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Broken Wheel, Iowa 
15 de abril de 2009

Sara Lindqvist 
Kornvägen 7, 1 tr 
136 38 Haninge 
Suécia

Querida Sara,

Espero que goste de An Old-Fashioned Girl, de Louisa May Alcott. É uma história encantadora, 
apesar de um pouquinho mais moralizante do que Mulherzinhas.

Quanto ao pagamento, não se preocupe com isso. Comprei várias edições desse livro durante 
todos estes anos. Fico feliz por ele ter uma nova casa e por estar viajando para a Europa! Nunca 
fui à Suécia, mas tenho certeza de que deve ser um país lindo.

Não é irônico que meus livros estejam viajando para lugares onde nunca fui? Sinceramente 
não sei se isso me consola ou se me preocupa.

Um abraço, 
Amy Harris
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livros: 1 – vida: 0

A mulher estranha parada na rua principal de Hope era tão comum que era qua-
se escandaloso. Uma figura magra e modesta com um casaco de outono cinzento 
e quente demais para aquela época do ano, uma mochila no chão, a seus pés, e 
uma enorme mala apoiada em uma das pernas. Aqueles que testemunharam sua 
chegada não puderam deixar de sentir que era falta de consideração alguém se 
importar tão pouco com a própria aparência. Era como se aquela mulher não 
estivesse nem um pouco interessada em causar uma boa impressão.

O cabelo dela era um castanho meio indefinido, preso sem cuidado com 
uma presilha que não parava de escorregar e permitia que uma confusão de 
cachos caísse em seus ombros. Dava para ver um exemplar de An Old-Fashioned 
Girl, de Louisa May Alcott, na frente de seu rosto.

Ela não parecia se importar com o fato de estar em Hope. Era como se tives-
se simplesmente surgido ali, arrastando o livro, a mala e o cabelo despenteado, 
mas poderia estar em qualquer outra cidade do mundo. Ela estava em uma das 
ruas mais bonitas do condado de Cedar, talvez a mais bela de todo o sul de Iowa, 
mas a única coisa para a qual tinha olhos era o livro.

É claro que ela não estava totalmente desinteressada. De vez em quando, 
dava para ver os grandes olhos cinzentos sobre o livro, como um esquilo que 
estica a cabeça para fora da toca para ver se está tudo certo. Ela baixava mais o 
livro e olhava para a esquerda, depois, sem mexer a cabeça, levava o olhar para 
o ponto mais à direita que podia. Então levantava o livro e mergulhava de novo 
na história.

Na verdade, Sara já havia notado cada detalhe da rua. Ela teria conseguido 
descrever como os últimos raios de sol da tarde brilhavam nos grandes carros 
encerados, como as copas das árvores pareciam organizadas e até como o salão 
de cabeleireiro a cinquenta metros dali tinha uma placa feita de plástico com 
faixas patrióticas vermelhas, brancas e azuis. O cheiro de torta de maçã recém-
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-assada impregnava o ar. Vinha do café atrás dela, no qual duas mulheres de 
meia-idade estavam sentadas, observando a moça com claro desgosto. Era o que 
parecia, pelo menos para Sara. Sempre que ela tirava os olhos do livro, as duas 
franziam a testa e balançavam a cabeça levemente, como se a moça estivesse 
quebrando alguma regra secreta de etiqueta ao ler na rua.

Sara pegou o telefone e discou mais uma vez. Deixou tocar nove vezes antes 
de desligar.

Amy Harris estava um pouco atrasada. Com certeza teria uma explicação 
perfeitamente aceitável. Talvez um pneu furado. Um tanque de gasolina vazio. Era 
fácil entender um atraso de, ela olhou o telefone de novo, 2 horas e 37 minutos.

Sara não estava preocupada, ainda não. Amy escrevia boas cartas, em pa-
péis de carta tradicionais e espessos, na cor creme. Não era possível que alguém 
que escreve em papéis assim abandone uma amiga em uma cidade estranha ou 
seja uma serial killer com tendências sadomasoquistas, mesmo que essa fosse a 
opinião da mãe de Sara.

— Com licença, querida.
Uma mulher havia parado ao lado dela e lançava-lhe um olhar forçado de 

paciência.
— Posso te ajudar com algo? — perguntou a mulher.
Uma sacola de papel marrom abarrotada estava apoiada em seu quadril, 

com uma lata de sopa de tomate pendendo perigosamente da beirada.
— Não, obrigada — respondeu Sara. — Estou esperando uma pessoa.
— Claro. — A voz da mulher soou condescendente e zombeteira. As senho-

ras sentadas do lado de fora do café acompanhavam a conversa com interesse. 
— É a primeira vez que vem a Hope?

