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Em memória de Roderick M. Stewart, meu tio-avô, membro da esquadrilha de B-17 que voou para Pearl
Harbor durante o ataque. Comandou uma esquadrilha do 94.º Grupo de Bombardeiros e pilotou um B-17,
Fortaleza Voadora, fazendo-o passar por baixo da Golden Gate Bridge.
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2.º Hospital de Evacuação; Diddington,
Huntingdonshire, Inglaterra
3 de março de 1943

A tenente Penelope Ruth Doherty escancarou a janela e inspirou o ar fresco tentando acalmar o estômago.
– Pronto, senhores. Não é bom deixar entrar aqui um pouco de ar fresco?
Na cama junto à janela, o tenente Lumley resmungou:
– Ma’am, sou do Arizona. Para mim, este ar húmido é mais mortal do que as balas nazis.
Ruth sorriu ao seu paciente que partira um tornozelo quando o seu P-38 Lightning se despenhara ao

aterrar.
– A circulação do ar é importante para a cicatrização das feridas.
E para limpar o cheiro nauseabundo das salsichas em lata do pequeno-almoço.
– Ei, Ruiva, sabes o que curava as minhas feridas? – O novo doente, o tenente Holmes, apontou para os

lábios e piscou o olho a Ruth. Esta mostrou-lhe um sorriso gentil.
– E que tal outra dose de óleo de rícino?
– Para si é tenente Doherty. – O sargento-enfermeiro Giovanni, colocou o tabuleiro com o material

médico ao lado da cama do tenente Holmes. – Tenho de mudar os pensos. – Um projétil alemão enchera
as costas do navegador de estilhaços.

– Para além disso, o cabelo dela é mais castanho-avermelhado do que ruivo.
O olhar fixo do tenente Lumley parecia mais lânguido do que o habitual. Por sorte, não tardaria a ter

alta.
– Volto com os medicamentos da manhã. – Ruth passou pelo aquecedor a carvão no corredor.
– Au! – queixou-se o tenente Holmes.
– O que se passa? Faz arder a pele do bebé chorão? – perguntou o sargento-enfermeiro Giovanni

fingindo compaixão.
– É bom que não seja iodo. Faz-me inchar a garganta como um balão.
Os pés de Ruth estacaram assim como o seu coração e virou-se lentamente para o enfermeiro. A face já

volumosa do sargento Giovanni avolumou-se ainda mais. Claro que estava a usar iodo.
Anafilaxia. Precisava de agir rapidamente sem alertar o seu paciente, manter a calma, controlar as

emoções, tal como lhe haviam ensinado. O pânico só iria piorar a situação.
Aproximou-se da cama do tenente Holmes com o seu melhor sorriso e a voz mais doce.
– O que seria bom para essas feridas era uma lavagem com água morna. Sargento, importa-se de

chamar o doutor Sinclair? Gostaria de discutir a alta do tenente Lumley com ele. – Olhou fixamente para
o enfermeiro. – Já – murmurou.

– Claro, chefe. – O sargento estugou o passo em direção à porta.
Ruth tirou umas quantas toalhas da gaveta da mesa de cabeceira, colocou-as de cada um dos lados do

tronco do seu paciente e, gentilmente, despejou água nas manchas castanhas, limpando-as com outra
toalha. Era demasiado tarde, mas queria reduzir a quantidade de iodo absorvido pelo sistema do pobre
homem.

– E então, não sabe bem?



– Preferia um beijo.
– E eu preferia um milhão de dólares, mas nenhum de nós vai ter sorte.
– Olhe que não sei. Já estou a sentir o beijo. Os meus lábios estão com formigueiro.
Ruth apertou a toalha. Estava a entrar em choque anafilático, mas onde se encontrava o Dr. Sinclair?

Apenas ele podia administrar a injeção de adrenalina necessária para salvar a vida daquele homem.
– Desculpe. Volto já.
Ruth correu até à sala dos medicamentos onde a tenente Harriet Marshall terminava a contagem dos

estupefacientes no final do seu turno.
– Por favor. Preciso de adrenalina e de morfina. O tenente Holmes está a entrar em choque anafilático.
Harriet empalideceu.
– Oh, não. Ainda bem que o doutor Sinclair está na enfermaria.
– Ainda não está. – Ruth pegou num tabuleiro e colocou lá dentro duas seringas esterilizadas.
– Então… então porque está já a tirar os medicamentos?
– Quero estar preparada para quando ele chegar. Não posso perder tempo.
Um frasco de adrenalina.
– Mas ele ainda não os pediu.
Ruth olhou para a rapariga e declarou:
– Eu sei qual é o tratamento para a anafilaxia
– Isso é de uma grande presunção. O doutor vai ficar zangado.
Ruth tirou um frasco de morfina.
– Não me preocupam os sentimentos do doutor, mas sim a vida do meu doente. – Ignorou o arquejo de

Harriet e regressou para a beira da cama do tenente Holmes. Ele fitou-a com uma expressão desvairada.
– A minha garganta… pica, está a inchar. Aquilo era iodo?
– Sim, era, mas o doutor Sinclair está já a chegar. – Brindou-o com um sorriso tranquilizador. – Vamos

pô-lo numa posição mais confortável. – Ruth secou-lhe as costas e virou-o.
O tenente Holmes levou as mãos ao pescoço.
– Não… não consigo respirar. – Manchas vermelhas decoravam-lhe o rosto.
– Claro que consegue. Acalme-se e pense noutra coisa. De onde é, tenente?
– New… Hampshire. – O peito dele elevava-se com dificuldade.
Ruth encheu uma seringa com adrenalina.
– Então está habituado a este tempo frio, ao contrário ali do Arizona. Eu também. Sou de Chicago. Na

verdade, para si até deve parecer quente.
A única resposta do paciente foi uma série de arquejos penosos. Onde diabo estava o médico?

«Senhor, ajuda-me», disse para os seus botões.
Ruth encheu uma seringa com uma dose de morfina e tagarelou sobre o modo como a neve enchia as

ruas do seu bairro e as fazia parecer limpas até que o degelo as deixava ainda mais sujas. Mas enquanto
o tenente Holmes arquejava, tudo o que ela conseguia ver eram as últimas exalações de Pa à medida que
o coágulo se instalava nos seus pulmões e as respirações asmáticas da Ma enquanto a pneumonia a
consumia.

Como estudante de enfermagem não conseguira ajudar os pais e, agora, como enfermeira, não podia
ajudar aquele jovem. Olhou para o relógio na parede. Se o Dr. Sinclair não entrasse nos sessenta
segundos seguintes, administraria ela própria a adrenalina.

E perder o lugar? Como irmã mais velha de sete, tinha uma responsabilidade para com os seus irmãos
e irmãs. Como poderiam eles sobreviver sem a sua ajuda?

Imagens dos seus amados rostos formaram-se na sua frente. Porque tinha de ser sempre assim? Porque



tinha sempre de escolher entre fazer o que estava certo e proteger a sua família?
O Dr. Sinclair atravessou as portas, a bata branca a voar atrás dele, e Ruth soltou um suspiro.
– Tenente Doherty, vá buscar adrenalina.
– Está aqui, sir. – Entregou-lhe a seringa.
– Cento e noventa e cinco miligramas?
– Sim, senhor.
Ele fitou-a com o maxilar contraído, mas administrou a dose e aplicou outra de morfina.
Passada uma hora tinham já estabilizado o doente. Ruth limpou-lhe as feridas, mudou os pensos e os

lençóis molhados. Depois levou as seringas e os frascos vazios para a sala dos medicamentos, onde
colocou as seringas numa tina cheia com uma solução de dicloreto de mercúrio.

– Creio que devia estar zangado consigo. – O Dr. Sinclair encostou-se à moldura da porta aberta.
Ruth abanou a tina até as seringas estarem cobertas pelo líquido.
– O meu trabalho é tomar conta dos doentes.
– E antecipar as minhas necessidades. Sinto-me lisonjeado.
– Não sinta. Eu conhecia o tratamento adequado.
– Deveria ter sido médica.
Ruth abanou a cabeça. Se ele soubesse o que ela tivera de fazer para arranjar dinheiro para o curso de

enfermagem.
– Sou demasiado inteligente para isso.
As gargalhadas dele aproximaram-se e Ruth endireitou as costas. Não lhe apetecia ter de enfrentar

outro avanço daquele homem.
– Conheço um restaurante ótimo…
Ruth virou-se e lançou-lhe um olhar indignado.
– O que diria a sua mulher se o ouvisse falar assim?
O Dr. Sinclair arqueou uma sobrancelha.
– Ora, Ruth. Estamos em guerra. As regras são outras. Para além disso, tu dizes uma coisa, mas os teus

olhos revelam outra. És tal e qual como eu.
Ruth cerrou os dentes.
– Não, doutor. Não sou.
– Coração de ferro. – Bateu com o punho no peito. – Também tens um.
Ela olhou para os seus gélidos olhos azuis e o frio penetrou-lhe até aos pés. Como teria ele

adivinhado? Há muito, muito tempo, ela encerrara o coração numa carapaça de ferro e nada nem ninguém
conseguiria libertá-lo, mas, lá bem no fundo, o músculo delicado ainda batia.

– Vá lá, Ruth. – O olhar dele pousou na sua boca. – Só um beijo. Não consigo resistir a esses lábios
nem mais um dia. Deves ser fantástica a beijar.

As suas entranhas contorceram-se. Acreditara quando Eddie Reynolds lhe dissera que os seus beijos
eram os melhores do oitavo ano, mas não daria ouvidos àquela fraca amostra de médico.

O Dr. Sinclair rodeou-lhe a cintura com as mãos.
Os pulmões de Ruth abateram-se sob o peso das memórias. Afastou-lhe as mãos com uma palmada.
– Não me toque. Não se atreva a tocar-me.
– Oh, vá lá…
Ruth afastou-se dele, dirigindo-se para a enfermaria. A sua respiração voltou em pequenos arquejos e

centelhas brancas brilharam frente aos seus olhos. Entrou na enfermaria.
– Sargento Giovanni, preciso… preciso de fazer um pequeno intervalo. Volto já.
– É uma boa altura enquanto o médico está aqui.



Ruth tirou a capa azul do bengaleiro junto à porta principal e saiu. Depois de a colocar sobre os
ombros, abraçou os joelhos e obrigou-se a respirar calmamente.

Não conseguia trabalhar com o Dr. Sinclair, mas o que podia ela fazer? Deveria falar com a
enfermeira-chefe? De que lhe serviria?

Ruth endireitou-se. A sua visão estava mais nítida assim como a resolução do seu problema. Uma
conversa discreta com a chefe e uma transferência para outra enfermaria. Só precisava de sair dali.

Percorreu a estrada lamacenta flanqueada pelos abrigos Nissen de chapa de aço ondulado que serviam
de enfermarias e de edifícios administrativos. A porta da tenente Vera Benson estava aberta e Ruth
entrou.

A enfermeira-chefe encontrava-se ao telefone e Ruth recuou para a saída. Contudo, esta fez-lhe sinal
para que se sentasse.

– Lamento, Agnes. Já? Três enfermeiras GSA? – Arqueou uma sobrancelha para Ruth. Grávida Sem
Autorização, a forma mais fácil de uma enfermeira ser exonerada do seu contrato com as forças armadas.
– Sim, isso é um problema. Vou ver o que posso fazer. Também ainda não temos todo o nosso contingente
de enfermeiras aqui, mas vou falar com as raparigas. – A tenente Benson desligou o telefone. – Em que
posso ajudá-la, tenente Doherty?

– Era outro hos… Desculpe. Não é assunto meu.
A tenente Benson inclinou a cabeça e sorriu.
– Convidei-a para escutar e, sim, também lhe diz respeito. O Décimo Segundo Hospital de Evacuação

está a montar arraiais em Suffolk. Têm falta de pessoal. Estão piores do que nós.
– Eu posso ser transferida.
A chefe inclinou a cabeça para o outro lado.
– Como?
Um sorriso aflorou ao rosto de Ruth. Como era possível uma solução tão boa aparecer tão depressa.

Dir-se-ia que Deus estava do seu lado.
– Por favor, ma’am. Uma transferência é mesmo o que eu preciso.
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Base Aérea de Thurleigh, Bedfordshire
13 de maio de 1943

O major Jack Novak passou o olhar, como se de um laço se tratasse, pelos seus nove companheiros de
tripulação para os agarrar, para os unir e para lhes incutir entusiasmo e confiança.

Ao seu lado, o B-17 Fortaleza Voadora  esperava sob o sol da tarde, uma beldade aerodinâmica
carregada de metralhadoras. Jack conhecia a Fortaleza, conhecia os homens e, sob a sua orientação,
aquela fortaleza e aqueles homens seriam capazes de superar tudo o que os nazis lhes pusessem à frente
na sua primeira missão de combate.

– Okay, rapazes – disse ele. – Ouviram o que o coronel Moore disse no briefing. Ontem, as últimas
tropas alemãs e italianas estacionadas no Norte de África renderam-se aos Aliados. – A tripulação deu
vivas. – O meu pai sempre me disse que não devemos bater num homem quando ele já está no chão, mas,
no caso do Hitler, vou abrir uma exceção. Concordam?

– Sim!
– Agora vamos correr com eles da Europa. Hoje, vamos bombardear apenas um campo de aviação,

mas é o campo de aviação de Hitler, de onde saem os aviões de caça que perseguem os nossos aviões e
hostilizam os nossos navios. Vamos deixá-lo continuar a fazer isso?

– Não!
– Podem acreditar que não. – Jack abriu um sorriso largo. – Ele vai ter uma bela surpresa. Hoje,

duplicamos a força da Oitava Força Aérea dos Estados Unidos.
– Quatro novos grupos de bombardeiros, mas nós somos os melhores. – O tenente Bill Chambers

parecia estar mais apto a ocupar o dorso de um cavalo de baloiço do que o lugar de copiloto de um
enorme bombardeiro quadrimotor. Ao menos, tinha parado de torcer os dedos como fizera durante todo o
briefing. Afinal, talvez o miúdo fosse capaz de aguentar o combate.

– Okay, rapazes, vamos mostrar-lhes o que o nonagésimo quarto Grupo de Bombardeiros sabe fazer.
A tripulação entrou pela porta na fuselagem do B-17. Jack deu uma palmada nas costas de cada homem:

no operador de rádio e no mecânico de voo, no navegador e no copiloto, nos dois artilheiros para as
metralhadoras, um para a cauda e outro para a torre esférica por baixo da fuselagem.

Por último, veio o oficial de artilharia, Charlie de Groot, que colocou o capacete por cima da guedelha
loura.

– Qual devo cantar, Skipper? «Praise the Lord and Pass the Ammunition» ou «The Army Air Corps»?
A primeira canção era uma resposta ao ataque a Pearl Harbor. No dia 6 de dezembro de 1941, Jack e

Charlie haviam descolado da base aérea de Hamilton perto de São Francisco numa esquadrilha de doze
Fortalezas – iam em paz, desarmados. Quando chegaram ao Havai foram surpreendidos pela guerra,
pelos pequenos e ágeis Zeros com as bolas vermelhas nas asas, pelas balas japonesas e pelas bombas
americanas que explodiam em seu redor. Jack ainda via as colunas de fumo negro e o combustível
incendiado num cenário de azuis e verdes tropicais e sentia ainda a confusão, a impotência, a raiva.

Jack e Charlie tinham realizado muitas missões no Pacífico, mas agora estavam em Inglaterra. Jack
piscou o olho ao melhor amigo.

– «Nada irá parar a Força Aérea Americana.»



– Okay, comandante. – Charlie deu uma passa no cigarro e entrou no avião. – «Lá vamos em direção ao
azul» – cantava.

Jack avançou lentamente até ao nariz do avião. Empurrou o colete de salvação amarelo para uma
posição mais confortável sob o para quedas e certificou-se que estava lá. As letras amarelas no nariz do
avião cor de azeitona diziam Sunrise Serenade, uma excelente canção e um nome mais do que adequado
para um bombardeiro diurno.

Apoiou as mãos na anca e inspecionou o campo de aviação, a azáfama coordenada de homens e
camiões, o odor a combustível de avião e a nervosismo. Duas esquadrilhas do 94.º tinham estado a
treinar com o veterano 306.º na base de Thurleigh, enquanto as outras duas aprendiam tudo com o 91.º
Grupo de Bombardeiros em Bassingbourn. O 306.º era o grupo do irmão mais novo de Jack, o grupo de
Walt. Ou melhor, o antigo grupo.

– Pobre miúdo. – Jack mal podia esperar para despejar umas quantas bombas certeiras nos nazis que
tinham posto Walt num hospital de Oxford com o braço direito amputado.

Jack observou os trinta e seis aviões parados em redor da pista de cimento em torno do aeródromo, que
rodeava três pistas de descolagem que se intercetavam. Como comandante de esquadra, era responsável
pelo moral e naquele dia estava no ponto. Se os homens se portassem tão bem em combate como o
haviam feito nos treinos, seria o próximo oficial de operações do grupo. Mal podia esperar. Florescia no
comando – a carga elétrica por conseguir o melhor de homens e máquinas.

Jack estendeu as mãos para a escotilha do nariz e içou-se com um salto. A maioria usava a porta, mas
Jack preferia o desafio da manobra atlética.

Inclinou-se para o compartimento do nariz onde Charlie ajustava o ponto de mira e o navegador,
Norman Findlay, se debruçava sobre os seus mapas. Norman, não Norm.

Depois rastejou de volta pela passagem estreita que levava ao cockpit.
Esquecera-se de rezar. Parou. Era o homónimo do seu pai, a sua imagem, mas o pai nunca se

esqueceria de rezar. Nem Walt, e este era o único Novak que não era pastor. O seu irmão mais velho,
Ray, devia rezar salmos completos de memória, traduzia-os para hebreu para se divertir e para grego e
latim se estivesse entediado.

Mas Jack… que belo pastor se revelara. Fechou os olhos. Senhor, por favor, chefia esta missão. Guia
estas bombas até ao alvo. Mantém-nos a salvo e faz com que os 169 aviões regressem intactos.  Abriu
um olho e consultou o relógio. Tinha de comunicar com a base. Em nome de Jesus, ámen.

*

– Isto é um passeio no parque. – Os olhos castanhos de Bill Chambers brilhavam por cima do rebordo
da máscara de oxigénio.

Jack sorriu para o seu copiloto. O miúdo já tinha apanhado o calão da base.
– Ainda não acabou.
Mas tinha de admitir que assim parecia – tempo perfeito, quarenta quilómetros em território inimigo,

sem fogo de antiaéreas e nem sinal da Luftwaffe. Charlie tinha feito um trabalho fantástico ao bombardear
o campo aéreo de Longuenesse em St. Omer, na França ocupada. O resto da esquadrilha tinha cometido
um erro de principiante ao bombardear demasiado cedo. Em casa, Jack teria de rever os procedimentos.

O sargento Harv Owens, engenheiro de voo, encostou-se à parte de trás do banco de Bill.
– Ei, Billy-boy. O Novak alguma vez te contou o que aconteceu aos seus três últimos copilotos?
– Harv… – avisou Jack.
– Mortos mesmo à frente dele. Os três. Este lugar está amaldiçoado, só te digo.



Jack gemeu. O moral elevado era essencial, não apenas para a paz de espírito, mas também para o
trabalho de grupo, eficiência e para o sucesso.

– Volta para a tua torre, Harv.
O engenheiro resmungou, passou para a plataforma da peça de artilharia na torre e meteu a cabeça na

bolha de acrílico no cimo do avião.
– Isso é verdade? – As sardas sobressaíam na testa de Bill.
Jack verificou os instrumentos e colocou a mão no ombro do rapaz.
– Eu não sou supersticioso e tu também não devias ser. Caso sejas, então lembra-te que estas coisas

acontecem aos três.
– Então estou safo?
Ninguém estava safo, mas Jack deu uma palmadinha na cadeira de Bill.
– Queres trocar de lugar?
– Não, sir.
Jack sorriu e olhou por cada uma das janelas para não perder os oito B-17 da sua esquadrilha de vista.

O litoral serpeava à sua frente. Em breve teria outro perigo. Deixaria a flak1 para entrar em algo pior: o
canal da Mancha. A canção «The Army Air Corps» repetia-se na sua cabeça – «Se queres chegar a velho,
tira o nariz do azul». Jack também mantinha os olhos longe do azul.

Um projétil de antiaérea explodiu numa baforada negra a cerca de trezentos metros por cima das suas
cabeças.

– Oh, não. Flak – alertou Bill.
– Imprecisa e fraca… a melhor.
Harv girou a sua torre com as duas metralhadoras de calibre .50.
– Ei, Adolfo, chamas a isso disparar? Manda os teus rapazes aqui que eu mostro-lhes o que é disparar.
– Acaba com a conversa – ordenou Jack. – Mantém a interfonia desocupada.
Dois rastos de fumo ascenderam quarenta e cinco metros à sua frente. Jack susteve a respiração e rezou

para que o projétil subisse mais. O pior da flak era que não se podia lutar contra ela.
Escutou um ruído e depois viu fumo e chamas. Virou a cabeça para a esquerda. O vidro rachou. O nariz

do avião desceu. Jack puxou a alavanca de comando até o indicador de voo mostrar que estava nivelado,
depois olhou para os instrumentos dos quatro motores – pareciam estar bem. O ar frio assobiava pela
janela superior direita, agora uma boca aberta com dentes brilhantes.

Jack sacudiu pedaços de acrílico do colo.
– Pronto, Bill, não foi assim tão mau, pois… – As palavras flutuaram na sua boca e depois

transformaram-se em bílis.
Bill fitava-o, olhos esbugalhados, vítreos, fixos. Um estilhaço projetava-se da sua têmpora direita. Jack

sentiu um aperto no peito. Meu Deus, outra vez não. Pobre miúdo. Pensava que estava safo.
O corpo de Bill caiu sobre a alavanca de comando fazendo o Sunrise mergulhar.
Jack cravou os pés no chão e puxou os controlos. Nada. Tinha de tirar o peso de Bill da alavanca.
Arrancou o cinto de segurança, correu até lá e empurrou Bill contra a cadeira. Com as costas a segurar

firmemente o corpo de Bill, aplicou toda a sua força na alavanca.
– Harv – chamou, o cabo dos auscultadores e o tubo do oxigénio esticados ao máximo. – Leva o Bill

para a fuselagem. E Charlie? Não vais acreditar nisto.
– Vou já, Skipper.
Mesmo através das interferências da interfonia, a voz de Charlie soava carregada. Jack compreendia,

mas o luto tinha de ficar para mais tarde.
Jack lutava com a alavanca. Tinha de fazer subir o Sunrise. O litoral começava a escapar-se sob o



nariz da Fortaleza e apenas vinte oito por cento dos pilotos sobreviviam a um mergulho no Canal. Jack
não pretendia molhar-se. Nem pensar.

– Harv! – Onde está aquele homem?
Harv levantou os ombros, máscara de oxigénio para o lado, e limpou a boca com as costas da mão.

Como era possível que os tipos maiores e mais duros eram os primeiros a pôr o almoço cá fora quando
viam sangue?

Os ouvidos de Jack zuniam. O seu corpo arqueava e inclinava-se para a frente como se alguém lhe
batesse no traseiro com uma pá gigante.

Desviou-se do painel de instrumentos. O ardor na parte de trás transformou-se em calor, punhais
abrasadores. Jack gemeu e inclinou-se para trás.

Alguém o agarrou por trás.
– Foste atingido, Novak. – A voz de Harv.
– Já percebi.
Jack equilibrou-se e rebolou por cima do assento do copiloto. A sua perna esquerda pendia, o pé

molhado e quente. Um grito escapou à sua guarda, mas não havia tempo para dores. Tinha um avião para
pilotar, uma esquadrilha para liderar. Tomou o peso dos braços e obrigou os dedos borrachosos a
enrolarem-se em torno da alavanca.

– Oficial de artilharia? Ainda está connosco?
– Um pouco abalado – disse Charlie pelo interfone. – Não temos tempo para loopings, Jack.
– Vem cá.
O seu cérebro e a língua pareciam densos, grossos, mas era capaz de fazer aquilo. O seu irmão mais

novo, Walt, tinha aterrado uma Fortaleza com um braço quase arrancado.
Jack lutou contra a vontade que sentia de gritar e pestanejou com força ao olhar para os controlos. O

motor número dois estava a perder pressão de admissão, pressão do óleo – tinha de o desligar e parar as
hélices, rodá-las paralelamente à deslocação do ar para diminuir a resistência. Primeiro tinha de nivelar
o avião, mas a dor agitava-lhe o corpo, os braços, a alavanca.

Charlie rastejou até ao cockpit. Não era grande coisa com os controlos, mas já por três vezes se safara
como copiloto. Sentou-se no lugar do piloto, colocou os auscultadores e agarrou a alavanca de comando.

– Estamos a oito mil pés, Skipper. O que pretendes fazer?
– Deixa-o ficar aí. – Jack tirou a máscara. – Okay, homens, estamos abaixo dos oito mil. Podem tirar…

– Como se chamava? Aquilo que respiravam?
– Tirar o oxigénio, homens – completou Charlie. – Norman, porque não vens para aqui?
Oxigénio. Sim, era isso.
– Oito mil metros. Tenho de ligar os filtros de ar do carburador.
Lembrava-se de «filtros de ar do carburador» mas não de «oxigénio»? Tentou alcançar o interruptor no

painel à sua direita, mas a mão recusava-se a obedecer.
– Harv – disse Charlie. – Tu e o Norman façam os primeiros socorros ao comandante.
– Não. – Jack abanou a cabeça. Os controlos enevoaram-se. – Eu… consigo fazer isto. – Mas a voz

ficava cada vez mais alta e a visão cada vez mais turva.
– Damos-lhe um pouco de morfina, limpamos a ferida e depois volta.
– Desde que… desde que possa voltar…
Os seus lábios formigavam. O seu corpo inclinou-se para trás.

*

Sentiu uma pressão no traseiro – uma dor vermelha e quente, dilacerante, perfurante. Levantou a cabeça



e gritou. Aquilo era pior do que as palmadas do pai ou as vergastadas do avô, e levara bastantes.
– Desculpa, Novak. Tenho de estancar o sangue – disse Joe Rosetti com o seu sotaque de Brooklyn.
Rosetti? O operador de rádio? Jack abriu os olhos. Estava deitado de barriga na sala do rádio, o chão

frio sob a sua face. Como teria ido ali parar? Devia ter desmaiado.
Isso colocava o Charlie aos comandos. E o Norman? Oh, não. Que treino de voo tinha o Norman?
– Motor dois. Rosetti, eles têm de cortar o motor dois. Diz-lhes.
– Rádio para piloto. Novak quer que cortes o motor dois. Okay, eu digo-lhe.
Rosetti ajoelhou-se ao lado de Jack.
– Já foi feito.
A respiração de Jack era acelerada e pouco profunda e tinha um sabor doce nos lábios.
– Como estamos?
– Nada bem. O motor um está a perder óleo. Charlie diz que somos capazes de ter de amarar no Canal.
– Não! – Jack tentou erguer-se, gritou e voltou a deitar -se no chão. – Diz ao Charlie que não. É uma

ordem.
Rosetti passou a informação. Fez-se uma longa pausa.
– Compreendido.
Não, Charlie não compreendia. Como podia ele compreender? Jack nunca lhe contara a história. Nunca

contaria.
Os olhos de Jack fecharam-se e ele mergulhou nas ondas, frias, cinzentas e impessoais.
Catorze anos de idade. Queria impressionar as raparigas, com as suas curvas recém-descobertas a

alongarem-se nos fatos de banho. Podia atravessar o rio San Joaquin a nado. Claro que podia. Não
deviam ser mais de oitocentos metros.

Nada conseguia demover Jack Novak quando metia uma ideia na cabeça.
Nada para além da corrente que vinha de Stockton. Nada para além da maré que o empurrava em

direção à baía de São Francisco. Nada para além da água gelada que vinha da Sierra e lhe esgotava as
forças.

Passou por Antioch levado pela corrente, os seus pedidos de ajuda perdidos por entre os ruídos do
estaleiro, das fábricas de conservas e da fábrica de papel.

Jack escorregou para baixo das ondas, frias, cinzentas e impessoais.
Na água não, Charlie. Faças o que fizeres, não aterres na água.

1 Termo adotado pelos militares aliados para se referirem à artilharia antiaérea alemã. (N. da T.)
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12.º Hospital de Evacuação, Botesdale, Suffolk
14 de maio de 1943

Ruth limpou a lama dos sapatos, entrou na Enfermaria Sete e pendurou a capa. Quem quer que tivesse
escolhido a cor branca para os sapatos das enfermeiras em Inglaterra devia ser avaliado por um
psiquiatra.

A enfermeira da noite, a tenente Florence Oswald, encontrava-se na estação das enfermeiras.
– Ruth, bonita como sempre. – A inveja tingiu de verde a voz de Flo.
– Obrigada – disse Ruth com um sorriso forçado. – Como passaram os homens a noite?
Flo pegou numa prancheta.
– O tenente Ryan teve alta e o tenente Flanders teve febre. E temos um novo paciente. – Os seus

pequenos olhos castanhos brilharam. – Foi atingido no traseiro. Sorte a nossa. É major e é lindo. É claro
que nenhuma de nós terá a menor possibilidade contigo por perto.

Ruth pegou na prancheta e examinou-a.
– Sabes que eu não namoro, Flo.
– Sim, estás só à espera do homem certo.
Ruth bateu com a prancheta na coxa.
– Escuta, sou enfermeira. Estou aqui para tratar os feridos, não para os namorar. Isto é um hospital não

a USO2.
– Bem sei. – Flo contraiu os lábios.
Ruth suspirou, mas pouco lhe importava se as raparigas gostavam dela ou não.
Tinha-se alistado no Army Nurse Corps para alimentar a família, não para fazer amigos.
Abriu a porta da enfermaria cirúrgica dos oficiais onde apenas três camas estavam ocupadas.
Ruth fez uma pequena oração pedindo a rápida recuperação dos homens, nada mais que um hábito, mas

um hábito precioso porque Ma a ensinara, e talvez se rezasse o suficiente…
Senhor, sei que estás aí. Não sou suficientemente boa, mas a  Ma sempre disse que amavas toda a

gente – toda. Então, porque não sinto isso? Quem me dera que me enviasses um sinal…
– Ah, tenente Doherty, é uma lufada de ar fresco.
Ruth acordou dos seus pensamentos, olhou para o rosto vermelho do tenente Flanders e sorriu.
– Bom dia. Ouvi dizer que teve um pouco de febre. Como se sente?
– Melhor. – Olhou de relance para a porta fechada. – Agora que está aqui e a Oswald se foi embora.
Ruth encostou um dedo aos lábios.
– É tenente Oswald, e é uma boa enfermeira.
– Não, a Ruth é que é uma boa enfermeira. Preocupa-se. – Tossiu. Uma tosse profunda, líquida e

ruidosa. – Ontem recebi uma carta da minha namorada.
Ruth mergulhou uma compressa numa tina de água fria que colocara na mesa de cabeceira.
– A Doris? E como está ela?
– Bem. Ocupada com o trabalho na Cruz Vermelha. Tenho muito orgulho nela. Mas… bem, ela ainda

não sabe da minha pneumonia.
Ruth torceu a compressa e alisou-lha sobre a testa.



– Posso ajudá-lo a escrever-lhe uma carta. Dizemos-lhe que não deve preocupar-se porque as
sulfamidas fazem milagres. E pode ser que até fique satisfeita.

Afinal, a pneumonia manteve-o em casa e longe da missão de hoje.
O homem na cama ao lado elevou-se nos cotovelos.
– Outra missão? A vida não é justa. Os outros tipos andam a voar e eu enfiado aqui.
– Não é justa? – Arqueou uma sobrancelha ao tenente Jones, cuja perna estava engessada e pendurada

por fios.
O tenente encostou a cabeça à almofada e gemeu.
– Está bem, eu sei. Pubs e jipes não se misturam. – Praguejou.
– Atenção à linguagem. – Uma voz elevou-se de uma cama do outro lado da sala. – Está uma senhora

presente.
Ruth olhou para a figura comprida deitada de barriga.
– Não faz mal. Eu sei tomar conta de mim. Foi o que fiz toda a vida.
– Não é desculpa – resmoneou. – É falta de educação e pobreza de vocabulário.
Ruth fez um aceno de cabeça ao tenente Jones.
– Melhore esse vocabulário.
– Sim, senhora – disse ele com um sorriso.
Atravessou a coxia até à cama do recém-chegado e leu a ficha presa aos pés da cama.
– Major John Novak Jr. Bem-vindo. É bom ter um cavalheiro entre nós.
– Jack – declarou ele. – O nome é Jack.
Ruth sorriu-lhe mas ele permanecia de olhos fechados. Flo tinha razão, ele parecia ser um homem

muito bonito, de ombros largos, cabelo negro ondulado e bigode bem aparado. Todavia, as caras bonitas
já tinham deixado de a afetar.

Ruth puxou as cobertas para trás e removeu os pensos. Segundo a sua ficha, tinha sido submetido a um
extensa cirurgia no dia anterior para remover os estilhaços do traseiro e da coxa esquerda. Ela suspirou
ao ver tantos pontos. O combate originava as feridas mais desagradáveis.

Apesar dos movimentos suaves, o major Novak ainda gemeu umas quantas vezes enquanto ela o
tratava.

– Tão depressa não me sento.
– Não, senhor, isso é verdade. Vai fazer-nos companhia durante um mês ou mais.
– Um mês? Nem pensar. – Abanou a cabeça na almofada e elevou-se com as mãos. – Tenho de ir.

Tenho de voar.
Ruth empurrou-lhe os ombros e descaiu para cima da almofada.
– Não. Tem de descansar. Tem de curar-se. Como pretende pilotar um avião se não se consegue sentar?
Jack gemeu em concordância.
Ruth verificou o saco de plasma que lhe corria para as veias para substituir o sangue que perdera.
– Como está essa dor, major?
– Médio.
Olhou para a ficha. Tinham passado quatro horas desde a última injeção analgésica. Foi à sala dos

medicamentos buscar um frasco de morfina e uma seringa esterilizada e depois regressou para junto do
seu paciente.

– Foi-lhe receitada morfina. Não vamos esperar até que a dor seja insuportável. Vou dar-lhe outra
dose.

– Gosto de si – afirmou ele.
Ruth espetou a agulha no frasco e virou-o de cabeça para baixo.



– Ai sim?
– Ã-ha. É gentil. Vou casar consigo.
Quantas vezes tinha já escutado aquilo? Ruth soltou uma gargalhada, injetou ar no frasco e puxou o

conteúdo.
– Ora, foi tudo tão rápido. Acabámos de nos conhecer. Ainda nem sequer viu a minha cara.
– Não importa. É amável.
Ruth bateu na seringa com a ponta dos dedos para desfazer as bolhas de ar.
– O casamento é uma coisa séria. Devia fazê-lo com os olhos bem abertos.
O major Novak abriu um olho – azul-violáceo – e sorriu.
– Amável e bonita.
Oh, sim. Ele era lindo. Não que isso importasse.
– Isso é a morfina a falar.
Voltou a fechar o olho e abriu um sorriso ainda maior.
– Gosta da morfina. A morfina é amável.
Os outros pacientes juntaram-se às gargalhadas de Ruth.
– Tem concorrência – declarou o tenente Jones.
Ruth encharcou uma bola de algodão com álcool e esfregou um pedaço de pele da anca, do lado

direito, do major.
– Gosta de morfina, é?
– Mm-hmm.
– Muito bem. Aqui vai a noiva. – Injetou o medicamento e endireitou as costas, projetando o queixo

para cima. – Aquilo que Deus uniu, nenhum homem pode separar.
O tenente Flanders aplaudiu, o tenente Jones cantou a marcha nupcial e Ruth puxou as cobertas até aos

ombros do seu paciente.
– Parabéns, major. E obrigada por ter fornecido o entretenimento de hoje.
Os cantos da sua boca elevaram-se.
– Quer saber uma coisa? Deus ama-a.
Ruth quase deixou cair a seringa vazia. A sua mente retrocedeu até à oração no início do turno.
– Desculpe?
– Ama – repetiu, voz arrastada, olhos fechados. – Deus ama-a de verdade.
Como podia aquele homem saber? Não escutara a sua oração. Não a dissera em voz alta, pois não?
– Mas… porque diz isso?
– É a verdade. Cristo morreu por si. Morreu por todos nós. É tudo o que precisa de saber.

*

Ruth regressou ao quarto no fim do dia, indiferente à omnipresente lama, às filas de barracões Nissen
que desfiguravam Redgrave Park.

Cristo morrera por ela? Era tudo o que precisava de saber?
Então é isso, Senhor? É a resposta à minha oração? Já não ia sendo sem tempo. A Ma disse que

podia pedir-te ajuda sempre que precisasse… Então porque não curaste o  Pa depois da queda?
Porque me tiraste o Pa e a Ma? Porque deixaste…

Ruth cerrou os maxilares. O major Novak estava enganado. Cristo morrera pelo capelão do hospital
com o seu colarinho sempre branco e o sorriso sereno, pela Ma que nunca perdera a fé, nem nas alturas
mais difíceis, pela pequena e inocente Penny Doherty, não pela Ten-Penny, e não pela Ruth.



Um toque no cotovelo fê-la dar um salto. May Jensen olhou para ela.
– Desculpa. Não queria assustar-te.
Porque não podia a companheira de quarto de Ruth deixá-la em paz?
– Não faz mal. Eu, hm…
– Estás bem? – Os olhos quase sem cor de May sondaram-na atentamente.
– Foi um dia longo. – Ruth fingiu um sorriso cansado.
– Precisas de uma boa noite de descanso. Vais entrar? – May apontou para a mansão Redgrave.
Ruth ainda não conseguia acreditar como deixavam uma rapariga de um bairro pobre de Chicago ficar

num lugar assim. Uma grandiosa e branca fachada georgiana erguida na frente de uma casa Tudor
construída em 1545. Tinha um pátio e onze quartos – onze! – e ainda nem sequer havia contado todas as
divisões do andar inferior.

Ruth abriu a porta e esperou que May não reparasse no tremor da sua mão.
– Estou aqui para tratar os doentes, não para namorar com eles. – Flo Oswald encontrava-se no hall

de entrada junto a uma estátua de mármore lascada, as mãos nas ancas quadradas e o peito projetado para
a frente numa posição grotesca. Meia dúzia de enfermeiras ocupava as cadeiras ali dispostas. – Não
preciso de te lembrar que isto é um hospital, não a U-S-O. – Flo acentuou as letras com uma oscilação
exagerada do ombro.

– É típico dela – comentou uma das enfermeiras com uma gargalhada.
– Alguém devia dizer-lhe para deixar de ser tão emproada.
– Tu acabaste de o fazer – declarou Ruth.
Meia dúzia de cabeças viraram-se para ela. Meia dúzia de queixos caíram. O peito de Flo esvaziou-se.
Ruth atirou um olhar gélido ao grupo, desenhou um pequeno sorriso desafiador e dirigiu-se para a

enorme escadaria.
May seguiu-a, absorta ao facto de estar a ser ignorada.
– Disseste mesmo aquilo? Sobre o hospital e a USO?
Ruth virou-se a meio da escada e fitou os olhos brilhantes de May.
– Sim, a citação estava correta.
May desatou a rir
– É assim mesmo. Estou aqui para fazer o trabalho de Deus e irrita-me que as raparigas tratem este

lugar como uma agência de namoro. Dá má imagem a todas nós.
Ruth permitiu-se um ligeiro sorriso. May era a única rapariga que insistia em ser sua amiga, apesar de

muitas rejeições. Embora a persistência de May a aborrecesse, Ruth admirava a sua ética profissional.
No andar superior, no quarto que partilhavam com quatro outras enfermeiras, Ruth recostou-se na sua

cama e puxou de uma caneta e papel.
May sentou-se na cama ao lado de Ruth, despiu a capa e alisou o seu cabelo claro.
– O que vais fazer esta noite?
Ruth mostrou-lhe a caneta.
– Escrever cartas.
– Escuta, eu sei que preferes ficar sozinha, mas a Kate, a Rosa e eu estávamos a pensar ir esta noite a

Bury St. Edmunds ver um filme. Não interessa o que estão a passar… qualquer coisa para sairmos um
pouco deste hospital. Queres vir connosco?

May era uma rapariga simples, quase rústica, e o seu sorriso era cativante. Há quanto tempo é que Ruth
não tinha uma amiga? Dez anos. Dez longos anos. Um anseio tocou-lhe o coração. Não seria bom ter
alguém com quem rir e conversar? Alguém em quem pudesse confiar?

Não. Sempre que confiara em alguém saíra magoada. Para além disso, enquanto as outras enfermeiras



tinham dinheiro para gastar, Ruth tinha uma família para sustentar. As suas tias e tios haviam aberto as
portas das suas casas para receberem as órfãs crianças Doherty, mas não podiam alimentá-los e calçá-
los.

Ruth olhou para o papel em branco.
– Lamento, mas não. Tenho a correspondência muito atrasada.
– Claro, tens uma família grande, não é? Bem, talvez outro dia.
Ruth encostou o bico da caneta ao papel.
– Talvez não – murmurou.

2 United Service Organization; organização sem fins lucrativos que fornece serviços recreativos aos militares. (N. da T.)
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25 de maio de 1943

– Por favor, tenente? Prometo portar-me como um cavalheiro.
– Não duvido, mas, como já lhe disse, não saio com ninguém.
Jack pestanejou. A enfermaria apareceu de lado no seu campo de visão até Jack a endireitar na sua

mente. Já era manhã, e já passava das sete visto a tenente Doherty estar ali. Tinha de ser terça-feira, uma
vez que ela folgava alternadamente aos domingos e segundas. Ali os dias pareciam misturar-se, mas uma
boa maneira de não perder a noção do tempo era manter-se atento aos turnos das enfermeiras e ao modo
como influenciavam o ambiente da enfermaria. A tenente Oswald trabalhava no turno da noite e toda a
gente fazia de conta que dormia para a evitar. Quando a tenente Jensen cobria as pausas durante o dia,
trazia calma e esperança. Mas a competência animada da tenente Doherty tornava-a a preferida de todos.

– Então saltamos o namoro e vamos diretos para o casamento.
Jack resmoneou:
– Deixa a rapariga em paz, Jones.
– Oh, vá lá. Estou só a brincar.
– Não se esqueça que eu sei tomar conta de mim. – A tenente Doherty atravessou a coxia e aproximou-

se da sua cabeceira. – E como se sente esta manhã, major?
– Muito melhor. – Jack rolou, estremeceu com a dor no traseiro e voltou a deitar-se de barriga. –

Exceto quando faço algo estúpido, como isto.
Ruth riu e puxou-lhe as cobertas para baixo.
– Tenha paciência. Não tarda já estará a sentar-se. Agora deixe-me ver como estão essas feridas.
Jack apoiou o queixo na almofada para não ter de a ver trabalhar.
– De todos os sítios idiotas para se ser atingido… Como poderei um dia contar aos meus netos? O meu

irmão perdeu o braço, mas ao menos isso é honroso.
– Oh, que pena. Como foi que isso aconteceu?
– Atingido por um Focke-Wulf 190 nos céus de Bremen. Pilotava um B-17 com a esquadra trezentos e

seis.
– A sério? Tivemos doentes dessa esquadra quando estive colocada em Diddington.
– Agora que penso nisso, ele teve pneumonia este inverno. Talvez o tenha conhecido… Walter Novak.

– Jack espreitou por cima do ombro, mas a visão da bonita enfermeira a tratar-lhe das nádegas
desalentava-o. Voltou a apoiar o queixo na almofada.

– Walter Novak. Não me é estranho. É parecido consigo?
Jack soltou uma risada.
– Nem um pouco, para além do cabelo negro e da constituição. Um bom rapaz. Nunca se teria metido

consigo.
– Hmm. – O som da tesoura no adesivo dizia-lhe que estava quase despachado. – Sim, recordo-me

dele. Tímido, mas muito simpático. Como está ele?
– Vai para casa em breve, mas estou preocupado. Anda deprimido. Perdeu o braço, não pode voar e a

rapariga que ama vai casar com outro.
– Oh, que pena. – A tenente Doherty puxou as cobertas para cima. – Não seguiu o meu conselho.



– Conselho?
Ruth sentou-se na cama vazia ao lado.
– Para lhe dizer o que sentia. Tinha tudo a ganhar e nada a perder.
Jack rolou para o lado direito e apoiou-se no cotovelo, o que era desconfortável mas não doloroso.
– Eu disse-lhe a mesma coisa, mas não o fez. O orgulho obstinado dos Novak.
– Hmm. – Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e arrumou o material. As suas mãos estavam sempre

ocupadas, mas ela nunca deixava de ouvir, de estar atenta. – Tem dois irmãos, não é verdade? São todos
assim?

– Mais ou menos. O Ray é o menos teimoso. Tem o verdadeiro coração de um pastor.
– E o Jack não? Obriga sempre os homens a comportarem-se.
Jack brincou com o cobertor de lã castanho.
– Não sei. Não sou um pastor nato como Ray. Ele fica todo animado a escrever sermões. Eu não. Tenho

de me esforçar. Essa foi uma das razões por que me alistei no Air Corps depois de sair do seminário.
– Uma das razões? E qual é a outra? – Fitou-o por entre as pestanas negras.
Caramba, ela era gira. Abriu um sorriso largo.
– Tinha de voar.
A sua atenção concentrou-se de novo na gaveta.
– E depois da guerra? O que fará?
Depois da guerra? Jack não pensava muito nisso, não queria fazê-lo. Embora os rostos de quatro

copilotos mortos flutuassem na sua mente, não trocava de profissão com ninguém. Fizera missões
antissubmarino com o 7.º Grupo de Bombardeiros em Pearl Harbor, depois missões de reconhecimento
sobre a Nova Guiné e as ilhas Salomão com o 19.º Grupo de Bombardeiros em Townsville, na Austrália,
mas, quando a sua esquadra cansada da guerra regressou a casa, Jack rejeitou um aborrecido cargo de
instrução, tal como Ray fizera, e voltou a voluntariar-se para o combate.

– Depois da guerra? – Jack suspirou. – Talvez esteja pronto para assentar num pequeno e simpático
presbitério e escreva textos eruditos, mas arrebatadores.

– Tenho a certeza de que se sairá muito bem. – As suas sobrancelhas desenharam uma linha enquanto
dispunha rolos de gaze. – O seu irmão Ray… é um cavalheiro também, não é?

– Sim. – Mudou a posição do cotovelo para que o braço não ficasse dormente.
– Vejam só… três numa família. Quero dizer, o major e o seu irmão foram das poucas pessoas que não

tentaram meter-se comigo. Eu… bem, agradeço. – Continuava a mudar coisas no interior da gaveta, mas
esta já devia estar mais do que organizada.

– Não tem de quê. – Jack observou a mudança no seu comportamento; não era a sua habitual mistura de
simpatia e retraimento. Parecia pequena e vulnerável. – Deve incomodá-la. Parece que todos os dias há
alguém que a convida para sair.

– Pelo menos uma vez por dia. – Fechou a gaveta e o seu sorriso confiante regressou. – E não passa
uma semana sem que um qualquer desgraçado declare o seu eterno amor por mim. E o mês não fica
completo sem uma proposta de casamento.

Jack riu.
– Ainda bem que não sou dessas coisas.
– Não é? Olhe que já fez o pedido.
– O quê? – Deixou cair o queixo.
– Não faz mal. – A tenente Doherty tirou um termómetro do bolso e introduziu-o na boca escancarada

de Jack. – Foi no primeiro dia e estava cheio de medicamentos.
– Exculpe – pronunciou com o termómetro na boca.



Que outras idiotices teria ele dito?
– Está desculpado. – O brilho nos olhos dela dizia-lhe que era sincera.
A tenente Doherty tomou notas na prancheta enquanto o mercúrio subia e Jack olhou em redor do

barracão Nissen, que se assemelhava a uma lata gigante serrada ao meio. Havia quatro fogões a carvão e
dez camas de cada lado, oito das quais estavam ocupadas. Jack não se importava com a atenção extra.
Assim que a tenente Doherty retirou o termómetro, Jack bebeu um gole de água para tirar o sabor a álcool
da boca.

– Já chega de falar dos Novak. Como são os Doherty?
Ela observou o valor no termómetro.
– Não creio que tenhamos uma característica unificadora, exceto que todos trabalhamos arduamente.
– Os seus pais deviam ter sido excecionais. – Ela falava sempre deles no passado, por isso já deviam

ter falecido.
– Foram mesmo. – A tenente Doherty esfregou a ponta da prancheta com o dedo. – O Pa trabalhou na

fábrica até cair e partir as costas em mil novecentos e trinta e dois. Detestava ser inválido e isso acabou
por matá-lo… um coágulo no pulmão. E a Ma trabalhou até morrer. Faleceu dois anos depois do Pa,
mesmo antes de eu terminar o curso de enfermagem.

Jack encostou a face na almofada.
– E os filhos?
– Bem, eu sou a mais velha. Três de nós estão por conta própria. Ellen casou e tem dois filhos e o

Harold está na marinha. Os outros quatros estão com tios e tias, separados, mas não tive outra escolha.
– Oh! – Porque tinham os Doherty tanta tragédia nas suas vidas e os Novak tão pouca?
– Mas o Chuck termina os estudos no próximo ano. Depois só terei o Bert, a Anne e a Maggie para

sustentar.
Os miúdos teriam todos aquele deslumbrante cabelo castanho-avermelhado? Jack observou o modo

como ela o usava apanhado por baixo do chapéu de enfermeira.
– Agora já sei o nome de todos os miúdos Doherty, exceto o seu. Qual é o seu primeiro nome?
– Para si? – pestanejou profusamente. – Pode chamar-me tenente.
Ele deixou escapar uma gargalhada e fez-lhe continência. Ela era sem dúvida a mulher mais atraente

que alguma vez tinha conhecido.
Ruth pegou-lhe no braço e enrolou-lhe a manga do medidor de tensão.
– Eu sei que vocês, pilotos, são descontraídos uns com os outros, mas eu prefiro o respeito militar.
– Entendo. Mantém a distância profissional.
Ela parou o que estava a fazer e fitou-o.
– Sim. Isso é importante.
– Compreendo.
Com tantos homens atraídos por ela, necessitava de alguma privacidade. Jack manteve-se em silêncio

enquanto ela lhe media a tensão arterial e as pulsações. Ao contrário das outras enfermeiras, que olhavam
para os relógios de pulso, a tenente Doherty olhava por cima do ombro para o relógio de parede. Quando
se virou, a manga branca do seu uniforme subiu um pouco, revelando uma cicatriz em forma de meia-lua
no pulso, onde deveria estar o relógio. Jack tinha a sensação que o decoro militar o proibiria de fazer
perguntas sobre aquilo e que o melhor seria manter-se fiel ao tema da família.

– Então como é a Doherty mais nova? – perguntou Jack assim que ela terminou.
O sorriso caloroso tornava-a ainda mais bonita.
– A Maggie fez onze anos em abril. Recebi uma carta dela ontem. Nem acredito como está já tão

crescida. Escreveu uma carta muito bonita e a caligrafia é admirável. Quer ver?



– Claro. – Sorriu ao ver o seu orgulho de irmã.
A tenente Doherty tirou uma carta do bolso do uniforme e ajoelhou-se junto à cama. Jack içou-se num

cotovelo para ver, e para estar ao nível dos olhos dela, para variar.
– Leia este parágrafo. – Apontou para o meio da página. – Descreve a professora tão bem que quase

sinto o cheiro do pó do giz.
Porém, Jack olhou para o cimo da página onde se lia «Querida Penny». Bateu levemente no nome com

a ponta do dedo e mostrou-lhe um sorriso presumido. Ela estremeceu como se a carta a tivesse
esbofeteado na cara.

– Não se preocupe – disse ele em voz baixa. – Eu não conto a ninguém.
– Já não uso esse nome. Detesto-o.
– Por causa do cabelo? – Não tinha um tom de cobre, era mais como a secretária de cerejeira na saleta,

em Antioch, mas os miúdos nunca deixavam de troçar.
– Não, é só que…
Jack nunca a tinha visto perturbada, uma peculiaridade que considerava encantadora e atraente.

Mostrou-lhe um sorriso encorajador.
Ela fechou os olhos e inspirou profundamente.
– Está bem. – A voz dela era quase um sussurro e inclinou-se um pouco mais. – O meu nome é

Penelope Ruth, mas sou apenas Ruth desde que saí de casa. Prefiro.
– Ruth. – Saboreou o som do nome e a presença do rosto dela tão perto do seu. – Assenta-lhe bem.
– Sim?
Jack anuiu, mantendo o contacto visual.
– Quando foi a última vez que leu o livro de Ruth na Bíblia?
O olhar dela foi pousar na carta.
– Oh, já faz algum tempo.
– Leia-o de novo. Ela é fascinante. Determinada, leal à família, trabalhadora e amável. Tal como outra

Ruth que eu conheço.
A Ruth que ele conhecia voltou a olhá-lo nos olhos, as sobrancelhas arqueadas. Um anel de ouro

rodeava as pupilas dos seus olhos azuis e Jack acreditava que um anel de ouro rodeava também o seu
coração. Queria ser o homem que o alcançava.
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5 de junho de 1943

Ruth guardou a carta da tia Pauline no bolso da capa, passou pelas meticulosas filas de abrigos Nissen e
encostou a palma da mão à testa. Como iria conseguir?

Redgrave Hall erguia-se a oeste, mas Ruth dirigia-se para sul pela estrada que as ambulâncias
percorriam e entrou num pequeno prado arborizado, e num outro mundo. Como podia uma família ser
dona de tanta terra? Estábulos, jardins, pavilhão de caça, canis, e até – imagine-se – uma estufa só para
laranjeiras.

Se Ruth tivesse aquele tipo de recursos não estaria numa situação crítica. Quando o Congresso
duplicara o salário das enfermeiras militares em dezembro, pensara que os seus problemas tinham
terminado. Nem mesmo a tia Pauline poderia queixar-se de quarenta e dois dólares por mês. Por certo
isso era mais do que suficiente para alimentar e vestir uma menina de onze anos.

Contudo, a tia Pauline parecia nunca estar satisfeita.
Ruth sentou-se na relva junto ao lago. Abraçou os joelhos, encostando-os ao peito, a sua capa azul

escura protegendo-a do frio.
No passado sempre havia conseguido uma prorrogação de alguma forma. A tia Pauline tinha feito

queixas na primavera de 1941, mas quando Harold se alistou na marinha, Ruth pode dividir o seu salário
por quatro ao invés de cinco. Mais queixas na primavera de 1942, seguindo-se um pequeno aumento em
junho. Mais agitação no outono e um aumento generoso em dezembro.

Mas e agora? De onde viria o dinheiro? As promoções eram escassas no Army Nurse Corps e, com
vinte e três anos, Ruth era demasiado jovem e inexperiente para ser enfermeira-chefe.

Sempre resolvera os seus problemas, mas agora ansiava por conselhos e não parava de pensar no
major Novak.

O que tinha aquele homem? Pensava nele com demasiada frequência. Graças a Deus que teria alta no
fim do mês e nunca mais voltaria a vê-lo. Entretanto, podia partilhar o seu problema com ele. Podia ser
pastor, mas não diria nada de banal sobre esperar pela ajuda do Senhor. Ela não se podia dar ao luxo de
esperar.

O seu estômago retorcia-se como o lago à sua frente. Quanto tempo ainda teria? A carta daquele dia
trazia queixas do custo de vida. O descontentamento da tia Pauline iria aumentar de tom – os sacrifícios
que fazia, não sabia quanto mais tempo conseguiria aguentar, se Ruth poderia enviar mais dinheiro? Por
fim, viria a ameaçadora declaração – seria uma pena mandar a Maggie para o orfanato.

Ruth nunca a testara para além da ameaça do orfanato. Seria a tia capaz de cumprir a ameaça? Quanto
tempo ainda teria?

Agarrou as pontas da capa. Fosse como fosse, nunca deixaria um Doherty ir parar a um orfanato.
Nunca.

– Boa tarde, Ruth.
Olhou por cima do ombro. May Jensen olhava-a de cima, desenhada em silhueta contra o céu.
– Olá – cumprimentou Ruth num tom muito pouco convidativo.
– Adoro este lugar. Não é lindo? – May sentou-se a dois metros de Ruth e encostou-se a uma árvore.
– Venho aqui quando quero estar sozinha.



– Faz de conta que não estou aqui. Trouxe uma revista, o último número da Army Nurse. Já o leste?
– Não. – Virou-se para observar as pequenas ondas na superfície do lago e para impedir a continuação

da conversa. Tinha de matutar no seu problema.
Não havia mais ninguém que pudesse albergar Maggie. Onde iria Ruth arranjar o dinheiro? Não tinha

nenhum produto nem serviço nem a menor inclinação para o negócio. Nunca mais.
Se ao menos conseguisse segurar a tia Pauline durante mais um ano até o Chuck terminar os estudos e

então só teria de dividir o ordenado com as outras três crianças.
Se ao menos Harold contribuísse com o seu ordenado da marinha. Ruth apoiou o queixo nos joelhos.

Isso não iria acontecer. Cinco dólares aqui, dez dólares acolá. E Ellen com um marido indolente que não
era sequer capaz de sustentar a própria família não podia contribuir. Para além disso, Ellen considerava
a responsabilidade financeira de Ruth um fardo justo.

