatação de que elas 
são todas do meu tamanho me atordoa. Não — digo. Não, elas não podem ser 
minhas. Isso tudo é um grande engano. Isso não pode ser meu. As cores estão erradas. 
Roupas vermelhas... azuis... amarelas...

Mas minha mente sabe que não se trata de um engano. Minha mente 
está familiarizada com o sofrimento, e meu corpo também.

Comece a agir, Senna.
Noto uma caixa prateada na prateleira mais alta do armário. Pego a cai-

xa e a balanço. É pesada e diferente. Dentro dela encontro uma caixinha de 
isqueiros, uma chave e uma faca prateada pequena. Minha intenção é exa-
minar esses objetos que acabo de descobrir. Olho para eles, toco-os — mas 
não tenho tempo a perder, tenho de agir rápido. Uso a faca para cortar uma 
tira de tecido da parte de baixo de uma camisa e, então, usando os dentes e 
minha mão boa, amarro as pontas da tira e faço um laço. Depois, com cui-
dado, acomodo o punho nessa tipoia improvisada.

Guardo a faca e mexo nos isqueiros. Minhas mãos passeiam pela caixa. 
Oito isqueiros Zippo cor-de-rosa. Eu sentiria mais calafrios se meu estoque 
deles não tivesse se esgotado. Ignoro essa sensação. Não consigo ignorá-la. 
Sim, consigo. Na verdade, preciso ignorá-la, porque estou congelando. Mi-
nha mão está tremendo quando a estendo na direção do isqueiro. É uma 
coincidência. Dou risada. Será que algo ligado a um sequestro pode ser coincidên-
cia? Vou pensar nisso mais tarde. Neste exato momento, preciso me aque-
cer. Os dedos das mãos estão dormentes. Preciso de seis tentativas até 
conseguir girar a roda do Zippo e fazê-lo acender. Esse processo gera mar-
cas no meu polegar.

Não consigo colocar fogo na madeira. Está úmida! Será que ele a trouxe para 
cá recentemente? Procuro alguma coisa que possa alimentar as chamas, algo 
que eu possa queimar e que depois não me faça falta. Não encontro nada.

Já estou pensando em sobrevivência, e isso me assusta. O que eu pode-
ria usar para fazer fogo? Meus olhos vasculham o recinto em busca de algu-
ma solução, até que vejo uma caixa branca no canto do armário, com uma 
cruz vermelha estampada na frente. Um estojo de primeiros socorros. 
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Corro até ele e abro a tampa. Ataduras, aspirina, agulhas — Deus! Acabo en-
contrando lenços com álcool, embrulhados um a um. Apanho alguns e cor-
ro de volta à lareira. Abro uma das embalagens e aproximo o isqueiro da 
ponta dela que se incendeia. Coloco o lenço em chamas numa tora e depois 
abro outra embalagem, repetindo o processo. Soprando gentilmente, rezo 
para que tudo dê certo e o fogo pegue.

A lenha pega fogo. Puxo a grossa manta da cama e me enrolo nela, aga-
chando-me diante das chamas escassas. Não é o suficiente. Sinto tanto frio 
que desejo pular sobre o fogo e deixar que me queime até arrancar esse frio 
de mim. Permaneço assim, encolhida no chão, até parar de tremer. 

Então, volto à ação.
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2 

E M B A I X O  D O  T A P E T E  H Á  U M  A L Ç A P Ã O  C O M  U M A 
grossa alça de metal. Ele está trancado. Com a mão boa, puxo a alça com for-
ça durante cinco minutos, até meu ombro doer, até sentir ânsia de vômito. 
Olho para o alçapão por alguns instantes antes de sair correndo para apa-
nhar a chave na caixa prateada. Que tipo de jogo doentio é esse? E por que levei 
tanto tempo para pensar na chave? Não sei o que fazer.

Caminho descalça ao redor do alçapão, batendo a chave na minha coxa. 
É uma chave de bronze, antiga e excepcionalmente grande. O buraco da fe-
chadura no alçapão parece grande o suficiente para acomodar a chave. Sin-
to calafrios novamente, mas agora sei que não é apenas por causa do frio. 
Paro de andar e examino a chave mais atentamente. Ela toma toda minha 
mão, das pontas dos dedos até o punho. No centro do cabo, há um ponto de 
interrogação, e o metal se arredonda em torno da figura num detalhe orna-
mental. Deixo a chave cair. Ela bate pesadamente no chão, próximo do local 
onde eu havia vomitado. Ando para trás até colar minhas costas na parede.

— Mas que diabos é isso, afinal? — Não há ninguém para responder 
minha pergunta, claro, a menos que eles estejam esperando logo abaixo des-
se alçapão para me dizer exatamente o que é isso. Estremeço, e na mesma 
hora meus dedos se fecham ao redor da faca no bolso. A lâmina é afiada. 
Isso faz com que eu me sinta bem, muito bem. Tenho uma queda por facas 
afiadas e com certeza sei como usá-las para fazer uns bons cortes em al-
guém. Se tenho uma chave, eles também têm uma. Posso esperar que subam 
até aqui, ou posso descer. Prefiro a segunda opção; sinto que ela me confe-
re um pouco mais de poder.

Caminho rapidamente, evitando pisar no vômito, e pego a chave. An-
tes mesmo de pensar no que estou fazendo, eu me agacho sobre o alçapão e 
coloco a chave no buraco da fechadura. 
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Metal contra metal. Giro a chave, e então... clique. Uso a mão boa para 
levantar e abrir a porta do alçapão. É bem pesada. Tomo cuidado para não 
fazer barulho quando a abaixo até o chão. Espio lá embaixo. Está escuro. Há 
uma escada de mão. No final dela, há um tapete redondo e um corredor. 
Não consigo enxergar muito além disso. Tenho que descer. Prendo a faca 
entre meus dentes e conto os degraus enquanto desço.