— Estou indo para Broken Wheel.
Talvez fosse apenas impressão de Sara, mas a mulher não pareceu nem um 

pouco satisfeita com a resposta.
A lata de sopa voltou a balançar perigosamente. Depois de alguns segundos, 

a mulher disse:
— Broken Wheel não é uma cidade muito grande. Conhece alguém lá?
— Vou ficar na casa de Amy Harris.
Silêncio.
— Tenho certeza de que ela já está vindo — afirmou Sara.
— Parece que você foi abandonada aqui, querida. — A mulher tinha um 

olhar ansioso. — Ande, ligue para ela.
Sara pegou o telefone mais uma vez, relutante. Quando a estranha aproxi-

mou a cabeça do telefone de Sara para ouvir o chamado, ela teve que se esforçar 
para não se encolher.
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— Parece que ela não vai atender.
Sara pôs o telefone de volta no bolso, e a mulher se afastou um pouco.
— O que estava planejando fazer lá?
— Passar férias. Vou alugar um quarto.
— E agora está abandonada aqui. Que belo começo. Espero que não tenha 

pagado nada adiantado. — A mulher passou a sacola de papel para o outro braço e 
estalou os dedos na direção dos bancos do café. — Hank — gritou para o único ho-
mem sentado ali —, dê uma carona para essa menina até Broken Wheel, está bem?

— Ainda não terminei meu café.
— Então leve o café junto.
O homem resmungou, mas se levantou obedientemente e desapareceu no 

interior do estabelecimento.
— Se eu fosse você — continuou a mulher —, não daria dinheiro nenhum 

agora. Pagaria pouco antes de voltar para casa. E manteria o dinheiro bem es-
condido até lá. — Ela fez que sim com a cabeça com tanta violência que a lata de 
sopa de tomate voltou a balançar de modo preocupante. — Não estou dizendo 
que todo mundo em Broken Wheel seja ladrão — acrescentou por segurança —, 
mas eles não são como a gente.

Hank voltou com o café em um copo de papel, e a mala e a mochila de Sara 
foram jogadas no banco de trás do carro dele. A própria Sara foi levada de forma 
cuidadosa mas firme para o banco do carona.

— Vamos, dê uma carona a ela, Hank — disse a mulher, batendo no teto 
do carro duas vezes. Ela se inclinou para a janela aberta. — Você sempre pode 
voltar para cá se mudar de ideia.

— Então vai para Broken Wheel — disse Hank, pouco interessado.
Sara juntou as mãos sobre o livro e tentou parecer relaxada. O carro tinha 

cheiro de café e loção pós-barba barata.
— O que vai fazer lá?
— Ler.
Ele balançou a cabeça.
— Estou de férias — explicou ela.
— Vamos ver, não é? — disse ele em um tom desencorajador.
Sara observou a paisagem mudar. Gramados se tornaram campos, os carros 

brilhantes desapareceram e as pequenas casas arrumadinhas deram lugar a uma 
enorme parede de milho, que surgia dos dois lados da estrada e se estendia por 
quilômetros. De vez em quando, o asfalto era cortado por outras estradas per-
feitamente retas, como se alguém, em algum momento, tivesse olhado para os 
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enormes campos e decidido desenhar estradas com uma régua. Era um método 
como outro qualquer, pensou Sara. A viagem continuou, mas o número de estra-
das perpendiculares foi diminuindo, até que a única coisa que os cercava eram 
quilômetros e quilômetros de milho.

— Não deve ter sobrado muita coisa da cidade — disse Hank. — Tenho um 
amigo que cresceu lá. Ele vende seguros em Des Moines agora.

Ela não sabia o que falar depois de ouvir aquilo, mas tentou.
— Legal.
— Ele gosta — concordou o homem. — Com certeza é muito melhor do que 

tentar gerenciar a fazenda da família em Broken Wheel.
E foi isso.
Sara esticou o pescoço para olhar pela janela do carro, em busca da cidade 

que aparecia nas cartas de Amy. Tinha ouvido tanto sobre Broken Wheel que 
quase esperava que a srta. Annie passasse de moto a qualquer momento ou que 
Robert estivesse parado ao lado da estrada acenando com a última edição de 
seu jornal na mão. Por um instante, quase pôde vê-los diante dela, mas, por fim, 
as imagens enfraqueceram e sumiram na poeira que o carro levantava. Em vez 
disso, um celeiro em mau estado apareceu, apenas para voltar a ser escondido 
pelo milho, como se nunca tivesse surgido. Fora o único imóvel que ela vira nos 
últimos quinze minutos.