– Hmm. Isto é muito interessante.
Ruth fez uma careta. O que levaria as pessoas a pensar que toda a gente queria saber o que elas

estavam a ler?
– Se puderes, lê este artigo sobre enfermeiras de voo.
– Sim? – Ruth tinha de admitir que aquele tema a fascinava pela aventura, independência e

responsabilidade. Claro que as evacuações aéreas tinham mais detratores do que defensores e só tinham
sido utilizadas em ocasiões isoladas.

May segurou a revista.
– Fala da conclusão do primeiro curso na Escola de Evacuação Aérea no Aeroporto Bowman, no

Kentucky. Trinta e nove enfermeiras de voo. O major-general David Grant, o cirurgião do ar, estava lá.
Ficou furioso por ninguém ter planeado dar-lhes asas, por isso colocou as suas próprias asas na aluna de
honra e ordenou que fossem dadas asas a todas as enfermeiras de voo.

– Uau. – Grant tinha já ganho a admiração de Ruth pelo seu apoio às enfermeiras, e isso vindo de um
médico. – Com ele a bordo, pode ser que a evacuação aérea consiga descolar.

– Não seria fantástico? É um grande avanço para a enfermagem.
Ruth deixou cair os joelhos para o lado para conseguir olhar para May.
– Consegues só imaginar? Um avião cheio de doentes, uma enfermeira e um ajudante. Se algo corre

mal, é a enfermeira que resolve o problema. Não há médico para consultar.
– Nenhum médico para dar ordens.
– Parece um sonho. – Ruth e May riram em coro e o peito de Ruth contraiu-se. Como se tinha ela

deixado arrastar para uma conversa amigável?
– E essa não é a única vantagem. Olha aqui. – May passou uma página e virou a revista. – Podem usar

calças e fatos de voo. Não ficam giras? Isso tudo e subsídio aéreo.
– Subsídio aéreo?
– Por ser um trabalho perigoso. Sessenta dólares por mês.
– Sessenta dólares? – Ruth esticou a mão para a revista. – Posso… posso ver?
– Claro. – Deu-lha. – A mim não me aceitavam. Sou muito baixa. Mas parece divertido.
– Sim. Muito divertido.
Sessenta dólares divididos por quatro significaria quinze dólares extra por mês por criança. Isso iria

calar a boca da tia Pauline. Sim, era perigoso, mas tinha os dez mil dólares do seguro de vida de
soldado, que chegariam para cada criança até completarem os estudos.

Passou outra folha. Requisitos, requisitos. Ali estavam: um metro e sessenta a um metro e oitenta,
cinquenta a sessenta e um quilogramas, vinte e um a trinta e seis anos de idade, enfermeira licenciada
pelo Army Nurse Corps, pelo menos seis meses num hospital militar. Sim, cumpria todos esses



requisitos. Depois teria de passar num exame físico de classe III. Seria difícil, mas Ruth era saudável e
forte. O requisito seguinte era a vontade de estar em zonas de combate. Porque não? Sobrevivera a
Chicago durante a Grande Depressão. E o último requisito: o desejo de voar.

Desejo de voar? Nunca antes voara. Estava disposta a voar, mas o desejo era diferente, mais forte. O
major Novak possuía-o. Os olhos dele brilhavam quando falava de aviões e de voar. Dava a impressão
de ser uma coisa excitante, sedutora e libertadora.

Ruth olhou para cima. A leste, um vermelho intenso tingia as nuvens e, no horizonte a oeste, uma chama
laranja parecia abrir um buraco por entre a nebulosidade. Como seria vogar por cima das nuvens, entre
as cores, estar longe da terra e dos seus problemas nem que fosse apenas por algumas horas?

Apertou a revista: a sua esperança, a sua solução. Sim, desejava voar.
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23 de junho de 1943

A cadeira de rodas estremecia enquanto avançava. Jack inclinou-se para a frente para sentir o vento e
mudou o peso para a perna direita, reduzindo assim o impacto dos solavancos nas feridas.

– Mais depressa, Charlie. Quero levantar voo.
– Se andar mais depressa ainda te arranco os pontos. Não quero ficar sob o fogo da tua enfermeira.
– A tenente Doherty? Apanho com a antiaérea dela de bom grado. Ela é o máximo.
Charlie travou a cadeira a tempo de evitar a colisão com um enfermeiro.
– Não tens emenda. Pobre rapariga.
– Ela sabe tomar conta dela.
Por muito que apreciasse o ar fresco e as visitas de Charlie, preferia que fossem curtas para regressar

o mais rápido possível para a companhia de Ruth. Sim, respeitava o desejo dela de ser tratada por
tenente Doherty, mas pensava nela como Ruth.

– Queres saber as últimas da nova base? – Passando pelo último barracão Nissen, Charlie conduziu a
cadeira de rodas até uma zona de relva.

– Claro. Encosta aí e deixa-me sair desta coisa.
Jack ignorou a oferta de ajuda de Charlie e içou-se para fora da cadeira, ficando de pé. Uma tontura e

uma pontada de dor obrigaram-no a respirar fundo. Soltou o ar lentamente. Quanto mais depressa se
pusesse a andar, mais rápido voltaria para o combate e mais depressa poderia implementar o seu plano
com Ruth.

– Então como está Bury Saint Edmunds?
– Bem. Ainda não acredito que ao início nos puseram em Earls Colne. As pistas não são

suficientemente longas para os B-17.
– Típico do exército. – Jack cerrou os dentes e deu um passo, depois outro.
Charlie mantinha-se ao seu lado.
– Fácil de resolver. Earls Colne era melhor para bombardeiros médios, por isso trocámos com os B-26

Marauders de Bury. É uma boa base e a aldeia tem tudo o que os homens precisam: lojas e pubs e
ambiente, e até uma abadia em ruínas.

– O local preferido do pessoal do hospital. – Jack sorriu e continuou a andar.
A aldeia e a base aérea ficavam a cerca de vinte e quatro quilómetros a sudoeste do hospital. Assim

que tivesse alta, planeava visitar os homens hospitalizados todas as semanas, e até seria capaz de os
visitar aos domingos, quando poderia prestar culto no hospital com um capelão seu conhecido. Se por
acaso encontrasse Ruth, melhor ainda.

– Ontem chegou o novo comandante.
Jack virou-se demasiado rápido. Estremeceu com a dor e com o brilho travesso no olhar de Charlie.
– E quanto tempo ias esperar até me contares?
– Até agora. É o coronel Frederick Castle.
– Castle. Hmm. Como é ele? – Jack voltou-se para contornar a cadeira de rodas.
Charlie sentou-se na relva e esticou as suas pernas curtas e fortes à frente dele.
– Não devias julgar por ti mesmo, Skipper?



– Sim, mas toda a informação é útil.
Charlie tirou um cigarro e encaixou-o entre os lábios.
– Jovem. Trintas e poucos. É afilhado do Hap Arnold.
– O quê? – Jack fitou o amigo. – Hap Arnold? O comandante de todas as forças aéreas do exército?
Charlie acenou afirmativamente com a cabeça.
– O afilhado dele.
– Ena.
Jack prosseguiu a sua caminhada. O coronel seria intocável se surgisse algum problema. Por outro

lado, se Jack agradasse a Castle, também agradaria a Arnold.
– De West Point. Os homens estão delirantes.
– Aposto. – A última coisa que os pilotos queriam era aparência e cerimónia.
– Quem eles detestam mesmo é o comandante da logística.
– Deixa-me adivinhar. Não tem experiência de combate e tem mais jeito para a logística do que para as

pessoas.
– Então, Novak, espera para poderes formar a tua própria opinião.
– Não te preocupes. Sabes que lhe darei uma oportunidade. – Jack rodeou a cadeira, saboreando a

sensação do movimento dos músculos. – Para além disso, consigo trabalhar com toda a gente. Só tenho de
saber a melhor maneira de lidar com os meus homens.

Se Castle se revelasse impopular, o trabalho de Jack tornar-se-ia mais desafiante, fazendo cumprir as
regras e ao mesmo tempo mantendo o moral em alta.

Jack juntou as mãos por cima da cabeça e esticou os braços bem para cima. Sabia bem.
– E como está o Babcock a safar-se com a minha esquadra?
Charlie riu e o cigarro abanou nos seus lábios.
– Não suportas mesmo ter alguém no teu lugar, não é?
– Desde que ele saiba que é temporário.
Mais gargalhadas.
– Temporário na nossa esquadra, mas tenho a certeza que o Castle lhe dará outra. Dos quatro

comandantes de esquadra, já perdemos dois, mais o Skipper que está agora no hospital. E o Babcock
conseguiu manter o moral mesmo depois do Nonagésimo Quarto ter perdido dezasseis aviões em nove
missões.

Jack rodou os braços para trás.
– Ele é assim tão bom?
– É. – Havia diversão na face rechonchuda de Charlie. – É um bom piloto e um líder nato. Sabias que o

pai dele é membro da Câmara dos Representantes?
Jack resmungou.
– Não, não sabia.
– Nunca ouviste falar do «Baby-Face» Babcock?
– Um assim todo exaltado, do Indiana?
– De Illinois.
– «Baby-Face» Babcock? Não é nada parecido com ele. – Como podia um pastor de uma terrinha

esquecida da Califórnia competir numa promoção com um político de Washington? – Um político. Bolas.
– Não te preocupes. Não tardas a ter a tua esquadra de volta. Para além disso, ele é bom, mas não tão

bom como tu, Skipper.
Jack sorriu. Como sempre, a mira do oficial de artilharia era perfeita.
– Tens andado a aprender com o político?



– Temos de sobreviver a esta guerra.
– E eu tenho de voltar a ela. – Jack sentou-se na cadeira de rodas. – E para isso preciso dos cuidados

de uma boa enfermeira. Leva-me para casa, Skipper.
– Ei, essa frase é minha.
Charlie empurrou a cadeira e deixou que tomasse alguma velocidade. Jack gritou de alegria enquanto

corriam a caminho da enfermaria sete.
Quando chegaram, Ruth encontrava-se a avaliar uma ficha juntamente com a tenente Jensen no outro

extremo do barracão. Ruth já devia ter regressado do seu intervalo. Agora podia apresentar Charlie à
tenente Jensen. Jack saiu da cadeira e fez sinal a Ruth para que viesse ter com ele. O olhar dela oscilou
dele para Charlie, e depois de volta para ele, e levantou uma mão. Mais tarde. O que significava nunca.

– Bolas, as enfermeiras aqui são um pouco assustadiças – comentou Jack.
– Eu tenho esse efeito nas mulheres. – Charlie despediu-se apertando a mão de Jack.
Depois de Charlie ter saído, Jack gemeu cada passo até chegar à cama e encostou-se à estrutura de

metal da cabeceira. Não estava nada confortável, mas gostava de observar Ruth enquanto esta trabalhava.
Riu. O doente apaixonar-se pela enfermeira tinha de ser o cliché mais antigo da história.

Desde que lhe falara do seu plano de a visitar aos domingos, o comportamento dela havia mudado.
Sim, não tardaria a vir ter com ele para a rotina habitual, mas executava-a de uma forma mais seca.
Depois conversaria com os outros doentes, com todos menos com ele. Passariam horas até conseguir
atraí-la para uma conversa.

Talvez tivesse percebido que ele estava apaixonado por ela. Mas porque haveria isso de a aborrecer?
As paixões nunca a perturbavam. Ou, quiçá, também estivesse a apaixonar-se por ele.

Jack sorriu e pegou num livro que tinha na mesa de cabeceira para parecer que estava ocupado. Sim,
isso devia perturbá-la, ela que nunca saía com ninguém.

– Está de muito bom humor, major. – Ruth encontrava -se aos pés da sua cama, prancheta encostada ao
peito.

Devia ser simpático ouvi-la chamar-lhe Jack. Pousou o livro sobre a mesa.
– Tive uma visita simpática do Charlie e o doutor Hoffman diz que terei alta para a semana.
– Deve estar satisfeito.
– Gostava que tivesse sido mais cedo, para poder ter visto o Walt, antes de ele ter ido para casa, mas,

sim, estou contente. E a tenente? Vai sentir a minha falta? – Piscou-lhe o olho.
– Terrivelmente – respondeu ela, revirando os olhos. – Deite-se de barriga, por favor. Tenho de lhe

mudar os pensos.
O silêncio de Ruth durante o exame intrigou Jack, mas não ia deixá-la ignorá-lo. A tesoura não tardou a

alertá-lo que estava despachado.
Jack sentou-se.
– Não terá oportunidade de sentir a minha falta. Assiste ao serviço religioso aqui, por isso irei vê-la

aos domingos, se não estiver a voar.
– Isso é verdade. – Olhou para a prancheta e pestanejou.
– O que faz aos domingos à tarde?
Ruth fulminou-o com o olhar.
– Eu não saio com ninguém, major.
Ele soltou uma gargalhada.
– Oh! Não estava a convidá-la para sair. Já sei que não o devo fazer.
Aquela mulher exigia uma abordagem indireta, criativa e estratégica e encontrara a cúmplice ideal na

tenente May Jensen.



– Ótimo – declarou Ruth com um suspiro. – Conto consigo para ser mais sensato do que os outros.
Não mais sensato, apenas mais subtil.
– Desculpe. A minha pergunta foi mal entendida. Queria perguntar-lhe o que faz para se divertir. Não

sai e nunca fala dos seus amigos.
– Para me divertir? – Ruth inclinou a cabeça e encolheu os ombros. – Leio. Vou passear. Trato de

alguns assuntos às segundas-feiras. Vou ao cinema quando me sobra dinheiro.
Sim, tinha-a agitado novamente.
– Sozinha – declarou.
Ela contraiu os maxilares.
– Sim, sozinha. Não sinto necessidade de me defender.
Se não tivesse cuidado, ainda se despenhava antes da descolagem. Suspirou, afastou as pernas para o

lado e fez-lhe sinal para que se sentasse.
– Não era minha intenção atacá-la. Não vejo nada de mal em fazer essas coisas sozinha. Vá, agora

sente-se.
– Tenho trabalho para fazer.
Jack fitou-a por baixo das sobrancelhas. Ruth já havia terminado as suas rondas e tinha tempo de sobra.

Bateu no colchão.
– Vá lá, minha filha. Sente-se e converse com o pastor Novak.
Um sorriso aflorou-lhe aos lábios.
– Vai aconselhar-me?
Jack gemeu.
– Se visse as minhas notas do seminário, não pediria conselhos.
Ela sentou-se, mas na cama vazia à sua direita.
– Então é um piloto excecional mas um pastor medíocre?
– Uh, uh. – Abanou o dedo à frente dela. – Estávamos a falar de si.
– Sobre eu ser tão estranha? – Os olhos dela brilharam. – Ainda não tinha percebido? Os homens

adoram-me, as mulheres odeiam-me e, sim, vejo a correlação.
Ele riu.
– A tenente Jensen não a odeia.
– Ela também é estranha.
– Parece-me ser uma boa amiga para si, mas repudia-a.
Jack entrelaçou os dedos atrás do pescoço e encostou-se à estrutura de metal da cama.
– E é uma mulher atraente, mas não namora.
– Nunca o fiz.
– Nunca? Nunca teve um namorado?
Ruth enrolou uma madeixa de cabelo atrás das orelhas.
– Bem, tive namorados na escola...
O queixo de Jack descaiu e não conseguiu fechá-lo.
Ruth endireitou as costas.
– Estou dedicada ao meu trabalho e à minha família. Namorar iria interferir. Para além disso, se

casasse, não poderia tomar conta da minha família. Assim, para quê namorar?
Jack pensou em várias respostas: o amor enriquecia a vida de qualquer um, um marido carinhoso

sustentaria a família dela, ele podia mostrar-lhe como era fantástico – mas a pergunta era retórica. Tinha
de haver mais qualquer coisa, por certo algum idiota lhe partira o coração, mas, até que confiasse nele,
tinha de aceitar a história como a contava.



– A sua família tem muita sorte em tê-la. Tenho a certeza que o seu trabalho árduo será recompensado
um dia. – Jack deixou o seu olhar demorar-se no dela até ela o desviar.

Sim, a tenente Ruth Doherty era um desafio, mas Jack adorava desafios.
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Domingo, 4 de julho de 1943

Ruth encontrava-se sentada na cama com a farda azul vestida e a sua pequena Bíblia de capa preta aberta
no livro de Ruth. De novo.

Desde que o major Novak lhe sugerira o livro, havia-o lido diariamente. Havia algo naquela história
que a sensibilizava como nada na Bíblia alguma vez o fizera. Aquela Ruth sofrera a dor da perda,
agarrara-se à família e vivera como uma estrangeira, mas ainda assim Deus dera-lhe Booz para tomar
conta dela, Booz para manter os homens na linha.

O major Novak mantinha os homens na linha.
Afastou aquela memória da sua mente e concentrou-se no verso 12 do capítulo 2, onde Booz dizia a

Ruth: «O Senhor te pague por todo o bem que fizeste; que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te
acolheste, te dê a recompensa merecida.»

O refúgio da segurança acenava-lhe, mas para entrar nesse refúgio era necessária confiança e, embora
Ma sempre tivesse dito que Deus era digno de confiança, Ruth não partilhava dessa opinião. Deus não
tinha ajudado a Ma a manter o frasco do dinheiro dos Doherty cheio nem pagara as propinas da escola de
enfermagem. Fora Ruth quem fizera isso.

– Pronta para a missa?
A voz de May Jensen assustou Ruth e esta fechou a Bíblia.
– Oh, ainda não. – O convite para irem juntas pairava no ar e Ruth precisava de o repelir. – Vai indo.
– Está bem. Eu guardo-te um lugar.
E como poderia Ruth evitar sentar-se ao lado de May? Suspirou e abriu novamente a Bíblia. Embora

tivesse memorizado o verso, precisava de o ver escrito, de ver a prometida recompensa pelo trabalho
árduo. «Tenho a certeza que o seu trabalho árduo será recompensado um dia», havia dito o major Novak.

Ruth gemeu. Ele não era o seu Booz. Ela não tinha um Booz.
Levantou-se para apalpar as meias que havia estendido numa corda presa entre dois candelabros de

parede. Não, ainda estavam húmidas, como tudo o resto em Inglaterra. Tinha de ser muito palerma para
deixar um doente afetá-la daquela maneira.

O major recebera alta há uma semana, mas ela passava a vida a olhar para a cama dele, agora ocupada
por um oficial de artilharia com uma leve queimadura de gelo, e a lembrar-se do seu humor, inteligência
e cavalheirismo. Naquele dia ele ia estar na igreja. Porque não podia ele ser um bom doente e
desaparecer depois de receber alta?

Ruth apalpou outra peça de roupa que estava igualmente húmida. O que se passava com ela? Os pilotos
atraentes eram tão comuns ali como a lama, as bicicletas e a carne seca fatiada.

Porque perdia ela tempo a pensar nele? Mesmo que ele fosse um homem normal, namorar era
impensável. Mas ele era melhor do que normal. Era um pastor, pelo amor de Deus. Um pastor com Ten-
Penny Doherty?

Uma risada ecoou pela camarata. Tapou a boca com a mão, mas não havia ali ninguém.
Ruth agarrou na Bíblia e dirigiu-se para o corredor. Com o major ou sem o major, assistiria aos

serviços religiosos de domingo, tal como prometera à mãe antes da sua morte. Na igreja escutava os
hinos que a mãe costumava cantarolar. Na igreja escutava a escrituras que a mãe tinha por hábito recitar.



Na igreja conseguia ver o rosto da mãe iluminado, mesmo no desespero mais profundo.
Ruth abriu a porta grande da entrada e a luz do Sol trouxe-lhe lágrimas aos olhos. Ma sentia paz e

alegria porque amava o Senhor e o Senhor amava-a. Ma era boa, mas Ruth era…
«Mas é assim que Deus demonstra o seu amor para connosco: quando ainda éramos pecadores é que

Cristo morreu por nós.» Era o verso preferido de Ma. Ruth irritou-se. Não era o seu. Pouco importava
quantas vezes tinha rezado por perdão, o seu pecado e castigo pendiam pesadamente sobre a sua cabeça.
Deus não a amava. Nunca o tinha mostra do…

Cristo morreu por si. É tudo o que precisa de saber.
Resmungou e acelerou o passo. O major Novak, a May Jensen, o Senhor Deus – porque não a deixavam

em paz?
Não teria tanta sorte.
Assim que entrou na capela, também ela instalada num barracão Nissen, May apareceu vinda do nada,

pegou-lhe no braço e arrastou-a pela coxia.
– O Jack guardou-nos dois lugares
– O Jack?
– O major Novak.
Sabia muito bem disso, mas desde quando May o tratava pelo primeiro nome? May conduziu-a até ao

lugar que Ruth costumava ocupar e o major Novak levantou-se e sorriu a ambas. Como se tinha ela
deixado distrair do seu objetivo de evitar a companheira de quarto e o seu antigo doente? Como, como,
como?

O major já era atraente o suficiente em pijama, mas de farda… Bolas, não era justo. A camisa e a
gravata cor de caqui, o casaco e as calças castanhas, a folha de carvalho dourada nos ombros, as asas
prateadas e a fila de medalhas ao peito tornavam qualquer homem mais bonito, mas aquele homem não
precisava de ajuda.

Pior, pressentiu uma mudança, uma perturbadora mudança de posição. No hospital, ela estava acima
dele, mas ali ele estava acima dela e a inversão de poder apertava-lhe a garganta.

Levantou o queixo para respirar melhor.
– Bom dia, major. É bom vê-lo vestido.
Ele riu e apontou para a fila de cadeiras.
– Minhas senhoras?
Ruth passou primeiro. Sentar-se-ia ao lado de May se não tivesse outro remédio, mas não se sentaria

ao lado daquele homem. Ele mostrou-lhes um sorriso acanhado.
– Perdoem-me se não me sentar já.
– Oh, Ruth, olha para aqui. – May apontou para uma almofada azul-clara na cadeira ao seu lado.
O major encolheu os ombros e empurrou a almofada com o joelho.
– Foi a minha avó que a fez. Deve ter depenado todos os patos e gansos da quinta. Até oiço os

grasnados e vejo o avô a bater os pés e a gritar, «Que diabo pensas que estás a fazer, Nellie?».
Ruth soltou uma gargalhada e o sorriso do major fê-la ansiar pelas longas conversas que tinham na

enfermaria. Ele implorava-lhe por histórias dos negros bairros pobres de Chicago, que considerava
excitantes. Ela preferia as histórias dos três rapazinhos no campo e no rio, sob um céu aberto.

May deu uma palmadinha na almofada.
– A missa vai começar.
O major Novak franziu o sobrolho e sentou-se. Depois sussurrou qualquer coisa ao ouvido de May e

Ruth sentiu um amargo aperto no peito.
Afastou esse pensamento e imaginou os pais à sua esquerda, ao invés de uma enfermeira e de um



piloto, colocou os irmãos e irmãs uns ao lado dos outros, à sua direita, sentiu a pequena Maggie ao seu
colo, e deixou que os hinos, as Escrituras e o sermão a transportassem para um tempo em que a vida era
segura, em que as pessoas estavam ilesas e Deus era bom.

Como hino de encerramento, o capelão anunciou o número 269.
«Sob as Suas Asas.»
O hino fê-la regressar ao presente, à realidade, a um Deus que a perseguia.
A voz de Ruth saiu fina e coaxante. Poucas pessoas pareciam conhecer aquela canção, mas Ruth sabia

que nunca conseguiria apagá-la da sua mente.

Sob as Suas asas estou descansando,
Ainda que noite, confiante eu estou,
Sob as Suas asas vou sempre abrigado,
Fui redimido e Seu filho já sou.

Descansarei, descansarei
Sob as Suas asas benditas.
Ao Seu abrigo, pois, gozarei
Paz e alegria infinitas.

Sob as Suas asas refúgio eu encontro,
Meu coração poderá descansar.
E se este mundo não presta socorro,
Sob as Suas asas a paz hei de encontrar.

Deus escarnecia dela. Nunca lhe daria aquele tipo de amor e de segurança. Ela não os merecia. Tinha-o
deixado bem claro naquele dia no beco.

Fechou o hinário e colocou-o sobre a cadeira, mas, quando se virou, o major Novak bloqueou-lhe a
saída.

– Só um momento, tenente. Queria perguntar-lhe uma coisa.
Ruth esforçou-se por prestar atenção.
– Diga.
– Quais são os seus planos para esta tarde?
Planos? Oh, não, apanhara-a desprevenida. Ele sabia que ela folgava aos domingos alternadamente.

Qual seria a melhor desculpa? Cartas? Roupa para tratar? O quê?
May passou a alça da mala pelo ombro.
– Jack, eu avisei-o. Ela vai inventar uma desculpa.
– Não inventaria uma desculpa, pois não? – O major Novak piscou-lhe o olho.
Sob o poder daquele piscar de olho, os joelhos de Ruth cederam e o mesmo aconteceu às suas

desculpas.
– Não.
– Oh, que bom – disse May. – Não devias passar o Dia da Independência sozinha.
Ruth agarrou a Bíblia com força. Qual era o mal de estar sozinha?
– E eu avisei-a, May. – O major apontou para Ruth. – Olhe para o queixo dela. Está a ficar defensiva.
Obrigou o queixo a relaxar.
– Não estou nada.



– Ótimo – declarou ele. – Permita-me que explique. Tomou conta de mim durante um mês e meio.
Gostaria de lhe agradecer, convidando as duas para um piquenique.

As duas? Ruth relaxou para logo perceber que não poderia escapar-se.
– Um piquenique?
– Sim. Consegui algum presunto e queijo na aldeia. Troquei a minha ração de cigarros. É incrível o que

algumas pessoas fazem por uns quantos cigarros.
– Presunto? E queijo? Uau. – O racionamento inglês era mais rigoroso do que o americano.
– Sim. – Anuiu da maneira habitual, sem deixar de a olhar fixamente. – Aceita?
Sem uma desculpa plausível, só podia aceitar ou passar por mal-educada e, depois de toda a sua

gentileza, não suportaria ser indelicada com ele. Lá conseguiu mostrar um sorriso.
– Não há nada mais patriótico do que um piquenique no quatro de julho.
Já no exterior, May saltou para uma bicicleta com um pacote atado atrás.
– Estou a fazer de mula de carga, já que o nosso querido major não pode andar de bicicleta. Pensei em

irmos para aquele lugar no lago que nós tanto gostamos, Ruth.
Nós gostamos? May falava como se elas fossem grandes amigas e sussurrassem segredos e rissem

juntas. Só uma vez tinham tido uma conversa mais demorada.
– Ainda não posso fazer quase nada. – O major Novak franziu o sobrolho ao olhar para as nuvens

enquanto caminhavam. – A minha esquadra está numa missão. Devem estar a sobrevoar o alvo agora.
Ruth observou-lhe o rosto.
– Não há nada mais triste do que uma ave com as asas cortadas.
Ele esboçou um pequeno sorriso.
– Este velho pássaro está só temporariamente impedido de levantar voo e o trabalho em terra não é tão

mau como eu pensava. Sempre posso ver o novo comandante em ação, ver como ele gere as coisas.
– E o que acha dele?
Jack encolheu os ombros.
– O Castle não é um homem do qual se goste. É demasiado formal. Mas respeito-o muito. É o

trabalhador mais árduo que conheci. Parece que fez uma data de missões antes de vir para o Nonagésimo
Quarto para saber como era. Nunca o revelou aos homens, não queria chamar as atenções sobre si.
Impressionante. Os homens resmungam, mas ele açoita-os bem quando precisam.

– A si também?
– Nã. Ou gosta do meu trabalho ou tem pena do meu traseiro maltratado.
– Deve ser pena, major. Eu vi esse traseiro.
As gargalhas de May recuaram da bicicleta.
– Já está curado. Vamos enviar-lhe um relatório para ele saber que o pode açoitar.
O major Novak fitou Ruth com o lábio superior contraído.
– Muito agradecido.
– Não tem de quê. – Sentia-se mais leve, agora que a relação enfermeira-doente havia sido restaurada.
Quando chegaram ao lago, May encostou a bicicleta a uma árvore. As raparigas estenderam um

cobertor castanho do exército na relva sob a árvore e sentaram-se enquanto o major se estendia ao lado
delas.

– Gelo. – Colocou um balde à sua frente. – Os homens ontem fizeram um voo de teste e eu coloquei um
balde no compartimento de fuselagem. Fica bastante frio aos vinte mil pés.

May fez um rabisco na condensação do balde.
– Que bela ideia.
– É assim que os homens conseguem o gelo para as festas. – Abriu um pacote de papel castanho, tirou



um canivete do bolso e cortou uma fatia dourada de queijo. Ofereceu-a a Ruth com um esgar malévolo. –
Pode comer uma fatia se me deixar tratá-la pelo seu primeiro nome.

Ruth arregalou-lhe os olhos.
– Sabe o que eu penso da formalidade militar.
– E também sei o que pensa do queijo. E há presunto, se me tratar por Jack.
Colocou-se de joelhos.
– Muito bem. Vou comer na messe.
– Porquê? Isto é verdadeiro cheddar inglês e presunto. E tenho bolachas e compota de groselha, não

compota de laranja.
– Groselha? – Ruth sentou-se nos calcanhares. Estava tão farta de compota de laranja. E havia queijo?

Ele devia saber que uma rapariga pobre fazia qualquer coisa por comida.
– Muito bem… – A língua dela tropeçou. – Jack.
– Assim está melhor. – Um sorriso aflorou-lhe aos lábios. – Ruth.
Era apenas um nome, uma sílaba breve, mas na sua voz soava a uma carícia. Ele sabia-o. Viu-o nos

seus olhos quando lhe passou o queijo. Ruth deixou-o dissolver na língua, saboroso e picante.
– Oh, não – gemeu May. – Lá se vai o nosso sol.
Ruth olhou para cima ao mesmo tempo que uma acumulação de nuvens extinguia o último raio de sol.
– Está sempre tão cinzento.
O major Novak – Jack – cortou um pedaço de presunto.
– Aqui em baixo sim, mas não lá em cima. Quando voamos bem alto, o céu é sempre azul.
– Quem me dera ver isso. – Tentou imaginar voar sobre o cinzento.
– Verá. – Apontou-lhe uma fatia de presunto. – Vai chegar a enfermeira de voo. Tenho a certeza.
Ruth pegou na fatia e relaxou. Se procurava namoro, não haveria de querer que ela partisse. Ao invés,

encorajava-a e fazia-a sentir como se pudesse ser selecionada. Colocou o presunto entre duas bolachas.
– Não seria bom se pudéssemos voar por cima dos dias cinzentos?
– Podemos, em oração. – May riu logo em seguida. – Okay, eu sei que é uma ideia banal, mas é

verdade, não é? Por mais cinzenta que a vida pareça, a oração deixa-nos acima de tudo isso, em céus
azuis de esperança.

A bolacha pareceu secar na boca de Ruth. Esperança? A sua única esperança era conseguir fazer ainda
mais e atingir os seus objetivos. Não havia nada de límpido ou azul nisso.

Jack espalhou compota numa bolacha.
– Bem, a May sabe tudo sobre dias cinzentos.
O que haveria nos dias cinzentos que satisfizesse May Jensen? Mas, quando May baixou o rosto

corado, Ruth apercebeu-se que nada sabia da rapariga, para além de que era oriunda de Minneapolis.
– Alguma vez ouviu a história dela, Ruth? – indagou Jack.
Sentiu uma pontada de vergonha.
– Bem, não.
– Não há nada para contar. – May atarefava-se a amontoar queijo e presunto numa bolacha.
– Claro que há – contrapôs Jack. – Vocês têm bastante em comum. São ambas órfãs.
Ruth fitou-a. Agora que pensava nisso, May nunca mencionara a sua família, mas a verdade é que

também nunca falava dela. Fazia perguntas e escutava e Ruth nunca indagara.
– Também… também perdeste os teus pais?
May contorceu-se.
– A minha mãe morreu no parto e o meu pai morreu durante a epidemia de gripe, quando eu era ainda

bebé.



Pelo menos, Ruth tivera o privilégio de conhecer os pais.
– Foste criada pela tua família?
– Não. É uma longa história. – A face de May contraiu-se, um tremor de dor, e de súbito Ruth entendeu

por que razão May ainda insistia numa amizade com ela.
– Quem… quem…?
May fitou-a.
– Fui criada num orfanato.
– Num orfanato? – Um medo frio apertou-lhe o coração, tal como acontecera quando a mãe falecera, o

medo de ver os seus irmãos e irmãs naquele lugar odioso. – Foi… foi horrível?
– Nunca conheci outra realidade. – May elevou um ombro. – Estávamos sempre com frio e com fome,

mas não era o que acontecia a toda a gente naquela altura? E… bem, eu não era do tipo de rapariga que
as pessoas quisessem adotar, mas ajudou saber que Jesus foi rejeitado. Creio que ele tem um lugar
especial no coração para aqueles que estão sozinhos, não achas?

Ruth assentiu porque era o esperado, mas nunca pensara nisso. Jesus tinha amigos, mas os seus amigos
haviam-no traído e negado. Ruth sentiu um aperto na garganta. Poderia Ele entender?

– Não foi tudo mau – continuou May, inclinando-se para a frente. – Por favor, não me entendas mal. Fui
abençoada. O casal que geria a casa tinha uma profunda fé em Deus e educou-me da mesma maneira, e eu
adorava as crianças que entravam e saíam. Podia confortá-las. Mesmo em miúda tinha um sacerdócio e
isso levou-me à enfermagem e ao Thomas. – Depois calou-se.

Ruth pressentiu a relutância de May em continuar a falar, mas, por alguma razão desconhecida,
pressionou-a.

– O Thomas?
– Ele era… um estudante de seminário que fazia voluntariado no orfanato. Gostávamos ambos de

órfãos. Éramos noivos.
Eram? A pergunta que Ruth tinha na cabeça não lhe chegou a sair da boca.
– Continue – pediu Jack em voz baixa. – Conte-lhe.
May esboçou um pequeno sorriso.
– Alistámo-nos juntos, era o nosso dever patriótico. Ele era capelão na marinha. Estava colocado em

Pearl Harbor. No Arizona.
– Oh, não – gemeu Ruth. – Lamento muito.
– Está tudo bem. Ele agora está com Jesus e eu tive um ano e meio para me recuperar. Estou bem.
– É assim mesmo. – Jack rolou sobre o estômago e apoiou-se nos cotovelos. – E é por isso que devia

deixar-me apresentar-lhe Charlie de Groot. É um bom cristão e gostaria muito de a conhecer.
A pequena May encerrava muito poder naqueles olhos descolorados.
– Já lhe disse. Não quero conhecer ninguém.
– Vá lá. Eu trago-o comigo no próximo piquenique daqui a duas semanas. – Virou-se para Ruth. – Não

acha justo? Fizemo-la sofrer hoje. Para a próxima não devia ser a vez da May?
– Parece-me justo. – Oh, não, conseguira convencê-la a aceitar outro piquenique.
Os seus olhos e o sorriso evidenciaram a surpresa que sentiu.
– Então fica para a próxima.
Ela lançou-lhe um olhar carrancudo.
– E quando é a sua vez de sofrer?
Jack apoiou o queixo nas palmas das mãos.
– Ora vejamos. Fui atingido, passei mais de seis semanas no hospital e estou a confraternizar com as

duas bonitas enfermeiras que viram o meu traseiro. Acho que já sofri o suficiente.



May riu, mas Ruth viu uma oportunidade nos flocos brancos que decoravam o seu bigode preto.
– Tem migalhas no bigode, major.
– Jack. – Ele riu e limpou-as. – Chame-me Jack. E não sou seu doente.
– Uma vez doente, para sempre doente. – Mostrou o seu mais reconfortante sorriso de enfermeira.
– Tal como eu supunha. – Sentou-se de pernas cruzadas, inclinou-se sobre os joelhos e olhou Ruth nos

olhos. – Isso confirma a minha teoria pastoral sobre a razão por que a tenente Ruth Doherty não namora.
– E qual é? – interrogou a medo.
– Gosta de homens desamparados: na horizontal, cheios de pensos e sedados.
Ruth lá conseguiu juntar-se às gargalhadas de May, mas o fundo de verdade da sua perspicácia

provocou uma dolorosa amolgadela na carapaça de ferro que rodeava o seu coração.
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Jack batia com os dedos no corrimão da varanda da torre de controlo.
– Não aguentas, não é? – Charlie embalava o cigarro na boca para cima e para baixo.
– O quê? A maior operação aérea da guerra? Uma semana inteira de boas previsões meteorológicas

para a Alemanha, uma semana inteira com o máximo de missões, e eu estou a perder tudo? Claro que não
aguento. – Observou a neblina a leste em busca dos bombardeiros.

Autorizar uma missão com o céu carregado ainda lhe parecia estranho. Antes daquela semana teria sido
impossível, mas com os novos sinais de rádio para guiar a formação sobre Inglaterra, o tempo local
tornava-se menos importante e a Oitava Força Aérea podia fazer mais missões.

A ponta do cigarro de Charlie brilhava do lado direito de Jack.
– Quinze grupos de bombardeiros. Trezentas e três Fortalezas lançadas hoje.
– Deviam ser trezentas e quatro. – Jack retomou o batuque com os dedos. Faltavam cinco minutos para

a aterragem.
Charlie bateu-lhe na mão.
– Para com isso.
– Para tu. – Jack riu e atirou-lhe com o cigarro para o chão.
Charlie levou a mão ao bolso da camisa e tirou um maço de Lucky Strikes. Apesar do céu cinzento, o

tempo estava quente.
– Sou capaz de ter de parar permanentemente. Viste a careta que a May fez quando acendi um cigarro?
– Uma coisa é certa, De Groot, sabes como causar boa impressão.
– Fora isso, até nos demos bastante bem.
– Sim.
Jack cruzou os braços sobre o parapeito. Passara grande parte do piquenique focado em Ruth – como

podia não o fazer? –, mas Charlie e May pareciam ter-se dado muito bem, ora em alegres gargalhadas,
ora em profundas conversas.

– Ela é uma rapariga e peras. É capaz de ser a tal. Parece frágil por fora, mas por dentro é uma
autêntica central elétrica.

– Sim.
Por outro lado, Ruth tinha um aspeto resistente, mas quanto mais tempo passava com ela, mais

vulnerabilidade detetava. Nos momentos em que ela o deixava ver as suas fraquezas, sabia que ia no
caminho certo.

Charlie acendeu outro cigarro.
– Quanto à dor de May, bem, pelo menos sei o que tenho pela frente. Já tu, Skipper, não fazes ideia do

que tens de enfrentar.
– Eu descubro. – E iria divertir-se a fazê-lo.
Jack olhou para o outro lado da pista, para um campo mais à frente onde um trator cortava o trigo

dourado. Por baixo deles, frente à torre de controlo, o pessoal de terra jogava beisebol, dados, qualquer
coisa para não pensarem nos aviões que estavam para aterrar. Por vezes, esperar pelo regresso de uma



missão era mais enervante do que voá-la.
– Deve ser grande – disse Charlie.
– Hã?
– Com Ruth. Algo nela me diz que foi magoada e muito.
– Nada que eu não resolva.
– Atenção a esse orgulho.
– Não é orgulho, a sério. – Jack rolou os ombros. – Tenho uma forte impressão que Deus me guiou até

ela. Ele quer que eu a ensine a amar, a confiar, qualquer coisa do género. E, se Ele o deseja, irá
acontecer.

Charlie virou a cabeça para leste. Jack também escutou: a vibração profunda e gutural dos motores
Wright-Cyclone.

– Lembra-te disso, Jack. Deus fará com que aconteça. Ele não precisa dos teus planos de missão.
Jack endireitou-se e esquadrinhou os céus.
– Os planos não têm nada de mal. Deus não quer que andemos perdidos. Para além disso, os meus

planos alguma vez falharam?
Charlie soltou uma gargalhada.
– Nunca. É por isso que te aguento, mesmo quando fazes coisas idiotas como voar num B-17 por baixo

da Golden Gate Bridge.
Jack abriu um sorriso de orelha a orelha.
– Isso foi fantástico.
– Ali estão eles – gritou alguém na varanda. – Um, dois, três.
Jack levantou os binóculos.
– Quatro, cinco, seis.
A esquadrilha passou a favor do vento na aproximação, paralela à pista. Tinham sido atingidos. Uma

Fortaleza exibia um buraco no estabilizador vertical.
– Ei, atingiram o nosso «A» – disse Charlie.
No início daquele mês, haviam pintado letras nas caudas como identificação de grupo e o 94.º exibia

um A azul dentro de um quadrado branco. Isso aumentava o orgulho e a união de grupo e ajudava a
distrair os homens da perda de vinte e quatro aviões, metade das tripulações originais e várias das
tripulações de substituição.

– Sete, oito, nove.
A primeira esquadrilha aterrava com intervalos espaçados.
– Dez, onze, doze, treze.
Jack franziu o sobrolho aos buracos na formação. Vinte Fortalezas Voadoras haviam deixado Bury St.

Edmunds de madrugada para bombardear uma fábrica de borracha sintética em Hannover. Quantos teriam
perdido?

– Catorze, quinze, dezasseis.
Jack mal conseguia escutar a contagem por cima do ruído dos motores e do chiar dos travões.
– Dezassete.
Dois foguetes luminosos vermelhos saíram do avião para assinalar feridos a bordo.
– Oh, diabo. – Jack sabia o que isso era.
A cena que se desenrolava à sua frente pareceria o caos absoluto para um olho não treinado: aviões a

manobrar por todo o lado, pilotos a realizar verificações após o voo com a ajuda do pessoal de terra,
camionetas transportando tripulações de voo para a sala de briefing, ambulâncias de um lado para o
outro. Mas tudo se movia com precisão e objetivo. Uma sinfonia, mas maior e melhor. Fazer parte da



produção era excitante, saber como funcionava aumentava a emoção, mas ser o maestro… Só de pensar
nisso, Jack já sentia a adrenalina a correr nas veias.

– É melhor irmos para a sala de briefing saber como correu – sugeriu ele.
Charlie espreitou pelos binóculos.
– Ainda faltam três.
– Depois avisam-nos. – Jack deu-lhe uma cotovelada no braço. – Anda. O café espera por nós.
Desceram as escadas exteriores, montaram nas bicicletas e pedalaram pela estrada onde se erguia a

torre de controlo como um chupa-chupa no meio da ação. Jack acelerou. Sabia bem estender o tecido
cicatrizado, trabalhar os músculos débeis, exercitar o coração, mesmo com as picadas de dor como se
alguns pedaços de estilhaço tivessem desafiado a habilidade do cirurgião e a exatidão das radiografias.

Na pista de cimento em torno do aeródromo, uma multidão rodeava um B-17 e havia duas ambulâncias
paradas junto à porta traseira. Jack e Charlie juntaram-se ao grupo. Uma floresta de mãos ergueram-se
para ajudar a sair um homem com a coxa enfaixada. Jack esperou que fosse apenas uma ferida
superficial. Detestava ver outro camarada sujeito a uma amputação como havia acontecido a Walt. A
última carta da mãe contava que o seu irmão mais novo andava irascível e tinha de estar mesmo muito
resmungão para ela dizer tal coisa.

Jack olhou de soslaio para a Fortaleza atingida. O pai ficara orgulhoso dele por estar junto de Walt
quando este recebera a má notícia, mas o pai não o tinha ouvido atrapalhar-se e desperdiçar toda a
entediante formação do seminário.

Um médico saltou do interior do B-17, virou-se e puxou um oficial ensanguentado por baixo dos
braços. Era o piloto, segundo os murmúrios da multidão. Seguiu-se outro médico, segurando os pés do
homem.

O silêncio abateu-se sobre os presentes. Os bivaques foram tirados. Alguns dos homens benzeram-se,
outros murmuraram orações. Jack sentiu um aperto no peito. Ele e Charlie entreolharam-se e destaparam
a cabeça. Os médicos deitaram o homem na maca e cobriram o corpo com um cobertor.

No nariz do avião estava escrito Dorothy Ann e via-se uma morena bonita com um fato de banho
amarelo. Algures nos Estados Unidos, uma Dorothy Ann haveria de receber um telegrama nos próximos
dias. Jack suspirou quando uma brisa cálida, obviamente ignorando a tragédia, lhe despenteou o cabelo.

Na fuselagem, frente à estrela branca num disco azul, símbolo da Força Aérea do Exército, letras
cinzentas desenhavam TS, o código da esquadra de Jack. Este nem sequer conhecia a tripulação, que
estaria provavelmente a fazer a sua primeira missão. Aquilo seria duro para os homens. De certo modo,
um morto numa viagem de regresso tinha pior efeito do que uma tripulação inteira morta num avião em
chamas.

As ambulâncias afastaram-se, uma para a enfermaria, onde o ferido seria estabilizado e enviado para o
hospital, e a outra para a morgue.

– É melhor irmos. – A voz de Charlie era pesada.
– Sim.
Passaram pelo hangar número um, pelas oficinas e pelos abastecimentos. Jack tinha já desmaiado

quando o Sunrise Serenade fizera sinal com os foguetes vermelhos. Fora Charlie quem aterrara o avião e
quem vira Jack ser levado para o hospital e o pobre Bill Chambers para a morgue.

Era um bom homem, o De Groot.
Quando chegaram ao edifício do briefing, encostaram as bicicletas à pilha delas junto à porta,

devolveram a continência ao polícia militar e entraram.
O aroma a café deslizou suavemente até às narinas de Jack e este aspirou-o. As tripulações

permaneciam em silêncio, grupos exaustos que se reabasteciam de café e dónutes enquanto esperavam a



sua vez de ser interrogados.
Jack olhou para Charlie e apontou com o nariz para a longa fila no balcão da Cruz Vermelha.
– Café?
Charlie fez continência.
– Apontado ao alvo, Skipper.
– Obrigado, companheiro. – Jack deu-lhe uma palmadinha nas costas e dirigiu-se para a sala de

briefing.
O barulho incutia-lhe tanta energia quanto a promessa de café. Para o briefing da manhã haviam

disposto duzentas cadeiras viradas para um mapa. Agora, as cadeiras rodeavam uma dezena de mesas,
cada uma com uma tripulação e um oficial de informações para tomar nota de todos os pormenores da
missão.

Jack caminhou pela sala e foi reunindo pedaços de informação. «Os Messerschmitt 109 pareciam
enxames de moscas.» «Antiaéreas? Claro, muitas.» «Algumas das nossas bombas caíram na água.»
«Atingi-o… a cem metros. Mesmo no cockpit. Foi a enrolar até lá abaixo.» «Havia nuvens sobre
Hannover. Tive de procurar um alvo de oportunidade»

Jack virou-se. A última declaração vinha do tenente-coronel Louis Thorup, o oficial de operações, que
liderara o grupo na missão. Que alvo de oportunidade teriam eles escolhido? Exatamente aquilo que o
oficial de informações perguntou. «Wilhelmshaven» foi a resposta.

Jack avistou a tripulação de Joe Winchell, um homem da sua esquadra. Colocou as mãos no ombro de
Winchell e inclinou-se para a frente.

– Ei, Winch. Olá, rapazes. Como foi?
– Ótimo. – Um sorriso cansado abriu-se no rosto quadrado de Winchell. – Acertei em cheio nos

estaleiros dos submarinos. O Finnegan apanhou um Fw 190 e um Me 109.
– Ena, bom trabalho, Finn. Continua.
O capitão Taylor, o oficial de informações, estava com uma expressão de poucos amigos e Jack fez-lhe

um aceno de cabeça.
– Já o deixo continuar, capitão.
A expressão maldisposta desapareceu.
– Obrigado, major.
Jack seguiu o seu caminho. Era tudo uma questão de conhecer cada homem, como aumentar as suas

forças e minimizar as suas fraquezas. Deixar o palhaço brincar e depois fazê-lo trabalhar. Deixar o
homem dos números e dos factos fazer o seu trabalho, mas obrigá-lo a levantar a cabeça de vez em
quando e a sorrir.

Na frente da fila, o coronel Castle encontrava-se à conversa com o major Jefferson Babcock Jr.,
comandante temporário da esquadra de Jack. Que tipo detestável, aquele Babcock.

Jack abordou Castle.
– Sir, quais são as conclusões sobre a missão?
Sabia que com o empenhado e trabalhador coronel não valia a pena perder tempo com conversas

banais.
– Temos de esperar pela análise final, mas os resultados preliminares são animadores. – O comandante

era mais baixo que Jack, e cada traço, cada gesto que fazia eram vigorosos, claros e elegantes.
– Perdemos dois antes de atingirem o alvo. – O tom suave de Babcock imitava o de Castle. – E uma

amaragem a cento e vinte cinco milhas de Cromer.
Um arrepio gelado percorreu os ossos de Jack. No dia anterior, uma tripulação do 94.º tinha aterrado

no mar, ambas as balsas haviam sido detetadas pela manhã e os dez homens salvos.



– Outra amaragem? – perguntou Jack com um ar calmo. Não podia deixar Castle perceber que uma
amaragem o incomodava mais do que dois aviões abatidos e um homem morto em ação.

– Comunicaram as coordenadas – informou o coronel. – A RAF já fez sair uma aeronave de busca e
salvamento.

– Ainda bem.
– Tem um exame físico na sexta-feira – disse Castle. – Acha que vai estar apto para o serviço?
– Sim, senhor. – Jack concentrou-se no seu comandante e tentou não rir ao ver como Babcock adotava a

postura de Castle, mãos apertadas atrás das costas. Para ser diferente, Jack meteu as mãos nos bolsos das
calças. – Tenho feito bastante exercício e dispensado as boleias de jipe. Estou mais do que pronto.

– Ótimo. Como sabe, precisamos de outro comandante de esquadra, e gostaria de pôr o Babcock na
berlinda o mais depressa possível.

– Parabéns. – Jack apertou a mão de Babcock. O homem sorria demasiado para alguém que avançava
porque um homem bom fora morto ou aprisionado.

O coronel desviou-se para o lado.
– Bem, Novak, espero vê-lo novamente em ação.
– Eu também, sir.
O comandante deixou Jack com Babcock, cujo sorriso lhe abria dois enormes sulcos nas faces.
Jack voltou a colocar as mãos nos bolsos.
– A ansiar pela sua própria esquadra?
– Pode crer. – A voz de Babcock adquiriu o nível e tom habitual. Depois passou a mão pelo cabelo

preto, ainda despenteado pelo capacete. – Este trabalho é um excelente degrau.
«Degrau?» O homem ainda nem começara como comandante de esquadra e já estava a pensar na

próxima promoção?
Babcock inclinou-se para a frente, os seus olhos negros sérios, como se explicasse algo a uma criança.
– Como pastor, uma promoção não lhe serviria de muito, não é verdade? – O riso dele coalhou no

estômago de Jack. – Mas numa carreira política, as promoções impressionam os eleitores e com quantos
mais oficiais de alta patente trabalhar, mais influência terei no Capitólio. O meu pai fez nome na Primeira
Guerra Mundial e pode ver como isso o ajudou. – Babcock anuiu, terminada a lição.

Jack inclinou a cabeça e semicerrou os olhos.
– Posso não passar de um simples pregador de província, mas quer-me parecer que devíamos

concentrar-nos no trabalho em mãos, não no próximo. E, quanto a promoções, deixamos isso a cargo de
Castle.

Babcock não desfez o sorriso, mas os sulcos nas suas faces aplanaram. O político percebeu que tinha
um rival e Jack manteve o olhar firme até Babcock compreender que a rivalidade era séria.

– Ei, Skipper. Aqui está o teu café.
Jack desviou o olhar apenas para aceitar a caneca do café.
– Obrigado, companheiro.
– Ora essa. Olá, Jeff. Que tal a missão?
– A minha esquadra portou-se bem. – Babcock deu uma palmadinha no ombro de Jack.
– Até já, Novak.
– Até já. – A esquadra dele? Que idiota.
– A conversar com o teu gémeo?
Jack virou-se para encarar Charlie.
– O meu gémeo?
– Cabelo preto, demasiado bonito para o seu próprio bem. – Charlie ofereceu-lhe um dónute.



Jack aceitou-o e deu-lhe uma dentada.
– Ao menos as semelhanças limitam-se ao aspeto físico.
– Isso é que não. – Charlie sorriu como se fosse engraçado e não irritante. – São ambos «juniores»

seguindo as pisadas dos pais. São ambos líderes natos, sociáveis, ambiciosos.
Jack mastigou o dónute com tanta força que quase ia mordendo a língua.
– Ambicioso? Não podes comparar a minha ambição com a dele.
– Ambos desejam o cargo de oficial de operações, não é?
– Sim, mas eu quero-o apenas. Ele… ele está a ver se o pesca. – Apontou na direção de Babcock e

espalhou uma data de migalhas de dónute no chão de cimento. – Olha para ele a imitar o Castle, a apertar
mãos, a beijar bebés. Não tarda, está a colar cartazes de campanha.

– Também queres que te faça alguns? – Os olhos de Charlie brilharam e ele estendeu os braços em
direção à parede. – Já sei. E que tal, «Com Novak nem sinal de Flak»? Ei, até não está nada mau.

– Espertinho. Muito espertinho. – Jack resmungou baixinho. – Mas eu sou um comandante, não um
político. Ele que faça os joguinhos dele. Eu farei o meu trabalho.

– E que ganhe o melhor?
Jack olhou para Babcock, que batia nas costas de Winchell e despenteava o cabelo de Finnegan. Castle

saberia ver através daquelas tretas. Sim, Jack iria ganhar.
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12.º Hospital de Evacuação
Sábado, 31 de julho de 1943

– Adoro este cheiro, tu não? – perguntou May.
– O cloreto de mercúrio? – Ruth riu e sacudiu a água de um par de luvas. – Só uma enfermeira gostaria

deste cheiro.
May revolveu as seringas numa tina com desinfetante.
– No orfanato não tinha qualquer controlo sobre a minha vida, mas, com um balde de água e sabão e

uma escova, podia limpar os cheiros e fazer de conta que vivia num castelo.
Ruth pendurou as luvas castanhas de látex numa corda de roupa para secarem antes de serem

esterilizadas.
– A limpeza pode não estar perto da religiosidade, mas afasta os demónios da pobreza.
– Isso é verdade.
Ruth inspecionou outra luva à procura de buracos que precisassem de remendos.
– Obrigada por teres vindo mais cedo. Isto está tão movimentado.
– Pois é. Se continuam a fazer missões tão grandes não teremos camas que cheguem.
E a Oitava Força Aérea não teria homens que chegassem. Ruth esfregou uma mancha numa luva. Jack

ainda não estava a combater, pois não? Não precisava dessa preocupação, nem gostava do facto de poder
vir a preocupar-se.

– Amanhã é domingo – disse May. – Não me parece que o Jack e o Charlie apareçam. Têm feito
missões todos os dias.

– Suponho que não. – Ruth mantinha um tom de voz leve, embora sentisse o coração pesado. Porque se
sentiria ainda desapontada por Jack não ter vindo no domingo anterior visitar os seus homens e ajudar no
serviço religioso na capela?

– Suponho que não devia rezar por mau tempo. Quanto mais eles voarem, mais depressa a guerra
acaba.

– Suponho que sim.
Ainda assim, nessa manhã, Ruth olhou para o céu e ansiou por nuvens. Com Jack, podia quase ser uma

pessoa normal. Podia ignorar o seu aspeto físico e a sua personalidade, mas não o seu caráter, o seu
cavalheirismo, a sua proteção: uma combinação potente e letal.

– Estamos a fazer muitas suposições, não estamos?
Ruth detetou um tom avermelhado nas faces de May.
– Deveria supor alguma coisa?
May desviou o olhar.
– Credo, não. Não ando à procura de romance e acabei de conhecer o Charlie. Um piquenique não é

suficiente para basear nenhuma suposição.
– Mas…
May riu.
– Mas nada. Sim, claro, confio na opinião de Jack, mas isso não significa que o Charlie seja o homem

certo para mim, e não significa que eu esteja preparada, e isso não torna certamente o trabalho dele



menos perigoso.
– De mim não arrancas argumentos. Sabes o que eu penso.
E Jack também, contudo, os piqueniques pareciam um ardil, o prelúdio de um encontro. Mais uma razão

para sair de Inglaterra e depressa.
– Oh, Ruth, é melhor levares o almoço. Vais hoje? – indagou May com um brilho nos olhos.
– Sim. – Ruth lavou as mãos. Tinha uma hora para apaziguar o estômago roncante e comparecer ao

encontro marcado.
– Eu rezo por ti.
Ruth pestanejou perante a visão estranha de ter alguém com quem conversar, alguém que a

compreendia.
– Obrigada – disse para a sua companheira de quarto e, atrever-se-ia a dizer, sua amiga?

*

– Outra? – A tenente Agnes MacKinnon levantou os óculos, esfregou os olhos e virou a sua atenção
novamente para o pedido de Ruth sobre a mesa. – Não posso dar-me ao luxo de perder outra enfermeira.

Quantas se tinham candidatado ao programa das enfermeiras de voo? Ruth voltou a sentir uma náusea,
tal como tinha sentido há minutos quando saíra a correr da messe. Salsichas? Nunca teria fome suficiente
para comer salsichas.

O suspiro da enfermeira-chefe fez com que o seu peito sucumbisse sob o casaco azul-escuro do
uniforme.