Um... dois... três... quatro... cinco... seis. Meus pés tocam o tapete. O chão 
é frio. O frio passa para as minhas pernas. Por que não lembrei de procurar 
calçados?

Seguro a faca em posição de ataque, pronta para usá-la contra qualquer 
um que parta para cima de mim. Vou tentar atingir o olho e, se não for pos-
sível, vou acertar as bolas. Apenas um golpe para que eu possa fugir quan-
do eles dobrarem o corpo. Agora que tenho um plano, olho à minha volta. 
Há uma claraboia acima de mim. Os finos raios de sol passam por ela e che-
gam ao chão de madeira. Caminho sobre eles, atenta a tudo para não ser 
surpreendida por algum agressor escondido.

Estou no final de um corredor: pisos de madeira, paredes de madei-
ra, teto de madeira. Deparo-me com três portas: duas do lado esquerdo, 
uma do direito. Todas estão fechadas. Atrás de mim, há uma parede e a es-
cada pela qual acabei de descer. Para além do corredor, é possível enxer-
gar uma escadaria. 

Decido que é para lá que vou em primeiro lugar. Uma vozinha no fundo 
do meu cérebro me diz que as coisas não serão tão fáceis assim. Passo pelas 
portas andando na ponta dos pés, e paro no topo da escadaria. Seguro a faca 
com firmeza, embora ela me pareça insuficiente para enfrentar a situação 
em que me encontro.

Estou obviamente dentro de um chalé. Posso ver uma cozinha ampla e 
aberta ao pé das escadas, à esquerda. À direita, há uma sala com um grosso 
carpete cor de creme. Tudo está misteriosamente quieto. 

Desço as escadas pé ante pé, o coração aos saltos, as costas coladas à pare-
de. Se eu conseguir chegar até a porta da frente, poderei fugir. Buscar ajuda. 

Surge na mente a imensidão de neve que vi pela janela do quarto re-
dondo. Trato de afastar essa imagem da cabeça. Deve haver alguém lá fora 
— uma casa, ou quem sabe uma loja. Deus, por que não pensei em pegar calça-
dos? Sou uma pessoa que age antes de pensar. Agora serei obrigada a correr 
pela neve sem ter nada para proteger os pés. 

A porta está em frente à base da escadaria. Olho para o andar de cima 
para me assegurar de que não estou sendo seguida, e então me lanço na 
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direção da porta. Está trancada. Há um teclado numérico ao lado dela. Ela 
abre eletronicamente. Terei que encontrar outra maneira de escapar. 

Começo a tremer de novo. Se alguém me atacar agora, não serei capaz 
de segurar a faca com firmeza suficiente para me defender. 

Eu poderia quebrar uma janela. A cozinha fica à minha frente, à es-
querda. Decido ir até lá. Ela é retangular, com reluzentes eletrodomésticos 
de aço inoxidável. Parecem novos em folha.

Meu Deus, onde estou? Há uma janela ao longo de toda a parede da co-
zinha; sua continuidade é quebrada apenas pela presença da geladeira. No 
canto, há uma pesada mesa circular com um banco curvo de cada lado. 

Vou até as gavetas e começo a abri-las até encontrar onde as facas estão 
guardadas. Apanho a maior delas e testo seu peso na minha mão antes de 
abandonar a faquinha no balcão. Porém, penso duas vezes e decido levá-la 
comigo também.

Agora tenho uma arma de verdade. Eu me dirijo à sala de estar. Uma 
das paredes está coberta de livros; na outra, há uma lareira. Um sofá e uma 
poltrona para duas pessoas estão posicionados ao redor da mesa de centro. 

Procuro alguma coisa para poder quebrar a janela. A mesa de centro é 
pesada demais para que consiga erguê-la, principalmente com o pulso ma-
chucado. Ao examinar mais de perto, percebo que a mesa está parafusada 
ao chão. Não há cadeiras. 

Volto para a cozinha e abro todos os armários e gavetas. O risco de ser 
descoberta faz meu desespero aumentar a cada segundo que passa. Não 
encontro nada grande nem pesado o suficiente para quebrar uma janela. 

Sentindo um grande desânimo, eu me dou conta de que terei de voltar 
para o andar de cima. Talvez isso seja uma armadilha. Talvez alguém este-
ja escondido atrás de uma das portas. Mas por que me deram a chave do quarto 
em que eu estava trancada se me queriam presa? Será que estavam fazendo algum 
tipo de brincadeira? 

Subo as escadas novamente, com o corpo inteiro tremendo. Faz muitos 
anos que não choro, mas agora me sinto mais perto de derramar lágrimas 
do que jamais estive. 

Siga em frente devagar, Senna, coloque um pé diante do outro, e se alguém 
aparecer e vier pra cima de você, use a faca para cortá-lo ao meio! 

Estou entre as portas. Escolho a porta à esquerda, ponho a mão na ma-
çaneta e giro. Consigo ouvir minha respiração: está irregular, pesada, cheia 
de terror.

A porta se abre.
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— Ah, meu Deus...
Cubro minha boca com a mão e seguro minha arma com mais força 

ainda. Não abaixo a faca; pelo contrário, mantenho-a elevada e estou pron-
ta para o que der e vier. 