Será que a cidade seria como ela havia imaginado? Agora que finalmente 
a veria com os próprios olhos, Sara tinha se esquecido da ansiedade que sentira 
por Amy não atender ao telefone.

Mas, quando os dois por fim chegaram, ela percebeu que não teria notado 
a cidade se Hank não tivesse estacionado. A rua principal não era nada além de 
uma reunião de poucos imóveis. A maioria parecia vazia, sem cor e deprimente. 
As janelas de algumas lojas estavam fechadas com tábuas, mas uma lanchonete 
ainda parecia aberta.

— O que você quer fazer? — perguntou Hank, entediado. — Quer uma ca-
rona de volta?

Ela olhou ao redor. A lanchonete estava definitivamente aberta. A palavra 
Lanchonete brilhava em letras vermelho neon, e um homem solitário estava sen-
tado em uma mesa perto da janela. Ela fez que não com a cabeça.

— Você que sabe — disse Hank em um tom de “o azar é seu mesmo”.
Sara saiu do carro e tirou a bagagem do banco de trás, o livro ainda embai-

xo do braço. Hank foi embora assim que ela fechou a porta, fazendo uma curva 
fechada no único sinal de trânsito da cidade.

O semáforo ficava pendurado em um cabo no meio da rua e a luz vermelha 
brilhava.
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* * *

Sara ficou parada em frente à lanchonete, com a mala aos pés e a mochila pen-
durada em um dos ombros. Segurava o livro com força.

Vai ficar tudo bem, pensou. Tudo vai dar certo. Isso não é uma catástrofe... 
Ela analisou a situação: desde que tivesse livros e dinheiro, nada poderia ser 
uma catástrofe. Tinha dinheiro suficiente para se hospedar em um albergue 
caso precisasse, mas tinha quase certeza de que não encontraria um em Broken 
Wheel.

Sara abriu as portas — verdadeiras portas de saloon, que ridículo — e en-
trou. A não ser pelo homem perto da janela e a mulher atrás do balcão, o lugar 
estava vazio. O homem era magro e esguio, seu corpo quase pedia perdão pela 
própria existência. Ele não desviou o olhar quando Sara entrou; apenas conti-
nuou girando a xícara de café lentamente.

A mulher, por outro lado, de imediato direcionou toda a sua atenção para a 
porta. Pesava pelo menos cento e cinquenta quilos e seus braços enormes esta-
vam apoiados no balcão alto à sua frente. Era um balcão feito de madeira escura 
e teria se encaixado bem em um bar, mas, em vez de descansos para copos, havia 
porta-guardanapos de aço inoxidável e cardápios plastificados com várias fotos 
de alimentos borrachudos servidos ali.

A mulher acendeu um cigarro com um movimento hábil.
— Você deve ser a turista.
A fumaça do cigarro chegou ao rosto de Sara. Na Suécia, fazia anos que não 

via ninguém fumar em um restaurante. As coisas eram claramente diferentes 
ali.

— Sou a Sara.
— Que dia você foi escolher para aparecer!
— A senhora sabe onde Amy Harris mora?
A mulher fez que sim com a cabeça.
— Que dia. — Um montinho de cinzas caiu do cigarro e bateu no balcão. 

— Meu nome é Grace. Pra falar a verdade, é Madeleine. Mas não adianta me 
chamar assim.

Sara não estava planejando chamá-la de nada.
— E agora você está aqui.
Sara teve certeza de que “Grace” estava gostando daquela situação e anali-

sando tudo. A mulher assentiu três vezes para si mesma, deu uma longa tragada 
no cigarro e deixou a fumaça sair lentamente por um dos cantos da boca. Ela se 
inclinou sobre o balcão.