– És uma das minhas melhores enfermeiras. Não quero perder-te.
Ruth mudou o peso de um pé para o outro.
– Obrigada, mas preciso do lugar. Sustento quatro irmãos e irmãs e não o posso fazer com o meu atual

salário.
A tenente MacKinnon franziu o sobrolho.
Ah, oh! Iria pensar que Ruth queria o lugar apenas pelo dinheiro.
– Não é apenas pelo dinheiro extra. A enfermagem de voo atrai-me por muitas razões: a

responsabilidade, a independência, a possibilidade de fazer parte de uma nova era para a enfermagem.
A enfermeira-chefe bateu com os dedos esguios no impresso.
– Glamour, romance, aventura… é tudo no que vocês, raparigas, pensam atualmente. Então e o perigo?
– Não é mais perigoso do que se o décimo segundo de evacuação fosse transferido para uma zona de

combate.
– Mas os hospitais estão abrangidos pelas convenções de Genebra. As evacuações aéreas não. São

efetuadas em aviões de carga. Levam equipamento militar para a zona de combate e trazem feridos. Por
transportarem carga, não podem ser marcados com a Cruz Vermelha e, por isso, são alvos legítimos para
o inimigo.

Ruth apertou as mãos atrás das costas e obrigou-se a exalar lentamente para não começar a
hiperventilar. O seu requerimento tinha levado quase dois meses a chegar e quem sabia quanto tempo
levaria a ser processado. Na última carta, a tia Pauline queixava-se dos sacrifícios que fazia e das coisas
de que se privava. Ruth não tinha tempo para atrasos de uma enfermeira-chefe apreensiva.

– Eu vim para o Army Nurse Corps consciente dos riscos. Estamos em guerra. Os nossos homens
enfrentam o inimigo sem hesitarem. O mínimo que eu posso fazer é tirar os feridos das zonas de perigo,
tratá-los e levá-los para casa. Acredito que serei uma excelente enfermeira de voo. Tenho a competência
técnica necessária, a capacidade de trabalhar independentemente e não tenho medo de estar perto do
combate.



A tenente MacKinnon enrugou os lábios.
Ruth apertou as mãos frente ao estômago quase num gesto de súplica.
– Por favor. Nunca quis ser outra coisa para além de enfermeira.
Preciso de uma recomendação de uma enfermeira altamente respeitada, razão pela qual vim ter

consigo. Sei que a sua recomendação teria um grande peso.
Os lábios relaxaram, mas os olhos permaneceram semicerrados.
Ruth abriu um pequeno sorriso e encolheu os ombros.
– Para além de que as minhas probabilidades de ser aceite são pequenas, não é?
– Bem, também há isso.
– Assim sendo, por favor…
– Está bem. – A tenente MacKinnon suspirou e pegou no requerimento. – Não posso lutar contra o

patriotismo. Do que precisas?
Ruth soprou de alívio.
– De uma carta, se fizer favor. Eles querem saber dos meus hábitos de trabalho e das minhas

competências. Oh, e também… querem uma declaração sobre a minha… a minha moralidade. – Sentiu um
aperto na garganta. As enfermeiras eram consideradas detentoras de elevadíssimos padrões morais e
podiam ser demitidas por violações à moral. De uma maneira ou de outra, Ruth havia sempre conseguido
enganar toda a gente.

– Tenente Doherty? – A enfermeira-chefe olhou para Ruth por cima dos óculos. – A sua mãe alguma
vez lhe disse que guardasse a sua reputação como se fosse um tesouro?

– Sim, senhora – lá conseguiu dizer.
– Fique satisfeita por lhe ter dado ouvidos. Toda a gente fala dos seus elevados padrões morais. Será

uma carta fácil de escrever. – Esfregou a cana do nariz. – E simultaneamente muito difícil. Detestaria
perdê-la.

– Obrigada. – Ruth fez continência e saiu dali que nem uma flecha, o seu coração a bater contra a
couraça de ferro.

Elevados padrões morais? Estugou o passo. Ten-Penny Doherty? Elevados padrões morais? Ruth
queria gritar e, por momentos, pensou tê-lo feito até levantar a cabeça e ver uma esquadrilha de caças-
bombardeiros: P-47 Thunderbolts, como Jack lhes chamava.

Esticou uma mão bem alto como se conseguisse agarrar um e elevar-se acima do que tinha feito, de
quem era.
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Bury St. Edmunds
Segunda-feira, 2 de agosto de 1943

Em Northgate Street, Jack olhou para a estação de comboios construída em tijolos vermelhos com a sua
ornamentação vitoriana em branco. Apesar do nevoeiro, conseguia avistar toda a rotunda e veria Ruth
qualquer que fosse a rua que ela tomasse em direção à baixa. Chegara a hora de pôr em prática a fase
seguinte da missão.

O seu plano tinha quatro fases. A primeira era a descolagem durante a qual fizera amizade com Ruth no
hospital.

A segunda fase, a reunião – os piqueniques de grupo – tinha corrido bem. Na verdade, o piquenique do
dia anterior havia superado as expectativas. Tinham todos passeado em redor do lago perto do hospital,
aquele que tinha a forma daquela espécie de floreio que se colocava por cima do N em espanhol – Ray
saberia como se chamava. Charlie e May foram ficando para trás, mas Ruth permaneceu ao seu lado,
escutando compassivamente as suas histórias sobre os danos provocados pelos bombardeamentos
intensivos e aceitara os seus pequenos toques com o cotovelo juntamente com as suas piadas. As
gargalhadas sinceras e o sorriso caloroso haviam-no incentivado a passar à terceira fase do plano.

Estava na altura de atravessar o Canal e passar algum tempo sozinho com ela, o que não seria nada
fácil. As defesas de Ruth assemelhavam-se às baterias antiaéreas alemãs na costa europeia. Jack tinha de
ser subtil ou nunca alcançaria o alvo: aquele anel de ouro em redor do coração.

Charlie era de opinião que Jack deveria avançar mais devagar até perceber qual era o problema que
afligia Ruth, mas Charlie não se podia considerar um perito naqueles assuntos. Afinal, tivera apenas dois
encontros em três anos.

Jack avistou a figura bem proporcionada de Ruth a descer Northgate Street. Não podia adquirir os
novos uniformes cor de azeitona que algumas das enfermeiras usavam, mas ficava mesmo bem com o
casaco azul-escuro e a saia a condizer.

Jack virou a esquina e seguiu atrás dela. Desapertou o fecho do blusão de voo de cabedal, certificou-se
que o colarinho da camisa estava aberto e meteu as mãos nos bolsos das calças da farda. Tinha de ter um
ar casual.

Deixou Ruth passar e depois seguiu-a.
– «Numa manhã nublada e húmida.»
Ruth olhou por cima do ombro e sorriu.
– «Numa manhã nublada e húmida, Encontrei um homem todo vestido de couro. Ele cumprimentou-me e

eu sorri. Como está? E como está? E como está outra vez?»
– Já é de tarde.
– Sim, mas está nublado e húmido. Viver em Inglaterra ensinou-me o que isso significava.
– Não há manhãs nubladas e húmidas na Califórnia?
– Há em janeiro, mas não em agosto. – Jack continuou a descer o passeio. – E, veja só, encontrou por

acaso um homem todo vestido de couro.
Ruth encostou a carteira à barriga.
– E deverei dizer, «Como está?»



– Com um sorriso, se faz favor.
Não o fez. Com o queixo empinado, observou as casas de dois andares amontoadas umas ao lado das

outras.
– Primeiro, diga-me o que faz na aldeia nesta tarde nublada e húmida. – A primeira antiaérea disparou.

Jack desviou a cabeça para o lado.
– Hoje não houve missões. O tempo está mau e tivemos demasiados danos. Temos de esperar por

tripulações de substituição e deixar os mecânicos fazer o seu trabalho. Pensei em explorar a aldeia.
– Hmm. – Ruth olhou para uma casa de tijolos brancos, as suas suspeitas densas como o nevoeiro.
O que esperava ele? Estava por acaso a visitar a aldeia no mesmo dia em que ela tinha ido tratar dos

seus afazeres? Nenhum colarinho desabotoado conseguia disfarçar isso.
– Importa-se que a acompanhe?
– Desde que não sigamos juntos.
– Está bem. – Saltou para a estrada e abriu os braços e um sorriso em simultâneo. – Pronto. Não

estamos juntos.
– Jack! – gritou Ruth.
Soou um buzinadela. Uma carrinha de entregas arrastava-se a dez quilómetros à hora pela estrada. Jack

saiu do caminho e fez continência ao condutor. Como resposta recebeu um «Maldito, yank!».
– Volte para aqui. – Ruth gesticulou freneticamente. – Não me obrigue a cuidar de si outra vez.
Saltou de novo para o passeio.
– Seria melhor não, agora que estou novamente apto para voar. Para além disso, gosto muito da sua

companhia todo o dia, mas prefiro isto.
Tinha sido demasiado. Os olhos de Ruth voltaram a fuzilá-lo. Jack suspirou.
– Oh, então? Já me conhece há quase três meses. Nunca me tentei fazer a si e não vou começar agora. –

Não, tinha de esperar mais um pouco.
Ruth pestanejou e fechou os olhos.
– Desculpe. É o hábito. Eu… sinto-me segura consigo. – Abriu os olhos e revelou como a sua

confiança era frágil.
– Obrigado. – Estava na hora de mudar de assunto. Fez sinal com a cabeça para o fim da rua e

retomaram a marcha. – O que pensa de Charlie de Groot?
– O Charlie? Oh, é um tipo fantástico.
– Está encantado com May.
– Não me surpreende. Ela é uma mulher extraordinária. – Um sorriso arqueou os cantos dos bonitos

lábios de Ruth.
Jack ficou satisfeito por ver que as duas enfermeiras estavam a ficar amigas. Pelo que se apercebia, há

anos que Ruth não tinha uma amiga.
– E a May está encantada com o Charlie?
– Está numa missão de espionagem?
– Não. – Riu e apanhou uma mão-cheia de cerejas de um ramo por cima da sua cabeça.
– Ele ontem convidou-a para sair.
– Sim, e ela recusou, apesar de ele ter deixado de fumar por ela.
– E critica-a?
– O quê? – Jack franziu a testa. – Primeiro diz que ele é um tipo fantástico e agora…
– Sim, ele é fantástico e, se não estivéssemos em guerra, ela seria uma tola em recusá-lo, mas agora?
– Pois. – Meteu uma cereja na boca e quase a cuspiu. Demasiado azeda. Seria mesmo uma cereja? –

Não há muitos homens que terminem uma comissão de vinte e cinco missões. O Charlie já conta oito, mas



mesmo assim…
– Quantas tem o Jack?
– Uma. – Atirou com o resto dos frutos para um arbusto. Não podia esperar que o tempo melhorasse.

Jefferson Babcock Jr. tinha uma data de missões planeadas e Jack permanecia em terra.
– Uma? Então e todas as missões que fez no Pacífico?
– Nova comissão. Começa do zero. – Sorriu ao ver a expressão dela. – O quê? Está preocupada

comigo? É melhor ter cuidado. Isso parece a preocupação de uma amiga, não de uma enfermeira.
Uma camioneta GMC parou ao lado deles e Joe Winchell inclinou-se pela janela.
– Ei, Novak.
– Ei, Winch. Olá, rapazes. – A carrinha estava apinhada com uma dezena de homens da sua esquadra. –

Queres vir dar uma volta?
– Não, obrigado. Estou a apreciar o passeio. – Olhou fixamente para o motivo do seu contentamento.
Ela inclinou a cabeça num gesto atrevido.
– Eu preferia uma boleia.
Vários dos homens assobiaram e deram vivas e ajudaram Ruth a entrar, enquanto Jack olhava,

boquiaberto. Já sentada na traseira da carrinha, Ruth sorriu-lhe com um olhar desafiante. Ela esperava
que ele se juntasse ao grupo. Não queria passear na companhia dele, mas desejava que ele a seguisse
como um cachorrinho apaixonado. Pois não iria fazer o jogo dela. Fez continência.

– Aprecie a viagem, tenente Doherty. Até à vista.
A carrinha arrancou e Jack riu para si mesmo ao ver a expressão estupefacta de Ruth. Dez minutos mais

tarde, chegou à Abbey Gate, uma enorme torre normanda. Embora tivesse sacrificado um passeio à aldeia
com Ruth, tinha ganho algo melhor. Para além disso, a aldeia não era assim tão grande e não tardaria a
encontrá-la. Jack virou à direita em Abbey Gate Street, onde as janelas floridas pareciam desafiar a
guerra. O que teria levado Hitler a pensar que podia derrotar os britânicos?

Jack meteu a cabeça no interior de várias lojas até encontrar Ruth na caixa de uma livraria. Encostou-
se ao balcão ao lado dela e cruzou os braços.

– «E como está outra vez?»
Ruth estendeu uma mão trémula para receber o troco.
– Adeus, major.
Perscrutou-lhe o rosto frio.
– O que se passa?
Ela agarrou no livro e saiu porta fora. Jack abanou a cabeça. Aquilo não era antiaérea, era fogo de

barragem. Correu para a apanhar.
– O que se passa? Disse alguma coisa? O quê?
– O quê? – Marchou pelo passeio. – Abandonou-me e ainda vem perguntar o que fez?
– Abandonei-a? O que quer dizer com isso?
Colocou-se à frente dela. Ruth contornou-o.
– Apenas isso.
– Espere lá. Como posso eu tê-la abandonado se nem sequer estávamos juntos? – Agarrou-a pelo

braço.
– Não me toque. – Ruth agitou o braço e Jack largou-o, surpreendido. – Como pôde fazê-lo? Como foi

capaz de me deixar?
– Não o fiz. Não a deixei. Foi a Ruth que me deixou, lembra-se? Foi a Ruth quem entrou na carrinha.

Não fui eu. Seja justa.
Ruth abanava a cabeça sem parar.



– Como pôde? Como pôde?
As entranhas de Jack contorciam-se de raiva.
– Não despeje as culpas para cima de mim. Está furiosa porque eu não entrei no seu jogo, porque eu

não rebolei como o seu cãozinho de estimação, e agora está zangada.
– Não, estou zangada porque me deixou com aqueles homens. – Calou-se.
– Aqueles homens? – A sua raiva separou-se, enviou batedores e voltou a agarrar-se a algo. Se tivesse

acontecido alguma coisa, aqueles homens iam parar à prisão, não, seriam atados a uma bomba, a uma
bomba incendiária. – Eles tocaram-lhe? Diga-me.

– Não, mas podiam… – Encostou as mãos aos olhos. – Podiam… eram tantos…
Os pulmões de Jack expandiram-se com a raiva.
– Então porque diabo entrou na carrinha?
O rosto de Ruth contorceu-se.
– Eu pensei… pensei que viesse.
Pensou que ele também fosse e a protegesse. Aquele pensamento atravessou-lhe os pulmões e todo o

calor e pressão escapou-se.
– Pensei… Pensei… – A voz dela era quase inaudível. – Sou tão estúpida.
Jack encostou-se à fachada de tijolos da loja, tirou o bivaque e passou a mão pelo cabelo. Nunca antes

a vira assustada. No hospital, Ruth estava sempre em controlo e os homens impotentes, mas na carrinha a
situação invertera-se. Desejara proteção e ele não cumprira. Tinha esmagado a semente da confiança que
regara durante três meses.

– Bolas, estraguei tudo.
No olhar dela – Jack não conseguia enfrentá-lo – misturava-se a raiva, a dor e o medo. E tudo por

causa dele.
– Escute, Ruth. Lamento muito. Foi uma burrice da minha parte. Uma mulher bonita numa carrinha com

uma dezena de homens? Bolas. Só porque eu os conheço e confio neles, isso não significa que a Ruth…
Bolas.

O queixo dela relaxou e a raiva desapareceu do seu olhar. Jack inclinou-se para a frente.
– Não volta a acontecer. Tem a minha palavra. Não volto a deixá-lo sozinha.
Ruth fitou-o, olhos vermelhos e interrogativos.
– Nunca mais. – Queria estreitá-la nos seus braços e mostrar-lhe o que queria dizer com aquilo, mas

aquela era a pior altura para o fazer. Ao invés, colocou o bivaque na cabeça e coçou o queixo.
– Se vou mantê-la debaixo de olho, o melhor é ser novamente hospitalizado. Espere, e como farei nos

seus dias de folga?
No rosto dela, a confusão sobrepôs-se à dor e ao medo. Ótimo. Agora tinha de a fazer sorrir.
– Diga-me, acha que me aceitavam no Army Nurse Corps para que assim pudéssemos trabalhar juntos?

Questiono-me se haverá daqueles vestidos brancos no meu tamanho. Hmm. Acho que vou ter de rapar as
pernas. – Puxou uma das pernas das calças para cima e assobiou. – É capaz de levar alguns dias.

A boca de Ruth contorceu-se, embora não fosse ainda um sorriso.
– Podia emprestar-me o batom?
– Com… com o seu bigode? Nem consigo… imaginar. – Ruth soltou uma pequena gargalhada. – É

louco, Jack Novak.
Ele sorriu de orelha a orelha. Estava fora da zona das antiaéreas. Agora era voltar a acertar o rumo

para o alvo. Apontou para o livro que ela levava na mão.
– O que comprou?
Ruth descruzou os braços e olhou para o livro.



– É para a minha irmã Anne. Faz anos em setembro.
– Nunca se esquece de um aniversário, pois não? É bom que eles retribuam o favor.
– É bom que não – argumentou ela com um sorriso trémulo. – É o meu dinheiro.
Jack encostou-se novamente à parede e cruzou os tornozelos.
– Quando foi a última vez que recebeu um presente?
– Eu? – Semicerrou os olhos. – Não sei. Creio que quando terminei o liceu. Os meus pais ofereceram-

me uma Bíblia.
Jack fitou-a. Há quanto tempo tinha sido? Há cinco anos? Seis? Mas também não tinha ninguém que a

presenteasse e ela também não comprava nada para si. Não usava verniz nas unhas, nem joias, nem
sequer um relógio.

– Quando é o seu aniversário?
– Jack… – Lançou-lhe um olhar indignado, mas ele não recuou. Suspirou e disse: – É… é no dia três

de agosto.
– Amanhã? – Deixou escapar uma gargalhada bem sonora, principalmente quando viu a joalharia logo

ali à esquina. – Está decidido. Vou dar-lhe um relógio como prenda de aniversário e oferta de paz.
– Um relógio? – Ruth ficou boquiaberta. – Jack, não. É demasiado caro.
– Sabe quanto eu ganho? Não tenho família para sustentar, nem nenhum vício, e a Ruth precisa de um

relógio.
– Não, não preciso. – Colocou a mão sobre o pulso esquerdo.
– Precisa sim. Como planeia verificar as pulsações a bordo de um avião de carga? Não têm relógio de

parede. Já pensou nisso, senhora enfermeira de voo?
Pestanejou e franziu a testa. Jack abriu a porta da loja.
– Pode ficar aí, mas, se preferir ter voto na matéria, é melhor vir também.
Ruth resmoneou e entrou na loja.
– Quem me dera nunca o ter conhecido.
Apesar da expressão séria, não acreditava nela.
No balcão, o joalheiro exibiu a limitada escolha de relógios de senhora. Jack pôs de parte os mais

baratos, Ruth eliminou os mais caros e decidiram-se por um simples relógio de ouro com a bracelete
castanho-avermelhada que Jack dizia condizer com o cabelo de Ruth. Depois de Jack ter pago, o
joalheiro estendeu o relógio a Ruth, mas Jack intercetou-o. Apertou a bracelete em torno do esguio pulso
de Ruth e deixou que os seus dedos lhe roçassem a pele.

– Já está. Gosta?
– Sim. Obrigada. – Admirou o braço no espelho do balcão. – Obrigada.
– De nada. – Uma cicatriz rodeava o mostrador. – Como foi que isto aconteceu?
Ruth puxou o braço e ajeitou a manga do casaco da farda.
– Já foi há muito tempo.
Não tinha respondido à pergunta e não ia fazê-lo. Oh, sim, Ruth Doherty era um desafio intrigante.

Quando saíram da loja, Jack deu uma pequena cotovelada no braço de Ruth.
– Qual é a sua próxima incumbência?
– Oh, não há mais afazeres. Eu ia… – Ficou com uma expressão desorientada e os seus olhos não

paravam. À procura de uma desculpa.
– Muito bem, então o que ia fazer antes de um piloto inconsiderado e inepto se ter despenhado contra o

seu dia?
Ruth elevou um dos cantos da boca.
– Pelo menos é um piloto inepto sincero.



– Sou péssimo a mentir. Obrigava sempre o meu irmão mais novo a mentir por mim. Então quais são os
seus planos? E a Ruth também não é boa a mentir, por isso nem tente.

– Bem, eu ia… Sobrou-me algum dinheiro do mês passado e pensei em ir ao cinema. Talvez.
– Parece-me muito bem.
– Jack… – Lá estava aquele fogo de que ele tanto gostava.
Abriu os braços.
– O que quer que eu faça? Se for consigo, vai pensar que estou a tentar arranjar um encontro, mas, se

não for, estarei a faltar à minha promessa e a abandoná-la. Tenho de esperar por si de qualquer maneira,
porque não vou deixá-la ir para casa sozinha. Mais vale aproveitar para ver o filme.

O fogo diminuiu, mas as brasas continuavam incandescentes.
– Eu sento-me na outra ponta da sala – disse ele. – Nem sequer vai dar…
– Valha-me Deus. Pode vir, desde que eu pague o meu bilhete. Já basta que me ande a comprar

joalharia.
– Não é joalharia… é equipamento médico.
Ainda assim, Jack estava satisfeito por ela ter considerado o relógio uma oferta pessoal, o que ele

pretendia que fosse.
A sala estava quase vazia e escolheram lugares ao centro, mais para trás. Os homens do 94.º preferiam

as estreias de Hollywood exibidas na base e na aldeia preferiam os pubs.
As gargalhadas de Ruth durante os desenhos animados encorajaram Jack, assim como as atualidades

cinematográficas que mostravam o rápido avanço dos Aliados pela Sicília. Agora que o rei italiano tinha
mandado prender Mussolini, as tropas anglo-americanas não tardariam a invadir a Alemanha pelos
Alpes. Com a vitória soviética na Frente Leste na Batalha de Kursk, e os avanços americanos e
australianos na Nova Guiné e nas ilhas Salomão, a esperança na vitória latejava nas veias de Jack.

Todavia, o filme, um musical ligeiro, dava-lhe cabo dos nervos. Quando o protagonista cantou sobre o
amor, Jack sussurrou ao ouvido de Ruth:

– Aposto que vai rimar com calor.
Ruth soltou uma risadinha.
– Já sabe como é: amor, calor, resplendor.
– Nem um pingo de imaginação. E o ator, um pavor?
O sorriso de Ruth era visível mesmo no escuro da sala.
– Extintor.
– Assim está melhor.
Brincou com a letra por momentos e depois inclinou-se o mais que se atreveu para Ruth e cantou:
– Falei-te do meu amor num dia de calor. Bateste-me com um extintor. Fui cantar para o doutor.
Ruth tapou a boca e as gargalhadas.
– Detesto pessoas que falam no cinema.
– Eu também não a suporto.
Quando parou de rir, descobriu o sorriso.
– Maçador.
– Pastor.
Jack saboreou o som das suas gargalhadas simultâneas.
Ruth suspirou e voltou a recostar-se no lugar. Jack apoiou o tornozelo no joelho. Talvez a sua falta de

tato já tivesse sido esquecida. Lembrou-se de outra rima e virou-se para ela e, ao mesmo tempo, ela
inclinou-se para ele. Antes de conseguir evitá-lo, os seus lábios roçaram-lhe a orelha. Bonito, agora é
que tinha mesmo estragado tudo.



– Desculpe – apressou-se a dizer. – Desculpe. Eu só queria dizer uma coisa.
– Não, não, eu é que peço desculpa. Eu… eu também queria dizer uma coisa. Mas diga o Jack

primeiro.
Jack tentou perceber a expressão do rosto dela na escuridão. O calor nos seus lábios fora tão dócil e

fugaz que desejava beijá-la a sério.
– Jack? – murmurou ela. – O que era?
Engoliu com força para clarear a garganta e a mente.
– Retrovisor.
– Retrovisor? – O alívio coloriu a face de Ruth. – Não recomece com essa palermice.
Ótimo. Tinha percebido que fora um acidente.
– O que ia dizer?
Ruth encostou-se no assento.
– Nada, era só… Bem, o que leva as pessoas apaixonadas a perderem a cabeça? – Apontou para a tela,

onde dois enamorados dançavam felizes.
Que pergunta tão interessante.
– Faz parte do divertimento. Não conseguem desviar o olhar um do outro, existe toda uma linguagem. –

Jack franziu a testa olhando para a tela. Porque estaria a perguntar? Nunca teria…? Virou-se para ela.
– Nunca esteve apaixonada, pois não?
Ela abanou a cabeça sem deixar de olhar para a frente.
– Aposto que o Jack sim, e muitas vezes. – A voz dela parecia demasiado frívola, demasiado alta.

Deveras interessante.
– Algumas vezes, mas nunca por alguém com quem devesse ter casado. E a rapariga com quem devia

ter casado… não consegui apaixonar-me por ela.
Ruth encarou-o.
– Como assim?
Jack aproximou-se, com a desculpa de ter de falar baixo.
– A Alice era filha de um dos meus professores do seminário. Tinha um fraco por mim. Namorei com

ela em parte para conseguir passar a Apologética.
– Isso é horrível.
– Eu sei. E ela era a esposa perfeita para um pastor. Bonita, gentil, tocava órgão. Mas não havia fogo

nela. Nem uma centelha. O Air Corps foi o meu escape. A Alice queria que eu ficasse à frente de uma
igreja, acusou-me de desobediência por me ter alistado. Pôs fim ao namoro e poupou-me o trabalho.

– Hmm.
Jack observou-lhe as curvas da testa, do nariz, dos lábios e o modo como os contornos se alteravam

quando pensava. Perceberia o quanto ele precisava de uma mulher com caráter e paixão? E ela também
precisava dele. Sabia-o.

Ruth mudou de posição.
– Então, o facto de ser piloto vai contra a vontade de Deus?
– Bem, não. Estamos em guerra. Mas quando a guerra terminar…
– Não quer ser pastor, pois não?
Jack olhou fixamente para a mulher que expressara por palavras aquilo que ele nunca se atrevera a

pensar. Com um gemido, afundou-se na cadeira. Como tinha o assunto mudado tão depressa?
– Não importa o que eu quero, apenas o que Deus quer.
– Deus quer que seja pastor? – Os olhos de Ruth brilhavam com a luz do filme. – Sentiu o chamamento?
Chamamento? O pai falava nisso, Ray falava nisso, mas e ele? Teria recebido o chamamento? Afastou



aquele pensamento irritante.
– Claro que Deus quer que eu seja pastor. Sou tal e qual como o meu pai. O seu homónimo, o pastor…

ouvi isso toda a minha vida. Para além disso, quero servir o Senhor. – Encostou o dedo indicador aos
lábios. – Agora chiu. As pessoas que falam no cinema… Bolas, nem lhe digo.

Ruth sorriu e virou-se para a frente.
Jack apoiou-se no braço da cadeira. O que se estava a passar? Era ele quem devia agitar o mundo dela,

não o contrário.
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– Fico feliz por teres vindo comigo, May.
No banco do autocarro ao lado de Ruth, May Jensen riu.
– Nunca pensei que um dia te ouviria dizer essas palavras.
– Nem eu, mas estou satisfeita. Precisava de ir à aldeia hoje, mas prometi ao Jack que não ia sozinha e

depois ele não apareceu ao meio-dia… deve estar nalguma missão e…
– Eu sei. – May olhou para as mãos de Ruth e sorriu.
Ruth estava de novo a acariciar a bracelete do relógio. May notara de imediato o relógio novo e

adivinhara de onde viera, para consternação de Ruth.
– Também vai ser divertido passar a tarde contigo. – E necessário. Precisava de empurrar as memórias

que revisitara demasiadas vezes nas duas últimas semanas.
As finas sobrancelhas de May elevaram-se.
– As órfãs vão à aldeia?
Ruth deixou escapar uma gargalhada.
– Devíamos mendigar? Uma moedinha, por favor?
As raparigas saíram do autocarro e desceram a colina, passando por casas de dois andares encostadas

umas às outras, ordenadas e imaculadas sob telhados negros de ardósia. Ruth virou a cara para o céu azul
e quente decorado com pequenos farrapos de nuvens.

– Um dia perfeito para voar.
– Passamos demasiado tempo com o Charlie e o Jack.
– Talvez. – Mas os últimos meses haviam sido os melhores que Ruth alguma vez vivera. Todavia, a

guerra intensificava-se e Jack combatia, possivelmente sob fogo inimigo, enquanto ela passeava ao sol.
Senhor, por favor, não deixes que nada lhe aconteça.

– Pergunto-me como estará a correr a missão. – A expressão de May espelhava a preocupação de Ruth.
– Demasiado tempo com eles.
May gemeu.
– Não acredito nisto. Prometi a mim própria que não me apaixonava por nenhum dos homens, mas o

Charlie… Não consigo evitar. E tu… foste mais inflexível do que eu sobre não sair com ninguém e olha
só para ti.

Ruth esbugalhou os olhos.
– Eu não estou a sair com o Jack.
– E eu não estou a sair com o Charlie. Mas mais valia, dado o que sentimos.
Naquele momento, a boca de Ruth era o sítio mais seco de Inglaterra. Tinha de distrair May.
– Se o Charlie te voltar a convidar para sair, tu aceitas?
– Não. – Rugas decoraram a testa de May. – Oh, Ruth, o trabalho dele é tão perigoso, mais do que o do

Thomas. Não posso voltar a passar por tudo aquilo outra vez.
– Entendo. – Ruth deu o braço a May. Os saltos dos sapatos batiam em uníssono no passeio de laje.
May exibiu um sorrio trémulo.



– Quais são os planos, oh, grande líder?
Que maravilhoso ter uma amiga, alguém que a animasse, alguém que pudesse também animar.
– Bem, somos duas mulheres despreocupadas na aldeia – disse Ruth levando a mão à anca.
– Vamos ao cinema, choramos nas cenas engraçadas e rimos nas partes tristes.
May agarrou a mão de Ruth e balançou-a para a frente e para trás.
– Depois podemos dançar pelas ruas e atirar chocolates às crianças.
– Fantástico. Em seguida, iremos até ao centro e cantaremos a ponte de Londres até a polícia militar

nos mandar para casa. – Ruth passou por baixo dos seus braços levantados e rodopiou para encarar…
– Jack! – arquejou. – Charlie!
– Minhas senhoras. – Os olhos de Jack enrugaram nos cantos.
Um lápis oscilava na boca de Charlie.
– Então é isto que as mulheres fazem quando os homens não estão por perto.
May fez uma vénia.
– Dançamos porque os homens não estão por perto.
Ruth riu e compôs o bivaque.
– O que fazem aqui? Ouvi aviões esta manhã e presumi que iam em missão.
– E fomos – confirmou Jack. – Já estamos despachados. Foi curta e fácil.
– Lançámos metade das bombas num campo aéreo e metade noutro. – O lápis saltava enquanto Charlie

falava. – Nunca tinha feito tal coisa. Dois alvos numa missão. Foi divertido.
Jack meteu as mãos no blusão de voo.
– Agora que aqui estamos, já posso manter a minha promessa.
Ruth nunca imaginara que o seu coração cabia no esófago, mas aparentemente cabia.
– E a menina. – Charlie tirou o lápis da boca e apontou para May. – Obrigou-me a deixar de fumar e

agora mordo lápis como um castor. Vá, vamos comprar lápis.
May ficou estupefacta e olhou para Ruth.
– Lápis? – repetiu Jack. – Eu não quero ir comprar lápis. Quer, Ruth?
– Bem, eu…
– Claro que não. Vão vocês os dois. – Jack atirou uma moeda a Charlie. – Já agora, compra-me tinta.
– Recebido e compreendido. – Charlie pegou no braço de May e rebocou-a rua abaixo, ao mesmo

tempo que esta lançava um olhar atrapalhado à amiga. Ruth ficou um pouco atordoada com a mudança
súbita de planos e com a atenção de Jack em torno dela.

– Lápis?
– Estúpido, não é? Mas conseguiu.
E Jack também conseguira. Ruth virou-se para o encarar.
– Vocês os dois são do mais traiçoeiro…
– A May não protestou. – Jack fez sinal com a cabeça para o centro. – Quanto a si, minha amiga, creio

que os planos para o dia envolvem cinema, dançar e a ponte de Londres.
– Oh, não. Não consigo. – Ruth começou a andar. – Agora fiquei com uma enorme vontade de comprar

uma daquelas figurinhas espalhafatosas de porcelana. Sou capaz de demorar horas a encontrar a figurinha
certa.

Jack abanou a cabeça com tanta força que Ruth pensou que lhe fosse saltar.
– Nada de compras. Tenho duas coisas para comemorar. Primeira: estou a voar novamente, dois dias

seguidos.
– E como foi?
Os olhos de Jack pareciam brilhar.



– Nem lhe sei dizer como soube bem descolar. E ambas as missões foram um passeio no parque.
Aqueles Thunderbolts fazem mesmo uma enorme diferença. Afugentaram a Luftwaffe. Só lamento que
não tenham autonomia para nos escoltar até à Alemanha.

– E como se sentiu estando sentado tanto tempo?
– Ótimo, ótimo. Sempre a enfermeira. – O seu olhar carrancudo desapareceu com um suspiro. – Está

bem, fiquei bastante dorido no fim.
Ela riu.
– O trocadilho é intencional?
– Trocadilho? – As suas sobrancelhas negras uniram-se como se estivesse a matutar no que ela dissera.

Depois resmungou. – O fim. Formidável. Ainda bem que os meus ferimentos a divertem.
– Não tanto quanto o seu embaraço. – E que boa oportunidade para dissipar qualquer tipo de

romantismo.
– Quer continuar a troçar de mim ou prefere saber a segunda razão para comemorar? – Tirou um

envelope do bolso interior do blusão e entregou-o a Ruth. – É do meu irmão Walt. Ele não está habituado
a escrever com a mão esquerda, mas dá para entender.

Pois bem, Jack, pela primeira vez na minha vida, vou ganhar-te em alguma coisa.
No outro dia, no hospital, recebi uma visita da Allie  – a rapariga comprometida com quem

me correspondia. Após algumas peripécias, contei-lhe o que sentia. Fiquei surpreendido ao
saber que ela terminara o noivado e que estava apaixonada – escuta bem, Jack – pelo teu
horroroso irmão mais novo! Vamos casar na primavera. Quem haveria de dizer que eu seria o
primeiro irmão Novak a dar o nó?

Por favor, conta à tenente Doherty se a vires. É inacreditável termos tido a mesma
enfermeira. Mas não acredito em coincidências, acredito apenas em Deus, e agora mais do que
nunca estou convencido que Deus é bom, misericordioso e generoso.

– É maravilhoso – comentou Ruth.
– Sim. Nem posso acreditar que o meu irmão mais novo vai casar. De todas as coisas em que me podia

ganhar. Quero dizer, o miúdo nunca namorou, encolhia-se todo sempre que via uma rapariga.
Ruth não era capaz de decifrar o brilho nos olhos de Jack. Seria felicidade? Ou competição? Era bom

que não pensasse que tinha de bater o irmão e, se o pensasse, era bom que não olhasse para ela.
Jack olhou para Ruth.
– Hoje comemoramos. Cinema, jantar, sou eu que ofereço. Não é um encontro. Safa, é assustadiça. Já

um homem e uma mulher não podem comer juntos sem que seja um encontro?
– Creio que sim. – Franziu a testa. Se jantar e cinema não eram um encontro, então o que era?
Contudo, o filme era tão romântico como se o tivesse escolhido com May. Não houve rimas

sussurradas, nem toques acidentais na orelha, nem encostos de ombro, e não podia negar a sua desilusão.
Estudou o perfil de Jack pelo canto do olho.

Porque não? Aquela voz havia ficado mais audível nas duas últimas semanas.
Porque não havia de poder? Aquela voz despropositada.
Podia continuar a sustentar a família. Aquela voz revoltosa.
Não seria maravilhoso?
Jack olhou para ela e sorriu, como se tivesse pressentido os seus pensamentos, como se a tivesse visto

a acariciar a bracelete do relógio e a imaginar a carícia dele. Porque não?
Pressionou as costas contra o assento. Sabia perfeitamente porque não.



Quando a sessão terminou, saíram, pestanejando contra a luz do Sol.
– Muito bem, Tenente Assustadiça – disse Jack. – Para provar que isto não é um encontro, vamos

comprar peixe e batatas fritas e comer nas ruínas da abadia. Está demasiado agradável para ficarmos
fechados num restaurante.

– Isso é verdade. – Uma brisa cálida afagou-lhe o rosto. – E eu ouvi dizer muito bem do peixe com as
batatas fritas.

– Não costuma comer fora, pois não? – Arregalou os olhos. – Manda todo o dinheiro para casa?
– Quase todo. – E mesmo assim não era suficiente para a tia Pauline. Ruth enxotou o medo. – O

exército alimenta-me e dá-me abrigo. Não preciso de mais nada.
– Toda a gente precisa de um mimo de vez em quando.
Ruth observou os sapatos da farda pisarem as lajes do passeio.
– Não quando nunca se teve.
– Está na altura de alguém a mimar. – A voz de Jack era tão carregada que Ruth olhou para cima. A

determinação no seu queixo dizia-lhe que planeava proporcionar-lhe esses mimos e a ternura no seu olhar
fazia-a querer recebê-los.

– Vou começar aqui mesmo. Este é um bom local. – Abriu uma grossa porta de madeira.
Ruth obrigou-se a concentrar-se, a calar as emoções e a ajustar os olhos à escuridão do pub. O cheiro

da cerveja deu-lhe náuseas, mas respirou profundamente e seguiu Jack até ao bar. Uma jovem com cabelo
negro encaracolado aproximou-se.

– Queremos peixe e batatas fritas para levar – pediu Jack.
– Vocês, yanks, estão sempre com pressa.
Jack inclinou-se sobre o balcão e sorriu.
– Estamos com pressa de vos ajudar a ganhar esta guerra.
A rapariga corou e coçou a cabeça.
– Temos o peixe e as batatas fritas mais frescas da aldeia, mas permitam-me que recomende as

bangers? São ótimas.
– Parece-me bem – declarou Jack. – Ruth?
O estômago dela enrolou-se.
– Bangers? Isso é salsichas, certo?
– Sim. Muito boas. – Fitou-a sob a fraca luz do pub. – Sente-se bem?
– Oh, só que… não suporto salsichas. O cheiro enjoa -me.
Jack observou-a, depois virou-se para a empregada.
– Duas doses de peixe e batatas fritas, se faz favor.
Com o jantar embrulhado em jornal, caminharam rua abaixo e atravessaram a imponente Norman Gate

Tower. Jack apontou para ranhuras de setas nas grossas paredes de pedra. Depois passaram por um
jardim circular, onde um homem idoso se encontrava sentado a tocar violino para um grupo de crianças.

– Um GI! – As crianças puseram-se de pé e correram até ele.
– Tem pastilhas? Tem pastilhas?
Jack riu e tirou um pacote de Wrigleys do bolso. Deu uma pastilha a cada criança e mandou-as ir

brincar.
Ruth nunca o tinha visto mastigar pastilhas.
– Compra-as para as crianças, não é?
– Sim. Porque não nos sentamos naquele muro ali?
Atravessaram a erva até uma parede baixa, parte das ruínas da abadia. Jack estendeu o blusão para que

Ruth não rasgasse as meias de vidro nas pedras pretas, brancas e cinzentas que se projetavam da



argamassa. Jack desembrulhou o jantar.
– Os edifícios mais antigos em Antioch não chegam sequer a ter cem anos e aqui estamos sentados em

algo com mais de novecentos anos.
– E Henrique Oitavo deitou-a abaixo durante a reforma anglicana. – Ruth olhou em redor para os

pedaços de ruínas na relva, alguns elevando-se a dez, vinte metros, deixando antever uma janela ou uma
porta. – As coisas estúpidas que as pessoas fazem.

Jack mastigou durante um instante.
– Falando em coisas estúpidas, alguma vez lhe contei sobre o negócio que montei quando era miúdo?
– Creio que não.
– Vendi viagens no antigo biplano do meu avô. Devo ter levado metade dos miúdos de Antioch a dar

uma volta, fiz uma data de dinheiro. O único problema foi não ter pedido autorização ao meu avô.
Quando ele descobriu, deu-me uma bela tareia, obrigou-me a devolver o dinheiro e, pior que tudo, fiquei
proibido de voar durante um ano.

Ruth sorriu ao ver a sua expressão desamparada.
– Pobrezito.
– Nah, foi merecido. – Apontou para ela com uma batata frita. – Okay, é a sua vez.
Ruth deu uma dentada no peixe e tentou pensar numa história. A massa estaladiça tocou-lhe na língua e

depois o peixe desfez-se na boca, húmido e saboroso, muito melhor do que aquele que ela costumava
fritar no pequeno fogão a carvão. O pequeno fogão. Engoliu e sorriu.

– Houve uma altura em que queria ir brincar na praia. O Pa não tinha dinheiro para os bilhetes de
metro, por isso, a Ellen e eu fizemos a nossa própria praia. Despejámos as cinzas do fogão todas para o
chão. Havia de ter visto a cara da Ma. A partir desse dia, limpar o fogão passou a ser tarefa minha.

Os olhos de Jack brilhavam tanto, Ruth recordou-se de outra história e partilharam gargalhadas sobre
aventuras de infância enquanto comiam. Quando terminaram, Jack colocou um pé sobre o muro e abraçou
o joelho.

– A sua infância foi muito parecida com a minha.
– Parecida?
– Claro. Crianças a divertirem-se e a meterem-se em sarilhos. Pais que adoravam Deus, que se

amavam um ao outro e amavam os filhos. Uma verdadeira bênção.
– Suponho que sim.
As ruínas brilhavam com a luz dourada do fim do dia. Jack e May viam bênçãos em todo o lado. Tudo

o que Ruth conseguia ver era o que Deus lhe tinha tirado, não o que lhe tinha dado. Todavia, as bênçãos
estavam lá: o seu trabalho, o pão de cada dia, os irmãos e irmãs alimentados, vestidos e tratados. Senhor,
ajuda-me a ver as bênçãos.

– O relógio incomoda-a?
– Desculpe? – Ruth virou a sua atenção para Jack.
– Não para de lhe mexer. Incomoda-a?
Ela olhou para o relógio, um lembrete da amizade protetora e generosa de Jack. Seria… sim, era uma

bênção e, ao menos uma vez, não queria dar-lhe uma resposta fugidia.
– Não, gosto muito dele. Nem sei dizer-lhe o quanto significa para mim.
Obrigou-se a olhá-lo nos olhos, a dar-lhe a saber que havia restaurado uma parte do que tinha perdido.
– Anda certo?
Pegou-lhe na mão, esticou-lhe o braço e comparou o relógio dela com o dele. Uma onda de calor

subiu-lhe pelo braço direta ao coração. Inspirou e a sua boca e olhos escancararam-se. Tinha de soltar a
mão, mas o toque era simultaneamente firme e estranhamente bem-vindo.



– Anda? – Arqueou uma sobrancelha.
Ruth tapou a boca e anuiu.
– Sim, sim. – Como se o toque não fosse suficiente, tinha de sorrir.
– O seu relógio diz que está na hora de dançar.
– Dançar? – Ruth arquejou.
– É impossível comemorar sem dançar. Até temos o violino a tocar ali. – Pôs-se de pé e fechou a mão

sobre a dela. – Para além disso, este muro está a dar cabo de mim. Tenha misericórdia.
– Eu… eu não sei dançar.
– Sim, já passou algum tempo desde o cotilhão, mas…
Ruth abanou a cabeça e desejou ter a coragem de soltar a mão.
– Eu nunca aprendi. Tinha… de trabalhar. Depois das aulas… tinha de ganhar dinheiro.
– Então está na altura de aprender.
Com um olhar delicado e puxando-a pela mão, conduziu-a até um espaço plano na relva. Ela esforçou-

se por respirar.
– Eu… eu… eu… não…
– Não é nada difícil. Ponha a mão aqui. – À distância de um braço, Jack colocou a mão esquerda de

Ruth sobre o seu ombro e pousou a sua mão na cintura dela. – Posição básica. E que tal?
– Estou bem. – Começou a ver centelhas brancas. Inspirou lentamente e concentrou-se num botão da

camisa cor de caqui de Jack.
– Agora é só seguir-me. Nada de especial. Mas preciso de a segurar um pouco mais perto.
A parede protetora do seu peito elevou-se, a curva defensora do seu braço rodeou-a e o botão balançou

e perdeu os contornos como se visto através de um copo de água. Pa costumava abraçá-la assim, tão
grande e poderoso e gentil. O botão desapareceu numa mancha, Ruth sentiu um aperto na garganta e uma
lágrima correu-lhe pela face.

Estava a chorar? Oh, não. Não podia deixar que Jack visse e não podia limpar os olhos sem que ele
percebesse. Sem pensar, encostou a cara ao ombro dele. Oh, porque tinha logo de fazer aquilo?

Jack abraçou-a uma pouco mais com um murmúrio profundo.
Lutou para recuperar alguma compostura, mas as lágrimas corriam como um rio para a camisa. Quando

fora a última vez que a tinham abraçado? Pa tinha ficado preso à cama. Ma e as crianças abraçaram-se,
mas não daquela maneira, como um refúgio.

Os músculos de Jack contraíram-se sob o seu rosto.
– Não está a chorar, está?
Ruth abanou a cabeça, enterrada no ombro dele.
– Olhe para mim e responda. – Empurrou-a um bocadinho para trás e espreitou para lhe ver a cara. –

Eu sabia. Pisei-a.
– Não. – Ela soltou um estranho som, algo entre uma gargalhada e um soluço. Com o rosto dele tão

próximo e encorajador, tinha de dizer a verdade. Inspirou profundamente. – O meu pai… ficou paralisado
quando eu tinha doze anos. Há doze anos que ninguém me abraçava assim de verdade.

Jack suspirou, passou a mão pelas costas de Ruth e encostou-a ao seu peito.
– A camisa é de algodão. Lava-se facilmente.
Ele estava a dar-lhe permissão para chorar? Há quanto tempo tinha sido? Ela era a força nos tempos

difíceis para aliviar o fardo dos pais. Era o apoio para as crianças quando o Pa e a Ma faleceram. Nunca
se permitiu chorar.

Agora as lágrimas corriam numa corrente incessante. Aninhada nos braços de Jack, podia ser fraca,
podia sentir dor, podia ser cuidada.



Por fim, a corrente reduziu-se a um fio e secou. Uma fungadela, uma inspiração trémula e a paz. Mesmo
assim, Jack continuava a murmurar ao som da música do violino e a afagar-lhe as costas. Ruth virou a
cara para o lado e viu-lhe o queixo com a ténue barba do fim do dia. Desejava encostar os lábios àquele
pedaço de aspereza masculina, para lhe agradecer pelo que lhe havia dado, mas não podia.

– Obrigada – murmurou.
– Sempre que quiser, flor.
Ela levantou a cabeça e pestanejou, as pestanas peganhentas das lágrimas.
– Flor?
– Amor, esplendor, flor. – Havia um brilho travesso no seu olhar.
O riso de Ruth surgiu rouco e molhado.
– Está a ver? Estava na hora de a fazer rir outra vez.
– Se estava. – Tocou-lhe na mancha húmida da camisa. – Oh, meu Deus.
– Não tem importância. – Beijou-a na testa. – E, agora, quer dançar?
O cérebro de Ruth rodopiou.
– Dançar?
Os lábios de Jack desenharam um sorriso casual como se não tivessem acabado de a beijar.
– O violino, a comemoração, está lembrada?
Relutante em desfazer o abraço, Ruth acenou afirmativamente com a cabeça. Todavia, para ela, dançar

não era fácil. O ritmo escapava-lhe e os pés traíam-na, mas com o humor paciente de Jack, o embaraço
foi desaparecendo, relaxou nos braços dele e as suas gargalhadas misturaram-se com as dele. Há anos
que não sentia o peito assim tão leve, como se as lágrimas salgadas tivessem corroído a carapaça de
ferro que lhe envolvia o coração. Tentou reunir de volta as suas restrições, mas de cada vez que ele a
fazia rodopiar, outro pedaço caía até que o seu coração ficou exposto perante ele.

– Está satisfeita? – perguntou ele.
– Já acabou?
– Tenho de a levar a casa e regressar à base antes das oito, caso amanhã tenhamos de voar. – Soltou-a,

aproximou-se da parede e vestiu o blusão de voo.
O vazio súbito obrigou Ruth a recuperar o fôlego.
– Então e a ponte de Londres?
– O quê? – Jack ajeitou o colarinho do blusão.
Uma onda de entusiasmo fê-la querer surpreendê-lo, agradar-lhe, dar-lhe algo em troca. Estendeu

ambas as mãos.
– Cinema, dançar e a ponte de Londres. Prometeu.
Com um sorriso, aproximou-se e pegou-lhe nas mãos.
Ruth balançou as mãos entrelaçadas por cima da cabeça. Sabia que o seu sorriso era modesto, mas não

se importava.
– «A ponte de Londres está a cair, a cair, a cair. A ponte de Londres está a cair.»
– «Minha linda senhora.» – Com uma gargalhada sonora, Jack cingiu-a nos seus braços.
Ruth juntou-se às gargalhadas, vencida pela proximidade do corpo dele, pela sua respiração junto ao

seu rosto, por ele. E mais do que qualquer outra coisa, desejava um beijo dele, o seu amor, desejava-o a
ele.

– Eu não namoro – despejou.
Jack parecia tão admirado com aquelas palavras quanto ela.
– Sim – disse lentamente. – E foi por isso que nunca a convidei para sair, minha pequena macaroon. –

Agitou as sobrancelhas como o Groucho Marx.



– Macaroon? – Os braços dela afrouxaram em redor do pescoço de Jack.
Ele fitou-a.
– Nunca comeu um macaroon?
– Não.
– Coisa engraçada estes bolinhos. Derretem-se na boca, mas, se não tivermos cuidado, esmigalham-se

na mão.
Ruth tentou analisar aquela analogia, mas conseguia apenas concentrar-se na forma como os lábios dele

se moviam. Tinham já passado oito anos desde o seu último beijo, mas sabia que Jack seria bom a beijar,
como o Eddie Reynolds. Não iria fazer biquinho ou enchê-la de saliva.

– Não quero pressionar muito, Ruth. A sério que não. Gosto de si. E sei que, se fizer alguma coisa
errada, se irá esmigalhar. Mas se tiver cuidado…

Ela derreter-se-ia na sua boca. Era o que Ruth desejava. Já chegava de fazer de conta que não sentia
nada por ele. De negar as bênçãos. Deixou que o seu rosto se inclinasse para ele.

– Ruth. – Estreitou-a nos braços até as suas testas se tocarem. – Minha querida Ruth.
– Oh, Jack. – A sua mente foi inundada por uma névoa líquida, tão escura e deliciosa quanto o

chocolate, até todas as fibras do seu corpo ansiarem por aquele beijo.
Foi então que os lábios dele se moldaram aos dela.
Presa no beco, três homens corpulentos, o esmigalhar do seu relógio na parede de tijolos, um fio de

sangue a correr-lhe pelo braço. «Não passas de uma prostituta.»
Ruth arquejou e estremeceu.
– Hã? – Jack fitou-a. – O que foi?
– Não. Não. Não. – Contorceu-se e escapou aos braços dele. – Oh, não.
Jack alcançou-lhe a mão.
– Oh, querida. Foi o teu primeiro beijo, não foi?
Deixou escapar uma gargalhada histérica. Libertou a mão e tapou a boca.
– Não. Oh, não faz a menor ideia.
– Então, o que se passa?
O hálito dele tresandava a cerveja e a salsichas. Esmagou o relógio partido contra o pulso dela,

martelou-lhe a verdade na cabeça: «Nunca te irás ver livre de mim. Vais recordar sempre a minha
cara.»

Ruth recuou e virou-se. Para que lado… para que lado devia ir? Avistou a Gate Tower e dirigiu-se
para lá.

– Ruth! O que se passa?
– Oh, não. Não acredito que deixei isto acontecer. Já devia saber. Eu sabia que isto era um erro.
Os passos de Jack ecoavam atrás dela.
– Um erro? Não estou…
– Sim, um erro. – Não olhava para ele, apenas para a Gate, a sua fuga. – Não posso acreditar que me

deixei… Oh, vocês, é bom Jack. Muito bom. Não posso acreditar…
– Do que está a falar?
Agarrou-a pelo braço. Ela sacudiu-o.
– Não! Disse-lhe que não namoro, mas não me ouviu. Porque não ouviu? – As lágrimas arderam-lhe

nos olhos e no coração cru e exposto.
Jack colocou-se à frente dela e agarrou-a pelos braços.
– Estou a tentar ouvir, mas nada do que diz faz sentido.
– Não compreende? – A voz de Ruth vacilava.



Os seus planos de vida não incluíam amor nem casamento, e agora sabia porquê, com uma
peremptoriedade esmagadora. Nunca mais poderia voltar a beijar um homem, não sem recordar aquele
dia e o pecado que o causara.

– Detesto beijar.
Jack fez uma careta.
– O quê?
– Não suporto. – Libertou-se e caminhou determinada em direção à Porta. – Odeio, odeio, odeio.

Entende agora? Entende agora porque não namoro?
– Nunca conheci ninguém que… – A voz de Jack desapareceu.
Não iria segui-la.
– Pois, bem, agora conhece. Agora pode deixar-me em paz. Está a entender? Deixe-me em paz.
– Sim. É o que farei.
Onde… onde estava aquela carapaça de ferro de que tanto precisava naquele instante?
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Jack atravessou a multidão reunida no clube de oficiais de olhos postos no chão.
– Última rodada, homens. Temos missão amanhã. O bar encerra às oito.
Em alturas como aquela, Jack quase chegava a desejar ser homem de beber. Com um copo de uísque na

mão, os homens pareciam esquecer a morte de tantos amigos, a forte possibilidade de eles próprios
morrerem no dia seguinte e as mulheres. Ainda assim, o álcool não apagava a dor. Limitava-se a adiá-la.

Ainda bem que não estava ninguém ao piano. A música era melhor remédio do que a bebida. Jack
sentou-se frente ao frágil piano vertical e folheou as pautas: «Jersey Bounce», «I’ve Heard That Song
Before», «Pistol Packin’ Mama». Demasiado alegre e capaz de atrair espectadores.

«Serenade in Blue». Sim, parecia apropriado. Tocou suavemente e permitiu que a música lhe lambesse
as feridas. Quando estava certo de ter percebido o problema de Ruth – dor pela morte dos pais e fadiga
pelo excesso de responsabilidades –, rebenta-lhe tudo na cara. Que diabo? As mulheres sempre haviam
dito que ele era bom a beijar. Que diabo se passava com Ruth?

– Estás com cara de quem precisa de uma bebida. – Charlie colocou duas garrafas de Coca-Cola sobre
o piano.

Jack lá conseguiu sorrir.
– Obrigado, companheiro.
Charlie fez saltar as caricas das garrafas.
– «Serenade in Blue»? Costumas tocar coisas mais alegres. O médico é capaz de te proibir de voar por

fadiga de combate se tocares o «As Time Goes By».
Jack soltou um riso abafado. Com Ruth Doherty um beijo não era apenas um beijo.
– O que se passa, Skipper?
– Estás a ver isto? – Mostrou-lhe a palma da mão. – Migalhas de macaroon.
– O quê?
– Migalhas de macaroon, e nem faço ideia porquê. – Jack limpou a mão nas calças e voltou a sua

atenção para a pauta. – Sabes, em toda a minha vida nunca falhei um objetivo. Nem uma única vez.
– Uau! Deves estar orgulhoso.
– Sim. Mas, e se estabeleço um objetivo errado?

*

As mãos de Ruth agitavam-se no lavatório, criando pequenas oscilações na superfície da água. Ma
sempre lhe dissera para lavar a cara depois de chorar, mas naquela noite não parecia resultar. Não
chorava desde os quinze anos. Naquele dia horrível no beco, tinha chorado, vomitado, chorado um pouco
mais, lavado e lavado e lavado e nunca – nunca – falara do sucedido, nem mesmo quando a sua irmã
Ellen a encontrou na banheira atrás da cortina pendurada a um canto do apartamento. Ellen percebera o
que tinha acontecido e dissera-lhe que o merecera. Ellen tinha razão.

Ruth enterrou o rosto na toalha e respirou devagarinho até os tremores passarem. Depois meteu o
sabão, a escova dos dentes e o dentífrico dentro da toalha e colocou o relógio.

Deveria continuar a usá-lo? A amizade de Jack tornara-se tão importante, e agora perdera-a.
– Que relógio tão bonito. – A bonita e loura Marian Willis aplicava creme hidratante no rosto. – Flo,

viste o relógio de Ruth?
Ruth pegou na toalha. Oh, nem pensar. Não ia enfrentar Flo Oswald naquela noite.