Piso no carpete, e os dedos dos pés se dobram sobre o material felpudo 
como se precisassem se agarrar a alguma coisa. Uma cama com dossel está 
encostada na parede mais ao fundo do quarto, voltada para mim. Sua apa-
rência e design é de uma cama de criança, mas ela é maior que uma cama de 
adulto. Duas de suas colunas são réplicas de cavalos de carrossel, e suas 
pontas desaparecem entre as vigas de madeira do teto. Há uma lareira à es-
querda, e vejo uma janela à direita. Está ficando difícil respirar. Primeiro os 
isqueiros, depois a chave, e agora... isso.

Saio do quarto o mais rápido que posso, fechando a porta depois de sair. 
A próxima porta parece mais assustadora que a última. Será impressão minha 
ou existe uma enorme possibilidade de que meu sequestrador esteja escondido atrás 
dela? Fico olhando para a porta por um bom tempo, com a respiração acelera-
da e os dedos gelados da mão boa apertando o cabo da faca. Estendo a mão 
machucada e seguro a maçaneta, mas, ao fazer o movimento para girá-la, 
meu braço é atingido por uma dor fulminante e, então, recuo. 

Recomeço, abro a porta e espero. O quarto está escuro, mas até agora 
ninguém saltou em cima de mim. Dou um passo para a frente e procuro um 
interruptor. Então escuto algo. É o gemido de um homem — profundo e gu-
tural. Dou um passo para trás e saio do quarto, apontando a faca na direção 
do som. Quero fugir, subir pela escada de mão e me trancar novamente no 
quarto redondo. Mas não faço isso. Se eu não for ao encontro de quem me 
trouxe para cá, ele virá até mim. Não serei uma vítima. Não de novo. 

Meu coração está batendo forte, descompassado. Os gemidos param 
subitamente, como se a pessoa tivesse percebido minha presença. Posso ou-
vir a respiração do homem, e me pergunto se ele também pode me ouvir. Os 
ruídos começam novamente. Dessa vez são palavras abafadas, como se hou-
vesse algo distorcendo a fala do homem. Essas palavras... elas parecem soar 
como “SOCORRO!”. Pode ser uma armadilha. O que faço agora? Vou na dire-
ção do som.
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3

MEU CORPO ESTÁ TENSO E PRONTO PARA REAGIR 
ao menor sinal de perigo, mas ninguém me ataca. Os gemidos e lamentos se 
tornam mais profundos e persistentes, “O-corrrr, Ocoorrrr”. 

Preciso procurar um interruptor na parede, o que me obriga a passar a 
faca para a mão machucada. Mas não importa... se alguém tentar me atacar, 
nenhuma dor no mundo vai me impedir de revidar e cortar o agressor o 
máximo que puder.

Encontro o interruptor: um pino liso que tenho de puxar para baixo 
usando dois dedos. Transfiro a faca de volta para a mão boa, assim que as 
lâmpadas se acendem. O quarto é imediatamente banhado por uma luz 
amarela com tonalidade de urina. A luz tremula por um momento e então 
se estabiliza, e começa a zumbir. Leva alguns instantes para que meus olhos 
se acostumem à iluminação, e pisco várias vezes. 

Golpeio o ar com a faca. Não há nada na minha frente — ninguém me 
ataca —, mas vejo uma cama. E há um homem nela, com braços e pernas 
amarrados às quatro colunas com trapos bem brancos. Ele está vendado e 
amordaçado com o mesmo tecido branco. Observo chocada o homem balan-
çar desesperadamente a cabeça de um lado para outro. Os músculos dos 
seus braços estão tão distendidos que é possível perceber onde começa e ter-
mina cada um deles. Faço menção de ir até onde ele está para ajudá-lo, mas, 
então, paro. Pode ser que eu ainda esteja em perigo. Isso pode ser uma ar-
madilha. O homem pode ser a armadilha. 

Caminho com cautela, mantendo os olhos nos cantos do quarto, como 
se alguém pudesse surgir de repente das paredes de madeira. Então, giro o 
corpo na direção da porta pela qual entrei, para me certificar de que nin-
guém está se aproximando atrás de mim. Continuo me movimentando assim 
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até me aproximar da cama, angustiada, com o coração batendo acelerado. 
Giro a faca que estou empunhando no ar, de forma ameaçadora. 

Há uma porta ao lado da cama. Eu a abro com o pé, e o homem fica 
completamente imóvel, com o rosto inclinado na minha direção, e respiran-
do com dificuldade. Seu cabelo é preto... Sua barba está crescida. 

O banheiro está vazio, e a cortina do chuveiro está escancarada, como 
se raptor tivesse resolvido — no último minuto — deixar bem claro para 
mim que ele não estava ali. Saio do banheiro. 

O homem não está mais se debatendo. Viro as costas para a parede, 
mas não totalmente, curvo-me sobre a cama e arranco a venda e a mordaça 
do homem. Ainda estou meio inclinada sobre ele quando olhamos um para 
o outro pela primeira vez. Posso ver a expressão de choque dele, e ele pode 
ver a minha. Ele pisca rápido, como se estivesse tentando enxergar melhor. 
Deixo a faca cair.

— Ah, meu Deus — digo mais uma vez. Não quero ficar repetindo isso, 
não quero fazer disso um hábito. Não acredito em Deus.