— Amy morreu.
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* * *

Na cabeça de Sara, a morte de Amy ficaria associada para sempre ao brilho 
fluorescente de placas luminosas, à fumaça de cigarro e ao cheiro de fritura. 
Era surreal. Ali estava ela, parada em uma lanchonete de uma pequena cidade 
americana, ouvindo que uma mulher que nunca encontrara pessoalmente havia 
morrido. Toda a situação era doida demais para ser assustadora, estranha de-
mais para ser um pesadelo.

— Morreu? — repetiu Sara.
Era uma pergunta extraordinariamente estúpida até para ela. Sara caiu sen-

tada em um dos bancos do bar. Não tinha ideia do que fazer. Os pensamentos se 
voltaram para a mulher em Hope e Sara se perguntou se, no final das contas, 
deveria ter voltado com Hank.

Amy não pode estar morta, pensou Sara. Ela era minha amiga. Ela gostava 
de livros, caramba!

Sara não estava em processo de luto, mas ficara assustada com a fragilidade 
da vida, e essa sensação estranha continuou a crescer. Tinha ido da Suécia para 
Iowa para tirar uma folga da vida (quase para se afastar dela), e não para encon-
trar a morte.

Como Amy havia morrido? Uma parte dela queria perguntar, e a outra não 
queria saber.

Grace continuou falando antes que Sara tivesse tempo de se decidir.
— O enterro deve estar acontecendo agora. Enterros não são particularmente 

festivos hoje em dia. Tem muita bobajada religiosa na minha opinião. Era diferente 
quando minha avó morreu. — Ela olhou o relógio. — Mas você devia ir até lá. Tenho 
certeza de que alguém que conhecia melhor a Amy vai saber o que fazer com você. 
Eu tento não me envolver nos problemas da cidade, mas agora você é um deles.

Ela apagou o cigarro.
— George, você poderia levar a Sara até a casa da Amy?
O homem perto da janela levantou o olhar. Por um instante, pareceu tão 

paralisado quanto Sara se sentia. Depois se levantou e carregou sem muita ani-
mação as malas dela para o carro.

Grace agarrou o cotovelo de Sara quando a moça começou a seguir o homem.
— Aquele é o pobre George — disse ela, indicando as costas dele com a 

cabeça.

A casa de Amy Harris era grande o bastante para que a cozinha e a sala parecessem 
espaçosas, mas limitada o bastante para que o pequeno grupo que havia se reunido 
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ali depois do enterro a fizesse parecer lotada. A mesa e o balcão da cozinha esta-
vam cobertos por assadeiras cheias de comida, e alguém havia preparado tigelas 
de salada e pão, distribuído talheres e arrumado os guardanapos em um copo.

Sara havia recebido um prato de papel cheio de comida e, em seguida, fora 
deixada quase sozinha. George ainda estava a seu lado e ela ficou emocionada 
com a demonstração inesperada de lealdade. Ele não parecia uma pessoa parti-
cularmente corajosa, mesmo comparado a ela, mas entrara na casa com a moça 
e andava pelo lugar de forma tão hesitante quanto ela.

No corredor mal iluminado, havia uma cômoda escura em que alguém pu-
sera um porta-retratos com a foto de uma mulher, que Sara supôs ser Amy, e 
duas bandeiras velhas, dos Estados Unidos e do estado de Iowa. Nossas liberda-
des valorizamos e nossos direitos manteremos, dizia a segunda bandeira em letras 
brancas bordadas, mas ela estava desbotada e com uma das bordas desfiada.

A mulher na foto devia ter vinte anos, tinha o cabelo separado em duas tran-
ças finas e abria o sorriso padrão, artificial, para a câmera. Era uma completa 
estranha. Talvez houvesse algo em seus olhos que Sara pudesse reconhecer das 
cartas: um brilho de riso que mostrava que a moça da foto sabia que tudo era 
uma piada. Mas era só.

Ela queria estender a mão e tocar na fotografia, mas fazer aquilo parecia ou-
sado demais. Em vez disso, ficou onde estava, no corredor escuro, equilibrando 
com cuidado o prato de papel, com o livro ainda sob o braço. As malas tinham 
sumido, mas Sara não tinha mais energia para se preocupar com aquilo.

Três semanas antes ela havia se sentido tão próxima de Amy que tinha de-
cidido passar dois meses na casa dela. No entanto, naquele momento, era como 
se qualquer vestígio da amizade também tivesse morrido. Sara nunca havia acre-
ditado que uma amizade dependesse de um encontro ao vivo — seus melhores 
relacionamentos envolviam pessoas que nem sequer existiam —, mas de repente 
parecera falso, e até desrespeitoso, agarrar-se à ideia de que elas haviam, de al-
guma forma, significado alguma coisa uma para a outra.