Flo tirou a escova dos dentes da boca e pegou no pulso de Ruth.
– Oh, que bonito. É novo?
– Sim – respondeu Marian. – Ela nunca usou relógio. Sempre me perguntei porquê. Eu se tivesse uma

cicatriz como essa ia querer escondê-la. Oh, mas não a tapa, pois não?
– Obrigada por notares. – Ruth libertou a mão e dirigiu-se para a porta, contudo, Marian e Flo

bloquearam-lhe o caminho.
– Presente de quem? – inquiriu Flo com os olhos pequenos e brilhantes.
Ruth olhou para o relógio, mas conseguia ver apenas o terno sorriso de Jack enquanto lhe apertava a

fivela.
– Foi presente de aniversário.
Marian soltou uma risada.
– Sim, mas de quem? Por favor, diz-me que foi de um homem.
– Oh, mas ela não namora – argumentou Flo com os olhos muito abertos. – O que pensas que isto é? A

USO?
Ruth passou pelo meio delas. Sentia-se incapaz de arranjar uma resposta irónica.
– Talvez seja de um antigo doente. – A voz de Flo seguiu-a pelo corredor. – A Louise viu a Ruth na

aldeia com um certo major Novak.
Ruth virou-se para a enfrentar.
– Não namoro com ele.
Marian sorriu e cruzou os braços por cima da camisa de noite.
– Sabes o que dizem de quem muito nega. Vá lá, conta-nos. É daquele bonito major?
Ruth entrou no quarto. A sua face estremeceu e os braços abanaram.
Marian guinchou.
– Oh, é mesmo. Tão romântico.
Não, não, não. Ruth deixou cair a toalha sobre a cama e fechou os olhos com força. Não naquela noite.

Não era capaz de lidar com aquilo.
Dois pares de passadas aproximaram-se da sua cama.
– Nós andamos a fazer isto mal, Marian. Tu e eu saímos com qualquer homem que nos convide e nunca

recebemos presentes como este. A Ruth faz-se de difícil e os palermas apaixonados enchem-na de
ofertas.

– Deixem-me em paz – pediu Ruth, a sua voz baixa e trémula.
– Ooh, Ruth – disse Marian. – Se namorasses mesmo eras capaz de receber todo o tipo de presentes.
Tremores percorreram o corpo de Ruth. Aquilo tinha de parar, tinha de parar.
– E por um beijo – continuou Flo. – Aposto que conseguias até dinheiro.
– Não! – Ruth virou-se, punhos cerrados a tremerem ao lado do corpo. – Deixem-me em paz!
Marian deu um passo atrás. Flo levou a mão à boca escancarada.
– Meu Deus. Estávamos só a brincar.
– Deixem-me em paz. – Frente aos olhos de Ruth os rostos das enfermeiras escureceram e começaram a

aparecer estrelas. Inclinou-se para a porta. E qual era o mal de estar em camisa de noite? Tinha de sair.
– O que se passa? – Um toque no seu braço. Quando tinha May entrado? May olhou de umas para as

outras. – O que se passa aqui?
Flo pestanejou.
– Só lhe perguntámos pelo relógio.
– Acho que é melhor saírem – declarou May com uma autoridade tranquila e Marian e Flo obedeceram.
A respiração de Ruth era rápida e superficial e as estrelas brancas formavam agora uma galáxia



rodopiante. Tinha de sair dali. A porta… onde era a porta?
– Ruth? – O rosto de May era quase negro. – Estás a hiperventilar. Tens de te sentar.
– Tenho de sair. – Deu um passo e bateu com a canela da perna na cama.
– Senta-te. – May agarrou a amiga pelos ombros e pressionou-a contra o fino colchão. – Sabes o que

deves fazer. Coloca a cabeça entre os joelhos.
Ruth deixou cair a cabeça. O chão girava e as tábuas dançavam entre os seus pés. Gemeu. May afagou-

lhe a cabeça.
– Respira fundo, querida. Respira fundo.
Ruth obrigou-se a respirar mais devagar. Dali a alguns minutos, as estrelas desapareceram e o chão

endireitou-se.
– Kate, podias dar-me esse copo de água que está sobre a mesa?
Ruth arriscou um olhar. Quatro joelhos fitavam-na. Oh, não, tinha feito uma cena.
– Como te sentes? – perguntou May, a sua mão delicada ainda no cabelo de Ruth.
– Melhor. Obrigada.
– Oh, obrigada, Kate. Ruth, queres um pouco de água?
Tinha de enfrentar o mundo, mais cedo ou mais tarde. Endireitou-se, tirou o cabelo da cara e aceitou o

copo. Kate Fletcher e Rosa Lomeli, duas das suas companheiras de quarto, encontravam-se sentadas na
cama de May, frente à dela. Ruth mostrou-lhes um sorriso débil.

– Obrigada.
– Era o mínimo que podia fazer – retorquiu Kate. – Não posso acreditar naquelas duas.
Rosa agitou a mão na direção da porta.
– Há uma palavra para as raparigas como elas, mas sou uma senhora e não posso dizê-la.
– Ignora-as – aconselhou Kate. – Marian adora coscuvilhices e Flo tem ciúmes por teres caçado um

oficial tão garboso.
Ruth gemeu e esfregou os olhos. Sim, tinha-o caçado e desfeito em pedaços.
May apertou o ombro de Ruth.
– Queres um pouco de privacidade?
– Sim, agradecia.
– Nós compreendemos – disse Rosa. – Se precisares de alguma coisa… água, lenços, um pelotão para

enforcar essas fracas desculpas para enfermeiras… é só dizeres.
Ruth olhou para Kate e Rosa enquanto estas saíam. Desde que se juntara ao 12.º de Evacuação que

tivera conversas meramente profissionais, e mesmo assim raras, com aquelas duas mulheres e, no entanto,
tratavam-na com simpatia.

– Queres que eu saia também? – inquiriu May.
A palavra sim aflorou aos seus lábios, mas a expressão de May era tão complacente que Ruth não

queria soldar já aqueles pedaços de ferro em volta do seu coração.
– Fica, por favor.
– Está bem. – May fitou Ruth, olhos do mais pálido azul, com raios prateados. – Lembra-te, a Flo e a

Marian não te conhecem, e não conhecem o Jack. Ele deu-te o relógio porque gosta de ti, não porque
espera alguma coisa em troca.

A visão de Ruth turvou-se. Outra vez não.
– E, então, o passeio foi divertido? – indagou May num tom alegre, como se mudar de assunto fosse

animar Ruth.
Não animava. O seu rosto contorceu-se.
– Oh, querida, o que aconteceu?



Ruth tapou os olhos com a mão. Deveria contar a May o ataque de choro no ombro de Jack? O ter
namoriscado com ele? O ter escapado ao seu beijo? Da sua fuga histérica? Não, já tinha perdido uma
amizade naquele dia.

Inspirou fundo, pousou a mão no colo e ergueu o queixo.
– Digamos que o Jack percebeu que eu não namoro e vai deixar de tentar fazer-me mudar de ideias.
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Terça-feira, 17 de agosto de 1943

– Digam adeus aos Thunderbolts – avisou Harv Owens da torre dorsal atrás dos pilotos.
Jack esperara ter escolta durante mais que meia hora sobre território inimigo, mas, devido a atrasos na

descolagem e reunião, os P-47 tinham de voltar para trás com pouco combustível. As Fortalezas
Voadoras estavam por conta própria, a uma hora e meia do seu alvo em Ratisbona, bem no coração da
Alemanha.

– Fuselagem para piloto. – A voz de Manny Souza crepitou no interfone. – Aviões inimigos em
formação às oito horas. Parecem Me 109.

– Era de esperar – disse Jack.
Saberiam que a 4.ª Força de Bombardeiros se dirigia para a fábrica de Messerschmitt para impedir que

mais Me 109 invadissem os céus? Mesmo que soubessem, iam ter uma grande surpresa. Embora sete
grupos da 4.ª Força tivessem Ratisbona como alvo, nove grupos da 1.ª Força dirigiam-se para a fábrica
de rolamentos de esferas em Schweinfurt. Depois viria a parte brilhante do plano: a 1.ª Força regressaria
a Inglaterra, mas a 4.ª oscilaria para sul, para o Norte de África. Os alemães iam ficar confusos.

Para além de bombas de duzentos e vinte e sete quilos, a Fortaleza Voadora  transportava kits de
refeição e de higiene, mudas de roupa e cobertores. Jack estava grato por aquela primeira missão
«vaivém». Precisava de uns quantos dias de ausência para apagar a memória do fiasco do dia anterior e
para purgar a mente da tenente Ruth Doherty.

– Aqueles Me 109 vão para oeste, para a cauda da caixa de combate – alertou Manny.
– De novo?
Vários B-17 voando na posição de «Tail-End Charlie» haviam sido atingidos depois de terem

atravessado a fronteira holandesa.
Cada caixa de combate empilhava e alternava cuidadosamente bombardeiros de dois ou três grupos

para maximizar o poder de fogo e minimizar o perigo. O coronel Castle liderava o 94.º à frente da
segunda de três caixas de combate, um bom lugar mas não imune. Ninguém estava livre de perigo.

– Fw 190 na nossa direção. Às duas horas. – Gene Levitski, o novo copiloto, deitava um olhar ao céu
azul por baixo das suas gigantescas sobrancelhas castanhas. – Lembrem-se, rapazes, disparos curtos. Não
desperdicem munições. Temos uma missão longa.

Jack mudou de posição no assento. Sim, a mais longa de sempre. Pelo menos onze horas, e o seu
traseiro já se queixava. Para aliviar o desconforto, a sua mente foi buscar o riso doce de Ruth no dia
anterior. Apressou-se a afastar aquela imagem. Tinha coisas mais importantes em que pensar, como o
longo arrasto com pouco combustível sobre o Mediterrâneo. Águas mais quentes do que no Canal, mas
não menos mortíferas. O teatro de operações no Norte de África teria missões de busca e salvamento
decentes? Jack preferia não descobrir.

– Aí vêm eles, rapazes – avisou Levitski. – São quatro.
Jack esperou que o seu copiloto não morresse. Alertava calmamente para a aproximação de inimigos e

deixava Jack concentrar-se no avião e na formação. Ainda assim, Jack observava os caças que vinham
direitos ao nariz do avião. Anos de experiência impediam-no de ceder ao instinto de se desviar para o
lado, o que o atiraria para cima de outro bombardeiro naquela formação apertada.



O inimigo começou a disparar.
– Tratem deles – disse Jack.
O Sunrise Serenade tremeu quando as metralhadoras de calibre .50 começaram a disparar – a de

Charlie no nariz e os bitubos de Harv por cima da sua cabeça.
Os caças pressionavam, as suas hélices borrões circulares. As balas cruzavam-se no céu. Três ruídos

repetidos matraquearam a asa direita. Cada um dos Fw 190 executou um Immelman Invertido e
desapareceu sob a Fortaleza. As metralhadoras de Paul Klaus juntaram-se ao barulho da torre esférica
pendurada na barriga do Sunrise.

Klaus festejou pelo interfone.
– Atingi um. Arranquei-lhe a asa. Não voltas a chamar -me Kraut, Owens.
– A roubar-me todo o divertimento. – Harv chutou cartuchos de munição para fora da plataforma da sua

torre. – Vá lá, Jerry3. Manda mais uns quantos. Tenho de bater o Klaus.
Jack não partilhava a avidez de Harv. Cada bala significava risco para os homens, para os cabos

elétricos e de controlo, para o combustível e para os hidráulicos. Verificou o combustível e o óleo dos
motores três e quatro. Pareciam bem. Não podia dar-se ao luxo de perder nem um motor, não com toda
aquela água pela frente.

Klaus soltou uma imprecação.
– Lá se vai uma das nossas Fortalezas. Chama-se Dear Mom.
– Para quedas? – perguntou Jack.
– Um, dois. – Silêncio. – O cockpit está em chamas. Entrou em parafuso.
– Vá lá, rapazes – incitou Jack. – Saltem.
– Três, quatro. – Agora a voz de Everett, o artilheiro de cauda. Depois praguejou. – Explodiu.
– Oh, meu Deus. – Jack nem sequer sabia como rezar. Apesar da sombra negra que se abatera sobre o

seu peito, ajustou o regulador da pressão para manter a velocidade.
– Um enxame de caças bimotores – alertou Manny do seu lugar na fuselagem. – Vão passar por nós.
Dirigiam-se para a última caixa de combate, que se encontrava demasiado atrás para beneficiar do

poder de fogo das caixas da frente. Pela estimativa de Jack, os cento e quarenta e seis B-17 espalhados
por mais de quinze milhas. Quando chegassem a África, o coronel Curtis LeMay, o comandante da Quarta
Ala, ideólogo da caixa de combate e homem que não tinha papas na língua, teria muito que explicar.

Jack observava atentamente a forma como LeMay e Castle lideravam. Nenhum dos comandantes tinha
de voar numa missão tão dura, mas ambos o faziam. Os homens respeitavam esse tipo de coisas.

Na hora que se seguiu, o artilheiro de cauda anunciou a destruição de meia dúzia de Fortalezas dos
grupos traseiros, assim como a explosão de muitos caças inimigos. O 94.º perdeu grande parte da ação, o
que provocou um chorrilho de asneiras oriundo da torre dorsal. Ainda assim, metade dos restantes vinte
aviões do grupo de Jack exibia danos – um motor despedaçado aqui, um pedaço de asa em falta ali,
fuselagens perfuradas por todo o lado.

O Sunrise tinha três buracos perto dos tanques Tóquio. Apenas os B-17 da 4.ª Força traziam os tanques
de combustível extra na ponta das asas, o que lhes aumentava o alcance até ao Norte de África.

– Estamos no ponto inicial – alertou Norman Findlay do nariz do avião.
Jack sorriu enquanto inclinava o avião de forma a fazer uma volta para a aproximação ao alvo. A

aversão do navegador a alcunhas incluía abreviaturas. Toda a gente lhe chamava o PI.
Jack inclinou-se para o painel inferior na consola central e ativou o piloto automático para que Charlie

pudesse controlar o avião.
– Okay, Charlie, é toda tua.
– Obrigado, Skipper. – A voz de Charlie parecia luzir. Como oficial de artilharia, tinha já alinhado o



alvo na sua mira Norden. Todos os ajustes que fizesse na mira alteravam o curso do avião até estar
posicionado sobre o alvo. Os restantes bombardeiros da esquadrilha iriam manter os olhos fixos no
Sunrise e lançar as suas bombas quando Charlie o fizesse.

A Luftwaffe abandonou-os, o que significava antiaéreas mais à frente. Jack olhou para longe, para os
grupos da frente. Não viu tufos de fumo preto, apenas pontos negros que caíam a pique em direção à
terra.

– Temos um alvo bem bonito – comentou Charlie.
Jack não tinha a visão de Charlie pelo transparente nariz de acrílico, mas dali a poucos minutos

percebeu as palavras do amigo. O rio Danúbio descrevia uma curva inequívoca, tal como vira nos slides
durante o briefing, e havia uma fábrica de aviões aninhada naquela curva, com oficinas, hangares e uma
pista. O melhor de tudo, uma coluna de fumo erguia-se densa e negra do centro.

Apenas algumas manchas de flak estragavam a paisagem.
– Faz pontaria àquele fumo, hein, Charlie?
– É isso… que… eu… A largar bombas.
Quando a carga abandonou o compartimento das bombas, Jack teve a sensação de estar num elevador
– Okay, Charlie, vou recuperar o controlo da minha menina. – Desligou o piloto automático – Vamos

continuar a nossa viagem pela Europa, homens.
Seguiu Castle em direção a leste, para o ponto de reagrupamento. As caixas de combate voltaram a

formar-se e a esquadrilha de Jack voava mais alinhada e compacta do que a de Babcock. Ótimo. Castle
não iria deixar de reparar.

Agora a etapa sul, a parte divertida. Todos aqueles Fw 190 e Me 109 estariam de tanques cheios e
prontos para os atingir sobre a Alemanha Ocidental, não sobre os Alpes e através da Itália. Pois que
procurassem e queimassem todo aquele combustível.

Por falar em combustível. Os buracos na asa deixavam-no nervoso.
– Levitski, verifica o combustível nos Tóquio.
O copiloto acionou o interruptor do indicador de combustível no extremo direito do painel. As suas

cerradas sobrancelhas uniram-se por cima da máscara de oxigénio. Voltou a acionar o interruptor.
– O tanque direito está reduzido a mil e quatrocentos litros. O da esquerda ainda tem dois mil.
– Oh, diabo. – Jack olhou pela janela da direita para a ponta da asa. – Deve ter uma fuga. – Não

apareceria no manómetro do combustível, porque não podiam trasfegar dos tanques auxiliares até cada
motor cair abaixo dos quatrocentos litros.

– Estou a vê-la – disse Levitski.
Um fio dourado escapava-se, auxiliado pela deslocação do ar produzida pela hélice, e nada podia

estancar aquele fluxo. Jack tinha perdido quinhentos e setenta litros em cerca de uma hora e meia. Não
podia dar-se ao luxo de perder os dois mil litros, o que significava vinte por cento da capacidade total de
combustível. Os pulmões de Jack lutaram contra a pressão, as águas ameaçando engoli-lo.

– Novak? – chamou Levitski. – O que pretendes fazer?
Jack tossiu para aliviar aquela sensação.
– Não posso fazer nada. Nem sequer consigo transferir o que resta até os motores principais caírem

para menos de quatrocentos litros. Como estão agora?
– Cerca de quinhentos e noventa litros em cada.
Mais de setecentos litros para gastar antes de poder trasfegar. Uma hora. Por essa altura já teria

perdido mais trezentos litros, o que poderia significar a diferença entre aterrar em África ou amarar nas
águas do Mediterrâneo.

Jack obrigou a sua mente a concentrar-se. Não podia perder tanto combustível. Se ao menos



conseguisse… Era isso mesmo! Jack deu uma palmada na coxa.
– Já sei! Okay, Harv, trasfega de combustível. Tira duzentos litros do motor quatro para o motor dois.

Depois mais duzentos do três para o um.
O mecânico de voo extraiu o seu enorme corpo da torre e fitou Jack com uma expressão de estranheza,

mas, quando este lhe fez sinal com a cabeça, Harv agachou-se junto aos interruptores de trasfega de
combustível junto à porta do compartimento das bombas.

Após a transferência, Jack reajustou os ailerons para manter o nível de voo com as asas
desequilibradas. Depois mandou Harv com uma garrafa de oxigénio portátil ao compartimento das
bombas drenar os tanques Tóquio que vazavam para os tanques vazios dos motores três e quatro.

– Bem pensado, Novak – elogiou Levitski. – Agora somos capazes de conseguir.
Jack encolheu os ombros, mas sentia-se orgulhoso da sua ideia engenhosa e salvadora, uma de muitas

ao longo da sua carreira. Os líderes de topo precisavam de capacidade de invenção e Jack sabia possuí-
la mesmo sob pressão.

– Ei, rapazes, olhem para baixo – avisou Charlie do seu lugar no nariz do avião.
Montanhas recortadas terminavam em picos gelados e Jack assobiou.
– Okay, homens, os Alpes, a soalheira Itália, férias nas praias do Mediterrâneo. Não digam que eu

nunca vos levei a um lugar simpático.
– Sinto que vem aí uma canção – disse Charlie. – «Dei a volta ao mundo de avião.»
Jack sorriu. Era mais do que adequada. Naquele dia acrescentara mais um continente à sua lista:

América do Norte, Austrália, Europa e agora África.
– «Resolvi revoluções em Espanha. E cartografei o Pólo Norte. Mas mesmo assim não consigo

começar nada contigo.»
Jack contorceu-se com dores no traseiro. Ele também não conseguia começar nada com Ruth,

independentemente do que fazia, dizia ou planeava. Melhor assim, porque algo de grave devia passar-se
com a rapariga. Pedira-lhe que a deixasse em paz? Pois, muito bem. Era isso que planeava fazer.

3 Forma depreciativa para alemão. (N. da T.)
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Redgrave Park
Quinta-feira, 19 de agosto de 1943

– Frango de novo! – exclamou May com o nariz torcido e uma voz esganiçada numa perfeita imitação das
outras enfermeiras.

Ruth sorriu e apanhou o último pedaço de frango à la king, sem grande sabor mas saciante.
– Pergunto-me onde estavam aquelas raparigas durante a Grande Depressão.
– A memória delas deve ser mais curta do que a nossa. – May rapou o prato depois de se ter servido

duas vezes e, mesmo assim, era um palito. – Questiono-me se saberemos alguma coisa esta noite.
– Não ouvi aviões hoje. Com este tempo…
May levantou-se e pegou no tabuleiro.
– África. Nem acredito que eles estão em África.
Se lá chegaram. Ruth seguiu a amiga, devolveu o tabuleiro e saiu para a tarde nublada. Uma manhã

nublada e húmida. Ainda conseguia ver o sorriso confiante de Jack enquanto saltitava na sua direção.
Isso fora antes de ele saber, e sabia apenas uma ínfima parte.

– Espero que amanhã o céu esteja limpo. – May colocou a capa em redor dos ombros. – Esta espera…
é enervante.

Ruth sorriu com a inversão dos papéis.
– Não me dizes sempre para confiar no Senhor?
May deixou escapar uma pequena gargalhada.
– Eu sei, mas gostava de saber se o Charlie está bem, e o Jack também. Meu Deus, sessenta aviões

perdidos de um total de trezentos e setenta e seis. Isso são seiscentos homens. Nunca perdemos nem
metade desses. As probabilidades…

– Chiu. – Ruth colocou um braço por cima do ombro de May. – Não te aflijas. Sei que estás
preocupada. Eu também estou, mas temos de ser fortes pelos nossos doentes.

– Eu sei, e centenas de versos na Bíblia dizem-nos que não devemos temer, e eu confio em Deus. A
sério que sim. Aconteça o que acontecer, Ele é quem sabe.

Seria? Ruth ficou tensa quando viraram para o caminho que atravessava o pequeno bosque atrás de
Redgrave Hall para o seu passeio da tarde. Teria sido melhor o Pa e a Ma terem morrido? Que aqueles
homens…

– Se o Charlie e o Jack estiverem agora no céu, devemos rejubilar por eles e, se estiverem vivos,
devemos rejubilar por termos mais tempo para estar com eles.

Ruth sentiu o coração pesado. Já não tinha mais tempo com Jack, mas obrigou-se a sorrir e abanou o
ombro de May.

– Quando o Charlie voltar, vais sair com ele?
– Sim – respondeu May com uma expressão envergonhada. – Tenho rezado. Pensava que estava a

proteger o meu coração, mas olha para mim. Estou menos preocupada do que estaria se ele fosse meu
namorado? Não. Estou apenas a privar-nos da felicidade, por mais curta que ela possa ser.

Pelo menos, Charlie e May teriam essa felicidade. O coração de Ruth recompôs-se.
– Vais fazer as pazes com o Jack?



Ruth tirou o braço e abraçou a capa.
– Não há nada para apaziguar.
– Que disparate. Ele é doido por ti, e tu és doida por ele, mesmo que não queiras admiti-lo.
Ruth suspirou. Como se tinha ela convencido que Jack e ela apenas desejavam a amizade um do outro?

Como tinha deixado as coisas avançarem tanto?
– Uma coisa é certa sobre Jack Novak. – May passou a mão pelo tronco de uma árvore. – Não desiste.
– Desistiu.
– Não estou a vê-lo desistir tão facilmente.
Folhas negras sarapintavam o céu cinzento, tão denso e tão húmido quanto a tristeza que fora sua

companheira nos últimos dias.
– Não ouviste a voz dele.
– Como assim? O que foi que ele disse? – perguntou May, não com a malevolência de Flo ou com o

desejo de coscuvilhar de Marian, mas sim com intimidade confidencial.
Ruth acelerou o passo.
– Vamos. Amanhã é o exame físico para o curso de enfermagem de voo e quero estar em forma. – Mais

do que nunca queria sair daquela ilha.
– Ruth, não vou desistir.
Gemeu.
– O Jack não disse nada, não fez nada.
May apareceu ao seu lado. Nas últimas semanas, acompanhava qualquer que fosse o ritmo que Ruth

impusesse.
– O que aconteceu? Vais sentir-te melhor se falares sobre isso.
– Ai sim, Freud?
May soltou uma risadinha.
– Freud não tem nada que ver com isto. É o que as amigas fazem.
Os ramos cruzavam-se numa teia por cima das suas cabeças. Era exatamente por isso que Ruth evitava

as amizades.
– Comecemos do início. O Charlie e o Jack apanharam-nos a dançar na rua e depois o Charlie

arrastou-me dali para fora com a desculpa de ir comprar lápis. Lápis?
Ruth teve de rir.
– Transparente, não foi?
– Oh, foi um esforço de equipa. Estás a ver, qualquer homem capaz de conspirar desta maneira, não

desiste. Então, o que fizeram vocês depois de nós termos ido em busca de lápis?
Ruth resmungou.
– Vimos um filme e comemos peixe frito com batatas fritas nas ruínas da abadia. Não aconteceu nada,

okay?
– Até…?
Algo se acendeu no peito de Ruth. Se não travasse May Jensen, então iria assustá-la com a sua loucura.
– Está bem. O Jack convenceu-me a dançar e eu chorei como um bebé no ombro dele porque há doze

anos que ninguém me abraçava. Pronto. Satisfeita?
May continuava a acompanhar o ritmo.
– Oh, meu Deus. Os homens não sabem lidar com as lágrimas das mulheres.
– Não, nada disso. – A irritação desapareceu com a lembrança. – Ele foi carinhoso. Deixou-me…

encorajou-me a chorar. Abraçou-me. Foi compreensivo e terno.
– Sim? – Uma nota de surpresa elevou-lhe a voz. – Então…?



Mais valia despejar tudo de uma vez. Ruth encarou a amiga.
– Ele beijou-me.
As sobrancelhas de May elevaram-se e depois acomodaram-se numa curva compassiva.
– Não estavas preparada.
– Eu nunca estarei preparada. – Agora a parte louca. – Detesto beijar. Não suporto.
May franziu os lábios e arranjou a capa.
– Talvez tenhas de ter paciência com ele. Alguns homens… bem, eu amava o Thomas, mas ele estava

sempre tão tenso quando…
Ruth bufou de irritação.
– Não é isso. Ele tinha uma técnica excelente. Sou eu. Não gosto. Faz-me impressão, okay? Entendes?

Estás a ver porque não namoro? Entre a minha família e beijar e… – O que estava ela para ali a dizer? E
porque diabo tinha analisado a técnica de Jack?

Ao invés de fugir, como deveria ter feito, May colocou a sua minúscula mão no braço de Ruth.
– Se Jack for o homem que eu acredito que é, acabará por compreender.
Sim. Tinha compreendido o suficiente para a deixar em paz, o que era o melhor para ela e para a sua

família, ainda assim a tristeza entranhava-se cada vez mais.
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Tunísia
Sexta-feira, 20 de agosto de 1943

Um burro com uma máscara de oxigénio?
Jack aproximou-se. Como seria de esperar, Dan Finnegan, Manny Souza e Paul Klaus seguravam um

burro preto, enquanto Joe Winchell colocava uma máscara de oxigénio no animal. Winchell gritou, puxou
a mão e praguejou.

– Ela mordeu-me.
– Não a culpo – disse Jack.
– Ei, Novak. – Winchell desviou o cabelo da testa. – Precisava da tua ajuda.
A camisa desabotoada de Jack ondulava com o vento quente e seco. Meteu a fralda para dentro das

calças e enterrou as mãos nos bolsos.
– Não me digas que queres levar a burra para casa.
– Claro que quero. Paguei bom dinheiro pela minha Sahara Sue. – Alongou uma correia nos arreios

para a máscara. – Creio que o árabe ficou a ganhar na troca, mas não me importo.
– Então, Winch. Um burro do deserto na chuvosa Inglaterra? Pior, na missão de regresso num B-17? E

se começa a escoicear durante o ataque de um caça?
Winchell ergueu uma sobrancelha para Jack.
– Desde quando te transformaste no major regulamento?
– Não sou. – Jack observou os arreios. Percebeu onde Winchell tinha errado, mas não ia dizer-lhe. –

Mas não pensaste bem nisso.
– Ah, não pensamos quando estamos apaixonados. – Winchell colocou os braços em redor do pescoço

da burra. – Olha só para esta cara. Olha.
A burra zurrou, sacudiu a cabeça para trás e atirou Winchell para a areia. Os outros desataram a rir às

gargalhadas e a burra trotou até ao fim da corda. Winchell levantou-se e sacudiu os fundilhos das calças.
– Adoro uma rapariga com energia e fogo.
O estômago de Jack ardeu.
– Só há um problema com o fogo, Winch… podes queimar-te. – Virou-lhes as costas e afastou-se.
– O que se passa com o Novak? – Apesar de baixa, a voz de Finnegan foi empurrada pelo vento. –

Normalmente, ele estaria a rir e a ajudar-nos.
Pois, estaria, não é verdade? Jack pontapeou a areia. Os pequenos grãos atingiram-lhe a barriga da

perna por baixo das calças enroladas para cima.
– Ah, quem sabe? – disse Winchell. – Tem andado mal-humorado nos últimos dias.
Desde segunda-feira à noite. Jack passou por um artilheiro que se encontrava a lavar o prato de

alumínio num balde de água.
– Não te esqueças de o esfregar com areia. Não vais querer ter disenteria a vinte mil pés. A viagem é

longa. – Isso se chegassem a ir para casa. O tempo sobre a Europa estava péssimo e as previsões não
eram animadoras.

O artilheiro olhou para cima.
– Obrigado. Foi o que o major Babcock disse.



Babcock… havia mais do que um burro nas proximidades.
Ali estava ele, a menos de trinta metros, zurrando uma vez mais para os jornalistas. Com uma mão no

nariz de um B-17, todo abotoado e rodeado por meia dúzia de palermas que escrevinhavam nos seus
blocos as baboseiras que ele dizia.

Segundo Babcock, ele sozinho era responsável pela destruição do complexo dos Messerschmitt, pela
redução na produção de cerca de dois mil Me 109, e pela perda de apenas um avião no 94.º Grupo de
Bombardeiros. Nunca dito claramente, apenas insinuado. Ele acreditaria mesmo que, se estivesse no
grupo traseiro, o 100.º, não teria perdido nove aviões?

Jack fez uma careta e olhou para longe, para onde uma dúzia de aviadores fazia fila para andar de
camelo. O jovem americano que montava o camelo gritava como um cowboy enquanto o animal avançava
lentamente e fazia movimentos circulares com a maxila inferior como se estivesse a matutar. Os camelos
matutariam?

O velho que conduzia o camelo envergava uma túnica comprida que parecia demasiado quente. Ao
contrário de Babcock, os homens andavam quase nus, tinham apenas no corpo as calças enroladas até ao
joelho. Alguns tapavam as costas demasiado queimadas com as camisas. Jack usava a sua apenas como
símbolo de autoridade.

Dirigiu-se para o Sunrise, alinhado com as outras Fortalezas, a encher-se de areia sob o sol do
deserto. Na manhã da missão de Ratisbona, agarrara na primeira camisa cor de caqui que encontrara, a
camisa que usara na noite anterior, aquela sobre a qual Ruth chorara.

As lágrimas estavam fortemente marcadas no seu ombro, frágeis e rodeadas por um aro salgado e
branco. No que estava ele a pensar? Beijá-la logo depois de ela ter chorado e aberto assim o coração?
Oh, sim, ele era um grande ombro para se chorar.

Encolheu os ombros e meteu-se debaixo da asa do Sunrise. Ao menos, o beijo havia revelado a
estranha fobia antes de se ter apaixonado ainda mais por ela.

Meteu a camisa no saco-cama e tirou uma folha de papel e uma caneta. E de onde vinha aquela fobia?
Alguma obsessão de enfermeira com a higiene? A enfermeira loura que namorara na Austrália não
parecia partilhar a aversão de Ruth.

Jack colocou as coisas na asa e içou-se. Aquilo que sacrificara em conforto, ganhara em privacidade.
Sentou-se de pernas cruzadas e acalmou os pensamentos. Precisava de escrever a Walt e felicitá-lo pelo
sucesso no amor.

Caro Walt,
sinceros parabéns pelo noivado. Como conseguiste que ela dissesse sim? Com flores?

Suborno? Chantagem?
Mal posso esperar para conhecer a tua Allie. Qualquer mulher disposta a aturar uma vida

inteira de teimosia Novak deve ser fantástica. Dá-lhe um beijo meu. Na cara, seu palerma! Que
tipo de homem pensas tu que eu sou?

A propósito, encontrei a tenente Doherty, ela manda os parabéns.

Jack olhou para o céu escaldante. Encontrara? Quase que a atropelara.
– Ei, Skipper.
A privacidade ia terminar. Jack suspirou enquanto Charlie subia para a asa. Sentou-se e encostou-se à

fuselagem.
– O que estás a fazer?
– A escrever uma carta.



– Não sei como aguentas aqui em cima. Eu passei o dia debaixo das asas, não em cima delas. – Um
arroio de suor correu pelo rosto rosado de Charlie.

Jack encolheu os ombros. O sol sabia-lhe bem nas costas descobertas.
– Durante quanto tempo vais fazer beicinho?
– Como?
Charlie meteu um lápis novo entre os dentes.
– Sim, beicinho. Durante quanto tempo? O grande Jack Novak foi eliminado por uma rapariga pela

primeira vez na vida e agora faz beicinho.
Jack lançou-lhe um olhar indignado.
– Eu não fui eliminado. Decidi não ir a jogo.
– Sim, isso soa melhor.
Jack revirou os olhos.
– E onde queres chegar?
– Dezenas de homens olham para ti em busca de liderança, e estás amuado. É mau para o moral. Eles

pensam que estás cabisbaixo por causa da missão.
– E não devia estar? – Tapou a caneta para não secar. – A Primeira Força perdeu trinta e seis aviões, a

Quarta perdeu vinte e quatro. Dezasseis por cento de perdas em ambas as etapas. Teríamos perdido ainda
mais se não os tivéssemos surpreendido com o vaivém. Não podemos continuar a penetrar no coração da
Alemanha sem a escolta dos caças. Não podemos suportar perdas deste calibre.

– Claro que não. Mas desde quando permites que as missões te deixem abatido? Estás sempre
concentrado no sucesso. Estarias a dar palmadas nas costas dos homens e a felicitá-los por deixarem a
Messerschmitt fora de serviço se não fosse pela Ruth.

Jack fechou os olhos.
– Não quero falar sobre ela.
– Sim, mas eu estou farto do beicinho. O que se passou?
– Ela disse-me para a deixar em paz.
Charlie riu.
– Ela deve ter-te dito isso no dia em que se conheceram. Nunca te impediu antes. Porquê agora?
Jack rolou a caneta entre as palmas das mãos.
– Não sei. Aquela rapariga… tem problemas.
– Não temos todos?
– Não como ela. Não sei o que se passa.
– Pensei que a tua tarefa pastoral fosse descobrir.
– Não entendes. Ela é completamente…
O quê? Completamente avessa ao romance? A mulher que rira no seu abraço? A mulher que o atraíra

de volta para os seus braços? A mulher que inclinara os lábios para o beijar? Sim, ela iniciara aquele
beijo. O que levaria uma rapariga que detestava beijos a pedir um? Jack abanou a cabeça.

– Não sei, Charlie. Num minuto estamos a avançar para um beijo, mas assim que os nossos lábios se
tocam, ela age como se eu lhe tivesse dado uma bofetada.

Charlie enrugou a testa.
– Posso dar-te algumas dicas.
– Não fui eu. Ela afirmou que fui bom… muito bom, até. Mas não gosta de beijar. Disse, aliás, que

detesta.
– O quê? – A expressão de gozo desapareceu do rosto de Charlie. – É por isso que não namora?
– Sim. – As suas entranhas enrolaram-se. Traíra a confiança de Ruth, não fora?



– Estou a ver porque desististe dela.
– Pois.
Charlie inclinou o lápis que tinha na boca.
– Para que serve uma mulher que não gosta de beijar?
Jack semicerrou os olhos.
– Não foi isso que eu disse.
– Claro que foi. Só desististe porque ela não te quer beijar.
– Oh, então. – Jack contorceu-se sob o confuso interrogatório. – O que esperavas? Alguma vez tiveste

uma namorada que não te quisesse beijar?
– Não, mas em tempos disseste-me que Deus te conduziu até ela. Querias ensiná-la a confiar e a amar,

se bem me lembro. Quando me falaste nisso, os beijos não estavam incluídos.
O peito de Jack fervia. O que sabia Charlie? Não ouvira o discurso dela.
– O orgulho é a tua fraqueza, Skipper. Não deixes que isso te impeça de fazer o trabalho de Deus…
– Já chega, capitão. – Por uma vez, Jack puxou dos galões. Reuniu os papéis e desceu da asa. – Com

licença, tenho homens para animar.
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Redgrave Park
Terça-feira, 24 de agosto de 1943

May franziu o sobrolho ao crepúsculo vespertino por cima do barracão Nissen que servia de cantina.
– Foi um bom dia para voar.
– Sim. – Ruth passou os dedos pela caixa com papel de carta e sobrescritos que havia comprado

enquanto May se abastecia de chocolates.
– Na minha pausa vi alguns aviões que regressavam. – May mastigava um Mars.
Ruth já ouvira por três vezes o relatório de May. De cada vez que o contava, ficava mais nervosa, o

que alimentava a preocupação de Ruth. – Talvez o Charlie volte para casa no domingo. Sim, de certeza
que volta. – O sorriso de May tinha um pedaço de chocolate. – Mal posso esperar para os ver.

Aos dois? Não, não a Jack. Ruth não voltaria a vê-lo. Embora fosse melhor assim, não conseguia ver-
se livre do vazio, da humidade penetrante.

Ruth meteu o braço no de May, mas o seu sorriso era hesitante.
– Onde queres ir passear? Ao lago? À estufa das laranjas?
– Ao lago – disse uma voz masculina à sua esquerda. – Amor, esplendor, calor.
O coração de Ruth fez ricochete no seu peito. Jack e Charlie encontravam-se encostados ao último

abrigo Nissen antes da estrada, a cerca de seis metros delas. O Senhor fosse louvado, estavam vivos!
Depois Ruth baixou o olhar. Porque tinha ele vindo?

May gritou e atirou-se para os braços de Charlie.
– Sim, sim, sim. Tudo o que me pediste… sim.
Charlie riu e rodopiou-a no ar.
– Au! Cuidado com a queimadura solar.
– Oh, meu Deus. – May deu um passo atrás e olhou para as suas faces vermelhas. – Desculpa. Olha só

para ti.
– Neste momento não me incomoda. – Puxou-a para ele. – Tens a certeza? Tens a certeza que estás

preparada?
– Muito.
Apesar da sua perturbação, o coração de Ruth alegrava-se pelos amigos e, se olhasse para eles, não

tinha de olhar para Jack.
– Até já. – Charlie conduziu May pela estrada que ia dar a Redgrave Hall e May acenou a Ruth por

cima do ombro.
Arquejou ao ver o par em retirada. Como podiam deixá-la sozinha com Jack?
– E então? – A voz dele ribombava-lhe no ouvido. – Também tenho direito a um abraço?
– O quê? – Fitou-o.
– Um abraço? – Sorriu e apontou para a estrada. – O Charlie recebeu um. E eu?
Um peso de chumbo abateu-se sobre o seu estômago. Ele pensava que conseguiria fazê-la mudar de

ideias. Acreditava que, se fosse paciente e charmoso e romântico, ela acabaria por gostar dos seus
beijos.

Aproximou-se dela, os braços e o sorriso bem abertos.



Ruth recuou.
– Está doido? Não ouviu o que eu disse?
Jack dominou-se e baixou os braços.
– Sim, ouvi, mas agora estou a prestar atenção. Na última semana, o sol castigou-me, o Charlie

castigou-me e Deus castigou-me. Às vezes, demora um bocadinho a atravessar este crânio duro.
Uma ambulância desceu a rua. Ruth foi obrigada a aproximar-se de Jack, mas manteve o olhar preso na

mansão.
– Está a escurecer. Preciso de ir para casa.
– Ainda não. Vamos dar um passeio. – Pegou-lhe no braço e dirigiu-a para o outro lado da estrada, em

direção ao lago.
Apesar de não ser restritiva, a mão dele era irresistível. Como conseguia ele fazer sempre aquilo?

Como conseguia obrigá-la a fazer o que não desejava?
– Não quero ir passear. Quero ir para casa.
– Ainda não. Passeamos um pouco e pode dar-me com o extintor.
– Extintor? Jack… eu não…
– Porque eu sou um estupor, é por isso. Um idiota. – Parou sobre uma enorme árvore e encarou Ruth

com um olhar de arrependimento. – Vim pedir-lhe desculpa.
– Desculpa?
Apontou com a cabeça para o lago e libertou-lhe o braço.
– Vamos dar um passeio.
Ruth seguiu-o, mas a sua mente rodopiava. Porque estava ele a pedir desculpa? Era ela quem tinha de o

fazer.
Jack suspirou e meteu as mãos nos bolsos do blusão de voo.
– Escute, Ruth. Desde o dia em que nos conhecemos, deixou bem claro que não queria romances.
Ela olhou para o rosto dele. Nada? Já se teria esquecido do modo como ela se comportara na abadia?
– A amizade ia muito bem, e…, bem, é uma mulher muito bonita, e eu pensei que talvez…, bem,

entusiasmei-me.
Ele entusiasmara-se? Não fora o único. O que o levava a querer ficar com as culpas?
– Não voltarei a tentar beijá-la. Prometo.
Falava como se fossem continuar a ver-se. Ruth não conseguia falar; limitava-se apenas a ver aquela

estranha cena desenrolar-se.
– Conseguirá perdoar-me? Se eu prometer ser o cavalheiro que sempre viu em mim?
Ruth arquejou. Cavalheirismo… era por isso que ficava com a culpa. Para evitar uma embaraçosa

conversa sobre o comportamento dela, fazia de conta que tudo não passara de um beijo não desejado.
– Ruth? – Olhou para ela.
– Claro que o perdoo, mas pode…
– Ótimo, porque esta semana andei extremamente infeliz. Estraguei uma bela amizade e senti a sua

falta.
As folhas restolharam por cima das suas cabeças, as suas passadas silvavam na erva e uma sensação

de calor preenchia o vazio no peito de Ruth.
– Jack? – disse ela. – Também senti a sua falta.
– Não imagino porque haveria de sentir a falta de um estupor como eu.
Uma gargalhada secou os restos da humidade.
– Não senti falta dessas rimas.
Ele arqueou uma sobrancelha e ela voltou a rir.



– Está bem, talvez tenha sentido.
– Ótimo, porque eu estava num dilema. Se a deixasse em paz como me pediu, como poderia manter a

minha promessa de nunca a deixar sozinha?
– Hm, é de facto um dilema. – Pequenos pontos de luz perfuravam o céu azul-violeta.
– E agora o Charlie e a May são um casal. Ele é o meu melhor amigo, e ela a sua, e se não pudesse nem

ver-me… Bem, seria mais fácil se pudéssemos ser amigos.
Ruth sentiu um novo aperto no peito.
– Podemos?
– Claro. – Virou-se para Ruth, mantendo uma respeitosa distância de um metro. – Não vou mentir-lhe.

Considero-a extremamente atraente, mas conseguirei controlar-me. – Havia humor na voz de Jack.
Ruth observou a sua silhueta extremamente atraente. O controlo de Jack era apenas metade do

problema. Escutou-se um gemido ululante e Ruth deu um salto.
– A sirene de ataque aéreo? Outra vez?
Jack virou-se para o complexo do hospital.
– Onde é o abrigo?
– Não entro num abrigo há imenso tempo – gritou ela por cima do toque.
– Mas vai entrar esta noite.
– Que disparate. É sempre falso alarme. – Ainda assim, Ruth seguiu-o.
– Nem sempre. Por vezes, eles conseguem passar e fazer alguns estragos. Ainda a noite passada a RAF

abateu quatro Me 110 aqui perto. – Fez-lhe sinal para que continuasse. – Vamos, caracol. Convenci-a a
sermos de novo amigos, não vou permitir que seja perfurada.

– Perfurada? – Ela soltou uma gargalhada e conduziu-o pelo complexo até ao abrigo subterrâneo.
Uma enfermeira, a rapariga nova, estava sentada de olhos esbugalhados enquanto meia dúzia dos seus

doentes de ambulatório jogavam póquer. Ruth lançou a Jack um olhar vitorioso.
– Está a ver? Quase vazio.
– Quero lá saber. – Sentou-se numa das camas, encostou-se à parede fina e bateu na lona ao seu lado.

Ruth sentou-se com um ar de desagrado. Jack puxou as pernas para cima e apoiou os calcanhares na
estrutura da cama. – Sabe bem. Estou estafado.

Uma lâmpada única iluminava a sua fadiga e o desgaste no seu rosto.
– Um dia difícil?
– Mm-hmm. – Abriu os olhos, ainda mais azuis contra o rosto bronzeado. – Alvorada às quatro da

manhã. Ficámos acordados até tarde ontem a retirar areia do motor e a bombear manualmente nove mil
litros de combustível de bidões com duzentos litros.

– Meu Deus. E como correu hoje?
Jack abraçou os joelhos.
– Bem. Deitei uns quantos presentes num aeródromo de Bordeaux a caminho de casa. Não tivemos

muita oposição, mas foi um voo longo.
– E depois veio logo para aqui.
– Tomei banho primeiro. Atenção. Uma semana sem tomar banho e mudar de roupa… Nem queira

saber.
– Ainda bem. – Sorriu e relaxou encostando-se à parede. – E… e estou satisfeita por ter vindo aqui,

principalmente depois de uma missão tão longa. Meu Deus.
Virou a cabeça para ela, um nadita demasiado próximo e demasiado quente, mas cumpriria a sua

promessa.
– E como foi a sua semana?



Ruth cruzou os braços por cima da caixa de papel de carta que tinha encostada ao peito. Deveria ser
tão sincera quanto ele fora? Abriu um pequeno sorriso.

– Miserável.
Compreensão e divertimento fluíram entre os dois. A amizade havia sido restabelecida. Que bênção.

Sim, uma bênção. Ruth arregalou os olhos.
– Oh, é verdade, passei no exame físico.
– O formulário sessenta e quatro? Ena. Muitos homens não conseguem passar. Então, agora espera que

a chamem?
– Bem, não, ainda tenho de fazer… hm, um teste de voo. – Que embaraçoso.
– Sim? – Jack entrelaçou os dedos atrás da cabeça. – Levam-na a voar no C-47? Num C-54?
– Qualquer avião serve. – Passou o dedo na caixa do papel de carta e dos sobrescritos. – Mas tenho

de… tenho de ser eu a tratar disso. Preciso de… um piloto.
Jack riu.
– Posso ser um palerma, mas também sou um excelente piloto. Se quiser…
– Oh, podia? A sério?
– Claro. Eu trato da autorização com o Castle, levo-a num voo de treino local. Acha que a May também

gostaria de ir?
– Se gostava – Ruth quase esmagou a caixa. – Se fosse dois quilos mais pesada, ter-se-ia candidatado

também.
– Okay, eu depois aviso-a da data. – Apontou com o queixo para a caixa. – Parece-me desejosa de

escrever cartas e eu estou estafado. Vou aproveitar para dormir um pouco até a sirene avisar que é seguro
sair.

– Boa ideia. – Que amável da parte dele querer salvar a amizade e tão esperto em encontrar uma
maneira. Jack puxou o bivaque para os olhos e cruzou os braços. – Isso não me parece muito confortável.

Um canto do seu bigode elevou-se.
– Depois de uma semana a dormir num cobertor no chão por baixo da asa do meu avião, isto parece o

céu, acredite.
– Eu acordo-o, se a sirene não o fizer.
Tirou uma folha de papel. O papel de carta, os sobrescritos e a tinta consumiam grande parte do seu

dinheiro para despesas, embora escrevesse sempre com uma letra pequenina. Naquele dia queria encher
muitas folhas. Escreveria primeiro a Bert. O seu irmão mais novo ficaria delirante com as novidades do
seu teste de voo.

Ruth tirou a caneta da mala e começou a escrever «Querido Bert», mas logo ficou sem tinta.
– Oh, não.
– O que se passa? – Um olho azul espreitou por baixo do bivaque.
– Esqueci-me que só esta noite é que ia encher a caneta com tinta.
– Aqui tem. Use a minha. – Jack meteu a mão no bolso da camisa e passou-lhe a sua caneta de prata.
– Obrigada. – Quando tirou a tampa, fazia um som arenoso, e tirou um pequeno pano de limpeza que

comprara na loja da base. Que estranha guerra aquela. Uma rapariga de um bairro pobre de Chicago
sentada no terreno de uma mansão inglesa, a limpar areia do deserto do Sara de uma caneta de um piloto
herói de guerra da Califórnia. Depois de ter limpo a caneta, escreveu a carta. Iria andar de avião. Não
num avião qualquer, mas no famoso B-17 Fortaleza Voadora. Não com um qualquer piloto, mas com um
homem que cruzara os céus de Pearl Harbor, da Nova Guiné, e agora de Ratisbona e da Tunísia. Não
apenas um bom piloto, mas um bom amigo.

Ruth olhou para Jack. Suaves ressonos ressoavam da sua boca pendente. Sorriu ao escutar aquele som,



tão familiar do tempo que passara no hospital. Agora tinha dois amigos, dois bons amigos que gostavam
dela tal como era.

Ruth sentiu um aperto no coração. Não. Não, não gostavam. Não sabiam quem ela era de verdade.
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Base Aérea de Bury St. Edmunds
Segunda-feira, 30 de agosto de 1943

Bombas de quinhentos quilos amontoavam-se na relva sob uma rede de camuflagem à sombra de um
carvalho nodoso, mas Jack quase nem lhes prestou atenção.

– Como vão as coisas por aqui? – perguntou.
O tenente Mulroney tinha uma expressão irritada. Como novo oficial de armamento, não estava

habituado às visitas de Jack. O armazém das bombas ficava isolado no canto mais afastado da base para
minimizar os estragos em caso de explosão. Não recebiam visitas.

Jack colocou um pé numa caixa de madeira e apoiou os braços no joelho.
– Tem pessoal que chegue?
Mulroney olhou em redor e mudou o peso do corpo de uma perna para a outra.
– Sim, tenho.
– E como está de equipamento?
– Bem. – Depois franziu a testa. – Exceto… bem…
– Diga.
– Lápis. Parece que nunca temos lápis que cheguem. Temos tantos formulários para preencher e…
– Eu informo o encarregado. Claro que ele vai obrigá-lo a preencher mais formulários para os receber.

– Jack tirou um bloco e um lápis do bolso e tomou nota. Depois sorriu e estendeu o lápis a Mulroney. –
Tome. Não é muito, mas é melhor do que nada.

O olhar do tenente pareceu iluminar-se, como se Jack lhe tivesse dado uma caixa inteira.
– Não precisa dele?
– Não, tenho uma caneta. – Deu uma palmadinha no bolso do peito. Uma caneta bem limpinha.
Não foi preciso muito para conquistar Mulroney. Jack ficou no armazém durante meia hora para falar

com os homens sobre a vida e o trabalho. Nunca saberia os nomes dos três mil homens colocados em
Bury St. Edmunds, mas faria um esforço. As tripulações de voo iam e vinham e ficavam com toda a
glória, mas o pessoal de terra permanecia sem elogios. Qualquer descontentamento na base afetava o
moral, mas, para estarem satisfeitos, a maioria dos homens necessitava apenas de atenção, estima e
resposta.

Jack montou na sua bicicleta e dirigiu-se para sul na estrada para os alojamentos. Como comandante de
esquadra, podia usar um jipe, mas preferia fazer exercício. Para além disso, o major Babcock andava de
um lado para o outro de jipe com o seu oficial às ordens ao volante, como o presidente num desfile.
Ridículo.

Jack recusava-se a abusar dos privilégios do comando ou do seu oficial às ordens.
Pôs-se de pé nos pedais para ganhar velocidade na estrada deserta. Planeava visitar cinco locais no

intervalo entre a sua reunião diária da esquadra e o almoço com Castle e os restantes comandantes de
esquadras. Depois naquela tarde…

Sorriu e deixou a bicicleta rolar pela descida. Naquela tarde, Ruth iria ter com ele à base para o teste
de voo enquanto ele avaliava o seu novo piloto.

O seu plano fora reativado agora que percebera o que se passava com ela. O pai ficara paralisado



quando ela tinha doze anos, o que obrigara Ruth a passar de menina despreocupada a jovem responsável.
Também fora por essa altura que tivera por fim um namorado – no oitavo ano, dissera ela –,
provavelmente um rapaz desajeitado de treze anos. Não admira que detestasse beijar. Jack seria capaz de
mudar isso.

Assim que estivessem loucamente apaixonados, trataria de organizar outro momento íntimo como o que
haviam tido na abadia. Depois, recordá-la-ia da sua promessa de não a beijar, e Ruth imploraria para que
ele a quebrasse ou, quiçá, ela mesma a quebrasse por ele.

Jack sorriu de orelha a orelha e travou no cruzamento para deixar passar uma camioneta GMC. Por
enquanto, iria controlar-se, manter as mãos nos bolsos e deixar a amizade transformar-se em confiança e
depois em amor.

Charlie dizia que o plano de Jack era motivado pelo orgulho ferido porque não admitia ser rejeitado.
Tretas. Agora que Charlie tinha finalmente arranjado uma namorada, agia como se fosse perito em
mulheres. Tudo tretas.

Quando Jack chegou à messe dos soldados, encostou a bicicleta à parede e entrou. O cheiro a papas de
aveia permanecia no ar e os homens de serviço à cozinha limpavam as mesas. Jack aproximou-se de um
homem pesadão com o cabelo louro.

– Cabo Boyd, está de volta?
Boyd abriu um sorriso.
– Olá, major. Escute, tem de falar com o meu sargento. É o meu relógio, sir, juro. De vez em quando

para de trabalhar. É só por causa disso que chego tarde.
Jack encostou a anca a uma mesa.
– Sabes que não posso fazer isso. Manda consertar o relógio, compra um novo, ou deita o velho fora.

Contamos contigo para chegares a tempo.
Boyd bateu com o trapo na mesa.
– Oh, sim, o grande quarteleiro herói de guerra.
– Isso mesmo. É o que és… quando fazes o teu trabalho.
Revirou os olhos.
Jack entrelaçou os dedos à frente dele.
– Não entendes? Estamos todos ligados. São precisos dez homens em terra para colocar um no ar. Não

posso bombardear a Alemanha se o oficial de armamento não tiver bombas para o meu avião e queres
saber uma coisa? O oficial de armamento tem falta de lápis. Eles não podem fazer o trabalho deles se tu
não fizeres o teu.

Um sorriso lento surgiu no rosto de Boyd.
– Então é melhor tirar-me do serviço à cozinha para que eu possa fazer o meu trabalho.
Jack riu e deu-lhe uma palmada nas costas. Avistou o soldado Ed Reynolds, outra presença regular no

serviço à cozinha. Reynolds passava lentamente um pano em movimentos circulares sobre uma mesa.
Quando viu Jack, abriu um sorriso que o fazia parecer ter dez anos de idade.

Jack abriu a boca para lhe perguntar o motivo do castigo mas sentiu uma baforada do hálito do soldado.
O miúdo aparecera ao serviço bêbado ou com ressaca. Outra vez. Jack fez-lhe um aceno de cabeça.

– Como vão as coisas na lavandaria?
Reynolds tirou o cabelo da testa, mas este voltou a cair -lhe para cima do olho.
– Como aqui, sir. Lavar, lavar, lavar todo o dia. Nunca tenho tempo para descansar, para me divertir. –

O soldado mergulhou o pano no balde, apertou-o e colocou-o a pingar sobre a mesa. – Ao menos não
estou metido em lama até ao pescoço e a apanhar tiros.

– Lembra-te disso. – Se continuasse a beber, o mais certo era ver-se nessa posição.



Jack dirigiu-se para a cozinha, cumprimentou o pessoal e provou o puré de batata. Pegajoso, mas
comestível. Nada derrubava mais depressa o moral do que comida mal confecionada. Fosse lá como
fosse, incluía sempre uma das messes nas suas rondas.

De seguida prosseguiu para as instalações de dobragem dos para quedas, onde dezenas deles de seda
branca pendiam do teto para inspeção. Jack nunca tomava o seu para quedas como garantido ou os
homens que o dobravam.

Passado um bocado, pegou na bicicleta e pedalou pela lama a caminho do hangar um, onde verificaria
o progresso das reparações e passaria algum tempo com os homens da manutenção.

Ouviu uma buzina tocar atrás de si. O major Jefferson Babcock Jr. apareceu na sua caravana. O jipe
parou ao lado de Jack.

– Bom dia, Novak.
– Bom dia. – Jack colocou os pés no chão.
Babcock estendeu o braço por cima do para-brisas.
– A fazer exercício?
– A fazer as minhas rondas.
– Devia usar um jipe e sair da lama. – Babcock acrescentou vários impropérios antes da palavra lama.
Jack ficou em sentido e fez continência a um ponto imaginário atrás de Babcock.
– Bom dia, coronel.
Babcock virou-se e depois encarou Jack com um sorriso débil.
– Você é um homem com piada, Novak.
– Se quer que o Castle engula esta sua encenação, então é melhor ser coerente.
– Bem visto. – O homem encarava aquilo como um conselho, não como um golpe seco. – Isto é muito

parecido com as campanhas do meu pai. Temos de apresentar a imagem certa, fingir interesse. – Piscou o
olho de forma conspiratória.