— Ah, meu Deus — volto a dizer. 
Eu me abaixo até o chão, sem tirar os olhos do homem ou da porta até 

conseguir recuperar a arma. Dou um passo para trás. Preciso colocar algu-
ma distância entre nós. Desloco-me na direção da porta, mas então percebo 
que posso ser surpreendida. Giro o corpo, estendendo a faca para a frente. 
Não há ninguém atrás de mim. Giro o corpo novamente e volto à posição de 
antes, apontando a faca para o homem na cama. 

Isso não pode estar acontecendo. É loucura. Estou agindo como uma louca. 
Vou até a parede mais próxima e colo as costas contra ela. Só assim consigo 
me sentir relativamente segura, capaz de observar o quarto sem temer que 
haja alguém se escondendo de mim.

— Senna? — ouço meu nome. Olho para o rosto do homem. Espero 
acordar a qualquer instante desse pesadelo. Estarei na minha cama, debai-
xo da manta branca, vestindo meu pijama.

— Senna — repete ele com voz engasgada. — Me tire daqui... Me solte, 
por favor...

Hesito.
— Senna — insiste ele. — Não vou machucar você. Sou eu.
Ele inclina a cabeça para trás até repousá-la no travesseiro, fechando os 

olhos como se não pudesse suportar a dor.
Eu me aproximo dele e rasgo o tecido que prende seus braços, dando 

facadas. Mal posso respirar, e não consigo enxergar. Acabo ferindo a pele 
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dele com a ponta da faca. Ele se retrai, mas não deixa escapar o menor ruído. 
Observo atônita o sangue brotar, antes de começar a correr pelo seu braço.

— Me desculpe — digo. — Minhas mãos estão tremendo. Não posso...
— Não faz mal, Senna. Você está indo bem.
Essa é boa, penso. O cara está amarrado e mesmo assim tenta me tranquilizar.
Corto as tiras que prendem a outra mão dele, e então ele pega a faca da 

minha mão e corta as amarras em suas pernas. O pânico começa a se insta-
lar. Eu não devia ter deixado que ele pegasse a faca. Ele pode ser... Pode ser a 
pessoa que...

Isso não faz nenhum sentido.
Depois que se solta, ele pula da cama, massageando seus pulsos. Dou 

um passo para trás, afastando-me dele.... em direção à porta. A única coisa 
que ele está vestindo é uma calça de pijama. Alguém colocou essa roupa nele 
também, penso.

E então digo mentalmente o nome dele: Isaac Asterholder.
Ele olha para mim com uma expressão séria.
— Tem mais alguém aqui? — Isaac pergunta. — Você viu mais...
— Não — interrompo. — Acho que não há mais ninguém aqui.
Ele imediatamente se move na direção da porta. Eu me afasto quando 

ele passa por mim. Quero a faca de volta. Permaneço na porta do quarto, 
sem saber se devo ou não confiar nele. Então eu o sigo. Ele revista os quar-
tos enquanto examino meu pulso e o ajeito na tipoia. 

Se alguém resolvesse nos atacar agora, ele seria o alvo principal. Preci-
so ter na mão alguma coisa bem afiada. Descemos as escadas, e Isaac tenta 
abrir a porta da frente. Mas ela não abre, e ele se desespera, esmurrando a 
madeira e praguejando. 

Noto que ele olha para o teclado, porém sem tocá-lo. Um teclado nu-
mérico dentro da casa. Quem nos colocou nessa situação nos deu a opção de 
sair daqui.

Depois de fazer uma busca completa nos dois andares, ele procura al-
guma coisa para poder quebrar uma das janelas.

— Podemos erguer esse móvel e usá-lo — proponho, indicando a pesa-
da mesa de madeira que se encontra na cozinha. Isaac esfrega o rosto.

— Pode dar certo — responde ele. Mas quando tentamos levantar o 
móvel, descobrimos que estava firmemente preso ao chão por parafusos de 
bronze. Isaac checa o resto da mobília. Todas estão igualmente presas. To-
dos os objetos pesados o suficiente para quebrar uma janela estão parafusa-
dos ao chão.
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— A gente precisa sair daqui — insisto. — Deve haver ferramentas em 
algum lugar para soltarmos os parafusos. Podemos encontrar ajuda antes 
que a pessoa que nos trancou aqui volte. Tem que haver alguma coisa per-
to daqui, qualquer lugar para o qual possamos ir...

Ele se volta na minha direção de repente, zangado.
— Senna, você acha mesmo que alguém se daria ao trabalho de nos se-

questrar e nos prender em uma casa para depois deixar que fugíssemos com 
facilidade?

Essa palavra me atinge em cheio. Sequestrados. Tínhamos sido seques-
trados.

— Não sei — retruco. — Mas ao menos temos que tentar!
Ele começa a abrir e fechar gavetas, vasculhando o conteúdo delas. De-

pois abre a geladeira, e seu rosto empalidece.
— O que é? O quê? — Vou até Isaac rapidamente para ver o que ele 

está vendo. A geladeira é grande, de tamanho industrial. Todas as pratelei-
ras estão cheias de comida; não há espaço para colocar mais nada. O freezer 
também estava lotado: carne, vegetais, sorvetes, latas de suco congelado. Há 
comida para onde quer que eu olhe, suprimentos suficientes para meses. 

Pego uma lata de tomates grande e a atiro na janela com toda a força. 
O medo me faz lançar a lata com tanta velocidade que fico impressionada 
com a força do meu arremesso. Com um baque surdo, a lata bate na janela 
e cai no balcão, rolando até cair no chão. 

Ficamos ali parados por vários minutos, olhando para a lata amassada. 
Então, Isaac agacha-se para pegá-la e, projetando o braço bem para trás 
como se fosse um lançador de beisebol, ele usa toda a sua força para atirar 
a lata na janela. O baque é maior dessa vez, mas o resultado é o mesmo. 