Ao seu redor, as pessoas se movimentavam pelos cômodos de forma lenta 
e cuidadosa, como se estivessem se perguntando o que faziam ali (quase exata-
mente o mesmo que Sara estava pensando). Mesmo assim, não pareciam choca-
das. Não pareciam surpresas. Ninguém chorava.

A maioria olhava para Sara com curiosidade, mas algo, talvez respeito pela 
importância do dia, impedia que se aproximassem dela. Em vez disso, eles a cir-
cundavam, sorrindo sempre que ela acidentalmente olhava em seus olhos.

De repente, uma mulher se materializou ao lado de Sara e a encurralou 
contra a parede, no meio do caminho entre a sala e a cozinha.

— Caroline Rohde.
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A postura e o aperto de mão eram militares, mas a mulher era muito mais 
bonita do que Sara havia imaginado. Tinha olhos amendoados e profundos, e 
traços tão pronunciados quanto os de uma estátua. Sob a luz que emanava da 
lâmpada no teto, a pele tinha um tom de branco quase brilhante nas proemi-
nentes maçãs do rosto. O cabelo era grosso e entremeado por faixas grisalhas. 
No pescoço, ela usava um lenço preto de uma seda fina e fria que teria ficado 
estranho em qualquer outra pessoa, mesmo em um velório, mas nela criava uma 
imagem atemporal, quase glamorosa.

Era difícil adivinhar a idade dela, mas a mulher tinha o ar de alguém que 
nunca havia sido realmente jovem. Sara teve quase certeza de que Caroline 
 Rohde não tivera muito tempo para a juventude.

Quando Caroline começava a falar, todos à sua volta ficavam em silêncio. 
A voz combinava com sua postura: determinada, resoluta, direta. Havia, talvez, 
o sinal de um sorriso de boas-vindas em sua voz, mas ele nunca chegava até a 
boca.

— Amy disse que você viria — disse ela. — Não achei que fosse uma boa 
ideia, mas não cabia a mim falar nada. — Então acrescentou, quase como se 
tivesse pensado aquilo na hora: — Você há de concordar que essa não é uma 
situação muito... prática.

— Prática — repetiu Sara.
Ela só não sabia como Amy podia saber que ia morrer.
Outras pessoas se reuniram em torno de Caroline, formando uma espécie 

de semicírculo e encarando Sara como se ela fosse de um circo itinerante que 
tivesse feito uma breve parada na cidade.

— Não sabíamos como entrar em contato com você quando a Amy... fa-
leceu. E agora você está aqui — concluiu Caroline. — Bom, vamos ver o que 
podemos fazer com você.

— Vou precisar de um lugar para ficar — disse Sara.
Todos se aproximaram para tentar ouvir.
— Ficar? — perguntou Caroline. — Você vai ficar aqui, é claro! A casa está 

vazia, não está?
— Mas...
Um homem com vestes de pastor abriu um sorriso amistoso para ela, acres-

centando:
— Amy pediu que a gente dissesse que nada mudaria nesse aspecto.
Nada mudaria? Sara não sabia quem era mais louco: o pastor, Amy ou o 

restante de Broken Wheel.
— A casa tem um quarto de visitas naturalmente — explicou Caroline. — 

Durma lá hoje à noite e depois a gente vê o que fazer com você.
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O pastor fez que sim com a cabeça e, de alguma forma, aquilo foi decidido: 
ela ficaria sozinha na casa vazia da falecida Amy Harris.

Sara foi levada para o andar de cima. Caroline subia primeiro, como um co-
mandante de guerra, seguida de perto por Sara e George, uma sombra silenciosa 
e compreensiva. Atrás deles estava a maioria dos convidados. Alguém carregava 
as malas de Sara. Ela não sabia quem, mas, quando chegou ao pequeno quarto de 
hóspedes, a mochila e a mala apareceram milagrosamente.

— Vamos ver se você tem tudo de que precisa — disse Caroline da porta, 
com um traço de gentileza.

Então mandou os outros embora e lançou um breve aceno para Sara antes 
de fechar a porta.

Sara desabou na cama, mais uma vez sozinha. Ainda tinha o prato de papel 
nas mãos e havia largado o livro solitário na colcha a seu lado.

Ai, meu Deus, pensou.
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