Conversar com Babcock arruinava sempre o apetite de Jack. Fez força nos calcanhares e cruzou os
braços.

– Para mim é igual à forma como o meu pai cuida da sua congregação. Auxilia-se nas necessidades e
encoraja-se toda a gente a trabalhar em conjunto, mas com verdadeiro interesse.

A boca de Babcock contraiu-se.
– Tudo bem. O Jack pode ser o pregador; eu serei o líder. – Fez sinal ao seu oficial às ordens que

seguisse caminho.
Jack resmungava enquanto pedalava estrada abaixo. Desejava o posto de oficial de operações pelo

bem do grupo, porque faria um bom trabalho, mas Babcock queria-o para impressionar os eleitores. Ao
menos o Castle saberia ver a diferença. Não saberia?
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May virou-se no banco da frente do jipe para olhar para Ruth.
– Por favor, diz-me que eu não estou tão ridícula quanto tu.
– Lamento. É um empate.
– Eu acho que estás gira. – No lugar do condutor, Charlie tocou numa madeixa de cabelo de May.
Ela corou.
– Estaríamos mais giras se tivesses fatos de voo do nosso tamanho.
– Podes crer. – Ruth apertou o cinto que lhe segurava o volumoso fato de voo cor de azeitona.
Quando as raparigas chegaram à base com as saias azuis, Charlie riu a bom rir, depois obrigou-as a

vestir fatos de voo e casacos de cabedal. As saias não eram práticas no interior de um bombardeiro.
Jack enviara Charlie com o jipe enquanto ele acompanhava o novo piloto na inspeção que se realizava

antes de qualquer voo, e Ruth agradecia o passeio pelos edifícios, longe de todos aqueles homens. A
existência de mulheres na base aérea já havia atraído atenção, assobios e pelo menos um acidente de
bicicleta.

– Um burro? – May apontou para um homem que puxava um burro preto com uma manta azul sobre o
dorso.

– É a Sahara Sue, a recordação que Joe Winchell trouxe da Tunísia. – Charlie cantarolou a canção
«Sierra Sue».

Ruth olhou espantada. Já tinha ouvido falar de esquadras que adotavam cães, mas uma burra? De
África?

– Em frente, fica a torre de controlo. – Charlie virou à direita para uma ampla estrada pavimentada. –
Cada avião tem a sua própria área de estacionamento, espalhadas por este perímetro para minimizar as
perdas em caso de ataque aéreo.

Ruth inclinou-se para a frente. Entendia agora porque Jack gostava tanto do que fazia. A base zumbia
de atividade. O odor temerário a metal, a combustível e a aventura, era esse perfume que sentia em Jack.

Charlie virou à esquerda e estacionou o jipe.
– Aqui está ele, o Sunrise Serenade.
O avião de Jack, e era uma beleza. Descrevera-o tantas vezes que Ruth sentia como se estivesse a

conhecer um dos seus amigos. Saiu do jipe e observou o comprimento do avião cor de azeitona. Atrás do
nariz transparente, letras amarelas formavam as palavras Sunrise Serenade num arco sobre um sol
nascente com notas musicais no lugar dos raios. Não havia mulheres nuas no avião do pastor.

No cockpit, Jack encontrava-se sentado no lugar do copiloto, de cabeça dobrada.
– O Jack está a fazer as verificações do cockpit com o Silverberg. – Charlie inclinou-se para o interior

do jipe. – Não me posso esquecer da garrafa-termo. Deus me livre se Jack Novak tem de ir buscar o seu
próprio café.

Ruth arqueou as sobrancelhas. Sarcasmo vindo do Charlie? Este dirigiu-se para baixo da asa.
– Queres ver uma coisa?
Ela seguiu-o, espantada com os enormes motores mesmo por cima da sua cabeça. Charlie deu uma

palmadinha numa secção por baixo do avião onde a tinta cinzenta não parecia combinar.
– Foi assim que nos conhecemos. O buraco da antiaérea que mandou o Jack para o hospital.
Ruth tocou no remendo frio de alumínio e tentou não pensar em projécteis a furarem a sua pele, e

depois a de Jack, mas já vira os danos que podiam provocar.



– Okay, meninas, vamos lá. – Charlie pegou numa caixa de madeira e colocou-a frente a uma porta
junto à cauda e fez um movimento circular e galanteador com o braço. – Todos a bordo.

May entrou e Ruth seguiu-a. Tinha espaço para ficar de pé e pouco mais. Charlie juntou-se a elas.
– Este é o compartimento da fuselagem. Dois artilheiros, um em cada janela, e ali ao fundo é o posto do

artilheiro de cauda.
Ruth espreitou por um estreito túnel até um pequeno assento frente à janela traseira.
– Isolado, não é?
– É por isso que temos o sistema de interfonia. – Charlie deu uma palmadinha numa cúpula no chão. –

Aqui fica a torre giratória. O artilheiro só entra quando estamos sobre o Canal. É bastante aconchegado
lá dentro.

May agarrou-se ao poste de metal que ligava a torre ao teto.
– Um bosquezinho aconchegado?
Charlie mostrou-lhe um sorriso envergonhado. Devia ser uma piada privada. Como Jack dissera, as

pessoas apaixonadas tinha a sua própria linguagem. Um suspiro cresceu no peito de Ruth, mas absorveu-o
de volta para os pulmões. Se fosse uma rapariga normal, ela e Jack também estariam a trocar olhares e
expressões privadas. Passou por uma porta de metal. Senhor, poderias… poderias perdoar-me e tornar-
me uma pessoa normal?

– A consola de rádio – disse Charlie. – Este é o nosso radiotelegrafista. Rosetti, o homem do rádio.
Rosetti, apresento-te a tenente Jensen e a tenente Doherty. Hoje serão nossas passageiras.

O sargento Rosetti tinha os auscultadores por cima dos seus densos caracóis negros.
– Bem-vindas, minhas senhoras. Temos de fazer isto mais vezes, De Groot. – O seu olhar saltava de um

lado para o outro, mas não suficientemente depressa para esconder o exame minucioso ao corpo de Ruth.
Ainda bem que tinham aqueles fatos disformes vestidos.

Charlie conduziu-as por outra porta e por um estreito e comprido passadiço de alumínio.
– O compartimento das bombas. Enchemo-lo com doces para os nazis. A propósito, se vierem para

aqui quando estivermos a voar, tenham cuidado. As portas do compartimento das bombas não aguentam o
vosso peso.

Ruth não queria testar aquela teoria. Mais outra passagem.
– O cockpit. Contornem a torre dorsal e passem. – No interior da porta via-se uma plataforma redonda

com dois postes que levavam a uma cúpula de vidro acrílico no teto do avião.
Jack virou-se no lugar do copiloto e observou a vestimenta das raparigas. Uma das pontas do seu

bigode arqueou para cima.
– Ainda acham que a enfermagem de voo é uma profissão glamorosa?
Ruth colocou-se atrás dele.
– Quem se importa com a moda quando tem uma oportunidade de voar?
Charlie apresentou o tenente Silverberg que ocupava o lugar do piloto. O piloto alto e magro tocou no

painel de instrumentos.
– É com isto que pomos este monstro no ar e o mantemos lá em cima.
Ruth nunca antes vira tantos mostradores e manómetros e botões e interruptores: pelo menos uns cem no

painel, mais em cascata numa consola central e outros tantos nas paredes ao lado dos assentos dos pilotos
e por cima das suas cabeças.

– Como é que…? – Calou-se. A sua pergunta iria parecer idiota.
Jack sorriu.
– Da mesma forma que vocês sabem todos aqueles medicamentos e procedimentos. Treino e prática.
– Estão a ver porque é que eu tenho o Skipper em alta estima? – declarou Charlie. – Este é o trabalho



mais duro e mais importante da base.
– Tretas. O Charlie é que tem o trabalho mais importante. Eu não passo de um condutor glorificado.
– Nem tentes, Skipper. A modéstia não te fica bem.
Jack riu.
– Ora, ora, ora. – Atrás de Ruth, um homem corpulento agarrava-se ao rebordo superior da passagem

como um gorila a um ramo. – Desde quando deixámos de transportar bombas e passámos a transportar
granadas?

Ruth cruzou os braços frente ao peito e elevou o queixo.
– Caluda, Owens, elas são tuas superiores – ordenou Jack com um rugido na voz. – Senhoras, este é o

sargento Owens, um excelente mecânico de voo e artilheiro da torre dorsal, embora não seja um
cavalheiro. Charlie, e que tal mostrares o nariz do avião às nossas passageiras para que nós possamos
terminar as verificações aqui no cockpit?

– A caminho. – Charlie desceu por uma abertura entre os dois assentos.
– Vamos a isso, Silverberg – disse Jack. – Verificação de comandos. Aileron direito.
O tenente Silverberg empurrou a alavanca de comando para a frente e para a direita. Jack virou-se para

olhar pela sua janela.
– Aileron direito em cima. Leme de profundidade direito em baixo.
– Aileron esquerdo em baixo. Leme de profundidade esquerdo em baixo – confirmou o tenente

Silverberg.
Ruth desceu pela passagem logo atrás de May. Porque se sentia desiludida? O que esperava ela de

Jack? Meia hora de conversa dedicada? Ele tinha um trabalho para cumprir. Pôs-se de joelhos e gatinhou
atrás de Charlie e May, ainda bem que não estava de saia.

– O melhor quarto da casa: o compartimento do nariz.
Ruth endireitou-se. À sua esquerda, um homem de cabelo ruivo debruçava-se sobre uma pequena mesa

de contraplacado. O tenente Findlay, o navegador, fez uma continência rápida e regressou aos seus mapas
e cartas e réguas.

Charlie colocou um microfone de garganta em redor do pescoço de May, enquanto Ruth lutava para
entender como colocar o seu. Teria Jack ajudado como fez com a bracelete do relógio, olhar fixo, toque
demorado? Não, claro que não. Tal como prometera, não lhe havia voltado a tocar nem com um dedo
desde o dia em que a arrastara por um braço para lhe pedir desculpa. Estava menos atencioso, mas não
era isso que ela queria? E, ainda que não fosse o que desejava, não era o que precisava?

Charlie olhou pelo nariz transparente.
– E que tal sentarem-se? Vão pôr os motores em funcionamento.
Ruth e May sentaram-se no chão e encostaram-se à parede arredondada.
Uma súbita tosse seguida de uma crepitação. O compartimento encheu-se com o rugido do motor e o

coração de Ruth bateu mais depressa. May agarrou o braço da amiga.
– Espero não enjoar.
Outro motor juntou-se ao barulho. O objetivo do teste de voo era ver se Ruth lidava bem com aquilo.

Por favor, Senhor, ajuda-me a ultrapassar esta prova. Viste a carta da tia Pauline e sabes que ela não
aguenta muito mais tempo. Preciso mesmo disto.

O terceiro motor começou a trabalhar, depois o quarto e as vibrações fizeram cócegas nas costas de
Ruth.

Charlie encontrava-se sentado à frente delas, ao lado da mesa do navegador, um lápis a projetar-se da
sua boca como a boquilha de Roosevelt.

– Está tudo bem?



Ruth acenou afirmativamente com a cabeça.
– Isto é tão emocionante.
– Pois é – gritou May por cima do barulho. – E ainda nem sequer saímos do mesmo sítio.
O tenente Findlay lançou-lhes um olhar irritado por cima do ombro.
Ruth levantou o auscultador de May e disse-lhe ao ouvido:
– Acho que ele não gosta de galinhas no seu galinheiro.
– Autorizado a rolar. – A voz do tenente Silverberg crepitou aos ouvidos de Ruth.
Desengate e o avião deslizou no pavimento. O aperto de May no braço de Ruth estreitou-se.
Aquele rolar pela pista parecia levar uma eternidade. Viu passar aviões, barracões e árvores e depois

o B-17 desenhou um quarto de círculo e ficou virado para uma extensão de pavimento limitado por erva
verde.

– Piloto à tripulação. Vamos descolar.
O barulho dos motores aumentou para um queixume, como se estivessem a protestar pelo trabalho extra

e os dedos de Ruth começaram a ficar dormentes por causo do aperto de May. Agitou os dedos para os
libertar e deu uma palmadinha na mão da amiga.

– Oh, Ruth, o que estamos nós a fazer?
– A viver uma aventura.
A Fortaleza Voadora  avançou um pouco. Não deveria andar mais depressa? E logo em seguida foi o

que fez, ganhando velocidade. Mais depressa do que Ruth alguma vez andara, mais rápido do que um
automóvel ou um comboio. Como podia estar ainda no solo? Uma pequena cabana apareceu ao fundo,
mesmo em frente. Ruth pressionou-se contra a parede, como se alguns centímetros ajudassem em caso de
colisão. Com uma sensação de elevação, os solavancos cessaram e o nariz apontou para cima, sobre a
cabana. Suave. Livre.

– A voar – murmurou Ruth.
– Trem para cima – disse o tenente Silverberg.
– Verificado – replicou Jack, a sua voz quente ao ouvido de Ruth. – Trem direito em cima.
– Trem esquerdo em cima.
– Roda de cauda em cima.
Charlie esticou a cabeça para o nariz.
– Venham apreciar a vista. O ponto de mira e a metralhadora não foram instalados, por isso não têm

nada na frente.
Ruth trepou para uma plataforma e rodeou a cadeira do oficial de artilharia.
– Não tenham medo que não caem. – Passou para o vidro cónico.
– Charlie! – arquejou May.
– Oh, May. Eu conheço o meu avião. – Saiu. – Têm de ver.
Ruth esticou o pescoço para a frente. Nesse mesmo instante soube que tinha de voar outra vez e outra

vez. O céu azul elevava-se por cima dela como de costume, mas a terra desfilava lá por baixo como uma
colcha verde e dourada, cosida com estradas negras e vedações de arbustos de um verde profundo e
decorada com miniaturas de casas, pessoas e animais.

– Oh, meu Deus. Nunca vi nada tão bonito na minha vida.
– Nem eu – concordou May. – É deslumbrante.
– Oficial de artilharia a Skipper – disse Charlie. – Temos aqui dois casos de amor à primeira vista.
– Oh, sim – exclamaram May e Ruth em simultâneo, o que as fez rir.
– Passa a três casos. – Charlie piscou o olho a May.
Ruth olhou para baixo, pela janela, onde um rio ziguezagueava como uma fita deixada para trás por uma



menina desatenta. Se não tivesse fugido do beijo de Jack, por aquela altura estariam a comportar-se como
Charlie e May.

Encostou a mão ao vidro acrílico, uma barreira entre ela e o céu aberto, entre ela e a morte certa. A sua
aversão aos beijos atuava como uma barreira semelhante entre ela e a intimidade, entre ela e uma
revelação devastadora.

Seria aquela aversão uma maldição ou uma bênção?
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– «Atenção ao buraco»? – Jack observou o aviso no comboio subterrâneo. – Escuta cá, meu velho, eles
tomam-nos por um bando de idiotas?

– Uma dedução brilhante, Novak. – Charlie olhou por cima do nariz e segurou o lápis como se fosse um
cachimbo. – Acredito que eles nos consideram incapazes de distinguir a plataforma de um buraco e…

– Sai da carruagem. – May deu um pequeno empurrão a Charlie.
Jack apontou um dedo admoestador a Ruth.
– Nem penses nisso. O buraco… atenção ao buraco.
Ela saiu da carruagem.
– As portas, Sherlock… atenção às portas.
Jack deu um salto, mas as portas acertaram-lhe nos ombros.
Ruth abanou a cabeça.
– Pateta.
Ele esfregou o ombro e sorriu. Sim, as coisas estavam a correr bem.
– Já chega, crianças – ralhou Charlie. – É o Skipper quem tem o mapa. Para onde?
Jack tirou o mapa do bolso interior do casaco da farda e observou as paredes da estação, os

corredores, as linhas e os enxames de pessoas.
– Primeiro temos de descobrir uma maneira de sair daqui.
– Que papalvo. – Ruth apontou para uma placa suspensa no teto que dizia «Saída.»
– «Saída»? – repetiu ele. – Para onde?
– Vamos, campónio, basta seguir o sinal. – Enrolou o braço em volta do cotovelo de Jack e puxou-o em

direção à saída.
Ele seguiria aquela placa. Uma onda de calor invadiu-lhe o braço. Portara-se tão bem na última

semana. Não lhe tocara, nem uma vez, mas agora era ela que lhe tocava.
A rapariga da cidade indicou o caminho por entre a multidão e Jack permitiu. Ao início das escadas,

Ruth soltou-lhe o braço e saltitou à frente, mas talvez o guiasse de novo se fizesse o papel de rapazinho
perdido. Emergiu para um desfiladeiro de edifícios de pedra. Não teria de fazer de conta estar perdido.

– Deixem-me orientar. – Jack desdobrou o mapa e procurou a Torre de Londres na curva do Tamisa.
– Não vieste aqui com o Walt? – perguntou Charlie, o seu braço em redor da cintura de May.
– Sim, mas devemos ter vindo de um sítio diferente.
Ruth aproximou-se e observou o mapa.
– Ainda bem que és piloto e não navegador.
Jack perdeu todo o interesse no mapa. O cabelo castanho-avermelhado de Ruth flutuava a poucos

centímetros da sua face e o seu perfume confundia-lhe os pensamentos. Ela levantou a cabeça, o seu olhar
saltitava e os lábios vermelhos moviam -se. Se ao menos… Ela fitou-o.

– E então?
Então… então o quê? O que tinha ela dito?
– Eu estou com a Ruth. – Charlie conduziu May por uma estrada à direita, piscou o olho a Jack por



cima do ombro e cantou «The Nearness of You»4.
Jack fulminou-o com o olhar.
Charlie virou a sua atenção para a loura sob o seu braço e continuou a cantar.
May deitou a cabeça no ombro dele. Ótimo. Se ela acreditasse que a canção lhe era destinada, Ruth

pensaria o mesmo.
– Ele tem uma voz bonita – comentou Ruth avançando ao lado de Jack.
– Sim, mas usa-a demasiado. – Desviou as abas do casaco para colocar as mãos nos bolsos e assim

não se sentir tentado a pegar na mão dela.
– A May não se importa. Adora-a.
O casal aninhou-se-se enquanto descia a rua e Jack conteve uma onda de ciúmes e impaciência. Tinha

de esperar e deixar que Ruth se apaixonasse por ele. Aquele passeio iria ajudar. Nem mesmo Ruth seria
capaz de resistir ao romantismo de uma licença de quarenta e oito horas em Londres. Apesar da
preocupação de Charlie sobre o orgulho de Jack e os problemas de Ruth, Jack sabia que o tempo e a
subtileza o levariam a atingir os seus objetivos.

– Achas que o teu grupo vai voar hoje? – indagou Ruth.
– Tenho a certeza. – No céu avistavam-se apenas pequenas nuvens e balões barragem. Babcock estaria

naquele azul, a marcar pontos junto de Castle.
– As missões têm corrido bem ultimamente?
– Sim. Desde Ratisbona que só tivemos uma missão difícil e o Nonagésimo Quarto grupo há um mês

que não perde um avião. Agora os P-47 levam-nos até à fronteira da Alemanha.
– Que bom. Detestaria pensar que estás a ser atingido.
– Ai sim? – Estudou a expressão de Ruth e descobriu um novo elemento de ternura. Se não estava

apaixonada, já não demoraria muito.
Espetou o queixo para cima.
– Mais uma razão para odiar os nazis. Como pode alguém disparar contra o Sunrise? É lindo.
Jack deixou escapar uma gargalhada.
– Estás apaixonada pelo meu avião.
– Não devias ter-nos apresentado.
Jack espetou a língua contra os molares. Não era a altura para brincar com o facto de ela não namorar.
– Ainda bem que não vos apresentei há dois dias.
– Porquê, o que aconteceu?
Jack franziu o sobrolho. Não podia contar-lhe que tinham testado o radar H2S, que lhes permitiria

lançar bombas mesmo por cima de uma cobertura de nuvens.
– A Quarta Força, quero dizer, a Terceira Divisão de Bombardeiros, esqueço-me sempre do novo

nome. Bem, estávamos numa missão de treino sobre o mar do Norte e fomos surpreendidos por Me 109.
Ainda bem que levávamos as metralhadoras montadas.

– Oh, meu Deus.
– Perdemos uma Fortaleza de outro grupo, mas nós escapámos apenas com alguns buracos.
– No Sunrise? – Viu agitação, raiva… era engraçado.
– No estabilizador vertical.
– Ai, aqueles grandes…
Jack colocou-se à frente dela e agarrou-lhe os ombros.
– Calma, cowboy. Deixa o tiroteio para o xerife.
– E tu és o…
– Como está, ma’am. – Tocou no rebordo do bivaque com a ponta dos dedos.



– Valha-me Deus. – E pôs-se em marcha.
Jack estugou o passo para a apanhar, meteu as mãos nos bolsos e agarrou o forro com toda a força.

Tinha de certificar-se que não a puxava para os seus braços.
– Lá está a Torre – avisou Charlie.
Os quatro torreões da Torre Branca erguiam-se acima da copa das árvores. O grupo atravessou um

pequeno maciço de árvores e aproximou-se de uma vedação com vista para a muralha exterior
guarnecida com torres redondas. Debruçaram-se na grade.

– Conseguem imaginar? – perguntou Ruth. – Guilherme, o Conquistador, Sir Walter Raleigh, Henrique
Oitavo e a pobre Ana Bolena.

May agarrou o braço de Charlie de um lado e o de Ruth do outro.
– Que pena estar fechado aos visitantes. Não seria fantástico ver os corvos? As joias da coroa?
– Eles levaram as joias daqui – informou Charlie. – Esconderam-nas algures.
Jack apontou para a muralha norte.
– E ainda bem. Olhem para o estrago provocado por uma bomba.
Todos murmuraram que era um pecado e depois Ruth olhou para o fosso e soltou uma gargalhada.
– Aquilo é o que eu penso? Uma horta da vitória5?
Jack examinou os vegetais nos seus bonitos e organizados canteiros ingleses. Depois olhou para Ruth e

fez uma careta.
– Devem estar bem fertilizados… com o sangue da pobre Ana Bolena.
– Chega, Jack. – Ruth deu-lhe um encontrão no ombro. – Não consegues enojar-nos. Somos

enfermeiras.
– Oh, de que serve uma rapariga se não conseguimos fazê-la gritar?
May gritou.
– Vejam! É a ponte de Londres. Estás recordada, Ruth? Daquele dia na aldeia?
Oh, não, de todas as coisas más...
E ia ficar pior. May pegou nas mãos de Ruth e elevou-as por cima da cabeça. Jack conseguia ainda ver

Ruth na abadia, naquela mesma posição, a provocá-lo. Naquele momento, os olhos de Ruth
escancaravam-se e o seu rosto empalidecia.

Tinha de pôr termo àquilo. Jack agarrou May pelos ombros e virou-a para a ponte.
– É a Tower Bridge, não a ponte de Londres. Vamos ver de mais perto. – Empurrou-a pelo passeio.
May riu.
– Charlie, ele está a raptar-me.
– O seu cavaleiro vai salvá-la, minha donzela. – Charlie colocou-se à frente deles e fez uma pose

destemida, mãos nas ancas. – Solte-a, seu bandido.
Jack deu um passo atrás e desenhou uma vénia. Só nessa altura se aventurou a olhar para Ruth. Ela

seguia-os, com uma ruga profunda na testa e a mala encostada à barriga.
O estômago de Jack embrulhou-se. O erro inocente de May podia fazer o seu plano retroceder meses se

não aliviasse o ambiente.
– Ouviste aquilo, Ruth? Ele chamou-me bandido. – Pronto, dera-lhe a oportunidade de o gozar.
Ela levantou a cabeça.
– Mas está enganado. Tu és um cavalheiro.
Uau. Não esperara um elogio.
Quando chegaram ao Tamisa, Jack dirigiu o olhar para as gigantescas torres de pedra, para os cabos

azuis e para os passadiços a vários metros de altura.
– Parece divertido. – Charlie apontou para um barco repleto de GIs que passou por baixo da ponte em



direção a um embarcadouro ali perto.
Não, obrigado. Jack deixaria os passeios de barco para Walt e Allie. Após Walt ter sido afastado da

Força Aérea do Exército por razões médicas, aceitara um trabalho de engenharia na Boeing, em Seattle,
enquanto a sua noiva trabalhava nos escritórios. Para se divertirem, andavam nos ferries. Ótimo. Podiam
ficar com eles.

May dirigiu-se para o embarcadouro.
– Se nos despacharmos, conseguimos apanhá-lo.
Jack sentiu um aperto no peito, mas tentou afastá-lo.
– Ora, os barcos são lentos. Se apanharmos o metro, teremos tempo para ver a zona de Westminster

antes do jantar.
– Temos o dia todo de amanhã – argumentou May.
– E imaginem só flutuar no Tamisa – acrescentou Ruth com um olhar sonhador que Jack gostava de um

dia ver dirigido à sua pessoa. O olhar desapareceu. – Oh, quanto custará?
Uma oportunidade de a mimar? De poder haver algum romantismo? Jack meteu as mãos nos bolsos e

entregou a Charlie uma mancheia de moedas.
– Toma. Compra quatro bilhetes. – As idiotices que fazia por amor.
Quando chegou a altura de embarcar, manteve os olhos fixos no barco e longe do rio que oscilava por

baixo. Os amigos dirigiram-se para a amurada, mas Jack sentou-se num banco encostado à cabina.
Charlie fitou-o com uma expressão de estranheza.

– A vista é fantástica.
– Também vejo muito bem daqui. Quero descansar as pernas.
Jack entrelaçou os dedos atrás da cabeça e encostou-se para trás. Se observasse o céu talvez pudesse

fazer de conta que estava a voar. À medida que o barco se ia afastando do embarcadouro, Jack
concentrou-se nos barulhos do motor, contudo, preferia o pulsar do Wright-Cyclones e som do ar contra
o alumínio ao invés do da água contra a madeira.

As gargalhadas de Ruth desviaram-lhe o olhar e prenderam-no. Como a multidão junto à amurada o
impedia de ver a água, pôs-se a escutar a conversa. Charlie contava as suas experiências na pesca do
caranguejo em Chesapeake Bay e falava animado de tempestades e de pescadores e de aprender holandês
com o pai e o avô para passar o tempo.

Ruth inclinou-se, uma mão a segurar o bivaque, madeixas de cabelo castanho-avermelhado a
esvoaçarem em redor do rosto, o seu corpo de formas perfeitas sob o uniforme azul, um salto do sapato a
balançar para a frente e para trás como um metrónomo. Beleza, inteligência, caráter e paixão: não
admirava que estivesse apaixonado.

Nunca estivera apaixonado assim. O amor vinha sempre depois de algumas saídas e de uns quantos
beijos, mas agora nenhuma dessas coisas o influenciava e amava Ruth pela pessoa que era.

Ela olhou por cima do ombro e dirigiu-lhe um sorriso.
– Não vens juntar-te a nós?
– Não, obrigado.
– Porque não? – Encostou-se para trás, com os cotovelos apoiados na amurada, o salto do sapato a

acenar para trás e para a frente, incitando-o a aproximar-se, a rodear aquela cintura fina e a beijá-la com
tanto amor que ela se esqueceria que detestava beijar.

– Hmm? Porque não?
Jack reajustou as mãos atrás da cabeça.
– Não gosto de barcos. Prefiro os aviões.
Um canto da boca de Ruth elevou-se.



– O que se passa? Estás enjoado?
– Eu não enjoo.
– Não sabes nadar?
Aquela caíra perto.
– Claro que sei nadar. Cresci num rio.
– Oh, sim. Lembro-me das histórias. – Ruth aproximou-se e ocupou o lugar ao lado dele. – Tu e os teus

irmãos no rio San Joaquin, sem fatos de banho.
Não se havia esquecido. Sorriu.
– Mmhmm.
– Como é possível que um rapaz que cresceu no rio tenha deixado de gostar da água? – Os olhos de

Ruth tinham um brilho trocista. Sabia que havia ali mais qualquer coisa.
– Nenhuma razão em especial. – Jack encolheu os ombros. – Prefiro o céu ao mar, okay?
Ruth semicerrou os olhos.
– Okay.
Pensou em responder-lhe, mas calou-se. Recordá-la de que também havia coisas das quais ela não

gostava seria infantil e impertimente. Ao invés, inclinou-se para ela e apontou para cima.
– Não achas que tenho razão? Olha para o céu. Ainda te lembras como se chamam aquelas nuvens?
– Cumulus. – Ela sorriu e deu-lhe uma palmadinha no braço. – Vou voltar.
Jack abraçou as coxas. Que rio estúpido, a mantê-lo longe da mulher que amava.

4 A Tua Proximidade. (N. da T.)

5 Também chamadas hortas da guerra ou hortas de alimentos para a defesa. Eram pequenas hortas cultivadas em residências particulares
durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para reduzir a pressão que o esforço de guerra exercia sobre o fornecimento de alimentos à
população. (N. da T.)
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Os sinos de Westminster em Westminster. Ruth gravou aquele som na sua memória.
– É um relógio enorme!
Observou a expressão travessa de Jack.
– É o Big Ben, seu pateta.
– A sério? – Consultou o mapa e depois apontou para a esquerda. – Por aqui.
– Só se quiseres cair no Tamisa – avisou Charlie com uma gargalhada. – Ruth?
Ela fitou Jack com um olhar reprovador e observou o mapa, o que não era fácil com a respiração dele

na sua orelha.
– Vamos sempre em frente por esta estrada à direita.
Charlie e May foram à frente. Jack tocou no fundo das costas de Ruth para que esta deixasse passar um

grupo de pessoas e ela sentiu uma descarga elétrica a percorrer-lhe o corpo. Mas porquê? Jack bateria de
igual forma nas costas de Charlie ou no ombro de May. Tinha de controlar aquelas emoções que já a
haviam impelido de forma tão desastrosa para os braços dele.

Jack espreitou o Big Ben por cima do ombro.
– A minha mãe sempre desejou ter um relógio grande de sala. Sempre que se lastimava por não o ter, o

meu irmão Ray tocava os sinos de Westminster no piano.
Ruth sorriu.
– Creio que ia gostar do teu irmão.
– E quem não gosta? Até os cadetes que ele treina como pilotos gostam dele. Admira-me que elimine

alguém. É demasiado simpático. O que só o mete em sarilhos. – Jack abanou a cabeça e bufou. – Aquela
Dolores, bela peça. Ainda bem que foi um noivado terminado e não um casamento terminado. Ela bem o
enganou, fê-lo acreditar que era uma mulher reta.

Ruth franziu o sobrolho. Entendia o que levava alguém a esconder a ausência de virtude.
Charlie parou.
– Cá estamos. Houses of Parliament. Uau. Olhem para aquele rebentamento. – O entulho já havia sido

limpo há muito tempo, mas ainda se viam tábuas a tapar os buracos nas paredes.
– O parlamento. Babcock iria sentir-se em casa – comentou Jack. – Podíamos pedir aos britânicos que

o elegessem e nos livrassem dele.
– Não entendo porque embirras com o Jeff – contrapôs Charlie. – Dás-te bem com toda a gente.
– Ora vejamos. Ambição desmedida, manipulação, populismo, falsidade e uma vaidade maior do que o

seu estado natal. – Jack ia soltando os dedos da mão fechada.
– Ah, estou a ver o problema. Para além da falsidade, tudo o resto é demasiado semelhante, não é? –

Charlie riu e conduziu May pelo passeio.
A expressão de Jack era tudo menos amigável. Ruth nunca a vira antes e desejava não voltar a ver. O

que se passaria com aqueles dois? Charlie sempre desempenhara o papel de companheiro leal, mas
ultimamente detetava uma leve acidez no seu tom.

– Se te serve de consolo – disse Ruth, fazendo o olhar de Jack fixar-se nela e suavizar-se –, considero



o teu orgulho mais pequeno do que o teu estado natal.
Viu um sorriso no rosto dele.
– Muito obrigado. A Califórnia é maior do que o Illinois.
– Hm. Apenas em extensão, não em população ou em importância.
– Bonito. O Charlie insulta-me e tu insultas o meu estado natal.
Ela abanou-o pelo braço.
– Se queres saber, nunca nenhum Doherty votou no «Baby-Face» Babcock.
– Sim? E votarias em mim?
– Oh, és demasiado digno para te meteres na política.
Jack riu.
– Pelo menos tenho uma amiga – afirmou em voz alta para que Charlie ouvisse.
Chamara-lhe amiga novamente, um elogio rico em significado. Todavia, ao ver Charlie e May

contemplarem um edifício de mãos dadas, a amizade parecia secundária. Poderia ter sido mais. Se ela
fosse virtuosa.

– Uau – elogiou Jack. – Deve ser impressionante com as janelas.
Ruth concentrou-se num edifício antigo de pedra cinzenta com uma fachada sumptuosa que se erguia à

sua direita. A Abadia de Westminster, claro. Todas as janelas estavam cobertas com tábuas.
– Ouvi dizer que tiraram os vitrais por causa da Blitz6.
– Espertos – comentou Jack. – Os nazis fazem pontaria a locais históricos. Ao menos os Estados

Unidos destroem apenas alvos militares. Claro, há baixas civis, mas não são propositadas.
– A RAF, por outro lado – contrapôs Charlie –, faz bombardeamentos de saturação à noite, mas não os

podemos culpar.
Jack olhou em redor para os lotes arrasados e para as janelas tapadas.
– Sim. Foi o Hitler quem começou.
Na sua mente, Ruth substituiu as tábuas da Abadia de Westminster pelos vitrais.
– Ainda bem que não causamos danos deste tipo deliberadamente e não tentamos matar pessoas

inocentes.
– A compaixão faz de ti uma excelente enfermeira – elogiou Jack. – Mas darias um péssimo oficial de

artilharia.
– Já temos um oficial de artilharia nesta tripulação – declarou Charlie. – Ela é a nossa navegadora. E

por falar nisso…
Jack tirou o mapa do bolso e abriu-o na frente de Ruth.
– Vá lá, Novak, dá-lhe o mapa.
– É meu.
Ruth estudou o mapa. Há dois meses teria suspeitado que ele guardava o mapa de propósito para

aqueles momentos de proximidade, mas agora guardava-o apenas por orgulho masculino.
– Esta estrada à direita leva-nos a uma rua paralela a Saint James’s Park, que depois vai dar ao

Palácio de Buckingham. – Recuou e o seu braço arrefeceu por já não estar em contacto com o de Jack.
Que ridículo.

Pôs-se a caminho num ritmo acelerado, passando por Charlie e por May. Os passos de Jack
martelavam ao lado dela.

– Segure os cavalos, minha senhora.
– Quando te transformaste num cowboy?
– Não lhe sei dizer, minha senhora. Algo nesta cidade desperta o  yank rebelde que há em mim. –

Enrugou os lábios. – Estou com vontade de cuspir tabaco para o chão. Talvez até de dar uns quantos



tiros.
– Não te atrevas. Ainda nos expulsam da cidade e eu não chego a ver o palácio.
– És uma pequena turista determinada, não és?
Ruth lançou-lhe um olhar indignado por causa do pequena, que lhe soava condescendente.
– E quem pode criticar-me? Estamos em Londres. Londres! Toda a minha vida li sobre estes locais,

mas nunca imaginei poder vê-los. Estes dois dias têm sido os melhores da minha vida.
– Da minha também.
Ruth ficou de boca aberta. Ele já tinha estado em Londres, por isso tinha de estar a referir-se à

companhia. À esquina, os angulosos edifícios de pedra davam lugar a uma ampla avenida. Esperaram que
os brilhantes táxis pretos passassem e depois atravessaram a rua, dirigindo-se para um caminho que
bordeava o parque.

– Jack? – Pigarreou e ordenou ao estômago que parasse de dar voltas. – Também é por causa de vocês
que esta viagem é tão especial. Nunca imaginei ter amigos assim. – Olhou para trás, para Charlie e para
May, e depois para o rosto de Jack, a transbordar de ternura.

Ruth tropeçou numa laje do passeio e Jack amparou-a pelo cotovelo.
– Cuidado.
Lá conseguiu rir, mas os seus joelhos tremeram até ele a soltar.
Caminharam sob o dossel das árvores, o sol aquecendo -lhe as costas, e falaram sobre o desembarque

das tropas americanas em Salerno. Se a Itália era uma bota, os Aliados controlavam a parte do sapato.
Jack acreditava na necessidade de invadir a França, mas considerava que isso seria mais fácil com a
campanha de bombardeamento a enfraquecer as defesas alemãs, com os soviéticos a reclamar a Rússia a
leste e com os Aliados a marchar sobre Itália.

Todavia, aquilo que o entusiasmava verdadeiramente era os progressos no Pacífico. Os americanos e
os australianos já quase haviam tomado as ilhas Salomão e avançavam pela Nova Guiné, terras que tinha
sobrevoado e sobre as quais vira morrer muitos amigos. Ruth observou aquele homem que parecia adorar
aventuras.

– Às vezes tenho dificuldade em imaginar-te no púlpito.
O rosto dele contorceu-se.
– Tens tido notícias da tua família?
Uma vez mais fugia àquele assunto abordando o tema preferido de Ruth. Contudo, naquele dia

provocava-lhe angústia.
– Recebi uma carta da tia Pauline.
– É ela que tem a tua irmã mais nova, a Maggie, não é?
– Sim. – Espreitou por entre as árvores para um lago. Seriam cisnes no lago? Teriam de lá passar no

caminho de regresso. – A minha tia está com dificuldades. Parece que a minha contribuição não é
suficiente.

– Quarenta e dois dólares por mês não são suficientes? – Jack esbugalhou os olhos. – Como? Um
homem consegue sustentar a família com vinte e cinco por semana.

– O tio Clancy não ganha muito e a Maggie está a crescer. Precisa de alimentos, de roupas, de livros
para a escola – explicou Ruth.

– Mesmo assim…
– Mesmo assim precisam de mais e não vão conseguir até o Chuck terminar a escola em junho.
Jack gemeu.
– E a tia Pauline tem a guarda da tua irmã.
– Sim. – A sua voz tremeu, e detestava quando isso acontecia.



– Não te preocupes. Vais entrar no curso de enfermagem de voo. – Lançou-lhe um olhar tão repleto de
compaixão que sentiu um aperto na garganta.

Se ao menos ela tivesse a mesma certeza. O medo crescia a cada dia. E se não entrasse e não
conseguisse cuidar da sua família? E se fosse chamada e tivesse de deixar os seus amigos?

Ao fundo do parque ficava uma rotunda com um monumento ao centro. À esquerda, erguia-se o Palácio
de Buckingham, maior do que qualquer casa tinha o direito de ser. Dirigiram-se para uma vedação de
ferro forjado, com as extremidades douradas, que separava o povo da realeza. Ruth agarrou-se às barras
e espreitou. Centenas de janelas e uma grandiosidade inimaginável do outro lado.

– Faz a mansão de Redgrave parecer minúscula, não faz? – questionou May.
Ruth anuiu com um nó na garganta. Por trás daquelas paredes as pessoas também ficavam doentes e

morriam e magoavam-se umas às outras. Mas do outro lado daquelas paredes as pessoas nunca iam para
a cama com fome, nunca viam os que amavam trabalhar até à morte, nunca recorriam a métodos
dissolutos para conseguirem comer. Por trás daquelas paredes as pessoas nunca se preocupavam que as
crianças fossem mandadas para orfanatos, nunca tinham de deixar os amigos para pagarem as contas,
nunca tinham de rejeitar um homem fantástico porque eram imorais. Vendera os seus afetos e agora não
tinha nenhum para dar.

Jack deu-lhe um toque no ombro e sorriu, os seus lábios em movimento. A conversa desenrolava-se
alegre e despreocupada por cima da sua cabeça. Retirou as mãos das barras da sua prisão e seguiu o
grupo até à rotunda onde se erguia o monumento.

Tantos GIs em Londres. Tantos. Quantos oriundos de Chicago? Do seu bairro? Seriam capazes de a
reconhecer? Envergava uma farda de oficial e um penteado diferente, mas continuava a ser aquela vadia
que vendia beijos.

Muitos dos soldados olhavam-na de alto a baixo, violavam-na nas suas mentes. Eles sabiam. Eles
sabiam o que ela era.

Arrastou os pés pelas escadas do monumento e rodeou o mármore esculpido que se elevava encimado
por figuras douradas. Ruth olhou para a rainha Vitória na sua pureza marmórea. A rainha fitava com
desdém do cimo do seu puro nariz branco com os seus puros olhos brancos. Ela sabia. Via toda a
vergonha imoral de Ten-Penny Doherty, conspurcando a sua bonita terra.

Ruth desviou o olhar e virou-se, respirando com dificuldade.
Um grupo de soldados deambulava por ali, os seus ombros exibindo o símbolo da Oitava Força Aérea,

um 8 amarelo com asas rodeando um estrela vermelha e branca sobre um fundo azul. Os homens não
olharam para ela, graças a Deus, mas para um grupo de raparigas inglesas à sua esquerda.

Um dos homens… havia algo no seu andar vagaroso, no cabelo castanho a cair sobre a testa, no perfil
do seu sorriso pueril.

Era o Eddie Reynolds.
Deus do céu, não!
Há dez anos, ela e Eddie tinham ido beijar-se para um beco, isso depois de Ruth ter passado outra

tarde infrutífera à procura de trabalho, qualquer trabalho. A Ma não conseguia sustentá-los a todos
limpando aquele velho edifício de escritórios à noite. O dinheiro no frasco diminuía a cada dia, mas
ninguém contratava uma rapariga de treze anos sem experiência.

– És a rapariga do oitavo ano que dá os melhores beijos – elogiara Eddie com um enorme sorriso.
Era uma pena que beijar não rendesse dinheiro. Ou será que rendia?
– Eddie, pagavas para me beijar?
O sorriso dele desapareceu.
– Pagar? Estás a falar de dinheiro?



– Tu não. És o meu namorado. Mas se não fosses, pagavas?
Torceu o nariz, soltou-a e encostou-se à parede de tijolos vermelhos.
– Sim, acho que sim.
– Quanto pagarias? Por um beijo como este último.
Um beijo de dez minutos.
– Oh, isso deve valer dez cêntimos.
Dez cêntimos. Numa hora podia ganhar sessenta cêntimos. Isso era muito dinheiro.
– Podia ensinar a beijar. A maioria dos rapazes não sabe e faz biquinho ou enchem os lábios das

raparigas de cuspo. Eu podia ensiná-los.
Eddie cruzou os braços.
– Penny, estás a dizer disparates.
Não eram disparates. Diria aos pais que fazia trabalhos ocasionais. Como Deus não cuidava da sua

família, nem do seu futuro, teria de ser ela a fazê-lo. Abriu um sorriso lento.
– Dez cêntimos por dez minutos. Soa bem, não achas?
Sob o sol inglês, o olhar de Eddie percorreu a extensão do palácio, cada vez mais perto, mais perto.
Não! Não, ela não podia perder tudo aquilo. Se o seu segredo fosse revelado – uma violação à moral

–, podia perder o emprego, a patente, a licença e a capacidade de sustentar a família.
Ruth agarrou o braço de Jack.
– O parque. Tenho de ver o parque.
Atravessou a rotunda usando o corpo de Jack como escudo contra os olhos conhecedores de Eddie. Oh,

meu Deus, por favor, não.  Pensou ter ouvido Jack dizer, «Eia, aguente os cavalos, minha senhora»,
pensou ter escutado as gargalhadas de May logo atrás, pensou que a rua lhe mostrava estrelas brancas,
escarnecendo-a com uma pureza inatingível.

Uma saída. Escadas. Ruth correu, para longe da vista de Eddie, para o parque. Agora tinha de se
afastar, afastar ainda mais. Abriu caminho pela relva negra, passando por árvores negras, numa escuridão
onde o ar era pesado.

Os seus joelhos começaram a tremer. Cederam.
– Ruth? – Jack segurou-a por baixo do braço, a sua voz parecendo vir do nevoeiro.
Oh, não, estava a hiperventilar. Cambaleou até uma árvore negra. A voz de Jack ecoava no nevoeiro,

incompreensível. Deixou-se escorregar pelo tronco até ao chão, colocou a cabeça entre os joelhos
trémulos, fechou os olhos com força, soprou o ar e inspirou devagar.

– Ruth? Ruth? – A voz de Jack, as suas mãos fortes e protetoras nos seus ombros. – Querida, o que se
passa?

– Ruth? Jack? O que se passou? – May colocou uma mão apaziguadora nas costas de Ruth. – Oh, meu
Deus. Ela está a hiperventilar de novo?

– Eu… eu não…
Ruth assentiu e concentrou-se na respiração.
– O que aconteceu que a perturbasse?
– Eu… eu não sei… – respondeu Jack. – Estávamos a divertir-nos no palácio, no memorial. De repente

começou a correr, e agora isto. Querida, o que se passa?
Querida. Já lhe chamara aquilo duas vezes seguidas. No que se metera ela? Jack acreditava que era

uma mulher casta. Ele não sabia quem ela era ou o que tinha feito para pagar a escola de enfermagem.
Merecia alguém melhor. Abriu os olhos e a relva permaneceu verde e imóvel.

– É isso mesmo – disse May. – Respira devagar. Sentes -te melhor?
Assentiu, envergonhada pelo seu comportamento e ainda a lutar contra o terror de quase ter visto o seu



segredo revelado e com isso a destruição de tudo pelo qual lutara e pecara.
Os dedos de Jack levantaram-lhe o queixo. O rosto dele apareceu à sua frente, terno, preocupado…

afetuoso.
– Podes dizer-me o que se passou?
Não. Nunca. Inspirou para conseguir falar.
– Demasiada excitação, creio. Vi muita coisa, andei muito e depois… devo ter corrido demasiado

depressa.
Jack desviou-lhe o cabelo da cara.
– Tem cuidado, está bem? Pregaste-me um susto.
Olhou-o fixamente para lhe mostrar o quanto estava a ser sincera.
– Lamento, Jack.

6 Bombardeamento intensivo do Reino Unido por parte da Luftwaffe. (N. da T.)
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A sala de briefing ressoava com murmúrios e gargalhadas nervosas, mas Jack sorria. Conhecia os
pormenores por ter ajudado o coronel Castle e os oficiais superiores a planear a missão durante a noite
anterior.

No mapa, fitas vermelhas estendiam-se desde Inglaterra até alvos nazis. A fita mais baixa,
representando a Primeira Divisão com dois grupos de B-17, estendia-se até Arado, a fábrica de
componentes de avião a funcionar em Anklam, na costa da Alemanha.

As fitas para os B-24 da Segunda Divisão e mais dois grupos de B-17 passavam por cima da
Dinamarca e depois desciam até aos portos de Gdynia e Danzig. Dois grupos da Terceira Divisão
continuariam para mais longe, até à fábrica dos Focke-Wulf, em Marienburg, na Prússia.

– Marienburg – disse Charlie. – Grande alvo.
– Sim. – Jack passou o cotovelo por cima das costas da cadeira de Charlie.
O tenente-coronel Louis Thorup, o oficial de operações, explicava que a fábrica produzia cinquenta

por cento dos Fw 190. Um slide brilhou na tela, um mapa da zona de ataque onde estavam assinaladas as
cidade, as estradas, os cursos de água e os caminhos de ferro.

Charlie e Norman estudaram o mapa, os seus olhos oscilando em movimentos rápidos. Norman agitou-
se no lugar.

– Dois mil e quatrocentos quilómetros, ida e volta.
A missão mais longa até à data, mas isso era parte do brilhantismo. Como a Oitava não seria esperada,

podiam bombardear a onze mil pés. Ouviu-se mais burburinho, mas Charlie limitou-se a esbugalhar os
olhos. Quanto mais baixa fosse a altitude, maior era a precisão.

Thorup mantinha-se tão direito quanto o ponteiro que tinha na mão. Informou o grupo que cada avião
levaria três bombas de fins gerais de quatrocentos e cinquenta quilos, mais cinco bombas M-47A
incendiárias de quarenta e cinco quilos. Não recorria a papéis.

Jack admirava essa capacidade. Imaginava-se a dar um briefing. Transmitiria a informação de forma
calma e precisa, acrescentaria seriedade para realçar a importância da missão, incluiria algum humor
para aliviar a tensão, e terminaria com entusiasmo para elevar a confiança.

– Estarei naquela posição não tarda – murmurou, porém, Charlie não respondeu.
Jack recostou-se na cadeira enquanto o oficial de informações tomava a palavra. Não havia baterias

antiaéreas em Marienburg. Nem uma. Os alemães pensavam que estavam seguros, mas enganavam-se.
– É o nosso dia de glória. – De novo nem resposta, mas Jack não ligou. Não podia ter desejado uma

melhor oportunidade, uma missão importante em que tudo apontava para o sucesso, e Jack iria liderar o
grupo. Tinha tido essa possibilidade apenas uma mancheia de vezes, já que os comandantes de esquadra
se sucediam na liderança e o comandante ou o oficial de operações voava as missões mais importantes.

Não naquele dia. Para tornar as coisas ainda mais agradáveis, Babcock não ia voar. Estava tudo a
favor de Jack. Castle parecia preferi-lo. Já tinha completado catorze sólidas missões e agora a de
Marienburg iria brilhar na sua folha de serviços. Talvez conseguisse a tal promoção antes de terminar a
comissão.



O meteorologista mostrou cartas meteorológicas que previam nuvens – farripas de nevoeiro sobre
Inglaterra, nuvens médias e altas sobre o mar do Norte, céu limpo sobre o alvo. Ideal para bombardear.

– Dá o teu melhor por mim, companheiro – pediu Jack. – Só te tenho em mais três missões.
A face de Charlie tremeu. O oficial de artilharia tinha o seu futuro planeado. Quando terminasse a sua

comissão de serviço, seria promovido a major, renunciaria à licença de um mês oferecida para levar os
homens a voluntariarem-se para uma segunda comissão de combate e aceitaria um trabalho em terra a
treinar outros artilheiros.

O coronel Castle levantou-se, proferiu algumas palavras de encorajamento e mandou os homens para
os seus briefings especializados. A conversa animou enquanto os homens se amontoavam para sair, havia
expectativa nos seus olhos e o brilho da antevisão do sucesso.

Jack olhou para Charlie por cima do ombro enquanto se dirigiam para a porta.
– Isto vai ser bom. Que pena o Babcock não ir.
Charlie apertou o fecho do seu blusão de voo.
– Vais fazer pontaria ao Hitler? Ou ao Babcock?
Jack rolou os olhos.
– Então, companheiro. Sei bem a diferença entre um inimigo e um rival.
A resposta resmungada de Charlie perdeu-se entre o burburinho. E ainda bem. Aquele era o dia de

glória de Jack e não ia permitir que o mau humor matutino de Charlie o estragasse.

*

– O que vai ser agora, Winch? – Jack esticou os dedos cansados sobre o teclado do piano do clube de
oficiais. – Mais uma música e depois faço um intervalo.

– «Take the A Plane…Train» – balbuciou Joe Winchell com uma gargalhada que encheu o piano de
perdigotos de uísque. – Ha! Somos nós, os aviões A. Percebeste?

– Percebi. – Sorriu e procurou o sucesso de Duke Ellington por entre as pautas.
Naquela noite daria um desconto a Winchell. Jack estava de bom humor depois da missão e Winchell

merecia a comemoração, ainda que Jack não considerasse a bebedeira a melhor forma de comemorar.
Poucos eram os homens que sobreviviam a vinte e cinco missões. Porém, naquele dia, Winchell e os
homens da sua tripulação tinham um 25 pintado a azul nas suas testas.

– Só te digo, Novak. – Winchell apoiou-se no piano, os seus olhos cinzentos meio turvos. – Que bela
maneira de acabar. Só te digo, quando vi aquele mapa de manhã, pensei que a minha pobre Sahara Sue
iria ficar órfã. Isso parte-me o coração. Quantos tipos não se safam na última missão? Quantos, pergunto-
te?

– Demasiados.
– Demasiados. É isso mesmo, meu amigo, demasiados. És um bom homem, Novak. Um bom homem.

Foi um pribi… pribi… privilégio voar contigo. – A sua cabeça acenava incessantemente mostrando a sua
sinceridade.

– E contigo também, Winch. Farás um excelente trabalho nas Informações. – Fez um sorriso de
esguelha. – Assim que estiveres sóbrio.

Winchell desatou às gargalhadas e os seus amigos bêbados empurraram-no, o que levou a que mais
uísque fosse derramado sobre o piano. Em casa, o piano da sua mãe nunca recebera tal batismo.

Jack atirou-se à música e abanou o joelho ao ritmo da canção apesar da fadiga que começava a tomar
conta dele. Alvorada às três da manhã, descolagem às sete, dez horas de missão e depois debriefing7 e
jantar. Eram apenas oito da noite, mas depois daquela música e de dois dedos de conversa com Charlie,



iria descansar porque no dia seguinte havia missão.
A música e o sucesso do dia deram-lhe energia. Embora Castle não fosse homem de elogios ou

exageros, havia-lhe chamado o bombardeamento do ano. As fotos mostravam que cinquenta e oito por
cento das bombas tinham caído a trinta metros do ponto de mira, a melhor percentagem de sempre.

Como se previa, a missão a sul de Anklam havia chamado a atenção da Luftwaffe e reclamara a maior
parte dos danos. Em Marienburg tinham perdido apenas dois aviões e nenhum do 94.º

Jack chegou ao fim da música, apertou algumas mãos moles e esquadrinhou o clube à procura de
Charlie, que não se encontrava no seu lugar habitual ao lado do piano. Ali estava ele, do outro lado da
sala na companhia de Norman Findlay e de Gene Levitski. Um tentáculo de fumo erguia-se por cima da
cabeça do seu amigo.

Jack virou uma cadeira e sentou-se nela ao contrário.
– Voltaste a fumar, hein? Ainda bem que, afinal, amanhã não vais ver a May.
Gene e Norman levantaram-se.
– Boa noite – despediu-se Gene. – Detesto deixar-vos, mas amanhã há missão.
Uma saída um pouco abrupta, mas Jack não podia censurá-lo.
– Boa noite, rapazes. Vejo-vos no briefing.
– Claro. – Gene e Norman entreolharam-se e saíram.
Jack viu Charlie sacudir a cinza para o cinzeiro.
– Acabaram-se os lápis?
Charlie meteu o cigarro na boca e inalou profundamente.
Jack examinou cuidadosamente o rosto do amigo. Ele não podia estar abatido por causa da missão,

então só podia estar aborrecido por ter de perder o piquenique de domingo.
– Sabes, companheiro, não é de todo mau faltar a um encontro com as raparigas. Sempre que isso

acontece, elas preocupam-se um pouco e ficam mais sentimentais.
Charlie olhou para o cinzeiro e deitou o fumo pelo nariz.
– Para além disso, a May já é louca por ti. De nós os dois, sou eu quem deveria estar amargurado. A

Ruth não está apaixonada por mim, ainda. Mas estou lá perto.
Charlie soltou uma nuvem de fumo.
– E não desistes desse plano, pois não?
– Porque haveria de o fazer? Está a resultar.
– A resultar? A rapariga… – Fechou os olhos e abanou a cabeça. – Desata a fugir em Londres, começa

a hiperventilar, ela… ela… Algo se passa, mas mesmo assim tu insistes. Trata-la como um projeto, não
como um pessoa.

Jack inclinou-se para trás.
– Ei, então? Trato-a como uma pessoa. Mais do que isso. Amo-a.
– Não, tu pensas que a amas. Do que tu gostas é do desafio, do conluio, da manipulação.
– Manipu… – Ficou de boca aberta. – Oh, vá lá.
– Qual é o objetivo que persegues? Um beijo. Desde quando isso é a parte mais importante do amor?
Jack fitou Charlie de Groot, um homem que conhecia há três anos, um homem que o conhecia bem, ou

pelo menos era o que pensava.
– Acho que não entendeste os meus motivos. Estou apaixonado por ela e quero que ela se apaixone por

mim. Que mal tem isso?
Charlie bateu com o cigarro no fundo do cinzeiro até o transformar num pequeno acordeão.
Jack suspirou para aliviar a tensão que sentia no peito. Charlie nunca estivera de tão mau humor. Devia

estar cansado, desiludido por não poder ver a namorada e ansioso por causa das duas missões que lhe



faltavam. Precisava de descansar e Jack também. Aquele não era o momento para discussões. Mudou os
pés de posição para se levantar.

– Olá, rapazes. – Nate Silverberg apareceu por trás de Charlie e apertou-lhe os ombros. – Grande
missão hoje, não foi?