Corro novamente para a porta da frente e agarro a maçaneta, girando-
-a com desespero. Grito e começo a dar socos na porta, ignorando a dor 
crescente na mão machucada. Preciso sentir dor, quero sentir dor. Bato e 
chuto durante um longo minuto antes de sentir as mãos de Isaac nos meus 
braços, detendo-me e me chamando à razão.

— Senna! Senna! — Ele me sacode. Eu o encaro, com a respiração mui-
to ofegante. Isaac me abraça com força, talvez por ter visto algo estranho no 
meu olhar. O contato com o corpo quente dele faz com que eu estremeça. 
Então, ele interrompe o abraço. 

— Deixe-me ver seu pulso — diz, com gentileza. Eu lhe estendo a mão 
machucada, e sinto pontadas de dor quando Isaac apalpa delicadamente 
meu pulso com seus dedos frios. Com um movimento de cabeça, ele 
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demonstra aprovação à minha tipoia improvisada. — Você torceu o pulso, 
Senna. Já estava assim antes de acordar?

— Não — respondo, balançando a cabeça numa negativa. — Caí... lá 
em cima.

— Onde você acordou?
Conto a ele sobre o quarto circular no topo da casa, ao qual se tem aces-

so pela escada de mão. E conto como encontrei a chave para sair de lá.
— Acho que fui drogada.
Isaac faz que sim com a cabeça.
— Acho que nós dois fomos, Senna. Vamos dar uma olhada nesse 

quarto. Só que precisamos nos aquecer. Se há energia aqui, então deve ha-
ver aquecimento. Temos de encontrar o termostato.

Então, começamos a subir as escadas rumo ao andar de cima.
Olho para o rosto dele. Seus olhos negros parecem turvos, como se ele 

tivesse consumido alguma droga — só que Isaac não consome nenhuma 
droga. Não toma nem mesmo remédio pra dor de cabeça. Conheço bem esse 
homem. Isso é o que mais me espanta nessa história toda. Por que estou aqui? 
Por que estou aqui com ele?

Isaac gira a cabeça para olhar para mim. É como se ele estivesse me 
vendo pela primeira vez. Consigo ver seu peito movendo-se para cima e 
para baixo enquanto ele se esforça para respirar. Eu também estava assim 
quinze minutos antes. 

— Do que você se lembra? — Isaac pergunta, encarando-me.
— De quase nada — respondo, balançando a cabeça com desânimo. — 

Jantei em Seattle. Acabei de jantar por volta de dez horas. No caminho de 
casa, parei em um posto para abastecer. Isso é tudo. E você?

Ele olha para o chão, franzindo as sobrancelhas.
— Eu estava no hospital, no fim do plantão. O sol havia acabado de 

nascer. Eu me lembro de parar e olhar para o céu. E mais nada.
— Isso não faz sentido. Por que alguém nos sequestraria e nos traria 

para cá?
Penso nos isqueiros, na chave e no quarto dos cavalos de carrossel, mas 

logo afasto a ideia da cabeça. É uma coincidência. Mesmo assim, pensar nis-
so me dá vontade de rir.

— Eu não sei — Isaac responde. 
Acho que nunca havia ouvido ele falar essas palavras antes. Chego até 

mesmo a me perguntar se ouvi direito o que Isaac disse. Porque, muitas 

[miolo] o lado obscuro - 04.indd   22 13/03/2019   14:37



23

vezes na minha vida, contei com ele para obter respostas. Na verdade, eu 
exigia respostas dele, e ele sempre me dava. 

Mas isso era antes ...
Isaac passa a mão no queixo, alisando a sua barba por fazer, e noto as 

manchas roxas nos seus pulsos, na região onde as amarras foram apertadas 
em torno da sua pele. Durante quanto tempo o deixaram amarrado à cama daque-
le modo? Por quanto tempo fiquei inconsciente? 

— Precisamos nos aquecer — Isaac diz.
— Acendi a lareira do quarto redondo.
Saímos em busca do termostato. Percebo que ele está segurando o cabo 

da faca com tanta força que os nós de seus dedos estão quase brancos. En-
contramos o termostato no quarto da cama de carrossel, atrás da porta. Isaac 
liga o aquecimento.

— Se temos energia, então provavelmente estamos perto de algum lugar 
habitado — digo, animada, mas ele balança a cabeça em sinal de discordância.

— Não necessariamente. Pode ser energia de um gerador. Se for, não 
vai durar pra sempre.

Faço que sim com a cabeça, mas não acredito que ele tenha razão.
Subimos até o quarto redondo, para nos sentarmos diante do fogo e 

esperar que a casa se aqueça. Isaac me pede para subir primeiro. Quando 
chego ao quarto, ele espia ao redor uma última vez e, depois, sobe rapi-
damente até onde estou. Então, fechamos a porta do alçapão e a tranca-
mos. Tentamos empurrar o armário sobre o alçapão, mas também está 
preso ao chão. 

O fogo que eu havia acendido está quase se apagando. Há mais três 
troncos. Pego um tronco e o coloco sobre as chamas enquanto Isaac exami-
na o lugar.

— Onde você acha que estamos? — pergunto, quando Isaac se senta no 
chão, ao meu lado. Ele coloca a faca no chão, entre nós dois, o que me deixa 
mais tranquila. Ainda não confio em ninguém. Saber que ele não está escon-
dendo as armas de mim é uma coisa boa.