– A melhor. – Jack mostrou um sorriso de orelha a orelha.
Silverberg provara ser um excelente piloto. Um dia haveria de comandar bem a esquadra… num futuro

próximo, Jack esperava.
– Bem, De Groot, estou ansioso por voar contigo amanhã. – Silverberg deu uma palmada nas costas de

Charlie. – Obrigado por partilhares o ouro, Novak. – Fez continência com a ponta dos dedos e afastou-se.
Jack abanou a cabeça para ver se entendia melhor.
– Do que está ele a falar?
– Ia dizer-te.
– Dizer-me o quê?
Charlie acendeu outro cigarro.
– Vou fazer as minhas duas últimas missões com o Silverberg. As listas das tripulações para amanhã já

foram afixadas. É definitivo.
– O quê? – Jack agarrou as costas da cadeira frente ao peito. – Quem mudou as tripulações? Isso é

responsabilidade minha. Sou eu que faço as listas.
– Jack…
Esquadrinhou a sala.
– Foi o Babcock. Já devia saber. Isto não vai ficar assim.
– Para com isso. Foi por causa disso que mudei.
– O quê?
– Fui falar com o Castle e pedi-lhe para mudar de tripulação. Foi decisão minha e só minha.
– Hã? – O ácido subiu-lhe ao estômago.
– Eu sei. Só me faltam duas missões, mas eu tinha de sair da tua tripulação o quanto antes.
A acidez continuava a subir, verde e abjeta, chegando-lhe já ao peito.
– Da minha tripulação, mas… eu não… Porquê?
– A tua vaidade. – Charlie levantou o olhar, decidido e direto. – Isso nunca me incomodou, porque és

um bom piloto e um bom amigo. Mas ultimamente esse orgulho cresceu. Só pensas em bater o Babcock.
Estás mais interessado na promoção do que em fazer um bom trabalho e acusas o Jeff de fazer o mesmo.

Jack ficou embasbacado ao ouvir as mentiras que saíam da boca de Charlie.
– Mais cedo ou mais tarde, essa tua vaidade vai levar-te a fazer qualquer coisa perigosa. Eu não quero

estar por perto.
A cólera inflamou a massa verde no seu estômago, mas desvalorizou-a.
– Vá lá, somos uma equipa. Tu e eu. Desde sempre.
– Eu sei, mas não posso voltar a voar contigo. És demasiado bom, Jack. Esse é o teu problema. Por

seres bom, nunca te desanimas e confias em ti. Não podes fazer isso. Só podes confiar em Deus.
– E confio. – Bateu com os nós dos dedos nas costas da cadeira. – Claro que confio.
Charlie suspirou e levantou-se.
– Tenho de ir.
– Vá lá. Somos amigos há tanto tempo. – Jack procurou nos bolsos, tirou uma moeda e colocou-a na

mão de Charlie. – Vai buscar café para os dois e depois falamos.
Charlie olhou para a moeda.
– Sabes, ao menos uma vez gostava de te ver ir buscar a tua própria bebida.



Jack pestanejou.
– O que queres dizer com isso? Estou a pagar.
Charlie colocou a moeda sobre a mesa.
– Não entendes, pois não?
Entender? Lançou um olhar indignado às costas em retirada de Charlie. Era tudo um monte de tretas. O

que havia para entender?

7 Discussão e análise da missão. (N. da T.)
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12.º Hospital de Evacuação
Terça-feira, 12 de outubro de 1943

– Obrigada, sargento. – Ruth aceitou a bacia com antisséptico das mãos do sargento-enfermeiro e
colocou-a sobre a mesa, ao lado da cama do tenente Baker. O cheiro a lixívia elevava-se da bacia. Ruth
sorriu para tentar acalmar o nervosismo no olhar do seu doente. – Vamos então limpar essa ferida.

Quando retirou o penso, o tenente Baker gritou.
– Veja só esse buraco enorme na minha coxa. O médico nem sequer me coseu.
– O doutor Hoffman recorreu à técnica mais recente, desenvolvida em Pearl Harbor. – Ruth irrigou a

ferida deixada por um projétil da Luftwaffe, o que originou mais gritos. Aquele era um dos seus doentes
mais lamurientos de sempre. – As feridas abertas raramente desenvolvem gangrena gasosa porque a
bactéria não se consegue reproduzir quando exposta ao oxigénio. Se o doutor Hoffman tivesse fechado
essa ferida, como faziam na Primeira Guerra Mundial, podia ter perdido a perna ou mesmo a vida.

– Mas o buraco… – Arqueou o pescoço na almofada quando ela limpou a ferida com gaze seca. A
maioria dos homens quase nem estremecia.

– Deus desenhou o nosso corpo para se curar sozinho. Daqui a pouco tempo, restará apenas uma
pequena cicatriz.

Lamentou-se.
– Uma cicatriz?
Ruth sorriu para disfarçar um suspiro.
– Pense só como isso irá impressionar as pessoas da sua terra. E os seus filhos e os netos.
– Hmm. – O tenente Baker semicerrou os olhos.
A ideia de conseguir extrair compaixão durante cinquenta anos pareceu distraí-lo, pois nem sequer

reclamou quando Ruth lhe aplicou um penso limpo. No entanto, uivou quando ela lhe injetou quinze
miligramas de morfina no deltoide.

Ruth pegou nos pensos sujos e deixou-os na sala de trabalho. Tentava ignorar o envelope que trazia no
bolso do seu vestido branco. Devia tê-lo aberto à hora do almoço. Agora não se atrevia a abri-lo antes
do final do turno.

Uma contagem dos narcóticos iria mantê-la ocupada. Abriu o armário dos soporíferos e contou
pequenos frascos de morfina, de fenobarbital e do novo barbitúrico, o pentotal de sódio. Agora podiam
administrar a anestesia por via intravenosa e não apenas por inalação. O Dr. Hoffman havia usado o
pentotal de sódio para uma emergência na enfermaria e o doente ficara inconsciente em dez segundos.

Na última ronda verificou os sinais vitais, registou as suas notas e recusou o pedido de casamento do
capitão Heller. Se não fosse a agitação no seu estômago podia ter-se convencido que o envelope estava
esquecido.

As sete horas chegaram e com elas Flo Oswald para a mudança de turno. Depois de Ruth ter feito o
relatório, saiu para a fresca tarde de outono. O envelope estalava como as folhas sob os seus pés.
Apertou a capa em redor do pescoço e explorou a carta guardada no bolso. Era grossa. A recusa exigiria
apenas uma fina folha de papel.

O coração e estômago caíram-lhe aos pés. Devia estar delirante. Aquele era o seu sonho – voar, ser



independente, usar as asas douradas ao peito. Poderia sustentar a família e manter Maggie longe do
orfanato. Era uma bênção de Deus. Uma bênção.

Todavia, enquanto caminhava por entre as filas de barracões Nissen, uma sensação de perda consumia-
lhe a alma.

Tinha finalmente uma amiga, alguém com quem conversar e rir, alguém em quem podia confiar. Mesmo
que fizesse uma nova amiga em Bowman Field, nunca encontraria alguém como May, que partilhava a sua
história de dor e perda e que, apesar disso, mantinha a fé e a serenidade.

Também perderia o seu grupo de amigos. Na segunda -feira, enquanto Jack estava ocupado com
papelada, Charlie levara May e Ruth a Cambridge para verem os edifícios da universidade e os
encantadores barcos no rio.

Ruth virou para o caminho que levava a Redgrave Hall demasiado agitada para comer.
Jack. Guardara para pensar nele no fim. Porque seria a ideia de o perder a mais dolorosa de todas?

Depois da viagem a Londres, sabia que ele gostava profundamente dela e agora podia encontrar a
rapariga simpática e normal que merecia. Mas ela também nutria profundos sentimentos por ele. Gostava
de estar com ele, gostava de tudo nele.

– Ruth! – chamou May atrás de si. – Vi-te passar na minha enfermaria. Não vais jantar?
– Não tenho fome. – Tinha as pestanas molhadas e a visão embaciada.
May fitou-a atentamente.
– Estás bem?
Ruth tirou a carta do bolso e pestanejou para retirar a humidade dos olhos.
– Recebi uma carta da Escola de Evacuação Aérea.
– Oh! – May fez uma expressão aflita. – Oh, pensei que ias ser aceite.
– Acho… acho que fui. – Examinou a direção do remetente: Kentucky. Nunca tinha estado no Kentucky.
– Ainda não a abriste? Meu Deus, do que estás à espera?
Foi então que percebeu. Estivera à espera de May, do seu apoio e confiança. Deslizou um dedo trémulo

sob a aba do envelope, abriu-o e retirou três folhas de papel. A primeira era uma ordem para se
apresentar ao serviço no Aérodromo de Bowman para um programa de oito semanas a começar no dia 28
de novembro, a segunda era uma lista de objetos a levar e a terceira continha instruções sobre como obter
vouchers de viagem.

A alegria iluminou o rosto de May que lançou os braços ao pescoço de Ruth.
– Conseguiste! Foste aceite! Parabéns.
– Obrigada. – Ruth abraçou a amiga, mas o seu rosto entristeceu.
– Vou ter tantas saudades tuas. Desculpa. Eu sei que é egoísmo. Sei o quanto desejas ir, mas vou sentir

a tua falta.
– Eu também vou sentir a tua falta. – Egoísmo… sim, isso também descrevia os pensamentos de Ruth.

Tinha um dever para com a família e os seus irmãos precisavam mais dela do que ela precisava dos
amigos.
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Quinta-feira, 14 de outubro de 1943

Jack fez uma volta de noventa graus no ponto inicial sobre Würzburgo e guiou a sua esquadrilha para
nordeste em direção ao alvo.

Schweinfurt.
Apesar de todas as palavras de encorajamento, Jack não conseguira elevar o moral naquela manhã. No

dia 17 de agosto, metade da Oitava Força Aérea tinha sido trucidada sobre Ratisbona e a outra metade
sobre Schweinfurt. Os veteranos recordavam-se, os novatos tinham ouvido falar.

Naquele dia, a Primeira e a Terceira Divisões, com trezentos e vinte Fortalezas Voadoras , iam
bombardear as fábricas de rolamentos de esferas. Os caças haviam feito ataques esporádicos quando
atravessaram o Luxemburgo e a Terceira Divisão perdera duas Fortalezas do 96.º que seguia à frente.

Jack ativou o piloto automático.
– É todo teu, Char… – O mal-estar regressou ao seu estômago. – Vickers, é todo teu.
– Oficial de artilharia para piloto. Entendido.
Don Vickers era bom, mas não era o Charlie de Groot. Três anos a voar juntos e Charlie acabara com a

parceria por causa de uma estúpida diferença de opinião. Charlie chamava-lhe orgulho; Jack chamava-lhe
confiança. Charlie afirmava que Jack não confiava em Deus; Jack sabia que confiava nas capacidades
que Deus lhe dera. E qual era o problema com o café? Jack detestava esperar na fila; Charlie nunca se
importava. Faziam isso sempre. Sempre. E agora isso incomodava-o?

Jack dobrou os dedos enluvados para os manter flexíveis embora estivesses quarenta graus negativos lá
fora. Fumo negro elevou-se das bombas da Primeira Divisão, seis minutos à frente deles. O fumo iria
obscurecer o alvo? Charlie sabia fazer pontaria por entre o fumo, mas, naquele dia, na sua última missão,
decidira ir voar para o avião de Silverberg.

Charlie também acabara com as saídas a quatro, o que limitava o tempo de Jack com Ruth, mas não
desistiria do baile na noite seguinte na base aérea. Com Ruth a viajar para o Kentucky dali a algumas
semanas, não desperdiçaria a oportunidade de a ter de novo nos braços. Havia sido magnânimo e
encorajado o objetivo dela, embora isso fosse contrário ao seu. Agora não tinha muito tempo. Queria um
romance à distância, não uma amizade à distância.

Avistaram fogo de antiaéreas mais à frente, como pipocas queimadas espalhadas pelo céu. Na
liderança, o 96.º oscilou com o impacto.

– Estamos a aproximar-nos do alvo. – A voz de Vickers parecia demasiado alta e estranha aos ouvidos
de Jack. – Portas do compartimento de bombas a abrir.

– Confirmo. Portas do compartimento de bombas abertas – disse Paul Klaus na torre ventral.
Mais flak e mais próxima. Atrás de Jack, na torre de topo, Harv Owens disparou o seu próprio fogo de

barragem.
– Não te aproximes, Jerry. Estou na vigésima quinta missão e não vou cair.
– Está calado, Owens. Isso dá azar – resmungou Klaus.
Jack carregou no botão do interfone situado na alavanca de comando.
– Já chega, rapazes. Não quero saber de sorte, nem de superstição, nem de conversa. Fiquem atentos

aos caças.



Gostava que a superstição não tivesse um fundo de verdade, mas tinha. Um militar enfrentava mais
risco nas primeiras cinco missões e depois na última. Para além do Levitski e de Vickers, toda a sua
restante tripulação tinha atingido a vigésima quinta, e, de todos os alvos possíveis, tinham ficado com
Schweinfurt, mais de quatro horas sobre território inimigo, grande parte sem a escolta dos P-47
Thunderbolt.

As bombas do 96.º caíram por entre os pontos negros da antiaérea alemã. Lá em baixo, a vinte e cinco
mil pés, o fumo elevou-se por cima da VKF que fabricava rolamentos de esferas. Se naquele dia a Oitava
Força Aérea fizesse o seu trabalho, Hitler perderia cinquenta por cento da sua produção de rolamentos
durante meses, o que atrasaria a fabricação de todo o tipo de equipamentos, incluindo aviões de caça.

Jack inclinou-se para a frente para ver melhor. No solo, as explosões brilhavam como foguetes e os
pedaços de terra e fumo aumentavam a confusão.

A esquadrilha líder do 94.º largou as suas bombas.
– Bombas a sair – alertou Vickers.
Jack desativou o piloto automático e recuperou o controlo do seu avião.
– Okay, rapazes, vamos para casa. – Tentou soar animado, embora só voltassem a ver os Thunderbolts

dali a mais de uma hora.
No ponto de reunião, Jack voltou para oeste e colocou a sua esquadrilha de volta na posição mais

elevada, à esquerda e ligeiramente atrás da esquadrilha líder. Babcock seguia na temida cauda. Jack não
invejava o seu rival, mas também não se vangloriava, apesar do que Charlie acreditava.

– Okay, homens – avisou Levitski, a sua voz abafada pela máscara de oxigénio. – Aviões inimigos às
duas horas e também às dez horas.

Tinham de ser mais de cem caças. Jack apertou o saco da sua máscara de oxigénio para se certificar
que não tinha formado gelo.

– Levitski, é melhor fazer uma verificação do oxigénio antes que a coisa fique mais animada.
Anuiu e chamou todos os postos pela interfonia. Estava toda a gente consciente.
Jack apertou as manetes do motor para manter a velocidade estável. Os Me 109 e os Fw 190

descolaram do tapete negro de caças para rasgar as caixas de combate. A sul,  Me 110 bimotores
colocaram-se paralelamente às Fortalezas, fora do alcance das metralhadoras americanas de calibre .50.
Um dos Me 110 agitou-se levemente. Um projétil disparado da sua asa atingiu o flanco de uma Fortaleza
do 96.º. Uma terrível explosão agitou a formação. Pedaços de metal mergulharam dos céus. Nem um
único para quedas. As Informações da Oitava Força Aérea haviam dito que a Luftwaffe tinha dificuldade
em apontar aqueles canhões, mas o que sabiam eles?

– Aí vêm eles, rapazes. – O saco da máscara de Levitski enchia e esvaziava rapidamente, o seu único
sinal de ansiedade.

Jack olhou para baixo. A sua máscara mantinha o mesmo ritmo que a de Levitski.
– Quatro inimigos. Às dez horas – preveniu Vickers. – O que eu não dava pela minha torre de queixo.
Silverberg pilotava um novo modelo, o B-17G, equipado com duas metralhadoras calibre .50 numa

torre de queixo por baixo da posição do oficial de artilharia. O B-17F, como era o caso do Sunrise
Serenade, tinha apenas uma metralhadora.50 a sair do nariz. Naquele dia era Charlie quem operava a
torre de queixo de Vickers.

Um, dois, três, quatro, os Me 109 rolaram cuspindo balas. As metralhadoras do Sunrise matraquearam,
mas os caças concentraram-se nos elementos mais baixos da esquadrilha.

– Às nove horas altas. São dois.
– Três horas, nivelado. Quatro Fw 190.
A dividir para reinar. A  Fortaleza estremeceu com tantas metralhadoras a disparar em simultâneo. O



cheiro acre a cordite enchia o cockpit.
– O Fogerty foi atingido – avisou Manny Souza da traseira da fuselagem.
– Vigésima quinta missão. – Harv gritou pragas contra os alemães.
– Já chega, Harv. Souza, como está o Fogerty?
– Não vais acreditar. O colete antibalas salvou-lhe a vida. Foi atirado de cu para o chão, mas o projétil

está espetado no colete.
– Fogerty, como te sentes?
Tossiu.
– Bem. Já tenho uma recordação. Larga-me, Souza. Tenho de os apanhar.
Jack trocou um olhar aliviado com Levitski e bateu nas placas de aço cobertas de tecido do seu colete,

o peso tranquilizador contra o seu peito. Pena não estar a usar um em maio. Claro que também não lhe
teria protegido o traseiro e não teria conhecido a Ruth.

As balas voavam em direção ao Sunrise, e para longe do Sunrise, pelo ar eletrizado com balas
tracejantes. Um ruído súbito agitou a asa direita – um projétil de um canhão de vinte milímetros. O eixo
da hélice do motor três tinha desaparecido, e o óleo negro derramava-se. Jack gemeu.

– Cortar motor três.
Levitski puxou a alavanca de controlo da mistura na consola central.
– A desligar motor três. Bomba de combustível desligada.
Jack virou o interruptor da ignição na consola.
– Motor três cortado.
– Flaps fechados.
– Harv, quando tiveres um momento, transfere combustível do três para o dois.
– Quando tiver um momento? Diga isso ao Jerry. – Harv girou as metralhadoras atrás de um Fw 190 de

nariz amarelo.
Jack olhou para o exterior. Era o caos. Caças a voar em todas as direções, centenas deles. Fortalezas a

arrastarem e a cair, caças em chamas, para quedas americanos brancos, e castanhos pertencentes aos
alemães.

– Nove horas, baixo. Fica de olho nele, Klaus.
– Fortaleza a mergulhar. Seis, sete para quedas. Oito.
– Atingi-o. Uau! Olha para ele a cair.
Jack ajustou os ailerons, limpou o suor da testa e olhou para o relógio: 15h28, tinham passado apenas

trinta minutos e ainda faltava uma eternidade até se reunirem com os P-47.
– Estamos a passar a sul de Giessen, tal como informado no briefing – disse Norman Findlay da sua

mesa de navegador. – O tempo estimado de chegada é daqui a três horas e vinte e sete minutos.
Desenrolava-se uma batalha furiosa e o tipo empatava o interfone com a terminologia completa.
– Aí vem outra onda de ataque – alertou Vickers. – Estou a vê-los lá ao fundo.
Boa. Estavam a usar um sistema de vagas. Iriam manter aquela situação até chegarem à costa?
– Um hora, alto. Dez horas, alto.
As horas sucediam-se aos ouvidos de Jack; os caças rodopiavam frente aos seus olhos.
Harv deu vivas.
– Colisão de dois 109. Vão ambos… oh, não! Cuidado! – Escapou-se da sua torre.
Jack olhou para cima. Um pedaço de asa caía na sua direção. Puxou a alavanca de comando e voltou

para a direita. Encontrando-se mais acima na formação da esquadrilha, tinha alguma margem de manobra.
Todavia, já não foi a tempo.

Os destroços embateram contra a asa esquerda. Jack lutou com alavanca de comando. Parecia que o



Sunrise tinha ido contra uma parede.
Virou a cabeça para a asa. Um triângulo de metal atravessava-a: uma ponta perfurava o suporte do

motor, a outra estava presa entre as pás e a terceira tapava o cone de aspiração.
Levitski gritou uma imprecação.
Jack desejou poder fazer o mesmo. Ele e Levitski executaram o procedimento normal para desligar o

motor um, mas não conseguiam colocar as hélices em posição feather8 com aquele pedaço de metal ali
espetado, assim iriam atuar como travões.

A velocidade caiu para os duzentos e cinquenta e três quilómetros por hora. O Sunrise regressou à
formação. Jack acionou o interruptor do rádio por cima da sua cabeça e pediu a Silverberg que passasse
para a liderança, mas Silverberg também se arrastava, os lemes da esquerda destruídos e o motor um
avariado. Charlie pensara que tinha evitado problemas ao trocar de tripulação, mas isso não acontecera e
os problemas de Jack naquele dia nada tinham que ver com orgulho.

No solo, o fumo e as chamas dos bombardeiros e caças caídos marcavam uma linha reta de
Schweinfurt em direção à Holanda.

Holanda. Jack estremeceu. A rota levava-os por cima do delta do Reno com dezenas de enseadas e
ilhas pantanosas. Não podia haver local pior para cair ou saltar.

O 94.º Grupo de Bombardeiros passou. Cinco aviões arrastavam-se na abertura entre forças de
combate, presa fácil para a Luftwaffe. A última força de três grupos passou à frente antes do ataque
seguinte. Um dos retardatários caiu e vários outros fizeram aumentar o número.

Quando chegaram ao estreito corredor entre as baterias de antiaérea em Bona e Colónia, a Terceira
Divisão deixou Jack e Silverberg para trás com mais dez aviões demasiado afastados uns dos outros para
beneficiarem do poder de fogo mútuo. Se os P-47 não chegassem, o inimigo acabaria com eles.

A menos que…
– É isso. Formamos a nossa própria caixa de combate.
O comando franzia o sobrolho a aviões que ajudavam retardatários, mas porque não podiam os feridos

aliar-se? Jack contactou os outros B-17 pelo rádio e não tardaram a formar uma esfarrapada caixa de
combate sobre a Alemanha.

Uma vitória de curta duração. Tinham passado o ponto de encontro com a escolta de P-47. Durante
quanto tempo conseguiriam sobreviver? Seriam descobertos, caçados e obrigados a cair na água para se
afogarem.

Jack deslizou um dedo por baixo da correia do seu microfone de garganta para aliviar a sensação
sufocante.

– Levitski, pega nos comandos. – Desligou os auscultadores e o oxigénio, encaixou uma garrafa de
oxigénio portátil à máscara e desceu pela passagem entre os assentos dos pilotos. Gatinhou até ao nariz
do avião. – Findlay, precisamos de uma nova rota.

– Uma nova rota? – gritou ele por cima do rugido do motor.
Jack inclinou-se sobre o mapa aberto na mesa do navegador com os riscos de Findlay traçados a lápis.
– Quando aparecer a próxima vaga de caças, estamos mortos, todos. Temos de fugir.
Norman gaguejava sobre a sua rota cuidadosamente traçada, mas Jack ignorou-o e estudou o mapa. Se

voassem para norte do delta e para sul do Zuiderzee, evitariam toda aquela água interior. Jack marcou a
sua rota com a régua.

– Aqui. Quando chegarmos à fronteira holandesa, nesta floresta, voltamos para nordeste, cerca de trinta
milhas, afastamo-nos da principal via de bombardeiros. Depois voltamos para noroeste. Marca a rota.

Norman colocou um dedo enluvado sobre o sólido território holandês.
– Mas… mas… temos Roterdão, Utreque, Amesterdão… baterias antiaéreas por todo o lado.



– Marca em redor. – Colocou uma mão firme no ombro de Norman. – És o melhor navegador que
temos. Sei que és capaz.

Jack regressou ao cockpit e informou os outros pilotos que o seu navegador em breve lhes transmitiria
novas coordenadas. Com o céu limpo por momentos, Jack ajustou o Sunrise e pediu a Harv que
trasfegasse todo o combustível dos motores parados.

– Navegador a piloto. Tenho as coordenadas. Transmiti -as codificadas aos outros aviões.
– Obrigado, Findlay.
– Rádio a piloto – disse Rosetti. – O Silverberg quer falar consigo.
Jack acionou o botão de rádio.
– Cedro líder para Cedro dois.
– Cedro dois. Nós… bem, temos uma dúvida sobre a nova rota. Parece acrescentar alguma… alguma

distância, já para não falar em maior concentração de flak.
– Mas é antiaérea sobre a costa. E assim evitamos a interceção.
– Talvez, mas vamos… vamos perder a nossa escolta.
– Já perdemos. – Quantos dissidentes haveria? Não viam a beleza do seu plano? – Estamos por nossa

conta, e esta é a melhor rota. Confia em mim.
– Mas não temos a certeza…
Jack revirou os olhos.
– Escuta, alguma vez te deixei ficar mal? Confia em mim.
– Entendido. Espera… desculpa. Peço desculpa. – Silêncio. – Tenho uma mensagem do De Groot. Ele

diz para… para confiares em Deus, não em ti próprio. Foi o De Groot que disse.
Jack enrugou os lábios por baixo da máscara. Ainda bem que Charlie tinha posto fim à amizade e

poupado esse trabalho a Jack.
– Recebido. Tens as tuas coordenadas e as tuas ordens. Vemo-nos em casa.
Desligou o interfone e guiou o seu bando para nordeste. As caudas exibiam letras de meia dúzia de

grupos de bombardeiros, mas agora pertenciam-lhe. Levá-los-ia a todos para casa.
Vinte milhas depois da volta, um avião do 390.º ficou para trás. Teriam de saltar em breve, mas, ao

menos, fá-lo-iam sobre terra firme. Onze aviões completaram a segunda volta para território holandês.
Tinham companhia.
A sudoeste apareceram seis Me 109 que alteraram a rota para intercetar.
– Okay, homens, aqui vamos nós. Onze horas, baixo. Esperemos que tenham pouco combustível.
– Espero bem que sim – desabafou Harv. – Porque eu tenho poucas munições.
Por favor, Senhor, ajuda-nos.  Não rezara muito naquele dia, não rezara antes de investir numa nova

rota. Poderia Charlie ter razão?
Os caças colocaram-se por cima dos bombardeiros. Três deles avançaram pela formação, espalhando

balas para todos os lados.
Pum! Pum! Pum! Ruídos repetidos no lado direito da fuselagem.
– Fuselagem esquerda para piloto. O Fogerty foi atingido de novo. Desta vez a sério. No joelho. – Os

gritos oriundos da traseira confirmavam a informação.
As sobrancelhas grossas de Levitski formaram uma linha reta.
– Os primeiros socorros terão de esperar. Olhos neles, Souza. Aí vêm os outros três.
– Cauda a piloto. A primeira vaga dirige-se para casa, não deram a volta para outra passagem.
Jack olhou para a segunda vaga. Senhor, faz com que estes os sigam.
Os primeiros dois giraram para o elemento mais baixo, mas o último caça dirigiu-se para Jack. De

frente.



– Dá-lhe, Vickers.
E Vickers deu. O cockpit do Me 109 explodiu. A carcaça do avião rolou para o lado, continuando

numa rota frontal, de colisão.
Jack gritou e empurrou a alavanca de comando para a frente. O caça rodou na direção deles, em

chamas, a desfazer-se em pedaços.
A asa esquerda do Sunrise sacudiu para baixo e para trás. Um estremecimento atravessou o avião e fez

as mãos de Jack saltar da alavanca de comando. Apressou-se a agarrá-la, puxando-a para cima e para a
direita, com a ajuda de Levitski. Não podia deixá-la entrar em parafuso. Nem pensar.

– Vá lá, rapariga. – Fitou o indicador de voo no painel. Com toda a sua força de vontade e força física,
conseguiu colocar o avião na posição horizontal.

Levitski suspirou de alívio. Jack encostou a mão à testa, mas esta escorregou. As suas mãos tremiam.
Olhou pela janela para uma asa esquerda intacta. Mas como podia ser, depois de uma colisão daquelas?
O embate era o suficiente para arrancar a asa.

– Ah! – Harv inclinou-se sobre o ombro esquerdo de Jack. – Dá para acreditar? Perdemos o nosso
passageiro.

Passageiro? Do que estava ele a falar? Foi então que percebeu. O pedaço triangular tinha sido
arrancado do motor um. Desaparecera! Soltou uma gargalhada, um som estranho, considerando que o B-
17 estivera em maus lençóis minutos antes.

– Quem haveria de dizer…
A perda de parte dos destroços aliviou alguma da resistência e permitiu-lhe ganhar velocidade

suficiente para voltar à formação.
– Everett? – Jack chamou o artilheiro de cauda. – Como está a formação?
– Os caças desapareceram. Perdemos outra Fortaleza. Do 96.º Grupo de Bombardeiros. Dois para

quedas.
Jack suspirou. Ainda sobravam dez.
– Manny, como está o Fogerty?
– Continua connosco – respondeu Rosetti da sala do rádio. – Dei-lhe morfina e ele parou de gemer.

Ordenei-lhe que parasse de sangrar para o meu chão lavado. Levei uma eternidade a limpar o seu sangue
daqui.

Jack riu.
– Vou sugerir o teu nome para o Army Nurse Corps.
As risadas pararam. Havia bolas de fumo negro à frente. Apesar da nebulosidade, tinham sido

detetados. – Findlay, qual é a nossa posição?
– Eu tentei, sir. Eu tentei.
– Eu sei, mas estamos onde? Quanto tempo até à costa? – Jack olhou através de um buraco nas nuvens

mais baixas e viu edifícios e estradas. Oh, não, uma cidade.
– Creio… creio que é Roterdão.
Meu Deus, ajuda-nos. Tinham ainda um longo caminho até à costa e Roterdão era famosa pelas suas

baterias antiaéreas.
Cinco rebentamentos atrás de si. Jack pressionou os pedais do leme da direção para controlar a

guinada.
– O Silverberg foi atingido – informou Manny. – Saltem. Vá, rapazes, saltem!
Oh, não. O Charlie. Jack balançou para a frente e para trás para conseguir ver em redor de Levitski.
– O que se passa? Manny, o que está a acontecer?
– Eles… perderam grande parte da cauda. Têm um buraco no nariz. Oh, não.



Jack bateu com o punho na perna, fazendo saltar o pé.
– Vá lá, Silverberg.
– Oh, não, entraram em spin horizontal. Saiam daí, rapazes.
– Deus, não. – Spin horizontal? Era quase impossível recuperar daquilo. E, pior, a força centrífuga

crescia e empurrava os homens contra as paredes do avião. – Charlie, sai daí. Salta!
O que quer que tivesse sentido no estômago nos últimos dias não era nada. Aquilo… aquilo era a

verdadeira agonia.
– Manny? – perguntou Jack.
– Continua em spin horizontal, desviando para norte.
Jack pressionou os punhos contra o estômago protegido pelas placas de metal. Tinha de perguntar, mas

não conseguia dizer as palavras. Levitski antecipou-se.
– Algum para quedas?
Jack sabia a resposta. Nenhum. Charlie, o seu melhor amigo, precipitava-se para a morte. Aterrorizado.

Preso.

8 Terminologia inglesa que significa tornar o avião mais «leve» ou aerodinâmico, oferecendo assim menos resistência. (N. da T.)
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– Tens de levar o meu vestido, Ruth. – Rosa Lomeli segurava o vestido preto justo e balançava-o de um
lado para o outro.

Ruth encontrava-se sentada na cama com o uniforme de gala sorrindo para a companheira de quarto.
– O uniforme de gala é adequado para ocasiões formais.
– Mas é uma festa. Pensa só como farias os olhos do major saltar das órbitas.
Uma parte de Ruth queria usar o vestido, e ver os olhos de Jack saltar das órbitas, e dançar nos seus

braços toda a noite, mas não era justo para Jack. Gostava demasiado dele para brincar com os seus
sentimentos. Para além disso, nunca usara um vestido assim ou mostrara os ombros.

May ajustou as alças do seu vestido, de um suave tom de rosa que dava cor às suas faces sem a ofuscar.
– Estás deslumbrante, May.
Rosa colocou-se frente a Ruth.
– Não mudes de assunto. O vestido.
Uma das enfermeiras meteu a cabeça na porta.
– May, Ruth, a vossa companhia chegou.
– Lamento, Rosa. Tarde de mais.
Quando saíram, a farda de Ruth não silvava como o vestido de May, mas Ruth precisava de remover

todo o romantismo daquela noite. Só aceitara porque Jack prometera que ela não tinha de dançar. Ainda
assim, só de pensar na festa, na música e no tempo que passaria com Jack ficava com o coração aos
pulos.

Depois chegou ao cimo das escadas e toda a excitação passou. Jack viera sozinho. Estava de pé com as
mãos caídas ao lado do corpo e os dedos roçavam incessantemente a bainha do casaco da farda. Nunca o
vira naquela posição. Cada passo aproximava-a do seu rosto: pálido, perturbado.

Oh, não. Ruth arquejou e parou nos degraus. Todo o dia escutara os rumores: sessenta aviões abatidos
na missão de Schweinfurt. Seiscentos homens que não haviam regressado.

May saltitou pelas escadas.
– Olá. Onde está o Charlie?
Jack olhou para Ruth, os seus olhos tão vazios que ela se apercebeu de algo miserável na sua alma.

Charlie era um dos seiscentos.
– Oh, não – murmurou.
– Ele… não conseguiu...
Ruth agarrou-se ao corrimão. Tinha de ser forte por May, tal como o fora pelos irmãos e irmãs.

Obrigou os pés a descerem as escadas.
May esticou o pescoço para a porta da frente.
– Ele vai lá ter connosco?
– Ele não conseguiu. Ontem. A missão. O avião dele… foi abatido.
May deu uma risadinha.
– Não sejas pateta. Tu estás aqui.



A dor contorceu o rosto de Jack.
– Ele não ia… ele não voou comigo. Foi com o Silverberg. Fomos apanhados pelas antiaéreas

holandesas. Eles caíram.
May tapou a boca.
– Oh, não. Pobre Charlie, prisioneiro. A menos… a menos que se tenha evadido. Podia fazê-lo.

Holanda? Ele fala holandês, sabes.
Jack lançou a Ruth um olhar devastador e ela sentiu uma pontada no coração. O Charlie estava morto.
– Não. – O olhar de Jack oscilava de um lado para o outro, num momento fitando May, no seguinte

evitando-a. – Ele não podia… não podia ter escapado. Não sobreviveu.
Outra gargalhada, mais ténue e trémula.
– Não pode estar morto. Isso é impossível.
Um apelo mudo de Jack e Ruth colocou a mão no ombro da amiga.
– May…
– Não. – Afastou-se e lançou um olhar indignado a Ruth e depois a Jack. – Não estão a entender. Eu

saberia. Quando o Thomas morreu, eu soube, senti-o. – Bateu com o punho no peito, por cima do
coração.

Jack segurou-a pelos ombros e esforçou-se por controlar as suas emoções.
– May, ele não podia…
– Sim, podia. Ele saltou. Eu sei.
– Não era possível. Havia um buraco no nariz. Ele não deve ter… mas mesmo que… estavam em spin

horizontal. Spin horizontal. É impossível sair. A força centrífuga pressiona-nos para os lados. Não se
consegue sair. Não vimos para quedas. Nem um. Ficámos a ver até eles atravessarem as nuvens.

May soltou-se.
– Então não viste. Ele ainda tinha tempo.
– Já não dava tempo. Eram nuvens baixas. É impossível.
– É sempre possível.
A voz dela era violenta e forte. Ruth e Jack entreolharam-se, sentindo a dor de May. Ruth reconhecia

aquela reação. O seu irmão Bert negara a morte da Ma durante dias. Acenou ligeiramente com a cabeça a
Jack como que a dizer-lhe que, naquela noite, nenhuma lógica convenceria May. A sua amiga precisava
de tempo.

Com o rosto contorcido pela dor, Jack virou-se uma vez mais para May.
– Lamento muito.
Ela fulminou-o com o olhar.
– Não lamentes por mim. Vou ter saudades dele, mas ficarei bem. Lamenta pelo Charlie. Está num

campo de prisioneiros alemão, ou escondido na Holanda, sozinho, e agora ainda mais porque desististe
dele. Pois eu não desistirei. Ele precisa de mim. Agora vou rezar por ele. – Dirigiu-se para a porta.

Jack seguiu-a.
– May…
– Não. – Virou-se e apontou-lhe um dedo. – Já chega das tuas mentiras.
Ruth pousou a mão sobre o ombro de Jack, que tremia com a tensão.
– Eu vou com ela.
May fitou a amiga com um olhar mais suave.
– Não, fica e mete-lhe algum juízo na cabeça. Para além disso, ele precisa mais de ti do que eu.
Ruth olhou para ambos os amigos, uma quase louca em negação, o outro desfeito pela dor. Precisavam

ambos dela, mas talvez naquela noite Jack precisasse mais. Oh, como podia ela deixar aquele país? Dali



a três semanas partiria, mas eles ainda estariam de luto.
– Está bem – dise Ruth. – Vai rezar. Eu vejo-te mais tarde.
Depois de May ter virado costas, Ruth observou o rosto de Jack – os tiques nas faces e em redor dos

olhos. O que precisaria ele na sua dor? De falar, de gritar, de meditar, de chorar, de ser distraído?
Ajudara seis crianças a lidar com duas mortes. Descobriria o que Jack necessitava e ajudá-lo-ia também.

Grupos de mulheres amontoavam-se na entrada, olhos esbugalhados de preocupação. Ruth precisava de
levar Jack para um lugar sossegado. Passou o braço em redor da cintura dele e conduziu-a até à rua. À
sua esquerda, no crepúsculo, uma figura vestida de cor de rosa virava atrás de Redgrave Hall. May devia
ir para o lugar preferido de Charlie, um pequeno bosque junto à estufa de laranjas. Ruth conduziu Jack
para sul, em direção ao parque em redor do lago, esfregando-lhe as costas para o aliviar dos espasmos.

Quando chegaram a uma zona arborizada, longe de olhares curiosos, perguntou-lhe numa voz suave:
– Queres falar sobre isso?
Ele fez uma careta.
– A culpa é minha. Foi tudo culpa minha.
– Oh, Jack, não digas isso. Foram os alemães que o abateram.
– Ele não devia estar ali, com o Silverberg, por cima de Roterdão. A culpa é minha.
Seria capaz de o ajudar a separar a culpa da dor?
– Diz-me o que aconteceu. O que fazia ele com o Silverberg?
Jack gemeu e afastou-se de Ruth.
– Sou eu, o meu orgulho. Ele disse que não podia voar mais comigo, nem sequer as duas últimas

miseráveis missões. Não aguentava, dizia que a minha vaidade um dia me ia levar a fazer algo perigoso.
E tinha razão. – Gritou e pressionou as palmas das mãos contra a testa, os dedos enrolados como se para
arrancar a memória.

Ruth não suportava vê-lo assim. Envolveu as mãos dele com as suas e afastou-lhas do rosto.
– Não devia. Eu não devia. – Dirigiu o olhar torturado para os ramos por cima da sua cabeça. – Era

mais longe, tinha mais flak. Devia ter ficado com o grupo, mas não, achei que sabia tudo. Não quis ouvir
ninguém, nem sequer rezei. Pelo amor de Deus, sou pastor, e não rezei. O Charlie tinha razão… nada
mais do que orgulho imoral e ridículo.

Ela agarrou-lhe as mãos, não entendendo bem o que tinha acontecido.
– Não faças isso. Tenho a certeza que tinhas boas razões.
Ele baixou o olhar. Primeiro um lampejo do que parecia medo e depois mais dor.
– As minhas razões não interessam. Não rezei. Orgulho, apenas isso. Perdi quatro aviões sobre

Roterdão.
Ruth esfregou-lhe as mãos, tentando relaxá-lo.
– Também poderiam ter sido abatidos se tivesses ficado com o grupo. Não é verdade?
Jack fechou os olhos com força.
– Talvez. Não sei. Tudo o que sei é que o Charlie está morto.
– Não havia mesmo a menor possibilidade?
– Nenhuma. – Olhou-a fixamente. – Tens de entender. O spin horizontal é o pior pesadelo de qualquer

piloto. Não se consegue recuperar, não se consegue escapar. É impossível chegar às portas com a força
centrífuga. Fica-se preso. O Charlie estava preso.

Ruth libertou-lhe uma das mãos e afagou-lhe a cabeça.
– Talvez ele não soubesse. Talvez ele estivesse já... Falaste num buraco. – Calou-se. A morte numa

explosão seria melhor do que numa queda?
O rosto de Jack contorceu-se.



– Dois minutos, Ruth. Demora dois minutos àquela altitude. Sabes quanto tempo isso é? Saber que
estava preso, saber que ia morrer, saber que a culpa era minha.

– Oh, querido, não. Sabes que o Charlie nunca te culparia. Sabes disso. Ele devia era estar preocupado
contigo, preocupado que te culpasses. Pelo Charlie, não deves culpar-te.

Jack afundou a cara no ombro de Ruth e apertou-a com força em volta da cintura. Embora quase a tenha
levantado do chão, ela teve de ajustar a posição dos pés para suportar o peso dele. Ruth murmurou
palavras de consolo ao seu ouvido. O rapazinho ferido

– Tens razão. O Charlie era um bom homem, demasiado bom para me culpar.
– Isso mesmo. – Passou os dedos pelos seus macios cabelos. – Ele não o faria.
– Ele era tão bom, tão bom. Mantinha-me na linha, nunca me deixava ficar demasiado convencido.

Exceto… exceto…
– Chiu. Chiu.
Jack perdera o seu melhor amigo. Os dois haviam passado por tanto juntos e corrido um atrás do outro

pelo mundo inteiro. Jack aproximara Charlie e May. Agora Charlie estava morto e May, quando aceitasse
esse facto, ficaria novamente de luto. E com boas razões – Charlie era um homem às direitas. Lágrimas
afloraram aos olhos de Ruth.

– Pobre Charlie.
Jack anuiu contra o pescoço dela.
– Pelo menos… sabemos que está com Jesus.
Ruth arregalou os olhos. Ouvira aquelas palavras quando Pa falecera, quando a Ma falecera, e a

máxima enfurecera-a. De que lhe servia? Ela estava na Terra, sozinha. Todavia, aquele pensamento
parecia confortar Jack. A força do seu aperto diminuiu e Ruth apoiou os saltos no chão.

– Mas… e nós? – perguntou ela.
– Nós voltaremos a vê-lo um dia. – A voz de Jack perdera a aspereza.
– E no presente? O que será de May, de ti e de mim? Aqui sozinhos.
– Não estamos sozinhos. Temos Deus. Temo-nos um ao outro. – As palavras dele formigavam-lhe na

pele.
– Sim, creio que sim – sussurrou Ruth.
Jack cresceu nos braços dela. Ruth sentiu e quase escutou aquela mudança de poder. O rapazinho ferido

voltava a ser um homem.
– Graças a Deus que te tenho. – Os lábios dele tocaram-lhe a pele entre o colarinho e a orelha. – O que

faria eu sem ti?
Embora Ruth soubesse que não devia, inclinou-se para os lábios dele e brincou-lhe com o cabelo.
– Safavas-te bem.
– Não quero – disse-lhe mesmo ao ouvido. – Amo-te, Ruth.
Devia ter ficado estupefacta, mas já sabia.
A boca dele avançou para a face e o pânico invadiu-lhe o peito. «Por favor, não» tentou ela dizer, mas

ele afogou-lhe as palavras com um beijo.
Ruth empurrou-o e o ar projetou-se para fora dos seus pulmões.
– Oh, Jack, não.
– Por favor, querida, por favor. – As mãos dele agarraram-na pela cintura. Os seus olhos, a boca,

tentaram alcançar um farrapo de amor e alegria no meio de toda aquela morte e desespero.
– Não posso. – Empurrou as palavras, detestando o que estava a fazer-lhe. – Não entendes?
– Não. Ajuda-me a entender para que possa consertá-lo.
– Não podes. Ninguém pode.



Rezara a Deus para que a perdoasse, para que a consertasse, mas Ele não retirava o castigo que ela
merecera. Beijara demasiados rapazes pelas razões erradas e agora não podia beijar o homem que amava
pela razão mais certa.

– Mas eu amo-te. Deixa-me ajudar-te.
O desespero nos olhos dele era como uma faca espetada no coração. Levou uma mão trémula à face de

Jack.
– Oh, querido, desculpa.
O olhar dele acalmou, sabedor, compreensivo.
– Também me amas, não é?
Ruth sentiu o coração partir-se em dois, dividido entre a verdade que Jack vira e a verdade que teria

de revelar.
– Não posso. Não como tu mereces, não como tu desejas.
– Mas… mas… – Os argumentos dele desfizeram-se em dor e arrependimento. Estreitou-a nos braços e

suspirou por cima do seu ombro. – Oh, querida, quebrei a minha promessa. Oh, não. Desculpa.
– Não, por favor. Sou eu quem deve pedir desculpa. – Porque haveria aquele homem fantástico ter de

se desculpar por beijar a mulher que amava? Porque tinha Jack de ser castigado pelos pecados dela?
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Jack sentou-se no gabinete do coronel Castle e cruzou o tornozelo sobre o joelho. Depois de um tempo de
descanso e relaxamento devia parecer descansado e relaxado, e esforçava-se por o aparentar, embora
mal tivesse pregado olho nos últimos onze dias.

O comandante encontrava-se de pé com os braços cruzados e observava Jack.
– Como foi a sua semana?
Fingiu um sorriso.
– Ótima. Aprendi a jogar croquet, mas estou pronto para regressar ao trabalho. – O trabalho árduo iria

desviar a sua mente da morte de Charlie, da perda de quatro aviões e quarenta homens e do seu amor por
uma mulher que não podia corresponder-lhe.

Castle mexeu nuns papéis que tinha sobre a secretária.
– O comando fez algumas alterações. Vamos aumentar as esquadrilhas de nove para doze aviões e,

para lidar com o aumento, precisamos de dois oficiais de operações, um oficial de solo e um oficial de
ar.

Havia um lugar? Agora?
Castle bateu com os dedos na mesa.
– Foi uma decisão difícil. Tem as qualificações necessárias e teria sido um excelente oficial de

operações.
Jack apertou a canela com tanta força que estremeceu. Não conseguira. Primeiro matara Charlie, agora

perdera aquilo que sempre desejara, tudo devido ao seu estúpido orgulho.
– Não posso dar-lhe o cargo. – Castle fitou Jack com uma expressão desapontada. – Não depois de

Schweinfurt. Não posso recompensar uma decisão à margem das regras que nos custou quatro aviões. Os
seus homens perderam a confiança em si.

Os lábios de Jack pareciam colados, mas lá conseguiu falar.
– Compreendo, sir.
– Thorup será o oficial de operação de ar e Jeff Babcock o do solo. Ele ainda não foi informado.

Queria que soubesse das novidades por mim.
– Obrigado, sir.
Castle sentou-se e cruzou os braços sobre a secretária.
– A sua comissão está quase a terminar.
– Sim, senhor. – Oito miseráveis missões para reparar os danos. Impossível.
– Tem duas opções. Pode aceitar um trabalho de secretária, aqui ao nível da divisão ou noutro lado.

Com as suas referências, uma única reprimenda não afetará a sua carreira.
Um trabalho burocrático longe dos aviões e do comando? Uma parte da sua vida exauriu-se, tal como

acontecia quando contemplava uma vida dedicada ao sacerdócio.
– A outra opção seria tirar um mês de licença, talvez passar o Natal em casa, e depois regressar como

comandante de esquadra. Teria outra oportunidade de promoção no futuro.
Outra comissão? As suas possibilidades de sobrevivência seriam quase nulas. Engoliu com força.



– Quero comandar, sir, e preciso de voar.
O primeiro sorriso que Jack vira naquela manhã.
– Foi o que pensei. Foi o que esperei.
Jack saiu do gabinete e obrigou-se a endireitar os ombros. Babcock cruzou-se com ele a caminho de

receber a notícia que Jack deveria ter recebido. Jack fez-lhe um pequeno aceno de cabeça, satisfeito por
não ter ainda de o felicitar.

Depois escapou-se para fora do quartel-general, para o nevoeiro frio. Inspirou-o profundamente.
Quantos tiros podia levar antes de se despenhar? Estava a perder sustentação. Tinha de lutar para ganhar
altitude.

Primeiro, com Ruth. Ia encontrar-se com ela naquele dia e tinha chegado a altura de terem uma
conversa franca. Dissera que não podia amá-lo, não, que não o amava, mas que não podia. Porquê? Por
causa da família? Mas seria uma honra para ele tomar conta deles.

Não podia amá-lo como ele merecia? Pensaria que não era boa o suficiente para ele? Tretas. E não
podia amá-lo como ele desejaria? Isso era culpa dele, ter forçado um beijo. Não importava. Podia ser
paciente e esperar até ela estar pronta.

Jack virou para a estrada que levava à messe. A sua outra ordem de serviço era recuperar o respeito
dos homens. Se tinha de ficar como comandante de esquadra, seria o melhor de todos os tempos e
começaria naquele momento na messe.

Entrou pela porta das traseiras diretamente para a cozinha, que cheirava a frango, a massas e a
ervilhas. Os tachos batiam e ouvia-se a água esguichar. Como os homens ali não pertenciam ao pessoal
de combate, ainda respeitavam Jack e os seus sorrisos eram mais benéficos do que uma dúzia de jogos de
croquet.

O soldado Reynolds estava de volta. O miúdo parecia não conseguir ficar muito tempo longe do
castigo. O sargento estava farto dele, mas Jack sabia que era do tipo de pessoa que se motivava por
encorajamento e não por castigo.

– Então, Reynolds. – Jack encostou-se ao balcão junto à pia onde o soldado lavava pratos. – Como vão
as coisas?

– Estou farto do serviço à cozinha, sir. Já basta o sargento não me poder ver e agora tenho a polícia
militar atrás de mim.

Não fora intenção de Jack discutir a sua infração, mas agora não tinha escolha.
– O que aconteceu?
– Oh, eles chamam-lhe «embriaguez e perturbação da ordem pública», eu chamo-lhe «um pouco de

diversão na aldeia».
Jack suspirou. Detestava fazer o papel de disciplinador quando o sargento Masterson o desempenhava

tão bem.
– Vê as coisas pela perspetiva dos ingleses. A sua pacata rural aldeia é invadida por três mil jovens

americanos, todos atrás de um pouco de diversão.
Reynolds encolheu os ombros.
– Ainda assim, não é justo, ter de fazer serviço à cozinha quase todos os dias. Um homem farta-se de

todo este lava e esfrega.
Jack aproveitou para mudar de assunto.
– E tu és de onde? Do Midwest?
– De Chicago. De um bairro pobre. – Limpou um tabuleiro mal e porcamente.
– Ai sim? Tenho uma amiga que também é dessa zona, chama-se Ruth Doherty.
Reynolds lançou um olhar de esguelha para o teto.



– Conheci alguns Doherty, mas não me lembro de nenhuma Ruth. Namorei uma Doherty no oitavo ano.
Uau, era uma rapariga e peras.

– Sim? – Jack desviou-se um pouco para não apanhar com os salpicos.
– Uma ruiva fenomenal. Demasiado esperta para rapariga, sabe, mas o que ela gostava de dar beijos…
Jack mostrou um sorriso hesitante. Mas as semelhanças terminavam ali.
Reynolds mergulhou uma panela na água coberta de espuma e meteu o trapo lá dentro.
– Na verdade, ela era tão boa nisso que o transformou num negócio.
– Num negócio? Os beijos?
– Sim. Precisava de dinheiro. A família tinha mais filhos do que dinheiro. Passava-se qualquer coisa

com o pai dela, não podia trabalhar. Aulas de beijos, era o que ela lhe chamava. Dava dicas aos rapazes.
– Aulas de beijos? – Jack abanou a cabeça. As coisas estúpidas que as pessoas faziam por dinheiro.
Reynolds colocou a panela de cabeça para baixo sobre o balcão ainda a escorrer espuma.
– Sim. Os rapazes faziam fila no beco depois das aulas, para as lições. Cobrava-lhes dez cêntimos por

dez minutos. Ten-Penny Doherty, era o que lhe chamávamos porque o nome dela era Penny. Uau. Há
séculos que não pensava nela.

Penny. Penny Doherty. O estômago de Jack encheu-se com algo pesado e frio e viscoso, como se
tivesse engolido lama.

– O que foi feito dela? – perguntou, apesar de a sua língua se assemelhar a uma laje grossa
– Não faço ideia? Deve estar a gerir o seu próprio bordel. Ouvi dizer que um dos tipos na fábrica lhe

chamava Dólar Doherty. Fazia tudo por um dólar. Segundo ele, foi a nota mais bem gasta da sua vida.
Não podia ser. Era impossível. A lama subiu-lhe pela garganta, engasgou-o, cegou-o, poluiu-lhe a

mente. Tinha de sair dali, tinha de clarear os pensamentos. Avançou para a porta, os seus pés enterrados
na lama, passou pelo pessoal da cozinha e saiu, dois tragos de ar húmido para limpar a mente da
sujidade, da invasão da sujidade.

Jack desceu a rua movimentada até um pequeno bosque. Tinha de se acalmar, ir até ao hospital e
esclarecer tudo com Ruth, a sua Ruth, a sua virtuosa Ruth que detestava beijar, detestava. Agarrou-se a
uma árvore e encostou a testa ao tronco, como se a aspereza da casca pudesse raspar a lama e deixá-lo
perceber que não passava tudo de um engano. Não podia tratar-se da mesma rapariga. Não podia.
Chicago era uma cidade grande. Muito grande. Deveriam existir duas Penny Doherty, quiçá até mais. Não
podia ser ela. Não a Ruth, não a sua Ruth. Inteligente. Bonita. Ruiva. Os dedos de Jack enterraram-se na
casca da árvore. Era coincidência, apenas uma coincidência. Namorado no oitavo ano. Família
numerosa. O pai não podia trabalhar.

Arrancou uma mancheia de casca de árvore. Eram demasiadas coincidências. Demasiadas. Ela
detestava o nome Penny. Optara por se chamar Ruth desde que saíra de casa.

Um som elevou-se, profundo, animalesco e raivoso e expeliu toda a lama até que conseguiu ver
claramente e pensar claramente pela primeira vez desde há meses.
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Redgrave Park

As árvores surgiam do nevoeiro de cada lado do caminho à medida que Ruth avançava até ao portão do
parque.

– Admira-me o Jack não estar aqui. Não podem estar a voar.
– Talvez tivesse muita papelada à espera dele depois do descanso – disse May.
– Talvez. – O suspiro de Ruth misturou-se com a neblina.
Aquele era o seu último dia de folga antes de partir. Se o Jack não aparecesse, só o voltaria a ver no

domingo, na igreja, talvez uma tarde, se ele a pudesse dispensar, ou podia nem sequer voltar a vê-lo.
Precisava de saber como ele estava. Por favor, Senhor, ajuda-o a ultrapassar esta dor. Ajuda-o a parar
de se culpar. Se ao menos tivesse conseguido confortá-lo ao invés de o sobrecarregar com mais dor.

Ele amava-a. Não se tratava do entusiasmo repentino de um dos seus doentes puramente baseado na sua
aparência física. Nunca antes conhecera um amor assim.

Ruth reconheceu uma silhueta ao fundo do caminho com a estatura e a maneira de andar de Jack.
– Ali está ele.
– Ótimo. Assim aproveito a tarde para escrever umas cartas. Até logo. – May afastou-se em direção à

mansão de Redgrave.
Pobre rapariga. Incapaz de aceitar a morte de Charlie, escrevia cartas diariamente para lhe enviar

assim que soubesse em que campo estava preso, ou para lhas dar, quando ele regressasse a Inglaterra.
Continuava sem conseguir perdoar a Jack por aquilo que ela considerava uma traição, na melhor das
hipóteses, uma mentira, na pior.

A gravilha estalava sob as solas de Jack e Ruth desejava correr para os seus braços. Mas então o seu
rosto ficou mais visível, a posição dura do seu maxilar, o desenho da sua boca, a frieza do seu olhar.

Desprezo.
O coração de Ruth parou. Os seus pés estacaram. Ele não podia saber.
Jack saiu do caminho de gravilha e dirigiu-se para umas árvores mais à frente.
– Aqui.
A voz dele era cortante. Saberia? Mas como podia saber?
Certa vez vira um filme em que uma mulher era levada para a guilhotina. Ruth questionara-se nessa

altura porque não fugia a mulher, porque não se atirava para o chão, qualquer coisa. No entanto, naquele
instante, Ruth caminhava da mesma forma resignada.

Jack fitou-a, a uns bons três metros de distância na relva orvalhada. Continuava a ver frieza no seu
olhar, porém, a sua expressão oscilava entre a confusão, a mágoa e a raiva.

Ruth apertou a capa como se para proteger o seu segredo. Por favor, Senhor, não. Por favor.
– O… – Calou-se e fez uma careta. – O nome Ed Reynolds diz-te alguma coisa?
Dizia um milhão de coisas. Tirou as mãos das pregas da capa e levou-as às têmporas. Eddie Reynolds!

Vira-o em Londres, vira o emblema da Oitava Força Aérea na sua manga, mas havia duas dúzias de
grupos em Inglaterra, milhares de homens em cada base. Porquê? Porque tinham ele e Jack de se
encontrar?

Um apelo desesperado rasgou a fúria de Jack.



– Por favor, diz-me que ele está a mentir.
– Oh-h-h! – O seu gemido fundiu-se com o nevoeiro, pesado e cinzento.
Jack registou a resposta com um esgar e um virar de cabeça súbito.
– Não, não, não – disse vezes sem conta, ao ritmo do gongo na sua cabeça.
O seu rosto contorcia-se como se para transformar as suas emoções em palavras.
– Este tempo todo, este tempo todo, acreditei que fosses casta, demasiado casta para namorar,

demasiado virtuosa para beijar. Pensei que não gostasses de beijar. Ena, fui bem burro. Afinal, não
gostas é de me beijar a mim.

Ruth abanou a cabeça. A névoa transformou-se em flechas brancas apontadas aos seus olhos, à sua
alma.

– Ah, pois. Eles pagavam-te. Porque não me disseste? Querias dinheiro? Eu tenho dinheiro. Toma. –
Meteu a mão no bolso, a sua expressão negra e a escurecer cada vez mais.