— Vai saber onde estamos, com essa quantidade de neve. Podemos es-
tar em qualquer lugar.

Estamos no meio do nada, penso.
— Como você conseguiu se livrar das suas amarras?
— Quê? — Não entendo imediatamente o que Isaac está dizendo, mas 

logo me dou conta de que ele pensa que eu também estava amarrada.
— Eu não tinha nenhuma amarra — respondo.
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Ele vira a cabeça e olha para mim. Estamos tão próximos um do outro 
que os vapores da nossa respiração se misturam no ar. Os pelos negros de 
sua barba por fazer cobrem seu rosto. Tenho vontade de tocá-lo apenas para 
poder sentir alguma coisa viva, real.

Os olhos dele, sempre tão intensos, são duas esferas negras perdidas em 
pensamentos. Isaac não costuma nem mesmo piscar. No início, quando nos 
conhecemos, isso costumava me irritar, mas, depois de algum tempo, passei 
a entender essa particularidade. Era como se ele não quisesse deixar nada es-
capar. Seus pacientes, que também sabiam dessa característica, costumavam 
dizer que apreciavam o fato de que ele não piscava durante uma cirurgia.

“Vocês sabem que o Dr. Asterholder jamais vai cortar uma veia”, era o 
que se costumava dizer no hospital em tom de brincadeira.

Por que eu não estava amordaçada, vendada e com os braços atados às colunas 
da minha cama quando acordei?

— Porque, assim, você poderia me soltar — diz ele, como se pudesse 
ler meus pensamentos.

Sinto um calafrio na espinha.
— Isaac, estou com medo.
Ele se aproxima mais de mim, e coloca o braço sobre meus ombros.
— Eu também, Senna.
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4

Q U A N D O  A  C A S A  E S T Á  M A I S  A Q U E C I D A  E  S E N T I -
mos que podemos nos movimentar normalmente, destrancamos a porta 
do alçapão e descemos as escadas. Vamos até a cozinha e nos sentamos 
um em frente ao outro. Temos o olhar vago e vidrado de duas pessoas em 
estado de choque, mas não tenho a menor dúvida de que somos capazes 
de entrar em ação num piscar de olhos, caso seja necessário. 

Seguro o cabo da faca. Agora, cada um tem uma faca, que fica bem vi-
sível sobre a mesa. A suspeita no semblante dele é evidente; ele não preci-
saria me dizer nada a respeito disso. A expressão no meu rosto não é 
diferente. Parecemos dois idiotas. Sequestrados e presos em uma casa, espe-
rando a volta da pessoa que nos deixou aqui.

— Querem resgate — digo, com uma voz estridente que atravessa as-
peramente a garganta, antes que eu possa evitar. Engulo em seco e olho 
para Isaac.

Os olhos dele viajam rapidamente de um canto a outro do lugar. A per-
na dele está balançando para cima e para baixo, e consigo sentir as vibrações 
de cada movimento na madeira. A todo instante ele lança um olhar para a 
janela, e depois para a porta.

— Talvez...
Fico em silêncio depois do “talvez” de Isaac. Ele quer falar mais, mas 

não confia em mim. E se eu resolvesse examinar a fundo a teoria, veria que 
muito provavelmente é furada. Criminosos que sequestram para pedir res-
gate são apressados e brutais; apontam armas para a cabeça das vítimas e 
querem suas exigências atendidas de imediato. Não instalam teclado nu-
mérico na porta de entrada, nem deixam à disposição comida suficiente 
para alimentar seus prisioneiros durante meses e meses. 
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Coloco as mãos na mesa, com as pontas do dedo voltadas para baixo, e 
deito o queixo sobre elas. Meu dedo mindinho está tocando o cabo da faca.

Esperamos.
O chalé está tão assustadoramente silencioso que seria possível ouvir 

um carro ou uma pessoa se aproximando a um quilômetro de distância, 
mas, mesmo assim, continuamos atentos a tudo. Esperando... Esperando... Por 
fim, Isaac se levanta. Eu o ouço caminhando de um aposento a outro, e co-
meço a me perguntar se ele estaria procurando alguma coisa ou se apenas 
sente necessidade de se movimentar. Acho que a segunda alternativa é a 
mais provável. Ele não consegue ficar sentado quando está nervoso. Quan-
do Isaac volta à cozinha, quebro o silêncio.

— E se eles não voltarem?
Isaac leva um bom tempo para responder.
— Há uma despensa ali. — Ele indica com a cabeça uma porta estreita 

à esquerda da mesa. — Tem comida suficiente para nos manter por meses. 
Há um saco de farinha de vinte quilos. Mas o estoque de madeira não vai 
durar mais do que algumas poucas semanas. Mesmo que controlássemos o 
uso da madeira, teríamos o suficiente para quatro semanas, no máximo.

Não tenho muito interesse em pensar no monstruoso saco de farinha e, 
por isso, não dou atenção a essa informação. Entretanto, a questão da ma-
deira me preocupa. Não me agrada a ideia de morrer congelada. Lá fora há 
árvores por toda parte. Se pudéssemos sair, é claro. Se pudéssemos sair, te-
ríamos madeira. 

— O quarto do carrossel — Isaac diz. — Você não acha aquilo estranho? 
— A voz dele é clara, precisa, a mesma que usa com seus pacientes. Eu não 
sou um desses pacientes e não gosto que ele fale como se eu fosse.