– Não. – Dinheiro não, tudo menos dinheiro.
– Pega, estou a dever-te. Dois beijos. Roubei dois beijos. Sim, contigo é mesmo roubar. Porque não me

disseste, hã? – Agitou os trocos na palma da mão. – Dez cêntimos. Dez cêntimos. Aqui tens, vinte
cêntimos. – Jack atirou as moedas para a relva negra à frente dela.

Uma faca negra cortou-lhe o coração. Gritou e cambaleou para trás.
– Que tipo de rapariga faz uma coisa assim? Que tipo de rapariga pensa numa coisa assim? Afinal, que

idade tinhas?
– Tre… treze anos. – A palavra custou a sair. A escuridão instalou-se densa em seu redor e a sua

cabeça latejava.
– Treze? Treze? Devias estar a brincar… sei lá, à macaca ou algo assim, não… não… como foste

capaz?
Ruth gemeu. As suas pernas cederam. Aterrou de joelhos e pendeu a cabeça. A respiração acelerou.
– Honrada? – atirou. – Uma mulher honrada não vende beijos. – Cada palavra enterrava uma faca no

seu corpo e na sua alma. – Uma mulher honrada guarda-se para o homem que ama. – Esmagava-a com o
peso de quem era. – Uma mulher honrada não vende o corpo por um dólar.

– O quê? – Ruth levantou a cabeça. A escuridão latejava no limiar da sua visão. – Eu… eu nunca...
Jack permanecia escuro naquelas trevas.
– Negas?
– As… as lições… sim, fiz isso. Mas não… nunca…
– Ele chamou-te Dólar Doherty. – Soava como se tivesse algo abjeto na boca.
Não tão abjeto quanto a recordação. Seis lições por dia haviam sido a sua regra – nem mais, nem

menos – e, por segurança, cada rapaz permanecia a hora completa, mesmo quando a sua lição tinha
terminado. Mas, naquele dia, Bud Lewis do seu prédio e dois dos seus amigos da fábrica de
processamento de carne tinham corrido com os rapazes. Bud agitou-lhe uma nota de um dólar frente ao
nariz.

– Então, Ten-Penny, o que me dás por um dólar?
Um tremor repugnante percorreu-lhe o corpo, mas lá conseguiu falar
– Uma lição de dez minutos e noventa cêntimos de troco.
Mas isso não os travou. Nada nem ninguém poderia travá-los. Depois, três horríveis notas de um dólar

haviam chovido sobre o seu corpo arruinado.
Os dedos de Ruth enterraram-se na terra.
– Oh, não, Jack. Não, não é o que pensas.
– Então diz-me. O que devo pensar?



Deixou-se cair para o lado. Nunca pronunciara a palavra, nunca a havia sequer formado nos seus
pensamentos.

– Eu fui… eu fui… violada.
A palavra rasgou um caminho bilioso pela sua garganta até sair pela boca.
Jack permaneceu à sua frente, em silêncio e imóvel durante algum tempo.
– Sim? – A sua voz perdera alguma dureza mas não a frieza.
Ruth encostou as mãos aos olhos.
– Tinha quinze anos. O beco. Eles eram três. – Agarrou na faca espetada na sua alma. Se fizesse um

corte suficientemente profundo, talvez jorrasse tudo e, quiçá, morresse e terminasse tudo de uma vez. –
Eles eram grandes, fortes. Não consegui fugir, não consegui impedi-los, e eles violaram-me, uma e outra
e outra vez, os três, e não paravam, e eu não conseguia… não conseguia fugir, e uma e outra e outra vez. –
O seu peito embalava soluços prolongados e baixos.

Nem um único som ou movimento do homem à sua frente, o homem que pensara que a amava, mas não
sabia o que ela era.

Os soluços de Ruth intensificaram-se. Destapou os olhos.
– Oh, Jack, Lamento. Lamento muito.
– Sim, eu também. – E desapareceu no nevoeiro.
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Ruth apertou relva entre as mãos, regou-a com as lágrimas e arrancou-a pela raiz.
Ouviu passos atrás de si e calou os soluços. Não podia deixar que ninguém a visse naquele estado.
– Ruth? Ruth! – May ajoelhou-se ao lado da amiga e colocou-lhe uma mão nas costas. – Oh, meu Deus.

O que se passou?
– Vai-te embora. Deixa-me em paz.
– Oh, Deus. Bem me pareceu que o tom de Jack não era bom. Foi por isso que fiquei por perto. Ele

soava tão zangado, e depois ouvi-te… oh, meu Deus. O que se passou?
– Deixa-me em paz. – Agarrou outra mancheia de erva. Gostava do som que fazia a despegar-se da

terra.
– Oh, não. Ele… ele bateu-te?
Ruth abanou a cabeça e a erva na sua mão roçou-lhe a testa.
– O que foi que ele fez?
– Disse a verdade, apenas isso. Agora vai.
– A verdade? – O tom de May era tão ingénuo que Ruth desejou assustá-la com a verdade e mandá-la

embora de vez.
Encostou o rosto às mãos e despejou a verdade, toda, numa voz que lhe parecia estranha, infantil e

separada do corpo. Cortou ainda mais profundamente, um estranho prazer, como lancetar um furúnculo,
libertando a pressão, esguichando-a por cima de May, envenenando-a, infetando-a, chocando-a.

Foi então que a dor da cirurgia a atingiu.
Um gemido formou-se na sua garganta. O que tinha ela feito? Perdera Jack e agora iria perder a amiga.

Iria May contar às outras, à enfermeira-chefe? Era uma séria violação à moral. O que podia ser pior do
que vender beijos? Perderia o seu lugar em Bowman, o seu posto no Army Nurse Corps e a licença de
enfermeira. Não seria irónico se aquilo que tinha feito para alimentar a família lhe arrancasse a
possibilidade de os sustentar?

Oh, Deus, não. Por favor. Mas para que se dava ao trabalho de rezar? De cada vez que rezava, Deus
fazia o contrário para a vexar, para a castigar. Nunca terminaria de pagar pelos seus pecados, nunca.

– Pronto, pronto. Assim, é melhor, não é? – May falava num tom reconfortante e afagava as costas de
Ruth.

Ruth abriu os olhos e ficou a olhar para a relva e para a terra. Depois sentou-se e tentou focar os olhos
lacrimosos em May.

– Oh, Ruth. Agora entendo. – Lágrimas brilhavam no rosto de May.
Ruth limpou os olhos com as costas das mãos e olhou com mais atenção.
– Entender?
– Eu sabia que tinha de haver mais qualquer coisa do que apenas a morte dos teus pais. Carregas tanta

vergonha. Agora entendo.
Onde estava a repugnância e a indignação?
– Como podes entender?
May limpou as faces.
– Muitas vezes me perguntei o que faria se… bem, se o orfanato fechasse, ou se fizesse alguma coisa

terrível e eles me expulsassem, se tivesse de cuidar de mim. Nunca sabemos o que podemos ou não ter de
vir a fazer.



– Tu nunca farias o que eu fiz.
– Claro que não. Não sou bonita o suficiente. – Abriu um ténue sorriso. – Mas entendo.
– Mas como? – Ruth olhou-a fixamente em toda a sua pálida pureza. – O que eu fiz estava errado, não

vês? Foi imoral. Brinquei com as emoções dos rapazes, aproveitei-me deles.
– Sim, mas isso não justifica o que esses homens te fizeram.
Aquilo era uma patetice, ia contra tudo o que ela sabia sobre o pecado e o que devia ser o seu castigo.
– Eu estava a pedi-las. Levei-os a acreditar que era uma rapariga fácil e…
– Não. – Os olhos de May brilharam. – Os criminosos são eles. Sim, tu colocaste-te numa situação

perigosa, mas foram eles que cometeram o crime, não tu.
Ruth observou a relva enclausurada pelo nevoeiro, uma prisão de paredes macias.
– Não foi um crime, foi um pecado. Uma violação à moral. Oh, o meu trabalho.
– Querida, não te preocupes. Eu nunca diria a ninguém. Isso pertence ao passado. Agora vives uma

vida íntegra.
Um brilho na relva atraiu o olhar de Ruth. As moedas de Jack. Sentiu uma pontada no peito.
– Jack.
– Esquece-o. – O tom de May esfriou. – Depois da forma como te tratou...
Tratara-a como ela merecia, mas iria denunciá-la? Era um homem íntegro, um oficial, um pastor. Seria

seu dever comunicar a violação à moral? Levaria em conta a família dela, o facto de ter de os sustentar?
– Quem me dera que não tivéssemos de esperar duas semanas até partirmos para o Kentucky.
Ruth pestanejou.
– Tivéssemos?
May desenhou um pequeno sorriso.
– Recebi a carta esta manhã. Fui aceite.
– Aceite? Não sabia que te tinhas candidatado.
– Nunca disse nada porque nunca acreditei que me aceitassem. Para começar, tive de me empanturrar

para cumprir os requisitos de peso.
– Mas… mas porquê?
May encolheu os ombros.
– Pela mesma razão que tu. Candidatei-me quando tu o fizeste, antes de os rapazes irem para a Tunísia.

As coisas iam demasiado bem com o Charlie e eu queria fugir daqui.
Ruth entendia o sentimento.
– E depois da Tunísia?
– O Charlie e eu decidimos que não seríamos diferentes da maioria dos casais de hoje, separados por

milhares de quilómetros. A geografia não consegue dividir-nos… continua sem conseguir. Para além
disso, tu precisas mais de mim do que o Charlie.

– Eu? – Uma chama luziu no seu peito. – Precisar de ti? Não preciso de amigos. Olha só onde a
amizade me levou. – Levantou os punhos, ainda sujos de relva por dentro, e sacudiu as mãos.

– Claro que precisas de amigos.
– Não. Nunca precisei. – Levantou-se, as pernas dormentes. – Não preciso de ninguém. De ninguém.
– Ruth…
– Estás a ouvir? Ninguém. – Afastou-se, sentindo picadas nas pernas. – Não preciso de ninguém, e

muito menos de ti, May Jensen.
– Talvez… talvez eu precise de ti.
O tremor na voz de May chocou Ruth. Voltou-se.
– O quê?



O rosto de May contraiu-se.
– Alguma vez pensaste que eu podia precisar de uma amiga?
– Tu? – Ruth estendeu o braço na direção de Redgrave Hall. – Tu tens amigas, muitas amigas. Já tinhas

muitas amigas antes de mim.
– Mas quero que tu sejas minha amiga. Não sei porquê. Deus sabe como foste insensível, irritadiça e

muitas vezes descortês comigo. – May cruzou os braços.
Ruth fez o mesmo.
– Porquê eu?
– Não sei – respondeu. – Pensei que entenderias, não apenas o frio e a fome, mas a solidão e… o

ostracismo e o ter demasiadas responsabilidades. Entender o medo e a… a dor. – Calou-se e tapou os
olhos.

As lágrimas correram pelo rosto de Ruth.
– Eu… eu entendo. Oh, May, desculpa.
May baixou a mão para revelar olhos tão vermelhos quanto os de Ruth. Ao contrário da carapaça

grossa e quebradiça de Ruth, a de May era macia e resiliente, mas lá por baixo encontrava-se alguém tão
vulnerável como Ruth, alguém que precisava de um amigo. Tal como Ruth.

Contemplou as suas mãos molhadas e sujas de erva.
– A Escola de Evacuação Aérea que abra alas para duas pobres raparigas órfãs.
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Base Aérea de Bury St. Edmunds
Sábado, 20 de novembro de 1943

Jack observou os homens que se encontravam em sentido frente à sua secretária no comando da esquadra.
Acabados de chegar do centro de substituição de tripulações de combate, os quatro tenentes e seis
sargentos eram originários de cidades, quintas e aldeias espalhadas pelos Estados Unidos. Os mais novos
tinham dezoito anos e os mais velhos vinte e dois. Alguns pareciam impacientes, outros duros e um
parecia estar aterrorizado.

Jack colocou os cotovelos sobre a secretária e esboçou um sorriso na esperança de instilar algum
entusiasmo. Era cada dia mais difícil. Perdera o seu toque naquele mês e não sabia como recuperá-lo.

– Bem, rapazes, chegaram numa altura que posso considerar emocionante para a Oitava Força Aérea.
Temos a capacidade de colocar no ar mais de quinhentos bombardeiros em cada missão. Há um ano, mal
éramos capazes de enviar cem aviões. – Claro que o número de perdas continuava elevado como sempre.
Jack levantou-se e pressionou a ponta dos dedos contra o tampo da mesa. – Agora temos a Força
Pathfinder em cada força de combate com radar, para que possamos bombardear mesmo com nuvens. –
Quando a porcaria do equipamento funcionava.

– Com os P-38 Lightning no teatro de operações, temos escolta durante mais tempo. – Os generais
haviam aprendido a lição em Schweinfurt e já não os enviavam em missões de longo alcance sem escolta.
Isso limitava a seleção de alvos, mas o tempo também tinha estado péssimo para voar. Jack esboçou
outro sorriso. – Esta esquadra sempre foi uma família. Embora tenhamos crescido de nove tripulações
para doze, continuamos uma família.

Já detestava aquelas palavras mesmo antes de saírem da sua boca. Nunca antes dissera isso aos seus
homens porque eles acabariam por percebê-lo. Se tivesse de os convencer, já nem sequer era verdade.

Mandou-os destroçar, voltou a sentar-se e mergulhou a cabeça nas mãos. Senhor, mais três missões.
Deixa-me terminar esta comissão para que possa tirar uma licença e passar o Natal em casa. Os
cozinhados da mãe, a quinta do avô e voltarei ao normal.

– Ei, Novak. – Joe Winchell entrou no seu gabinete, sentou-se e colocou os pés na secretária.
Jack mexeu nuns papéis de modo a parecer ocupado.
– Olá, Winch.
O novo oficial de informações observou-o em silêncio durante uns segundos.
– Um pouco de uísque ia fazer-te muito bem.
Jack rolou os olhos. Aquele pensamento ocorrera-lhe várias vezes no último mês. O esquecimento

parecia-lhe bem, mas não ia trazer o Charlie ou os outros homens de volta, não lhe daria a desejada
promoção e não apagaria o sórdido segredo de Ruth.

– E que tal uma rapariga? Conheço muitas na aldeia. Basta fazeres um dos teus antigos sorrisos e é
garantido.

– A última coisa de que preciso é de uma rapariga. – Necessitava de ficar longe das mulheres até o
fogo deixar de o seduzir.

Meteu uns quantos papéis no agrafador e bateu-lhe com mais força do que a necessária. Duas vezes.
Sim, tinha encontrado o anel em redor do coração de Ruth, mas não era de ouro, era de pirite e ele era um



idiota.
– Eu sei do que precisas.
– Winch. – Jack fulminou-o com o olhar. – Preciso apenas de uma licença. Entretanto…
Winchell levantou as mãos como quem se rende.
– Recebido e compreendido.
– Obrigado, companheiro.
– Hmm. Licença na soalheira Califórnia. O tipo de tempo perfeito para…
– Eu disse-te que a levava. – Sahara Sue não estava a dar-se bem em Inglaterra e Jack – ainda não

acreditava que tinha concordado – iria levar o burro sedado num avião de carga e depois de comboio até
à quinta do avô.

Winchell tirou os pés da mesa, inclinou-se para a frente e virou um papel para conseguir lê-lo.
– «Memorando Trinta e Seis: Controlo da Lama»?
Jack gemeu.
– Sai amanhã. De acordo com o tenente-coronel Jefferson Babcock Jr., a maior ameaça ao Nonagésimo

Quarto Grupo de Bombardeiros não é a flak nem os caças, é a lama.
– A lama? – Winchell riu e passou os olhos pelo memorando. – Ele quer banir a lama? Em Inglaterra?

Em novembro? Só pode estar a brincar.
– Quem me dera que estivesse. Olha só para os novos regulamentos para reduzir a lama na base.

Ridículo. Ele espera mesmo que andemos a varrer as estradas.
– Os homens vão detestar isto. É…
– Eu sei – interrompeu Jack para não ouvir a imprecação. – O tipo de tretas que faz os homens detestar

a vida militar e desrespeitar a autoridade.
– O que vais fazer?
– Eu? Não tenho outro remédio que não seja dar seguimento à porcaria do memorando.
Levantou-se, tirou o casaco comprido do cabide e vestiu-o por cima da farda.
– Ignora-o.
– Não posso. – Jack fechou o casaco para se proteger da chuva que batia contra as janelas do barracão

Nissen.
Saíram do gabinete, dobrados contra a chuva e dirigiram-se pelo caminho delimitado por pedras,

passando pelo cartaz do comando do esquadrão. Montado em invólucros de bombas, a tabuleta exibia o
emblema do esquadrão: uma bomba alada em fundo azul com raios formando um V de Vitória.

Vitória? Era impossível a vitória contra a lama com um tempo assim. A sua vontade era atirar um
punhado de lama ao jipe do oficial de operações.

– O poder subiu à cabeça do Babcock. Acha que pode controlar o tempo.
Winchell apontou o dedo ao céu gotejante.
– Estás a ouvir, Senhor? O Babcock vai colocar-te de serviço à cozinha.
Jack riu às gargalhadas pela primeira vez em semanas, mas aquele sentimento de alegria não durou.

Conseguia ainda ouvir as repreensões de Charlie pela sua rivalidade com Babcock. Jack não gostava do
memorando porque era idiota ou por ressentimento? Talvez por ambos. Suspirou. Esforçou-se por escutar
a voz de Charlie na sua cabeça – o tom e a cadência, mas sobretudo as palavras. Winchell era divertido,
mas apenas isso.

Charlie mantinha-o na linha. Jack detestava admiti-lo, mas na noite após Marienburg, Charlie dissera a
verdade sobre muitas coisas. Não todas, mas a maioria.

Na messe de oficiais ao jantar, Jack remexeu a comida no prato e fez um esforço para conversar.
Depois dirigiu-se para o clube de oficiais. O banco do piano chamava-o. Tirou alguns trocos do bolso e



olhou em redor à procura do cabelo louro de Charlie e do seu rosto redondo.
Jack afundou-se no banco, o seu peito esmagado. Não só tinha matado o seu melhor amigo como o

maltratara quando era vivo. Jack, o herói, Charlie, o acompanhante. Jack, o major, Charlie o capitão.
Jack, o líder carismático, Charlie, o alegre seguidor.

Avançou pelo círculo de homens que se reunia para ouvir uma música e juntou-se à multidão no bar. A
sua impaciência com as filas não era desculpa para mandar sempre Charlie. O que pensava ele? Que era
demasiado importante para ir buscar a sua própria bebida?

Passaram pelo menos quinze minutos até regressar ao piano com uma caneca de café quente. O jovem
tenente nas teclas levantou-se. Por Jack tocar melhor, ou por Jack ter uma patente mais elevada? Pouco
importava. Jack queria tocar, precisava de tocar.

Os homens gritaram pedidos e Jack aceitou o do jovem tenente, «Tonight We Love». Aprendera aquela
música quando ainda era miúdo ao lado da mãe antes do «Concerto para Piano em si bemol menor», de
Tchaikovsky, se tornar um êxito das grandes bandas.

Os poderosos acordes expulsavam a sua dor e a sua raiva.
Raiva contra Ruth. Pouco importava se tinha fome, como podia vender-se?
Agora entendia porque não gostava ela de beijar. Tinha perdido todo o significado, era apenas uma

transação comercial. E, se por acaso se sentia mal pelo que tinha feito, como devia sentir, os beijos de
Jack teriam desenterrado a vergonha.

Também tinham provavelmente desenterrado as memórias do que aqueles homens lhe haviam feito.
Jack falhou uma nota e parou para recomeçar. Queria arrancar as imagens da sua mente. Duas imagens

confundiam-se – Ruth a gritar, segura por três homens – e Ruth a chorar, presa pela ira de Jack.
A culpa inundou-lhe o coração. Ninguém merecia ser violado e ninguém merecia ser abandonado a

chorar no chão. Conseguia ainda vê-la com a capa estendida sobre o seu corpo abandonado, violado.
«Envolta em vergonha» – vira essa frase na Bíblia e bem que se aplicava a Ruth.

Jack martelou as notas finais mas a sua raiva não ficou resolvida.
Uma capa de vergonha? Tinha-a merecido.
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Aeródromo Bowman, Louisville, Kentucky
Domingo, 28 de novembro de 1943

Ruth apontou para o material de orientação enquanto ela e May caminhavam da caserna para o edifício
das salas de aula.

– Isto é que é esperar o pior. Procedimentos em caso de queda, procedimentos em caso de amaragem,
sobrevivência no mato, utilização de armas ligeiras.

– Porque os japoneses não acatam as convenções de Genebra. Ao menos são assuntos práticos. E
cortesia e costumes militares?

– Agora estamos na Força Aérea do Exército. – Ruth ainda sofria por causa da inspeção matinal ao
beliche.

O canto do lençol na sua cama estava ligeiramente torto e fora obrigada a refazer tudo. O Army Nurse
Corps não a fizera passar por aquele treino quando se alistara. Aquilo assemelhava-se aos primeiros
meses na escola de enfermagem, mas com ginástica.

– E olha para estas matérias teóricas: fisiologia aeromédica, neuropsiquiatria…
– Não sei o que vai doer mais: os nossos cérebros ou os nossos corpos.
A cerca de cinco metros atrás de Ruth, uma enfermeira cantou «Oh, What a Beautiful Morning». O

rugido do motor de um C-47 não conseguiu abafar a poderosa voz da rapariga.
Sim, estava um lindo dia, fresco e puro, sem a humidade e dor sufocantes de Inglaterra, sem a fria culpa

e vergonha de Chicago. Que bênção.
Um novo tom de rosa coloria as pálidas faces de May. Poderiam as oito semanas de curso ajudá-la a

aceitar a morte de Charlie? Com Charlie dado como desaparecido em combate, ela podia negar o seu
destino indefinidamente.

– O Charlie adora cantar – comentou May com um suspiro. – Sinto saudades da voz dele.
Ruth enlaçou o braço de May e rangeu os dentes. Estava na altura de outro empurrão.
– E se… e se ele não regressar?
Pela primeira vez, May não protestou, o que era um avanço.
– Então só ouvirei a sua voz quando for para o céu, mas, oh, mas como será bonita lá.
– Mas como suportarás?
– Como faço agora, apoiando-me no braço de Deus.
Ruth sentiu cada um dos seus músculos faciais contorcer-se.
– Como podes confiar Nele? Levou os teus pais. Levou o Thomas. Levou o Charlie.
May estacou e fixou aqueles olhos penetrantes em Ruth.
– E deixou que fosses violada? E deixou que o Jack descobrisse o teu segredo?
Ruth mordeu os lábios e acenou afirmativamente com a cabeça.
– Eu sei porque fui castigada, mas tu…
– Castigada? Achas que a violação foi castigo?
– Sei que foi, e o Jack, e tudo.
May fechou os olhos e apertou a mão de Ruth durante tanto tempo que a contralto passou por elas a

cantar sobre o milho de Oklahoma.



– Oh, querida – sussurrou May. – Uma criança que brinca com o fogo queima-se, mas isso não é
castigo.

O estômago de Ruth contraiu-se.
– O Senhor podia tê-lo impedido. Eu rezei.
– Sim, e podia ter impedido o avião do Charlie de cair, mas aconteceu. Não sei porquê, mas Ele tem

uma razão: para nos ensinar a confiar apenas Nele, para nos levar a mudar de atitude.
Ruth encostou a mão livre ao estômago revoltado.
– Bem, Ele levou-me de facto a mudar de direção, mas porque tinha o Jack de o descobrir? Eu mudei.
– Mm-hmm. Pediste a Deus que te perdoasse?
– Tantas vezes que perdi a conta. – Fez beicinho.
Não, não ia chorar no primeiro dia na Escola de Evacuação Aérea.
– Então ele já te perdoou. Agora podes sarar.
Ruth abanou a cabeça. Enquanto enfermeira, não conhecia nenhum tratamento, nenhum medicamento ou

cirurgia que curasse a vergonha.
– Deus pode curar-te. Confia Nele. – May deu uma palmadinha na mão de Ruth. – Tu já deste o

primeiro passo. O teu segredo foi revelado.
Ela revirou os olhos e tentou rir.
– Oh, sim, grande ajuda que isso foi.
– Não foi?
Ruth susteve a respiração. Não havia dito ao queixoso tenente Baker que uma ferida fechada ulcerava?

A sua ferida estivera fechada durante oito gangrenosos anos, mas agora fora lancetada e permanecia
exposta ao oxigénio e, agora, quiçá, talvez pudesse curar-se.

Ouviram passos e risadas atrás delas e um grupo de cinco enfermeiras aproximou-se atravessando o
relvado.

– Olá, meninas, vão entrar?
O relógio de Ruth marcava cinco para as nove. Se chegassem tarde, podiam acabar a fazer flexões ou

serviço à cozinha ou sabe-se lá mais o quê.
– Sim, já vamos.
Mesmo assim ficaram para trás e deixaram o grupo passar.
– Ruthie? Estou a rezar por ti – afirmou May.
Apertou o braço de May, o seu coração pleno de contentamento.
– Eu também estou a rezar por ti.
Entraram no edifício das aulas. Ruth passou novamente a vista pelo relógio e pela macia bracelete de

couro. Puxou o relógio para cima. Não tapava a cicatriz. Nunca taparia.
A sua mente repisou o pensamento. Tal como o relógio de Jack não tapava a cicatriz, o seu amor

também não lhe curava as feridas. Não era isso que desejava, ainda que nunca o tivesse admitido? Que
Jack fosse o seu Booz, que a curasse?

Mas esse não era o papel de Jack, e tão-pouco era o de Booz. Embora Booz tivesse estendido o seu
manto sobre Ruth aceitando-a, ela aprendeu a confiar sob as asas do Senhor, não de Booz.

Ruth cobriu o relógio com a mão e fechou os olhos. Oh, Senhor, não sei se conseguirei. Mas quero.
Quero confiar em ti. Ajuda-me.

– Qual é o tamanho, tenente?
Abriu os olhos. À sua frente, um funcionário sentado a uma secretária fitava-a com um ar entediado e

impaciente. Ruth entrara na fila sem dar conta. Gaguejou o número ao funcionário e este entregou-lhe uma
pilha de roupa, incluindo casacos, calças, saias e o bivaque, tudo em lã, e camisolas interiores brancas



que diziam «Forças Aéreas dos EUA» sobre um caduceu, que representava os serviços médicos.
Atrás do funcionário encontrava-se uma enfermeira com aspeto de matrona e um sorriso a condizer.
Duas barras prateadas brilhavam nos seus ombros: primeira-tenente.
– Espero que esteja mais atenta no trabalho, tenente…?
Boa, era a enfermeira-chefe. Ruth endireitou as costas.
– Tenente Ruth Doherty, ma’am, e estou sempre muito atenta no trabalho.
– Ótimo. – A chefe virou a sua atenção para a rapariga seguinte.
Ruth gemeu, apertou a sua pilha de roupa e foi juntar-se a May. Quanto tempo demoraria a apagar

aquela primeira impressão?
– Essa era a cor que eu desejava. – Alguém tocou no cabelo de Ruth, a contralto, os seus olhos

castanhos tão poderosos quanto a sua voz. – Queria castanho-avermelhado. – O bivaque da enfermeira e
a fita não conseguiam esconder as madeixas verdes no seu cabelo castanho.

– Oh, meu Deus – lamentou Ruth. – Correu mal.
– Pintei-o antes da minha última audição. – Soltou um suspiro profundo. – Não há papéis na Broadway

para morenas tímidas, só para ruivas atrevidas e louras sorridentes e beldades de cabelo negro. Claro
que também não querem aves canoras com penas verdes. Por isso vim para aqui.

Para Ruth, a enfermagem de voo era um sonho, mas, para aquela rapariga, parecia ser um prémio de
consolação.

– Não é o máximo? – A atriz olhou em redor da sala repleta com as vinte e quatro enfermeiras e vinte e
quatro técnicos de cirurgia da nova 815.ª Esquadra de Transporte e Evacuação Médica Aérea. – O meu
trabalho no hospital era tão aborrecido. Pagava as contas entre as audições, mas era tão entediante.
Preciso de drama. Isto… isto tem drama.

May e Ruth entreolharam-se.
– Nós já tivemos drama que chegasse, não foi?
– E vocês estão aqui porquê? Pela aventura? Pelo glamour? – Piscou o olho. – Por causa dos pilotos

giros?
Ruth soltou uma gargalhada, o que a surpreendeu.
– E também estamos fartas de pilotos, obrigada.
– Que bom ouvir isso – disse uma voz masculina atrás dela. – E que tal um enfermeiro atraente?
Voltou-se. O interlocutor era de facto atraente, com o queixo quadrado e caracóis louros que lhe caíam

pela testa de uma forma premeditada. Tinha os braços por cima de outros dois rapazes, mas olhava para
Ruth, apenas para Ruth.

– Não se esqueça das regras de não confraternização… sargento – argumentou ela com um sorriso
doce. Ao menos, a proibição de namoros entres oficiais e praças iria manter ao longe metade dos seus
pretendentes.

– Ah, irá mudar de opinião assim que me conhecer.
Continuava sem tirar os olhos de Ruth, apesar de May e da atriz estarem mesmo ao lado dela.
– Primeiro-sargento William D. Burns às suas ordens, mas pode chamar-me Burnsey. É o que toda a

gente me chama.
– Pode chamar-me tenente Doherty. – Para interromper aquele olhar insistente, Ruth virou-se para as

duas raparigas. – Esta é a tenente Jensen e a tenente…
– Dorothy La Rue. – Inclinou-se para a frente e estendeu a mão. – Chama-me Dottie.
O sargento Burns soltou os ombros dos amigos para apertar a mão de Dottie.
– É um prazer conhecer-te. E estes são… como se chamam vocês?
– Sargento Morrison.



– Sargento Dugan.
Pareciam pouco à vontade com a atitude do seu novo amigo, por isso Ruth mostrou-lhes um sorriso de

genuína simpatia. Para seu alívio, as portas das salas de aula abriram. As enfermeiras dirigiram-se para
uma e os sargentos para a outra.

Dottie sentou-se numa mesa ao lado de Ruth e apoiou o queixo na pilha de roupas.
– Aquele Burnsey é bem giro, não é? Não me importava de o ter como parceiro.
– Eu importava – contrapôs Ruth.
Dottie franziu o sobrolho, incrédula.
– Mas porquê?
– A Ruth e eu gostamos de manter a distância profissional – explicou May. – Não te esqueças que as

regras de não confraternização existem para nos proteger.
– Sim, eu sei – disse Dottie. – Pensem só como seria estranho namorar alguém em quem mandamos.

Ainda assim, seria bom olhar para ele naqueles longos voos.
Ruth fez uma careta. A etapa de evacuação do voo viria cheia de feridos, mas não a de carga. Era bom

que lhe calhasse um sargento-enfermeiro que soubesse comportar-se como um cavalheiro.
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Antioch, Califórnia
Quinta-feira, 9 de dezembro de 1943

Jack fechou os olhos e deixou Mister Noia fazer o seu trabalho com a espuma de barbear e a navalha.
Na última licença que passara em casa, em fevereiro, escolhera a altura mais movimentada para cortar

o cabelo e assim ter uma grande audiência atenta às suas histórias. Naquele dia foi a meio da manhã,
quando a maioria dos homens estaria no trabalho. Ainda assim, a notícia de que o jovem Jack Novak
estava em casa tinha corrido depressa e os anciãos de Antioch apinharam-se na Barbearia Central.

Jack precisava mais de fugir de casa do que de cortar o cabelo. O seu comboio chegara no dia anterior
e já o irritava o modo como a mãe cacarejava atrás dele e lhe fazia as refeições preferidas como se
tivesse falhado um golo. Mas irritar-se-ia porquê? Não ansiara pelos carinhos da mãe em Inglaterra?

– Então, rapaz, estiveste em Schweinfurt?
Jack murmurou a sua resposta.
As expressões de espanto ecoaram pela barbearia e abafaram os resmungos de Jack. Não merecia

aquilo. Não era nenhum herói. Mister Noia aplicou aftershave nas faces de Jack e este desejou que ele
tivesse batido com mais força.

– Conta-nos tudo, filho.
O que podia ele dizer? Era seu dever assegurar aos que ficavam em casa que o trabalho árduo dos

soldados iria levar à vitória mais dia, menos dia, mas não podia mentir. Por cada nazi que abatiam,
outros dois apareciam para os enfrentar no dia seguinte.

– Tens sorte em estar vivo, jovem.
– Sorte? – Ainda que acreditasse na sorte, que não acreditava, teria sido sorte causar a morte do

melhor amigo?
Mister Noia retirou-lhe a toalha dos ombros.
– Lamento, senhores. Fica para outra vez. – Jack colocou vinte e cinco cêntimos na mão do barbeiro e

saiu.
Soprava um vento frio na Second Street e Jack segurou o boné da farda enquanto passava por El

Campanil Theater. Era demasiado cedo para uma sessão de cinema. Não seria fantástico afundar-se numa
cadeira da ornamentada sala, sozinho no escuro com Bob Hope e Bing Crosby e Dorothy Lamour numa
estrada para lado nenhum9?

Olhou para os dois lados antes de atravessar, ainda pouco habituado ao facto de haver tão poucos
automóveis na baixa. Viu até um cavalo atado frente ao Palace Drugs. Subiu a G Street.

O que fazia tanta gente pela baixa? Era preciso cumprimentar cada um com um aceno de cabeça e um
alegre «bom dia». Não podia deixar que corressem rumores sobre o filho do meio do pastor Novak, que
fora sempre um rapaz tão simpático.

Alguns queriam conversar, mas Jack argumentava que estava com pressa. Sim, com pressa de sair dali.
A porta da Della’s Dress Shop escancarou-se. Uma jovem saiu a correr e esbarrou contra Jack. Ele

apanhou-a pelos cotovelos.
– Ei, atenção.
– Desculpe. Oh, Jack, olá. Ouvi dizer que estavas em casa.



Jack sorriu. Era Helen Carlisle, a filha do Dr. Jamison, que pertencia ao grupo de amigos de Walt e
tinha propensão para acidentes.

– Onde vais com tanta pressa?
– Oh, tenho de ir buscar o Jay-Jay a casa da minha irmã e passar pelo banco e pela estação de correios

antes do almoço. – O vento empurrou-lhe umas quantas madeixas de cabelo para o rosto e ela prendeu-as
debaixo do chapéu.

– Jay-Jay… como está o teu bebé?
– Já não é assim tão bebé. Tem vinte e um meses e é lindo.
– Tenho a certeza que sim. E tu, como tens passado? – O marido de Helen, Jim, havia sido morto na

batalha de Guadalcanal um ano antes.
– Mantenho-me ocupada. – Mostrou-lhe um sorriso trémulo. – Tenho duas reuniões esta tarde. Não era

para ajudar hoje na butique. Oh, estou capaz de estrangular a Jeannie Llewellyn.
– Então? – Jack não se importava de ouvir as histórias dela desde que não tivesse de contar as suas.
– Trabalhámos até tarde toda a semana para fazer um vestido para ela, usámos toda a seda que

tínhamos. Insistiu que precisava do vestido para sexta-feira… insistiu. Bem, hoje era a última prova, e
servia-lhe na perfeição, mas ela decidiu que o azul não lhe ficava bem e que iria levar um vestido
vermelho que tinha comprado em São Francisco… no mercado negro, de certeza. Tanto trabalho para
nada. Mistress Carlisle nem lhe vai levar dinheiro, não quer problemas com os Llewellyn. Espero que
alguém o compre. – Helen apontou para a montra. – Bem, tenho de ir. Vejo-te por aí.

Jack murmurou qualquer coisa, mas não conseguia tirar os olhos do vestido de noite exposto na montra,
por causa do deslumbrante tom de azul, a mesma cor dos olhos de Ruth Doherty. Conseguia imaginá-la
naquele vestido, mas não queria fazê-lo. Nunca a vira num vestido de noite ou com roupas civis. Alguma
vez se teria embonecado? Em toda a sua vida?

Uma sensação desagradável latejou na sua barriga. Qualquer rapariga que tivesse de vender beijos
para comprar comida não teria dinheiro para vestidos finos.

Jack encostou a testa ao vidro frio. O que sabia ele da pobreza? Sim, os Novak tinham passado por
dificuldades durante a Grande Depressão, mas nunca lhes faltara uma refeição. A Ruth, por seu lado,
sabia o que era a fome e fizera o que considerara necessário pela sua família. Sim, era uma ideia
estúpida e errada, mas ela só tinha treze anos.

Afastou-se do vidro e desceu a rua. Treze? A mesma idade que ele tinha quando vendera viagens no
biplano do avô. Estúpido e errado, e nem sequer o fizera por uma causa nobre.

Teria mantido o negócio durante dois anos? Claro, mas por azar fora apanhado. Ruth só o fora quando
aquelas três ratazanas a prenderam no beco.

Jack virou a esquina para a rua dos seus pais. Conseguia ainda ver Ruth esmagada na relva pela sua
raiva, pelo seu orgulho, pela sua retidão. Ela não precisava de confrontação, já não estava a pecar. E não
necessitava de castigo. Castigava-se a si própria e negava-se todo e qualquer pequeno luxo. Não
precisava da ajuda de Jack.

Contornou a casa e abriu a porta da garagem para encontrar a sua antiga Schwinn com os pneus cheios.
O pai devia estar a utilizá-la. As senhas de racionamento de um pastor para gasolina ilimitada não o
ajudavam em nada quando as estações de serviço não tinham gasolina.

Empurrou a bicicleta até ao relvado da frente. A mãe apareceu no alpendre a limpar as mãos ao
avental.

– Pensei ter-te ouvido. Onde vais?
– À quinta. – Não sabia até o dizer. O avô Novak nunca fazia alarido.
– Oh, ainda bem. Os teus avós vão gostar de te ver. Diverte-te.



Jack acenou por cima do ombro. Diversão? Que objetivo ignóbil. Charlie percebera tudo. Jack adorava
o jogo com Ruth, o desafio – sim, a manipulação.

Quando chegou à A Street, virou à direita. Ruth dissera-lhe desde o início que não queria namorar, que
detestava beijar, que não podia amá-lo, mas não, ele estava convencido que iria fazê-la mudar de ideias.
Porquê? Por ser um tipo tão bom? Sim, como podia ela resistir?

Bateu com o punho no guiador e fez a bicicleta estremecer. Orgulho! Só interessava aquilo que Jack
queria, não o que Ruth desejava, o que ela precisava. Bonita coisa a que ele chamava amor.

Lutando contra o vento, Jack pedalou com força pela A Street, descendo a Lone Tree Way, passando
por quintas e ranchos e colinas ondulantes. Apesar do ar frio, suou por baixo do blusão de voo. Se ao
menos o seu orgulho desaparecesse com aquele suor.

Deixou cair a bicicleta com estrépito ao lado do celeiro e entrou. Lá dentro, o avô escovava a maldita
burra do Winchell.

– Ponha-me a trabalhar.
Apesar de nem ter sido cumprimentado, o avô atirou uma forquilha a Jack.
– Os estábulos precisam de ser limpos.
Jack pendurou o blusão num prego, enrolou as mangas e começou a trabalhar com afinco. Em silêncio,

limpou estábulo atrás de estábulo. O cheiro da amónia fazia-lhe arder os olhos, mas o seu orgulho tinha
um odor mais nauseabundo. Limpou o suor do bigode, despiu a camisa e aplicou-se com mais vigor.

– Ainda bem que trouxeste esta menina – comentou o avô. – Os coiotes têm andado a comer as
galinhas. Nada como um burro para afastar os coiotes.

Jack resmoneou. Não havia jantares de galinha suficientes que o compensassem por ter acartado aquele
animal.

– As coisas não estão a correr bem por lá? – perguntou o avô.
– Não, nem por isso.
O avô grunhiu.
– Precisamos da escolta dos caças até aos alvos. Têm morrido demasiados homens bons. Um

desperdício… uma porcaria de um desperdício. – A forquilha embateu em madeira. Jack colocou-a ao
ombro e avançou para o último estábulo. Pela primeira vez na sua vida, desejava mais estrume.

– Vieste para ficar?
– Não. Tenho de voar, tenho de estar com os meus homens. Cometi um erro… um erro estúpido e

arrogante e paguei por ele. Mas é o que sei fazer, onde faço algum bem nesta porcaria de mundo.
– Ah, então percebeste.
Jack espetou a forquilha no monte e apoiou nela o cotovelo, ofegando.
– Percebi o quê?
– Que nasceste para seres um militar e não um pastor.
O orgulho de Jack devia situar-se no peito, porque foi aí que sentiu o murro.
– Eu… estarei pronto para o sacerdócio depois da guerra.
O avô deu uma cenoura a Sahara Sue.
– Porquê? Encontraste aquilo em que és bom. Algumas pessoas passam a vida inteira sem o descobrir.
Jack abriu e fechou a boca.
– Mas… mas…
– Mas aquele meu filho encheu-te a cabeça com a noção de que só se pode servir Deus num púlpito.

Tretas. – O avô aproximou-se dele e os seus olhos cor de avelã brilharam. – Não podemos todos ser
pastores. A própria Bíblia o diz. Alguém tem de cultivar a terra e construir as casas e cuidar dos doentes.
O teu irmão Walt… aquele rapaz nasceu para ser engenheiro, ninguém tem dúvidas disso. Utiliza os dons



que o bom Senhor lhe deu em causas nobres. E tu também. Não achas que precisamos de homens devotos
nas quintas, na Boeing Aircraft, ou na tua base aérea?

A mente de Jack rodopiava ao olhar para o avô no seu fato-macaco, casaco puído e chapéu amarrotado
sobre o cabelo grisalho.

– Sim, mas…
– Jack Novak, tens o mesmo nome do teu pai, mas não tens de ter a mesma profissão que ele. Deus tem

um objetivo para ti, meu rapaz, e tu já o encontraste. Agora sê um homem e confia no caminho que Deus
te deu, não no do teu pai.

Jack nunca antes ouvira o avô fazer discursos longos. Nunca. Conseguiria Jack seguir o conselho do
avô? Poderia abandonar o sacerdócio e prosseguir uma carreira militar?

Seria isso um fracasso? Ou uma vitória?

9 Referência a uma série de filmes protagonizada pelo trio cujo título era sempre «Road to…» (N. da T.)
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Aérodromo Bowman
Segunda-feira, 13 de dezembro de 1943

Ruth trepou a parede e saltou para o outro lado. Pela primeira vez, aterrou de pé. Prosseguiu a correr,
deitou-se de barriga no chão e deslizou por baixo da rede de camuflagem. Quando fossem acampar dali a
algumas semanas, teriam de se esquivar de fogo real, por isso Ruth baixou bem a cabeça.

– Traseiro para baixo, Doherty. Arrancam-lho a tiro.
Fez uma careta e obedeceu. Livre da rede, levantou-se e correu até à meta.
O sargento parou o cronómetro.
– Melhor. Tirou três segundos ao tempo de ontem.
Ruth apoiou as mãos nos joelhos e ofegou.
– Hoje não caí.
– Ao menos isso. – Olhou para a prancheta. – La Rue, é a seguir.
Dottie partiu como uma flecha. Tanta cantoria devia fortalecer-lhe os pulmões.
– Bom trabalho, Ruthie.
Sorriu a May por cima do ombro.
– Tu foste melhor.
– Eu sou pequena e seca.
– E estás a ficar bastante forte.
May abriu um sorriso largo e flexionou o bicípite.
– Pareço a Rosie the Riveter10, não é? O Charlie vai ficar surpreendido quando voltar.
Ruth fez de conta estar demasiado cansada para responder. O nome de Charlie não aparecera nas listas

de prisioneiros de guerra, mas como os evadidos demoravam meses a regressar a Inglaterra, a esperança
de May era artificialmente prolongada. Senhor, faz com que ela veja a verdade e permite que eu a ajude
quando isso acontecer.

– O seu melhor tempo de sempre, La Rue. – O sargento mandou as enfermeiras de volta para a caserna.
O duche nunca soube tão bem como em Bowman, onde a lama e o suor escorriam do corpo de Ruth

para o ralo. Enrolou a toalha em volta do corpo, tirou a touca da cabeça e sacudiu o cabelo.
No banco, Dottie amaciava os caracóis, cortados curtos para se livrar do verde.
– Devias deixar-me fazer-te uma permanente, Ruth. Seria bem mais fácil. A May não ficou gira?
Ruth não podia pagar uma permanente, mas a verdade era que May ficava adorável com o rosto

emoldurado por caracóis.
Depois de terem vestido as suas T-shirts das Forças Aéreas dos EUA e as calças cor de azeitona,

dirigiram-se para a messe para tomarem o pequeno-almoço e depois para o aeródromo, onde uma dúzia
de enfermeiras iria treinar no interior de um C-47.

Ruth entrou pela porta de carga na traseira do avião e sentiu o odor a metal oleaginoso. Quando
terminasse o curso, iria trabalhar num C-47 ou num C-54, um avião maior desenhado para voos
transoceânicos. Passou por armações de alumínio

na fuselagem tubular. À frente, uma porta dava para o compartimento do rádio e para o cockpit.
O instrutor, o primeiro-sargento Rawlinson, saudou-as com uma voz autoritária que contrastava com o



seu olhar afável. Ruth sentou-se num banco de lona ao lado de May e o seu joelho abanava de
antecipação.

Um C-47 acomodava vinte e quatro evacuados nas suas macas diretamente do campo de batalha e uma
equipa bem treinada podia carregar o avião em menos de dez minutos. O sargento Rawlinson alcançou
um saco de armazenamento no teto, deixou desenrolar uma fita e fixou-a a uma barra no chão. Depois
demonstrou como se inseriam as varas de uma maca nas correias.

As enfermeiras dividiram-se em pares e Ruth e May receberam quatro macas que deveriam dispor em
beliche.

May esforçou-se para fazer passar uma vara na abertura superior.
– Entendo porque não aceitam enfermeiras mais baixas do que eu.
– E porque nos obrigam a fazer tanta ginástica. – Ruth passou a correia pela fivela. – Imagina um

homem de cem quilos nesta maca.
May gemeu.
– O exército aceita-os assim tão gordos?
– Apenas como oficiais. – O sargento Rawlinson inspecionou o trabalho das raparigas. – Mais

apertado.
Ruth gemeu e puxou a correia, mesmo enquanto ria da piada do sargento.
O instrutor subiu pela coxia.
– Tal como a tenente Jensen notou, a maca mais alta é difícil de alcançar. Reservem essas para os

evacuados que necessitarem de menos cuidados. Disponham os vossos doentes de modo a que tudo o que
necessitar de atenção durante o voo fique virado para a coxia; feridas, tubos, talas, gesso. Coloquem os
homens com gessos pesados no fundo. Sim, é verdade que terão um enfermeiro convosco, assim como
pessoal de terra para ajudar a carregar e a descarregar, mas, em última análise, isso é responsabilidade
da enfermeira de voo.

Ruth e May guiaram a maca seguinte pela sua abertura à altura do peito.
– A rapidez é crucial. – O sargento Rawlinson desafivelou a correia de Norma Carpenter e obrigou a

bonita loura a começar de novo. – Podem ter de carregar o vosso avião perto de uma zona de combate e
ficar sob fogo. Podem ter de descarregar depois de uma queda ou amaragem. A vossa rapidez, a vossa
calma e a vossa eficiência serão a diferença entre a vida e a morte dos evacuados.

Norma fez uma expressão de pânico, mas Ruth sentiu um frémito. Fora para aquilo que se inscrevera.
May parou para recuperar o fôlego.

– Depois disto tudo, o voo vai parecer aborrecido.
– Não – contrariou Ruth. – Podemos usar pentotal de sódio. Isso será divertido.
– Divertido? Anestesiar os feridos?
– Sim. – Ruth recorreu a toda a sua força para apertar uma correia. – Se algum homem se meter

comigo, ameaço-o com pentotal de sódio.
– Já terminámos, sargento. – Dottie encontrava-se junto à maca mais baixa e fez um movimento circular

com o braço. – «Aqui vamos nós em direção ao azul.»
– Desmonte tudo e comece de novo. Mais rápido. Mais apertado.
– Mas quando podemos voar?
O sargento abanou a maca.
– Quando perceberem que isto é a Força Aérea do Exército e não a Marinha. Não quero camas

suspensas de bordo.
Dottie fez beicinho e saltou para o chão.
– Queria usar o meu subsídio aéreo para comprar as prendas de Natal.



Subsídio aéreo. Ruth suspirou. Tinha de voar quarenta horas por mês para o receber, por isso a tia
Pauline só receberia um cheque mais avultado depois de janeiro. Uma das pontas da maca escorregou-lhe
das mãos e caiu com estrépito.

O sargento Rawlinson fitou-a com um olhar severo.
– Desculpe, sargento – pediu Ruth. – O evacuado estava em choque. Tive de lhe colocar a cabeça para

baixo na posição de Trendelenburg.
O sargento riu e virou-se.
– Mulheres no exército… quem terá tido esta bela ideia?
Ruth sorriu, mas May suspirou.
– Espero que possamos voar em breve. Ainda te lembras, Ruth? Não foi fantástico?
A pergunta foi como um murro no peito. A sua recordação de voar estava associada às suas

recordações de Jack, mas todos os pensamentos sobre ele atiravam-na de volta para a relva no nevoeiro.
– Quem me dera voar de novo e escapar aos dias cinzentos.
– Ainda te recordas dessa conversa sobre os dias cinzentos? – perguntou May em voz baixa. – Foi no

quatro de julho, creio.
Ruth anuiu e torceu a correia. Ainda conseguia ver Jack estendido no cobertor, incitando-a a aceitar o

presunto e o queixo, a dizer o seu nome e a aceitar a sua amizade. O peito doía-lhe de saudades, sabendo
que ele não sentia nem um bocadinho a sua falta.

May enrugou a testa. A negação protegia-a da dor, mas não da preocupação.
Ruth ajoelhou-se para inserir a maca inferior.
– Não podemos fugir destes dias cinzentos, pois não?
– Não, não podemos.
– O quê? Não vais fazer um discurso sobre como as orações afastam as nuvens escuras?
May franziu o sobrolho, as suas mãos envoltas na vara forrada com lona.
– Bem, não. A oração faz-te pairar sobre o cinzento. Nem sempre o faz desaparecer.
A cabeça de Ruth rodopiou. Ao longo da sua vida, todas as suas orações tinham sido para pedir a Deus

que lhe resolvesse os problemas, que a arrancasse dos vales tenebrosos. Disse o verso na sua cabeça,
depois ouviu-o como se pela primeira vez: Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei
medo porque Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me confiança.

Deus nunca prometera tirá-la dos vales tenebrosos, mas sim estar com ela, guiá-la e confortá-la no vale
tenebroso.

Oh, meu Deus. A oração de Ruth ficou por ali. Não confiava em Deus porque achava que Ele a tinha
abandonado. Mas isso não era verdade. Fora ela que o rejeitara. Meu Deus, perdoa-me.

May abanou-a.
– Ruth? Prendeste o teu cinto.
Ruth estava de facto bem segura. Soltou uma pequena gargalhada trémula e coçou uma comichão na

face. Notou que ficou com o dedo molhado. Limpou-o a um lenço e enxugou os olhos. Tantos anos sem
verter uma única lágrima e agora parecia uma fonte.

– Muito bem. A aula terminou – anunciou o sargento Rawlinson.
Enquanto saía do avião, Ruth mantinha a cabeça baixa para esconder qualquer vermelhidão nos olhos,

todavia, uma qualquer agitação no solo fê-la olhar para cima. A enfermeira-chefe, a tenente Erma
Shepard, aproximava-se com uma lista na mão. A 815.ª ETEMA era composta por quatro aviões, cada
um com um cirurgião de voo e seis pares de enfermeiras e sargentos-enfermeiros. Naquele dia ficariam a
saber quem eram os seus parceiros.

– A tenente Norma Carpenter fará equipa com o sargento Michael Dugan. A tenente Ruth Doherty irá



trabalhar com o sargento William Burns.
Ruth já nem conseguiu ouvir o resto dos nomes da lista. O Burnsey? Ia fazer equipa com o Burnsey?
Assim que a enfermeira-chefe terminou, um soldado distribuiu o correio, mas a tenente Shepard

dirigiu-se para o edifício das salas de aula. Ruth estugou o passo para a apanhar e fez continência.
– Tenente Shepard? Entreguei um pedido para não trabalhar com o sargento Burns.
A enfermeira-chefe brindou-a com um sorriso maternal. Era dona de uns amáveis olhos castanhos e de

um nariz afiado com narinas finas como ranhuras.
– Foi por isso que vos juntei.
Ruth ficou de boca escancarada. A enfermeira-chefe riu.
– Toda a gente queria trabalhar com ele, com boas razões. Ele distinguiu-se como um excelente

técnico, o melhor. Mas também é atraente e popular e, para manter o profissionalismo, coloquei-o a
trabalhar com a única pessoa da esquadra que não se deixa cativar pelos seus encantos: a Ruth.

Ruth não conseguia fechar a boca. Não conseguia dizer porque não queria trabalhar com ele, porque
era incapaz de formar as palavras. Ele nunca dissera nada indelicado, nunca lhe tocara, nunca a
convidara para sair. Apenas a deixava nervosa.

– Deve haver alguém…
– Não. Não viu já como as raparigas se comportam perto dele? Consigo terei a certeza de que não

haverá rebaldarias. – A sua boca desenhou uma linha semelhante às narinas.
– Mas…
– A minha decisão está tomada. Agora vamos dar-nos todos bem, não vamos?
Ruth reconhecia uma ordem quando a ouvia.
– Sim, ma’am.
A tenente Shepard afastou-se e Ruth encaminhou-se para o grupo junto ao C-47. May foi ter com ela a

meio do caminho. Vinha pálida.
– Recebi uma carta do Jack.
– Jack? – O nome tinha um sabor estranho na boca de Ruth.
– Dei-lhe o meu endereço e pedi-lhe que me contactasse, caso soubesse de alguma coisa. Lê.
Ruth hesitou, mas não tinha escolha. Sentiu-se tonta ao ver a caligrafia firme de Jack com as confiantes

maiúsculas. Preparou-se para escutar a voz dele na sua cabeça.

30 de novembro de 1943
Querida May,
adiei o envio desta carta o máximo que pude, pois sei que ainda alimentavas esperanças de que
o Charlie regressasse.

Recebemos hoje uma lista de prisioneiros de guerra contendo mais nomes de homens
desaparecidos na missão de Schweinfurt. O nome do Charlie não estava entre eles. May,
lamento muito, mas nenhum dos homens da sua tripulação apareceu em qualquer lista. Embora
os homens devam ser oficialmente dados como desaparecidos em combate, a Oitava Força
Aérea tem contactado as suas famílias. Dadas as circunstâncias, temos a certeza de que toda a
tripulação morreu em ação.

Por favor, aceita as minhas condolências. Conheci o Charlie durante três anos e nunca o vi
tão feliz como quando estava contigo. Espero que saibas o quanto ele te amava e o quanto
tornaste a vida dele mais rica. Confortemo-nos sabendo que ele está com o Senhor que tanto
amava e servia.



Ruth sentiu o coração pesado, tão pesado que se admirava que ainda batesse. Iria May aceitar a
declaração de Jack?

O rosto de May parecia esculpido em mármore, o queixo elevado, os olhos secos.
– Bem, é definitivo. Eu estava errada. Vamos, Ruth. Ainda chegamos atrasadas às aulas.

10 Ícone cultural dos Estados Unidos que representava as mulheres que trabalhavam nas fábricas durante a guerra e que mais tarde se
tornou famoso num cartaz. (N. da T.)
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Antioch
Domingo, 19 de dezembro de 1943

Sentado de pernas cruzadas na areia, sob a ténue luz do amanhecer, Jack contemplava a água verde-
acinzentada da enseada. O rio San Joaquin vinha de oeste das Sierras, atravessava Stockton e passava em
Antioch, juntando-se ao rio Sacramento em Pittsburg e desaguando depois na baía de São Francisco.

Jack conhecia o odor, as correntes e as marés, mas não nadara no rio nem em lado nenhum desde que
fora arrancado semi -inconsciente das suas garras por um pescador português. Depois disso, nas festas de
praia ele limitava-se a atiçar a fogueira, a entreter os convidados e a fazer olhinhos às raparigas. O seu
medo da água tinha pouca repercussão na sua vida. Até Schweinfurt.

Inclinou-se para a frente e deixou que o líquido frio lhe molhasse os dedos. Uma coisa tão inócua, a
água, mas era ela que dava a vida e a tirava.

Estremeceu. Nunca se considerara um cobarde, mas apenas um cobarde arriscava a vida de centenas de
homens para não ter de enfrentar o seu medo.

Jack mergulhou ambas as mãos na água e enterrou-as na areia firme, fechando os punhos. A terra
manchou a água, tal como o orgulho havia manchado o seu discernimento em Schweinfurt. O medo tinha
sido a faísca que acendera a decisão fatal, mas o orgulho alimentara-a. Acreditara que conseguiria.
Nunca antes tinha falhado.

És demasiado bom, Jack. É esse o teu problema. Charlie tinha razão. Mesmo no seminário, quando
Jack deveria ter chumbado, conseguira sempre safar-se recorrendo ao seu charme e escapando-se ao
trabalho árduo.