— Sim — respondo simplesmente.
— O livro? — Agora há uma certa irritação na voz dele. — Não há nada 

no livro a respeito de um carrossel, há?
— Não — digo. — Não há nada.
Não era necessário que tivesse.
— Acha que algum dos seus fãs pode ter feito isso? Um fã obcecado?
Não gosto de pensar nisso, mas essa suspeita já havia passado pela mi-

nha cabeça. Não quero ser a única responsável por essa situação.
— É possível — respondo com cautela. — Mas isso não explica sua pre-

sença aqui.
— Você tem recebido ameaças, cartas estranhas ou algo assim?
— Não, Isaac.
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Ele olha bem para mim ao ouvir seu nome.
— Senna, é importante que você pense bem. Isso pode fazer uma gran-

de diferença.
— Estou pensando! — respondo, com irritação. — Não recebi nenhu-

ma carta fora do normal, nem e-mails. Nada!
Ele faz que sim com a cabeça, e então vai até a geladeira.
— O que você vai fazer? — pergunto, girando no assento, a fim de 

observá-lo.
— Alguma coisa para comermos.
— Não estou com fome — digo sem hesitar.
— Não sabemos por quanto tempo ficamos desmaiados. Você precisa 

comer e beber alguma coisa para não ficar desidratada.
Isaac começa a tirar coisas da geladeira e colocá-las sobre o balcão. Ele 

encontra um copo, enche-o com água da torneira e traz para mim.
Pego o copo. Na situação em que estamos, não tenho vontade de comer 

nem de beber, mas faço um esforço para beber toda a água porque o Isaac 
está diante de mim, esperando.

Enquanto observo a neve lá fora, ele prepara algo para nós no fogão a 
gás que parece ser novo em folha.

Quando volta para a mesa, Isaac carrega dois pratos cheios de ovos me-
xidos. O cheiro me dá náuseas... Ele coloca um dos pratos à minha frente, e 
pego o garfo.

Temos muitas armas: garfos, facas... Isso me leva a pensar que se nos-
so sequestrador tivesse a intenção de voltar, não deixaria tantas armas dis-
poníveis, pois correria o risco de ser atacado. Expresso essa observação em 
voz alta, e Isaac concorda.

— Eu sei, Senna.
Claro que ele já havia pensado nisso. Sempre dois passos à frente...
— O seu cabelo está diferente — ele comenta. — Não reconheci você 

imediatamente quando a vi... lá em cima.
Fico meio confusa. Vamos realmente falar do meu cabelo? Eu me sinto 

constrangida por causa da minha mecha branca, e trato de prendê-la atrás 
da orelha.

— Deixei o cabelo crescer.
Ponha comida na boca, mastigue, engula. Ponha comida na boca, mastigue, 

engula.
Não falamos mais nada sobre o meu cabelo. Quando termino de comer, 

aviso que preciso usar o banheiro e peço que ele me acompanhe até lá. O 
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único banheiro na casa é aquele no quarto onde o encontrei. Ele espera do 
lado de fora, com a faca na mão. Isaac havia trocado sua faca anterior por 
outra ainda maior antes de sairmos da cozinha. Seria engraçado se não fos-
se trágico. Quanto maior a faca, maior o estrago. Optei por uma faca de car-
ne, e me sinto bem com ela. Essas facas são fáceis de manejar e não poderiam 
ser mais afiadas.

Depois de me aliviar, lavo as mãos na pia. Há um espelho pendurado. 
Levo um susto ao ver minha imagem refletida nele. Meu cabelo está oleo-
so e sem vida, e a mecha grisalha que ganhei quando tinha 12 anos de ida-
de caía em meu rosto com destaque. Tenho feito de tudo para tentar me 
livrar dessa mecha desde que ela surgiu: tentei pintá-la, cortá-la, escondê-
-la... Não adianta pintar cabelo grisalho. Já fui a dezenas de salões de bele-
za, e em todos eles os cabeleireiros me disseram a mesma coisa: “Não vale 
a pena... a cor não vai durar”. Não importa o que eu faça, a mecha branca 
sempre volta, como erva daninha. Por fim, desisti de lutar contra isso. Se 
uma pequena parte de mim insiste em envelhecer mais rápido, então que 
seja — ela venceu.

Abro a torneira, que engasga por vários segundos antes de deixar es-
correr um fio de líquido marrom. Lavo o rosto e bebo um pouco dessa água, 
que tem um gosto engraçado — parecido com sujeira e ferrugem.

Quando saio do banheiro, Isaac me entrega a faca de açougueiro. Te-
nho de soltar minha faca para pegar a dele, pois estou com um pulso fora 
de combate.

— Minha vez — diz ele. — Não deixe os bandidos pegarem a gente.
Dou risadas — dou risadas para valer — e ele fecha a porta do ba-

nheiro. O humor dele sempre aparece nos momentos mais estranhos. 
Achei que eu era um dos bandidos, jamais imaginei que estaria à mer-
cê de um deles.

O rosto de Isaac também está lavado quando ele sai do banheiro, e seu 
cabelo está úmido. Há um filete de água escorrendo pelo seu rosto.

— E agora? — pergunto.
— Você está cansada? Podemos nos revezar na vigilância. Você gosta-

ria de dormir?
— Não, de jeito nenhum!
— Tudo bem. — Ele ri. — Dá pra entender.
Um longo e pesado silêncio cai sobre nós.
— Eu gostaria de tomar um banho — digo. E penso: Para me limpar, caso 

o doente filho da puta tenha tocado em mim...
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Ele faz um aceno afirmativo com a cabeça. Eu subo a escada de mão 
até o quarto redondo para pegar roupas limpas. A ideia de estar com 
algo que um desconhecido escolheu me enoja. Queria minhas roupas, 
mas nem mesmo o pijama que estou usando é meu.

Examino o conteúdo do guarda-roupa. Quase tudo são peças que eu mes-
ma poderia ter escolhido, com exceção das cores. Há cores em excesso. De qual-
quer maneira, isso é assustador. Quem me conheceria bem o suficiente para comprar 
roupas para mim? Roupas de que eu realmente gosto? Retiro de um cabide uma ca-
misa de manga longa para ioga, e, debaixo dela, encontro uma calça combinan-
do. Em uma gaveta, há uma grande variedade de calcinhas e sutiãs.

Ah, meu Deus!
Decido não usar nenhuma daquelas peças íntimas. Não posso vestir lin-

gerie que algum pervertido tenha comprado. Eu me sentiria como se estives-
se sendo tocada... intimamente.

Fecho a gaveta com força.
Isaac me ajuda a descer a escadinha. Depois que despejei minha fúria 

contra a porta da entrada, o pulso ficou tão inchado que dobrou de tamanho.
— Mantenha-o elevado e fora da água quente — diz ele, antes que eu 

entre no banheiro.
Encontro sabonete e xampu debaixo da pia. São de marcas desconheci-

das. O sabonete é branco e cheira a lavanderia. Fico debaixo do chuveiro por 
cinco minutos, mas, na verdade, gostaria de ficar por mais tempo. A água 
de tonalidade marrom nunca fica realmente quente e, além disso, tem um 
cheiro esquisito.

Saio do banho e me seco com a toalha cor de limão-siciliano pendura-
da no porta-toalhas. Que cor mais alegre. Que cor mais irônica para uma toa-
lha tão atenciosamente colocada aqui para o nosso uso. Esfrego meus braços e 
pernas, tentando capturar todas as gotas. Amarelo para fazer esquecer a 
neve, a prisão e o rapto. Será que a pessoa que nos trouxe para cá acredita que a 
cor dessa toalha possa afastar a depressão? Solto a toalha no chão, enojada. En-
tão dou risada — uma risada alta, estridente.

Ouço Isaac bater de leve na porta.
— Senna, você está bem? — pergunta ele, com a voz abafada.
— SIM. ESTOU — grito. Mas, em seguida, dou risadas tão altas e tão 

frenéticas que ele abre a porta e entra. — Estou bem — repito, ao ver a ex-
pressão preocupada dele, e então tento segurar o riso. Ponho as mãos na 
boca para sufocar a risada, e lágrimas começam a escapar dos olhos. Estou 
rindo tanto que me seguro na pia para me apoiar. — Estou bem mesmo 
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— insisto, engasgando. — Não é a coisa mais louca que você já ouviu na 
vida? Como se eu pudesse estar bem. Você está bem?

Vejo os músculos da face dele vibrarem. A cor dos olhos dele é metáli-
ca, como uma lata.

Ele faz menção de me tocar, mas eu afasto a mão dele com um tapa. Eu 
já havia parado de rir.

— Não me toque — aviso. Meu tom de voz é mais alto e ríspido do que 
pretendia.

Isaac crispa os lábios e faz que sim com a cabeça. Ele entende. Eu sou 
maluca. Não há nenhuma novidade nisso. Vou me sentar na cama com a 
faca, e fico de guarda enquanto ele toma seu banho. Se alguém entrasse no 
quarto agora, eu seria incapaz de me defender — com ou sem faca. A sen-
sação que tenho é de que meu corpo está aqui, mas o resto de mim está num 
enorme buraco. Não consigo reconciliar os dois.

O banho de Isaac demora ainda menos que o meu. Estou quase dormin-
do quando ele sai do banheiro. Com uma toalha presa ao corpo, ele vai até o 
guarda-roupa. Eu o vejo examinar as roupas da mesma maneira que eu ha-
via feito. Ele não diz nada, mas passa a mão no algodão de uma camisa pre-
ta, sentindo o tecido entre os dedos. Eu estremeço.

Mesmo que tudo isso tenha algo a ver com algum dos meus fãs, por que Isaac? 
Olho para a faca enquanto ele se veste no banheiro. Ela é novinha em folha; 
o brilho da lâmina é imaculado. Comprada para nós, penso.

Como não temos absolutamente nada para fazer, descemos as escadas 
e ficamos no andar de baixo. Isaac esquenta duas latas de sopa e coloca al-
guns pãezinhos congelados no forno. Estou realmente faminta quando ele 
me entrega o prato.

— Ainda há claridade lá fora. Já devia estar escuro a essa hora — 
comento.

Ele volta toda a sua atenção para o prato, evitando olhar para mim de 
propósito.

— Por que, Isaac?
Mas ele continua sem olhar para mim.
— Acha que estamos no Alasca? Mas como foi que os malditos conse-

guiram passar pela fronteira do Canadá com a gente?
Eu me levanto e começo a andar pela cozinha.
— Isaac?
— Eu não sei, Senna — responde secamente. Paro de andar e olho para 

ele, que continua com a cabeça abaixada na direção do prato, mas ergue os 
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olhos e me olha. Por fim, suspira e abaixa sua colher no prato, girando len-
tamente o talher em sentido anti-horário até desenhar um círculo completo. 
— Bom, é possível que estejamos no Alasca — diz. — Por que você não des-
cansa um pouco? Vou ficar acordado, de olho em tudo por aqui.

Concordo com um aceno de cabeça. Não estou cansada. Ou talvez es-
teja. Deito-me no sofá e dobro as pernas em posição fetal. O medo que sin-
to é imenso.
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