Não era que não confiasse em Deus, mas nunca tivera de o fazer.
Jack passou as mãos molhadas pelo rosto e pelo cabelo.
– Senhor, perdoa-me. Confiei em mim mais do que em ti. Por favor, não deixes que a morte do Charlie

seja em vão. Ajuda-me a pôr de lado este orgulho e a confiar em ti.
O perdão de Deus não tardou a aquecê-lo mais do que o pálido sol da manhã, mas ainda tinha um longo

caminho a percorrer. O pecado do orgulho possuía centenas de tentáculos espalhados bem fundo na sua
alma.

Caminhou até casa passando por ruas quase desertas, não fosse pelos rapazes a atirarem o Ledger para
os relvados e por Mister Fortner na sua carrinha do leite puxada por cavalos. Já em casa, Jack tomou
banho, vestiu a farda para ir à igreja e juntou-se à família na cozinha.

Os seus irmãos e futura cunhada haviam chegado no dia anterior.
A mãe sorriu por cima do ombro enquanto batia ovos.
– Bom dia, querido. Puxa uma cadeira e senta-te onde puderes.
– Bom dia a todos. – Jack lá arranjou um espaço. O pai, Ray, Walt e Allie encontravam-se sentados em

redor de uma mesa cheia com biscoitos, compota e ovos da quinta do avô. Pela primeira vez em semanas,
Jack sentia-se com fome.

Walt sorriu-lhe do outro lado da mesa.
– Guardámos metade de uma salsicha para ti.
– Não – disse Ray. – Eu já a comi.



A mãe ralhou.
– Que disparate. Há aqui mais. Sim, é verdade que gastei todas as senhas de racionamento, mas queria

que o vosso primeiro pequeno-almoço juntos fosse especial.
Jack alistara-se no Air Corps em 1940 e Ray e Walt não tardaram a segui-lo. O treino obrigara-os a

andar por todo o país e depois Jack e Walt foram para o estrangeiro. A família não se sentava toda sob o
mesmo teto há três anos.

Jack observou o irmão mais velho, sentado ao seu lado. Ray ainda exibia a divisa de alferes pois não
tinha experiência de combate. Em 1940, o Air Corps precisara urgentemente de instrutores e recrutara
membros de cada curso para ensinar o próximo. Ray não se importara de aceitar. O seu trabalho como
instrutor de voo nunca lhe traria grandes promoções, mas Ray não queria saber dessas coisas.

– Então, Ray – começou o pai. – Tens conhecido raparigas simpáticas no Texas?
Jack estremeceu e meteu um pedaço de salsicha na boca.
– Não tenho procurado. – Ray demorara a recuperar do seu segundo noivado.
– Espera que Deus irá mandar-te a mulher certa. – Walt estava com bom aspeto.
Perdera até o hábito nervoso de afastar o caracol negro da testa. Jack tentou não olhar enquanto Walt

usava o gancho prateado no braço direito para segurar o garfo com a salsicha enquanto a cortava. Ao
início, Walt não quisera saber da prótese, mas nas suas últimas cartas descrevia as tarefas que o braço
artificial lhe permitia fazer. Como engenheiro que era, via-o como um brinquedo divertido.

Jack deu uma pequena cotovelada a Ray.
– Se o feioso do nosso irmão mais novo consegue encontrar alguém, tu também conseguirás. – Mostrou

um esgar a Walt que não ficou sem resposta.
– Ah, estou a ver onde aprendeste a arreliar os outros, Walt. – Aquelas eram as primeiras palavras que,

naquela manhã, saíam da boca de Allie Miller. Jack olhava para ela e via uma bibliotecária deprimida,
uma rapariga que não virava cabeças, mas tinha uns bonitos olhos verdes que encantavam Walt.

– Ei, Allie – disse Walt. – Conta a história da tua chegada a Seattle.
Ela fulminou-o com o olhar.
Jack sorriu e mordeu uma bolacha. Afinal havia algum fogo naquela cara formal.
– Vá lá, querida. O Jack ainda não ouviu. Não podia contar-lhe por carta. Perde a graça se ele não vir

como és correta e educada.
Allie virou-se para Jack com um brilho nos olhos.
– Ele contou-te que me deixou sozinha na estação de comboios?
O sorriso de Jack cresceu. Inclinou-se para a frente e mostrou a Allie o seu olhar mais complacente.
– Não posso acreditar. Que grande idiota.
Walt riu.
– Ei, eu tinha de trabalhar. Mandei um táxi.
Jack franziu o sobrolho e abanou a cabeça.
– Inacreditável, inacreditável. Por favor, continua.
Allie sorriu de um irmão para o outro.
– Inacreditável. Concordo. Bem, o Bill Perkins era um dos camaradas de tripulação de Walt e a família

dele ofereceu-se para me arrendar um quarto. Quando cheguei à casa, fui recebida por um casal ao qual
agradeci profusamente pela sua hospitalidade. Convidaram-me a entrar, serviram-me chá, mas pareciam
constrangidos, o que me deixou nervosa.

Walt mergulhou a colher na compota de morango.
– E quando ela está nervosa, fala muito e depressa.
– Pois é. Disse-lhes que Seattle era uma cidade bonita, que me sentia muito feliz por estar ali, por



trabalhar na Boeing e por voltar a ver o meu noivo. Depois olhei pela janela e vi o Walt passar, mas ele
ia para a casa do outro lado da rua. Por isso olhei para o endereço que o Walt me dera… número
quarenta e dois ou seria o quarenta e três?

– Sabes como agora a minha caligrafia é terrível – comentou o Walt.
Jack anuiu. Pobre rapariga. Por certo teria ficado mortificada. Allie corou, mas logo em seguida sorriu.
– É que eu apresentei-me ao casal mas não lhes perguntei o nome. Aquelas simpáticas pessoas

receberam uma completa estranha.
Toda a família riu. Incluindo Allie, e qualquer rapariga que soubesse rir de si própria tinha o aval de

Jack.
Walt pegou nas mãos da noiva.
– Dia seis de maio… já decidimos a data.
– Parabéns. – Depois Jack apontou para Allie. – Isto era para ele, não para ti. Já sei o que te vai

calhar.
– Eu também, e não poderia estar mais feliz.
Jack sorriu então para Walt.
– Não te saíste nada mal, miúdo.
Meia hora mais tarde, Jack estava sentado entre os irmãos, partilhando um hinário com Ray enquanto a

mãe tocava cânticos de Natal no órgão.
Depois o pai deu início ao sermão com todos os maneirismos e entoações que Jack praticara frente ao

espelho da casa de banho quando rapaz. Os professores do seminário elogiavam a sua maneira de falar
mas não as suas mensagens.

Jack mudou de posição no banco da igreja. Os dotes oratórios não faziam dele um bom pastor. Aos
seus sermões faltava profundidade, originalidade e compreensão, e ele sabia-o mesmo quando os
escrevia. Todavia, os sermões não eram a sua única falha no sacerdócio. Os pastores deviam ser calmos
e fortes em situações críticas e oferecer o consolo das Escrituras. Jack enfrentara quatro crises no ano
anterior e falhara em todas.

A primeira acontecera no Texas, com Ray, quando Dolores terminou o noivado. Jack atrapalhara-se, as
suas palavras misturando-se com a antipatia a Dolores. Depois estivera no hospital com Walt quando
este vira o coto pela primeira vez. E novamente se atrapalhara.

Também não fizera muito melhor ao dar a notícia da morte de Charlie a May. Ela nem sequer
acreditara. Ainda bem que Ruth estava lá para ajudar May – e para o ajudar a ele.

Jack fechou os olhos, recordando-se do seu pior fracasso, mas não conseguia afastar a imagem de Ruth
vergada sob a sua condenação. Condenação? Um bom pastor teria oferecido compaixão e perdão.

Apertou a Bíblia no colo. Conseguia ouvir o pai dizer-lhe que só precisava de se aplicar mais. É isso,
Senhor? Sou desobediente ao teu chamamento? Preciso de aceitar a tua vontade e aplicar-me mais?

Depois as palavras do avô ecoaram mais alto, dizendo-lhe que estava destinado à vida militar, não ao
sacerdócio. Ou é isso, Senhor? O orgulho está a obrigar-me a manter um objetivo que nunca foi a tua
vontade para mim?

Jack olhou para o pai no púlpito e para o avô na fila de bancos à sua frente, ambos homens devotos que
o amavam. Qual deles teria razão?

Só Deus sabia a resposta. Senhor, ajuda-me a seguir a tua vontade… não a do meu pai, não a do meu
avô, não a minha… apenas a tua.
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Aeródromo Bowman
Quarta-feira, 22 de dezembro de 1943

Ruth compôs a mochila que trazia às costas já doridas.
– Lembra-me porque nos candidatámos no verão para podermos fazer uma semana de campo em

dezembro – sussurrou a May.
– Foi pelo glamour.
Ruth mordeu a língua para não rir. Estava de camuflado, tinha o cabelo penteado em duas pequenas

tranças sob o capacete, estava imunda e cheirava mal. Nunca estivera menos glamorosa.
– Quanto tempo faltará? – May tinha os caracóis colados à testa.
– Se olhar para o relógio, o sargento Sadismo vai obrigar-me a correr oitenta quilómetros.
Pelo canto do olho, Ruth viu o sargento Sanderson avançar ao lado. A sua gritaria já era má o

suficiente, mas fazê-la de um jipe? A alcunha assentava-lhe bem.
– Pelo menos, já estamos quase a meio.
– Só a meio? – May elevou a voz. – Pensei que já tínhamos feito pelo menos dez quilómetros.
– Não, o acampamento – sussurrou. – É quinta-feira. Ao meio-dia já fizemos metade.
– Doherty! Jensen!
Oh, não. Ruth e May entreolharam-se.
O sargento Sanderson debruçou-se sobre o volante do jipe.
– Calem a matraca. Não aprenderam a lição? Isto não é uma festa. Acham que isto é uma festa?
– Não, sir.
– Venham aqui e encham vinte. – Apontou para uma poça de lama ao lado do jipe.
As restantes enfermeiras continuaram a marchar. Já sabiam como era. Ruth e May saíram da formação e

tiraram as mochilas.
– Com as mochilas – ladrou. – Isto não é as escoteiras. Pensam que estão nas escoteiras?
– Não, sir.
Ruth pôs a mochila às costas. Sem o demonstrar, procurou um local seco para apoiar as mãos. Não

encontrou. O sargento gritou a contagem. Cada flexão enterrava cada vez mais os dedos de Ruth na lama
pegajosa. Às dez, os seus braços ardiam, às quinze tremiam, às dezoito pareciam gelatina.

O sargento Sanderson embalou o motor do jipe. Os pneus fizeram saltar lama para o rosto de Ruth. Esta
fechou os olhos para travar o ardor e cuspiu lama. Fosse como fosse, não ia permitir que aquele homem a
impedisse de atingir o seu objetivo.

– Vinte.
Ruth gemeu, pôs-se de joelhos e limpou as mãos e a cara.
– Agora, fechem as matracas. Se querem conversar, deixem a Força Aérea do Exército e regressem à

cozinha, onde pertencem. Isto não é um clube de tricô. Acham que isto é um clube de tricô?
– Não, sir. – Ruth mordeu o lábio enlameado para não rir. O castigo por rir era pior do que o castigo

por conversar.
– Querem entrar no mundo dos homens, pois então façam as coisas como os homens. – Proferiu

algumas imprecações para que ficasse claro. – Vejam como ficaram para trás. Vá, mexam-se.



– Sim, sir. – As raparigas correram para se juntar às outras. O jipe passou e encheu-lhes os camuflados
de lama.

Ruth esperou até o sargento estar longe o suficiente para não as ouvir.
– Isto não é glamoroso. Vocês acham que isto é glamoroso?
May conteve o riso.
– Cala a matraca.
Quando chegaram à formação, as enfermeiras já estavam a chegar ao local onde montariam

acampamento. Cem mulheres das quatro esquadrilhas em Bowman estavam entregues a si mesmas na
vastidão imensa do Kentucky. Antes de poderem sentar-se a comer as rações «K» tinham de cavar
«instalações sanitárias» e abrir trincheiras. Na noite anterior, o lançamento de foguetes havia simulado
um ataque inimigo, enviando as enfermeiras para as trincheiras e depois obrigara-as a uma retirada.

Dottie atarraxou a cabeça de aço de uma pá ao cabo.
– Pouco me importa o que o sargento Sadismo diz. Ainda bem que fui escoteira. Estou habituada ao

trabalho árduo ao ar livre.
Ruth colocou o pé sobre a cabeça da sua pá e enterrou-a com força na terra.
– Ainda bem que cresci num bairro pobre. Estou habituada à sujidade e ao mau cheiro.
– Ainda bem que sou órfã. Estou habituada a não ser estimada ou reconhecida. – May fingiu um soluço,

o que fez Ruth rir.
Dottie espetou a sua pá na terra.
– Não entendo porque não podemos acampar com os sargentos-enfermeiros. Não me importava nada de

ter aqui músculos masculinos fortes para me ajudarem.
May sorriu.
– Então já viste os méritos do Rosenberg?
– O Rosie? – Dottie revirou os olhos. – Nunca faria parte do meu elenco.
– Oh, mas ele é simpático – contrapôs Ruth. – E vocês são a equipa mais rápida da esquadra.
– Preferia o Burnsey. E ninguém te pode culpar por ires tão devagar? Eu também aproveitaria ao

máximo cada minuto com ele.
– Não é esse o problema, acredita. – Ruth rangeu os dentes.
Eram a equipa mais lenta da esquadrilha porque o sargento interferia nas tarefas de Ruth e

negligenciava as suas. Era mais fácil trabalhar com um homem que detestava acatar ordens de uma
mulher do que com um que usava o cavalheirismo para esconder a condescendência. Quando se queixou à
tenente Shepard, a enfermeira-chefe torceu o seu afiado nariz e disse: «Se cumprisse as suas funções a
tempo, ele não teria de ajudar.» Em todos os anos de enfermagem, Ruth nunca tivera dificuldade em
realizar as suas tarefas a tempo.

– Não entendo porque não gostas dele. É bem giro.
– Dottie, já falámos sobre isso – insistiu May.
– Sim, sim, eu sei. Distância profissional. – Compôs o capacete e acrescentou-lhe mais umas dedadas.

– Temos de vos arranjar umas saídas.
– Nem pensar. – Ruth atirou uma pazada de terra para trás.
– Porque não? Deixaram namorados em Inglaterra?
Ruth mostrou-lhe um olhar ansioso e abanou a cabeça para lhe dizer que mudasse de assunto. Não

resultou.
– E tu, May? Deixaste algum rapaz?
May continuava a cavar, a testa enrugada sob a sujidade.
– O meu namorado era oficial de artilharia. Morreu quando o seu B-17 foi abatido sobre Schweinfurt.



Ruth sentiu como se alguém lhe tivesse batido no peito com a própria pá. Desde que a carta de Jack
chegara, May não voltara a falar de Charlie. Nem uma palavra, nem uma lágrima, nem sequer uma
mudança de humor.

– Oh, não. – O rosto de Dottie ficou tão pálido quanto o de May. – Lamento. É o dia a que chamam
«quinta-feira negra», não é?

Ruth anuiu. Bem negra.
– Tu também? – perguntou Dottie a Ruth numa voz que mal se ouvia.
– Não. – Franziu o sobrolho e empurrou uma pedra para fora da trincheira.
Jack ainda estaria vivo ou teria sido morto no dia seguinte a ter escrito aquela carta? Teria terminado a

sua comissão e conseguido a promoção? Estaria ainda desfeito e consumido pela culpa pela morte de
Charlie?

– Então…? – indagou Dottie.
Ruth queria dar-lhe a resposta padrão que dera a vários médicos e membros da tripulação do C-47 no

último mês, que não namorava, mas parecia incompleta, quase desonesta. Não namorara Jack, mas
haviam tido algo especial.

– Tivemos uma discussão terrível.
– Hmm. – Dottie continuou a cavar. – Culpa de quem?
– Minha – respondeu Ruth ao mesmo tempo que May dizia: – Dele.
– O quê? – Ruth fitou a amiga. – Fui eu quem agiu mal.
– Não. – May levantou a cabeça. – Deus perdoou-te. Porque não pode o Jack fazer o mesmo? Será que

ele pensa que é melhor do que Deus?
Ruth deixou cair o queixo.
– Eu acho que sim. É orgulhoso, aquele Jack Novak. Sempre se achou superior ao Charlie, pensava que

era melhor, mas quem poderia ser melhor do que o Charlie, o doce, amável e atencioso Charlie? – Calou-
se.

A pá caiu das mãos de Ruth. Nunca antes vira May em tal estado. Os seus olhos eram punhais
prateados.

– Depois o Jack pensou ter encontrado uma rapariga digna dele, mas não! Tu não cumprias os seus
grandiosos padrões, por isso gritou contigo e insultou-te e abandonou-te.

Ruth abanou a cabeça. Não, a raiva dele tinha razão de ser.
– Nem sequer perguntou por ti. Deste conta? Na carta? Nem uma palavra sobre ti. Nem sequer quer

saber como estás, depois de te ter deixado desfeita. Notaste?
Ruth assentiu, os olhos marejados de lágrimas.
– E ainda o defendes? – As lágrimas abriam caminhos rosados nas faces empoeiradas de May.
– Eu… eu entendo porque…
May soltou um grito exasperado.
– Entendes que ele não te perdoe, porque também não consegues perdoar-te. Nem sequer acreditas que

Deus te perdoou.
– Sim, eu…
– Não, não acreditas. – May atirou a pá para a trincheira. – Se acreditasses, já te tinhas livrado dessa

vergonha. Jesus perdoou-te. Porque não fazes o mesmo? E porque não pode Jack perdoar-te também?
Os pensamentos de Ruth rodopiavam como um tornado. Nunca parara de pedir a Deus que a perdoasse,

uma e outra e outra vez, como se uma não chegasse. Porquê? Acreditaria que os seus pecados eram
demasiado grandes para Deus? Sabia que uma única gota do sangue de Cristo era suficiente para limpar
os pecados de toda a humanidade. Mesmo assim pensava que não era suficiente para ela.



Levou as mãos sujas à cara. Desculpa, Senhor. Acredito… acredito que me perdoaste. Acredito que
limpaste o meu pecado. Por favor, leva também a minha vergonha. Por favor, ajuda-me a confiar em
ti.

– May! Ruth! – sussurrou Dottie furiosamente. – O sargento Sadismo.
Ruth procurou a pá às apalpadelas, atirou-a para a trincheira e começou a cavar grandes pedaços de

terra. Depois de o jipe ter passado, atreveu-se a espreitar.
May estava com uma expressão aflita.
– Desculpa, Ruthie. Não sei o que me deu.
Pensou no grande abalo e acalmia na sua alma.
– Creio… creio que deve ter sido o Espírito Santo.
As sobrancelhas de May desapareceram sob o capacete e Ruth não pôde deixar de rir. May juntou-se a

ela naquele estranho e extasiado riso.
– Parem com os risinhos – gritou o sargento Sanderson. – Isto não é um salão de beleza. Acham que

isto é um salão de beleza?
– Não, sir!
Ruth mordeu os lábios, mas May estava tão engraçada com a sua face corada raiada de lama e lágrimas

que cedeu a enormes gargalhadas de alegria e perdão, que valiam inúmeras flexões.
– Tens razão. – Dottie cavou com energia, os seus olhos esbugalhados. – Nada de namoros para ti.
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Antioch
Sábado, 25 de dezembro de 1943

– Comportamento Cristão, de C. S. Lewis. – Ray folheou o pequeno livro. – Ainda não se consegue
encontrá-lo na América. Obrigado, Jack.

– De nada. – Sorriu ao ver o deleite nos rostos do pai e do irmão.
– Dois anos seguidos – disse o pai. – O Walt enviou-nos o Broadcast Talks o ano passado.
– Sim. – Jack ainda não o tinha lido.
Olhou em redor da sala. Walt debruçava-se sobre o livro ilustrado da Inglaterra e tentava chamar a

atenção de Allie para lhe mostrar os lugares onde tinha estado, mas Allie e a mãe estavam ocupadas a
desembrulhar porcelana inglesa de folhas velhas do jornal Stars and Stripes.

– Já ouviste as palestras dele na BBC? – quis saber Ray.
As palestras de quem? Ah, de C. S. Lewis. Jack compôs o casaco da farda.
– Ainda não. Os alemães têm-me mantido bastante ocupado.
– Claro. – O sorriso de Ray vacilou. – O que eu não daria para o ouvir.
Jack desviou o olhar, como se fascinado pela maneira como a mãe dobrava o papel de embrulho para

voltar a usá-lo no próximo ano. Ray nunca trocaria de lugar com ele, nem mesmo para ouvir o afamado
teólogo. Toda a sua vida Ray fugira de lutas. Era o último homem que Jack imaginaria a enfrentar a
Luftwaffe.

Jack tentou ignorar a ferroada na afirmação de Ray, não intencional, mas mesmo assim doía. Qualquer
pastor digno desse nome ouviria essas palestras e mergulharia nesses livros, não porque tivesse de o
fazer, mas por desejar fazê-lo.

– Aqui tens, Jack. Uma prenda da mãe e minha. Feliz Natal. – O pai entregou-lhe dois volumes
embrulhados em papel vermelho vincado por tantos anos de uso.

Livros. Grossos tomos teológicos que iriam ganhar pó na estante do quarto. Jack desembrulhou-os.
Lutero em alemão e Santo Agostinho em latim.

– Obrigado – disse, embora na sua mente latejassem as memórias de tentar compreender Santo
Agostinho, de adormecer a ler Lutero e de espreitar as traduções inglesas na biblioteca para não ter de
lidar com línguas estrangeiras e pensamentos profundos em simultâneo.

– Estive a ver os livros no teu quarto para ter algumas ideias. Fiquei surpreendido por teres tão
poucos. Sei que tinhas estes no seminário.

– Tinha pois.
Ray inclinou-se para o chão para endireitar a sua pilha de presentes.
– Pai, eu disse-lhe que ele vendeu os livros para ganhar dinheiro.
– Sim. – Vendera-os e assassinara-os, mas ali estavam eles, regressados dos mortos.
O pai soltou uma gargalhada.
– As ações pouco previdentes da juventude. Vais precisar deles como pastor.
– A menos que eu não pretenda ser pastor. – Jack susteve a respiração. Não fora sua intenção dizer

aquilo em voz alta.
O silêncio instalou-se. A testa da mãe enrugou-se enquanto alisava o papel. Um esgar aflorou ao rosto



de Walt e Ray fez-lhe um pequeno aceno de cabeça. Jack pensaria nisso mais tarde.
O pai mirou-o e Jack devolveu-lhe o olhar, firme e respeitosamente. Era igual ao pai em tantas coisas,

não apenas no nome, mas na personalidade e nos talentos. O pai riu.
– Não ser pastor? Mas que outra coisa poderias fazer?
Jack encolheu os ombros.
– Sou um bom piloto, um bom comandante. Podia seguir uma carreira militar.
– Carreira militar? – O pai sorriu olhando em redor da sala, mas toda a gente se furtou àquele olhar. –

Sempre o mesmo brincalhão. Serias capaz de desperdiçar três anos de educação no seminário?
Um murro no peito. O pai e a mãe tinham poupado para colocarem três filhos na Universidade da

Califórnia, depois dois deles no seminário, tudo durante a Grande Depressão.
– Não disse que o faria. Estou só a pensar nisso.
– A pensar nisso? – O pai inclinou-se para a frente nos joelhos e fitou Jack com o olhar intenso que

usava no púlpito. – É bom fazeres mais do que isso, filho. É melhor rezares sobre isso.
– E rezo.
– Ótimo. O Senhor irá mostrar-te como estás errado. Não é verdade, Edie?
A mãe levantou a cabeça dos papéis.
– Oh, John, por favor. É Natal.
O pai resmoneou, recostou-se na cadeira e apontou para o piano.
– Está bem. É Natal. Então, vamos a umas músicas de Natal. E que tal, Allie? O Walt diz que é uma

excelente pianista.
Os olhos da rapariga ficaram tão grandes quanto os pratos que tinha na mão.
– Vá lá, querida – disse Walt. – Vamos fazer o número que ensaiámos.
– Achas… achas que agora é uma boa altura?
– É a altura perfeita. – Walt agarrou na mão da noiva e conduziu-a até ao piano. – É uma canção nova

chamada «I’ll Be Home for Christmas».
Sim, perfeita. Jack sorriu. A canção iria recordar ao pai que devia agradecer por os seus filhos estarem

vivos, pouco importavam as suas escolhas profissionais.
Ao invés de um dueto tradicional, o par tocava com a mão esquerda de Walt e a direita de Allie, duas

pessoas como uma só. Com a mão livre, Allie embalava o que restava do braço direito de Walt. Os olhos
de Jack arderam e o seu nariz entupiu-se. Recordou-se do irmão no hospital, a sua voz rouca ao mesmo
tempo que afirmava que nenhuma mulher alguma vez o iria amar.

– Sabem que podem cantar – disse Walt com um esgar. – Isto não é nenhum concerto.
A família cantou. Toda a gente conhecia a canção, pois passava incessantemente na rádio, mas as suas

vozes soavam roucas e guturais.
Era Natal e Jack estava em casa, ao lado do piano cheio de bases de copos e fotografias dos irmãos.

Dali a quanto tempo voltariam a cantar todos em volta do piano? E voltariam a fazê-lo? Ray e Walt
estavam seguros. No ano seguinte, Walt e Allie estariam casados e Ray não tardaria a encontrar uma
esposa. Em breve, pequenos Novaks correriam pela casa.

Jack estaria ali para ver? Ou estaria congelado no tempo como um retrato a preto e branco?
Porque não? Charlie já estava congelado no tempo e Bill Chambers e Nate Silverberg e tantos, tantos

outros. Em Maryland, os De Groot passavam o primeiro Natal sem o filho mais novo e May Jensen ficara
privada do homem que amava.

E o que dizer de Ruth? Jack contemplou os seus presentes, poucos devido à escassez, mas Ruth não
teria nenhum. Que tipo de festas natalícias teria no Kentucky? Seria ainda amiga de May, ou Jack tê-la-ia
obrigado a fechar de novo o coração?



Jack observou Walt e Allie ao piano. O seu amor era incondicional, mas o amor de Jack… um erro e
ele arrancara-o.

Quem era ele para censurar Ruth pelos seus erros? Ele que lhe falhara ao prometido vezes infinitas,
mas ela não deixara de o perdoar. Perdoara-o quando, em Bury St. Edmunds, a deixou seguir sozinha na
carrinha com os seus homens, e o que poderia ser mais assustador para uma mulher com o seu historial?
Perdoara-o por tê-la beijado, quando um beijo para ela significava trauma, não amor.

Jack percebeu que a música tinha acabado. Virou a sua atenção para os presentes. Walt murmurou ao
ouvido de Allie. Ela assentiu, fazendo abanar os caracóis castanhos. Depois virou-se para Walt com um
sorriso trémulo e lágrimas nas faces. Walt limpou-lhas.

– Nós agora somos a tua família.
Jack suspirou. Aquele era o primeiro Natal de Allie longe de casa e da família que a havia renegado

por se ter recusado a casar com o homem que tinham escolhido para ela.
– Então é melhor ir ajudar na cozinha. – Allie ergueu-se e inclinou-se para beijar Walt na testa. Este,

por sua vez, inclinou a cabeça para trás e beijou-a nos lábios. Allie corou, depois riu e afastou-se com
um sibilar de veludo verde em redor dos tornozelos.

A mãe tinha ido para a cozinha, a julgar pelo odor intenso a peru assado. O pai também já ali não se
encontrava, devia provavelmente ter ido polir o sermão do dia seguinte. Quando tinham saído? E Ray…
observava Jack.

Jack ficou tenso. Já não podia evitar o conselho pastoral.
– Partes na segunda, não é, Jack? – Walt falou primeiro, graças a Deus. Conversa banal.
– Sim. Achei melhor partir cedo por causa da greve dos comboios. Dá para acreditar? Há homens a

lutar e a morrer e os nossos ferroviários recusam-se a trabalhar, tudo por uns míseros dólares.
– Não está certo – comentou Ray.
– Podes crer. Por isso vou apanhar aviões militares. Vou ter de saltitar por todo o país antes de chegar

a Inglaterra.
Ray inclinou-se nos joelhos.
– Estás preparado para voltar?
– Sim, claro. Mal posso esperar.
Ray não parecia convencido e Walt ainda menos. Jack suspirou.
– A guerra é dura, sim não há dúvida, mas não há outro lugar onde preferisse estar.
As sobrancelhas de Ray uniram-se.
– Tens a certeza? Pareces… bem, não és o mesmo.
– Sim – concordou Walt. – Mal nos insultaste toda a semana. Ficámos a pensar…
– Se estou indiferente ao perigo? Não, nada disso. São outras coisas, okay?
– A vida militar versus o sacerdócio? – indagou Ray.
Jack gemeu.
– Isso é apenas uma parte, uma pequena parte.
– Queres…
– Muito bem. Querem saber qual é o meu problema? É o orgulho. Sabem que o Charlie foi abatido. O

que não vos contei é que ele morreu por causa de uma estúpida decisão minha. E não apenas o Charlie,
mas vinte e sete homens mortos e treze prisioneiros de guerra por causa do meu maldito orgulho.

– Oh! – Walt parecia ter levado um murro no peito. Também perdera o seu melhor amigo sobre a
Europa, mas não fora culpa sua.

– Recebi uma repreensão e perdi uma promoção para a qual trabalhei todo o ano.
– Oh!



– Sim, e não é tudo. – Havia um brilho maníaco no olhar de Jack ao despejar tudo aquilo para cima dos
irmãos. – O meu orgulho custou-me a mulher que amo.

Walt franziu o sobrolho.
– Quem? A tenente Doherty? Não sabia que vocês namoravam.
– E não namorávamos. Mas isso não me impediu de me apaixonar.
– O que aconteceu? – Ray mostrava um olhar firme mas gentil que todos os pastores deveriam ter.
Jack hesitou. Walt conhecera Ruth, por isso tinha de ser discreto.
– Censurei-a. Descobri que ela… tinha um passado.
– Hm. – Ray anuiu lentamente. – E tem um presente?
Um punhal espetou-se nas suas entranhas.
– Não. Claro que não.
Ray levantou o olhar por cima da cabeça de Jack.
– O passado é uma coisa terrível. Pouco importa o que façamos no presente, o nosso passado nunca

muda. Confessamos, arrependemo-nos, viramos a nossa vida do avesso, mas o nosso passado permanece.
Sempre.

Jack sentiu um aperto enorme no peito. Ainda que arrancasse cada erva daninha de orgulho, seria para
sempre responsável por aquelas mortes e por ter condenado Ruth.

Agora entendia o que Ruth tinha de enfrentar. Agora também ele tinha um passado.
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Aeródromo Bowman
Sexta-feira, 31 de dezembro de 1943

Ruth apertou a correia do capacete de voo sob o queixo e soltou alguns cabelos presos pelos
auscultadores e pelo capacete.

À sua frente, sentadas no banco de metal da câmara de altitude, May e Dottie riam. Com máscaras de
oxigénio verdes, as seis enfermeiras e os seis sargentos-enfermeiros assemelhavam-se a gafanhotos de
nariz alongado.

Ruth colocou a máscara sobre a boca e o nariz. O cheiro a borracha fê-la tossir. Lutou para prender a
máscara a um anel no capacete por cima da face.

– Deixa-me ajudar-te. – O sargento Burns estendeu a mão para a correia.
Ruth levantou o ombro para o bloquear.
– Se queres ajudar-me, deixa-me aprender a fazê-lo.
A sabotagem de Burnsey era tão subtil, ninguém a notava a não ser ela. Durante os exercícios no C-47,

colocava-se na frente dela, esbarrava com ela, entregava-lhe as coisas ao contrário ou de cabeça para
baixo. Cada gesto desperdiçava preciosos segundos. Sempre que o confrontava, ele dava sempre a
mesma resposta, «As coisas correriam melhor se passássemos mais tempo juntos». Ruth sabia o que ele
queria dizer e o modo como o seu olhar oscilava sobre o seu corpo quando estavam sozinhos confirmava-
o.

– Estas máscaras de oxigénio A-14 vieram introduzir melhoramentos relativamente às A-8. – O
instrutor, o tenente Brown, encontrava-se na porta da câmara. – A A-8 é um modelo de fluxo contínuo
com rebreather, mas a A-14 tem um regulador de fluxo com um diafragma que fecha na exalação.

Ruth empurrou ligeiramente a máscara mais para cima para aliviar a pressão na cana do nariz.
– Um aneroide no regulador expande à medida que a altitude aumenta, fechando o orifício do ar e

abrindo o do oxigénio. Assim, a percentagem de oxigénio sobe automaticamente para ir ao encontro de
maiores exigências em altitude.

May arqueou uma sobrancelha a Ruth e esta sorriu. Sim, também ela desejava que o tenente Brown
parasse de falar e desse início ao voo de simulação a vinte e cinco mil pés.

– O A-14 também possui um microfone embutido, por isso os microfones de garganta já não são
necessários.

O estômago de Ruth contorceu-se ao recordar o seu voo de teste e as pestanas de May agitaram-se.
Naquela noite no acampamento, aninhadas na tenda, May havia finalmente chorado por Charlie. Tal como
Ruth nunca se permitira sofrer para poder ser forte pela sua família, também May se treinara para nunca
demonstrar raiva ou tristeza ou descontentamento por medo de perder a proteção do orfanato. Mas, nessa
noite, May chorou – soluços sacudidos, inexperientes – e Ruth abraçou-a e escutou-a e riu com ela
porque não tinham nada limpo para usar como lenço.

Ouviu risos abafados pelos auscultadores. Burnsey colocou as mãos em redor da mangueira ondulada
ligada ao queixo da sua máscara e fingiu tocar clarinete.

Ruth suspirou. Burnsey era o menino querido da esquadrilha com as suas piadas prontas e acesso fácil
a artigos que escasseavam. A sua família geria um negócio de vendas por atacado e tudo o que não



houvesse na cantiga da base, Burnsey conseguia obter. Vendia os artigos a preço de custo, o que o
tornava ainda mais popular.

O tenente Brown fechou a escotilha do exíguo compartimento de metal. Na hora seguinte, o ar seria
retirado para produzir a atmosfera rarefeita típica das grandes altitudes.

– Mil pés – avisou o tenente Brown pelo intercomunicador na sua estação fora da câmara.
O ar sibilou pela mangueira até aos pulmões de Ruth, pesado e com sabor a borracha. Nos voos de

evacuação raramente iria voar alto o suficiente para necessitar de oxigénio, mas, em missões de
bombardeamento, os homens permaneciam a oxigénio durante longas horas. Naquele mesmo instante,
Jack poderia estar a usar uma máscara semelhante, se ainda estivesse vivo.

– Dois mil pés.
Ruth engoliu para fazer estalar os ouvidos e fez um apontamento na sua prancheta. O que a levava a

preocupar-se com Jack? May tinha razão. Ele não se preocupava com ela, nem um bocadinho. Era
orgulhoso e inflexível. Deus queria livrá-la da vergonha, mas Jack aumentava-a. Sentiu um ardor no
estômago e escreveu com tanta força que o bico do lápis se partiu.

Burnsey deu-lhe um toque no braço e ofereceu-lhe outro lápis.
– Toma, trago sempre um a mais.
Que irritante, mas tinha de o aceitar para completar o seu trabalho.
– Três mil pés.
Na sua mente, Ruth repetiu uma passagem do salmo 34: Procurei o Senhor e Ele respondeu-me,

livrou-me de todos os meus temores. Aqueles que o contemplam ficam radiantes, não ficarão de
semblante abatido.

Deus queria que ela fosse iluminada, que brilhasse com o seu amor, livre da vergonha. Como podia ela
não amar Deus e não confiar Nele quando Ele a tratara, apesar do seu vil pecado, com tanta
misericórdia?

*

May meteu o braço no de Dottie e no de Ruth enquanto caminhavam em direção à messe para
almoçarem.

– A minha resolução de ano novo para mil novecentos e quarenta e quatro é descobrir maquilhagem
que tape as marcas que aquelas máscaras de oxigénio deixam.

Os rebordos da máscara apareciam a vermelho na pele branca e sensível de May, as de Dottie tinham
já desaparecido. Ruth não se importava se tinha marcas ou não.

– Eu decido começar a fumar – declarou Dottie. – Todas as grandes atrizes fumam. Ficam com um ar
ousado e glamoroso.

– E enfermiço – contrapôs May. – E vozes roucas.
Dottie levou as mãos à garganta.
– A minha voz. Oh, nem pensar. Preciso de uma nova resolução.
Ruth teve uma ideia absurda.
– Podias ensinar sapateado a duas órfãs.
O rosto de Dottie iluminou-se
– Seria bem divertido. Vejam. Isto é um shuffle. Isto é um ball change. – Os seus sapatos pretos batiam

no chão e levantavam poeira.
May agarrou-se ao braço de Ruth.
– Oh, o que foste tu fazer?
Ruth libertou-se da amiga e tentou copiar o jogo de pés de Dottie.



– Vá lá, alarga os teus horizontes.
– Vou é cair de cara e partir o nariz. – Ainda assim May tentou o shuffle.
– Mais energia no shuffle – incitou Dottie. – É isso mesmo. Continuem. O almoço espera por nós.
Ruth riu da sua própria inépcia enquanto sapateava pelo caminho.
– Experimentem este, é o time step. – Os pés de Dottie voavam. – Parece complicado, mas não é. Vou

explicar devagar.
Ruth mal conseguia fala de tanto rir.
– Mas explica muito, muito devagar.
– Stomp, hop, step, shuffle, ball, stomp... e continua. Vá, tentem. Stomp, hop…
Eram demasiados passos. Ruth batia com o pé, com o calcanhar, e saltitava de uma maneira qualquer.

May desatou a rir e Dottie não parava com as correções. Contornaram a esquina do edifício da messe e
Ruth a meio de um passo.

Encostado à parede da messe estava um homem com a cabeça baixa. Envergava um blusão de voo,
calças cor de azeitona e o boné por cima do cabelo preto. Se não soubesse que Jack estava a um oceano
de distância…

– Não pares – insistiu Dottie. – Estás a ir muito bem, Ruth.
O homem levantou a cabeça. Jack.
– Oh, meu Deus – exclamou May.
– Stomp, hop, step… – A voz de Dottie foi-se afastando.
Ruth ficou sem fôlego, tanto por causa da dança como por ver um homem que nunca imaginara voltar a

ver, um homem que a tratara como lixo. Algo no seu peito se inflamou.
– O que fazes aqui?
Apontou com o dedo por cima do ombro.
– Licença. Fui a casa… passar o Natal… a casa. A greve dos comboios. Vim de avião… sai… entra.

Trouxe-me até aqui. Era o que eu queria. Tenho... bem, uma hora. O C-47… La Guardia.
Ruth nunca o vira gaguejar ou com gestos hesitantes.
May aproximou-se dele.
– Que ousadia. Não lhe disseste já o suficiente?
Jack estremeceu e hesitou.
– Não, ainda não. Não disse uma coisa que devia, e tudo o que disse…
Ruth recordava-se. Ergueu o queixo e rangeu os dentes.
May apontou na direção do aeródromo.
– Vai apanhar o avião.
Jack desviou o olhar para Ruth.
– Vim pedir-te desculpa. Mereces um pedido de desculpas.
– Vai apanhar…
– Não, deixa-o falar – pediu Ruth num tom de voz decidido, embora sentisse um aperto na garganta, um

nó no estômago, e tivesse as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Passou ao lado dele,
procurando mais privacidade atrás da messe. – Aqui. – Que bom que era devolver-lhe as palavras.

Na traseira do edifício, virou-se para ele e preparou-se para enfrentar a sua expressão desamparada.
Não teria pena dele. Porque haveria de ter? Ele não tivera a mesma cortesia para com ela.

– Eu… vim pedir-te desculpa.
Ela acenou afirmativamente com a cabeça, determinada a não dizer palavra.
Jack olhou para um embrulho vermelho que tinha na mão e enrugou os lábios.
– Tudo o que disse naquele dia foi fruto do orgulho. Nada mais. Tudo porque beijaste os outros



rapazes, mas a mim não. Agora entendo porque não queres namorar, porque recusas beijar. Faz sentido
agora.

A compreensão de Jack ameaçava as suas defesas, por isso, apertou ainda mais os punhos para impedir
o coração de amolecer.

– Tinha um objetivo contigo e o meu orgulho não me deixou desistir dele. Esforcei-me tanto por não
falhar esse objetivo, mas fiz ainda pior… falhei contigo. Quando penso no que te disse… como te
abandonei… – O rosto de Jack contorceu-se.

Ruth cruzou os braços frente ao peito. Não. Não teria piedade. Ele sentira apenas uma fração da dor
que infligira.

– Condenei-te quando devia ter mostrado compaixão, compaixão por teres vivido uma situação em que
te viste obrigada a fazer tal coisa. Eras tão jovem. E depois o que aqueles idiotas… e depois eu. Já tinhas
sofrido o suficiente e eu ainda te condenei.

Não, Ruth não se deixaria comover pelas suas palavras e emoções.
– Aquilo que eu disse estava errado, cada palavra. O que passou fica no passado. És de facto uma

mulher de virtude.
Oh, sim, ele era bom e adulador, mas ela já o conhecia.
Jack fitou-a com uma expressão prostrada.
– Eu sei que nada pode apagar aquilo que eu disse naquele dia. Não vim à procura de perdão. Desta

vez, estou a fazer algo por ti, não por mim. Vim apenas para pedir desculpa, para te dizer que estava
errado e que lamento.

O que podia ela responder? Deveria dizer-lhe numa voz cruel que ele não merecia perdão? Deveria
atirar-se nos braços dele, chorar e perdoá-lo como Deus a perdoara? Deveria gritar-lhe e destroçá-lo
como ele a destroçara?

Abriu a boca, sem saber o que dela sairia.
– Vai apanhar o teu avião.
Ele pestanejou, anuiu e virou-lhe as costas.
Não, não era isso que queria dizer, mas não conseguia mexer-se nem respirar nem falar.
Jack colocou o embrulho vermelho no patamar da porta lateral.
– O teu presente de Natal. Não é… Não posso usá-lo. Vai parecer estranho, eu sei. Por favor, lê a

carta. – Endireitou-se e fitou-a. – Adeus, Ruth.
A sua boca estava colada, e ele afastava-se, e May e Dottie apareceram a correr.
– Ruth! Ruthie, estás bem? – perguntou May de olhos esbugalhados.
Ela assentiu, o seu olhar fixo na figura cada vez mais distante de Jack. Devia correr atrás dele e gritar

ou chorar ou bater-lhe, mas não deixá-lo ir embora. Tudo menos isso.
– O que aconteceu? – May queria saber.
– Ele pediu desculpa. Foi… foi sincero. – E humilde. Nunca o vira tão humilde.
– O que é isto? Uma prenda? – inquiriu Dottie.
Ruth não podia ver Jack. Nunca mais.
– Mais vale abrires. Não podes deixá-lo aqui. – Dottie encostou o embrulho às mãos de Ruth.
Não podia seguir Jack. O que iria dizer-lhe ou fazer? Suspirou e examinou o pacote embrulhado num

papel vermelho já usado e reutilizado. Tentou desatar a fita, mas as mãos tremiam-lhe e May teve de a
ajudar. Dentro da caixa estava um tecido azul brilhante. Dottie levantou-o. Com um sibilar, o tecido
desceu em cascata quase até ao chão.

– Oh, que bonito.
Ruth ficou boquiaberta e tocou hesitantemente na seda. Um vestido de noite? O que iria ela fazer com



um vestido de noite?
– Está aqui uma carta. – May sacudiu um pedaço de papel.

Querida Ruth,
não te sei explicar o porquê deste presente, mas assim que o vi não descansei até o comprar.
Podes queimá-lo, rasgá-lo, deitá-lo para o lixo, o que desejares. Nem tão-pouco sei se é o teu
tamanho. Sabia apenas que tinha de ser teu.

Com eterno arrependimento e os melhores cumprimentos, Jack

Ruth olhou para o vestido, depois para a carta e de volta para o vestido. Porque se teria sentido Jack
impelido a comprá-lo? Passara vinte e quatro anos sem um vestido fino e agora também não precisava de
nenhum.

A seda acariciou-lhe a mão, fresca e escorregadia como a água. Jack sabia que ela nunca teria nada
assim tão bonito. Estava a tentar preencher um vazio na vida dela: Booz levantando o canto do seu
cobertor para a tapar.
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Terça-feira, 11 de janeiro de 1944

– Pode confirmar a mensagem para abortar?
Abortar? Jack olhou para a direita. O tenente-coronel Louis Thorup, o oficial de operações do 94.º,

encontrava-se no lugar do piloto, liderando não só o grupo como a Quarta Força de Bombardeamento de
Combate e toda a Terceira Divisão. Jack apreciara o voto de confiança de Castle, a decisão ousada de
deixar Jack pilotar o avião de comando.

Thorup possuía o olhar distante que os homens tinham no rádio.
– Preciso de comprovar essa mensagem.
Jack abanou a cabeça. Uma mensagem para abortar quando estavam apenas a quarenta quilómetros do

alvo? Só podia ser um sinal falso enviado pelos alemães.
Os nazis adorariam fazer regressar os seiscentos e sessenta e três bombardeiros que se aproximavam

deles. A Primeira Divisão dirigia-se para a fábrica de  Fw 190 em Oschersleben e para a fábrica da
Junkers em Halberstadt. A Terceira Divisão, com os  B-24 da Segunda Divisão logo atrás, tinha como
alvo três fábricas de aviões em Brunswick.

– O tempo está a piorar – disse Thorup para Jack. – Acham que não vamos conseguir fazer um ataque
visual.

Jack franziu o sobrolho ao olhar para o céu azul.
– Mesmo que fique nublado, temos os aviões da FPF. – Os bombardeiros da Força Pathfinder do 482.º

Grupo transportavam radares ingleses H2S, ou os H2X, a versão americana melhorada. Dois desses
aviões seguiam com a Quarta Força.

Thorup suspirou.
– Eu sei, mas a Segunda Divisão está a voltar para trás e o mesmo estão a fazer as outras forças na

nossa divisão.
– Oh, diabo.
– Se a Quarta Força se for embora, seguimos sozinhos e sem escolta. É essa a outra razão da mensagem

de regressar. O mau tempo deixou os P-38 em terra. Não irão ter connosco sobre Brunswick.
Se os papéis se invertessem, o que faria Jack? A antiaérea era moderada, mas teriam de enfrentar um

enxame de caças inimigos preparados para os atacar depois da largada das bombas. Se voltassem para
trás, com o tempo a piorar, poderiam não localizar um alvo de oportunidade e os esforços do dia teriam
sido em vão. Mas, se ignorassem o toque a regressar, as perdas podiam ser significativas.

Jack examinou o painel de instrumentos. Senhor, ajuda o Thorup a tomar a decisão certa.
– Cinquenta e quatro B-17 sem escolta. – O tom de Thorup era de quem estava a pensar nisso.
Uma sensação de leveza tomou conta do peito de Jack, apesar das camadas de material de voo. Walt

nunca tivera escolta sobre o alvo e Jack só desfrutara dela uma meia dúzia de vezes.
– Sem escolta? Quando é que isso alguma vez foi impedimento para a Oitava Força Aérea?
– Há um ano, cinquenta e quatro aviões teriam sido considerados esforço máximo. – Thorup brincava

com os botões do rádio por cima da sua cabeça.
– Oficial de artilharia a piloto. – A voz nasalada do tenente Ogden Drake quebrou o silêncio no

interfone. – Estamos a sobrevoar Wolfenbüttel. Aproximamo-nos do alvo.



– Recebido. Como está a formação, Bob?
No avião de comando, o copiloto seguia na posição do artilheiro de cauda para observar a formação.
– O elemento mais alto da esquadrilha inferior vai demasiado afastado e as outras forças estão a voltar

para trás.
Jack bufou.
– Cambada de mariquinhas…
Thorup arqueou uma sobrancelha. Jack riu por entre dentes.
– Estão a seguir uma ordem, mas nós não conseguimos confirmar a sua autenticidade. Para além disso,

o nonagésimo quarto nunca virou as costas ao inimigo, e não vamos começar agora.
Escutou vivas pelo interfone.
– É assim mesmo! – gritou Bob Ecklund.
Quando Jack regressou a Bury St. Edmunds, recebeu uma tripulação nova, homens que não tinham

nenhuma memória de Schweinfurt. Sim, levaria algum tempo a recuperar o respeito da sua esquadra, mas
aqueles homens conheceriam uma versão melhor do seu comandante, agora que estava determinado a
deixar Deus orientar a sua vida.

– Oficial de artilharia a piloto. Estou com dificuldade em localizar o alvo.
Jack enrugou a testa e olhou para baixo, por entre as hélices roncantes.
– Porquê? Não há nuvens.
– Devo ter deixado passar algum ponto de referência.
Jack estremeceu. Os slides do briefing mostravam pontos muito subtis que levavam até à fábrica onde

os bimotores Messerschmitt 110 eram produzidos. Charlie tê-lo-ia visto.
– Já sei onde errei. Se fizesse outra passagem…
Jack e Thorup entreolharam-se. Outra passagem? Uma volta de trezentos e sessenta graus e uma

segunda final para largada de bombas sob fogo inimigo?
O estômago de Jack contraiu-se. O orgulho exigia outra tentativa, mas quantas vidas se perderiam?

Não. Assemelhava-se demasiado a Schweinfurt.
Ou não seria bem assim? Estaria o orgulho a dizer-lhe para jogar pelo seguro e proteger a sua

reputação às custas do objetivo da missão? Oh, meu Deus, ilumina-nos. Mas ainda bem que esta
decisão não me cabe a mim.

– Entendido. – Thorup virou-se para Jack. – O quadringentésimo quadragésimo sétimo pensa ter
avistado o alvo.

Jack desligou o piloto automático e recuperou o controlo do avião. Tinha de sair da formação para
conduzir a força para casa ou para voltar sobre a asa para outra passagem depois dos grupos 447 e 385
largarem as suas bombas.

– Sir, gostava de ter outra oportunidade – pediu Drake. – Antes de me alistar era carteiro e nunca falhei
uma entrega.

Jack sorriu.
– Nem chuva, nem neve, nem flak, nem Me 109?
– Sim, sir. Estas bombas estão endereçadas a Herr Goering em Brunswick e têm de ser entregues.
Tinham já enfrentado chuva forte na descolagem e durante a formação, antiaérea sobre Amesterdão e

Hannover e, quer bombardeassem quer não, os caças haveriam de atacar.
– E o que o viemos nós aqui fazer? – murmurou Jack.
– Entregar bombas – respondeu Thorup. – Vamos a mais uma passagem, Novak.
Jack olhou para a direita. Não fora sua intenção que aquele comentário fosse ouvido, porém, o olhar de

Thorup dizia-lhe que a decisão já havia sido tomada. Depois da ordem ter sido passada aos outros



aviões, Jack inclinou a Fortaleza sobre a asa.
Uma vez que o Sunrise Serenade tinha sido abatido com outra tripulação enquanto estava de licença,

Jack pilotava agora um novo avião
– Sabes, Drake, ainda não batizei este pássaro. E se lhe chamássemos Special Delivery?
– Seria uma honra, sir. O correio tem de ser entregue.
O 94.º Grupo de Bombardeiros executou a complexa dança de voltar à formação e Jack ajustou os

motores para compensar o forte vento de frente. Ao fundo, os Me 110 aproximavam -se, mas Jack sentia
um calor interior. Mesmo que ganhasse a reputação de piloto perigoso, sabia que tinham tomado a
decisão certa.

Engolir o orgulho era uma coisa estranha: sabia mal e descia com dificuldade, mas depois de digerido
dava origem a uma força dócil e nutritiva.

Jack apercebera-se disso aquando da visita aos De Groot, em Maryland, na sua viagem de regresso a
Inglaterra. Bolas, tinha sido bem difícil bater àquela porta, ver aqueles rostos e admitir o seu papel na
morte de Charlie. Mas eles já há muito que haviam aceitado o destino do filho e garantiram a Jack o seu
perdão. Partilharam até gargalhadas ao ver fotos de família enquanto apreciavam bolo de ananás.

A visita ao Aeródromo Bowman fizera-o sentir ainda melhor. Não houvera perdão, nem gargalhadas,
nem fatias de bolo, mas não fora lá por isso. O seu único objetivo era pedir desculpa e oferecer a Ruth
ajuda para se levantar da erva. Para seu alívio, ela já estava de pé.

No exterior, os projéteis explodiam, os caças picavam sobre eles e a Fortaleza estremecia com as suas
próprias metralhadoras, mas Jack não se importava. Se tivesse de morrer naquele dia, morreria em paz.

*

Jack caminhou em redor do B-17. Não havia dúvidas, o Frenesi era categoria E, não tinha conserto
possível, a ponta de uma asa arrancada, o motor número dois avariado, o estabilizador horizontal
desfeito e tantos buracos que mais parecia um ralador de queijo. A destruição dos sistemas de interfonia
e de oxigénio havia obrigado cinco tripulantes e um fotógrafo a saltar sobre o continente, deixando o
piloto e o copiloto numa luta inglória para trazerem a Fortaleza para casa com três artilheiros feridos a
bordo. O piloto William Cely iria por certo receber uma Estrela de Prata.

Jack montou-se na bicicleta e pedalou até ao quartel-general sob uma chuva branda.
O 94.º havia perdido oito de vinte e cinco aviões e todos, com exceção de um, exibiam estragos, ainda

assim, o sucesso da missão elevara o moral. Ogden Drake fora fiel à sua palavra e à segunda passagem
entregara as suas encomendas diretamente na caixa de correio de Goering.

Jack acenou aos seus homens e distribuiu palavras de elogio e de agradecimento. Passou por um
pequeno grupo. Um dos rapazes esticou a mão para imitar o ataque de um caça, enquanto a outra mão
vibrava como uma metralhadora calibre .50.

– Estávamos em inferioridade numérica de três para um… cento e quarenta e quatro quilómetros por
hora com vento de frente… risquei aquele Jerry do céu.

Dois artilheiros passaram por Jack.
– Me 110, Fw 190, Me 109, Ju 88. Até atingi um Me 210. Atiraram tudo o que tinham contra nós, mas

ninguém nos consegue parar.
Jack sorriu e encostou a bicicleta à parede do QG. O edifício fervilhava de atividade com homens a

falar, teletipos a matraquear e telefones a tocar. Jack inspirou a adrenalina pós-missão e entrou na sala
onde o coronel Castle e os oficiais superiores examinavam as fotos do ataque.

– Fantástico – murmurava Castle, os olhos encostados a um vidro de aumento colocado sobre uma foto
que se encontrava na sua mesa.



– Do melhor que já vi. – Jeff Babcock exibia um sorriso pretensioso como se o memorando da lama
fosse responsável por aquele sucesso.

Jack afastou aquele pensamento caprichoso.
– Já temos uma percentagem?
Thorup levantou a cabeça.
– Largámos setenta e três por cento a cerca de trezentos metros do alvo e cem por cento a seiscentos

metros.
Jack assobiou. Todas as bombas tão próximas do alvo? De uma pontaria sem paralelo.
Castle afastou o vidro de aumento.
– Parece que atingimos todos os edifícios da fábrica. Muitos parecem destruídos.
– Ainda bem – comentou Jack. – Não me apetecia nada voltar lá.
Os homens riram. Castle endireitou as costas.
– É este o objetivo do bombardeamento diurno; a destruição precisa de alvos estratégicos. Podem ir

jantar, homens. Bem o merecem.
Não há missão amanhã, por isso reunimo-nos às nove horas. Major Novak, gostaria de lhe dar uma

palavrinha.
Os oficiais dirigiram-se para a porta. Babcock ofereceu a Jack um olhar complacente e este Jack tentou

controlar a sua irritação. Porque estaria Babcock convencido que Castle iria repreendê-lo?
Na verdade, Castle sorriu.
– Thorup disse-me que fez um excelente trabalho.
Jack encolheu os ombros.
– Passei a minha vida dentro de aviões.
Castle anuiu e olhou para as fotografias de crateras e fumo.
– Não posso ter oficiais temerários. Temos demasiadas vidas nas nossas mãos, já para não falar de

aviões muito caros pagos pelo povo americano.
Jack sentiu uma pontada no estômago. Castle considerava-o temerário?
– Entendo, sir.
Castle levantou o queixo anguloso e fitou Jack.
– Mas um bom oficial sabe quando correr riscos. O nosso objetivo não é proteger as nossas vidas, mas

esmagar a Alemanha nazi. Depois de Schweinfurt, temi que pudesse ficar excessivamente cauteloso,
hesitante até, mas hoje provou possuir as características de um oficial de primeira classe.

Jack soltou o ar.
– Obrigado, sir.
O comandante apontou para a porta.
– Vá, agora vá jantar. É bom tê-lo de volta.
– É bom estar de volta, sir.
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Chicago
Segunda-feira, 24 de janeiro de 1944

Ruth saiu do El11 e puxou a capa para cima para se proteger do vento frio. Tossiu ao sentir o cheiro.
Vivera durante tanto tempo no ambiente esterilizado de um hospital que se esquecera do fumo das
fábricas de processamento de carne, do cheirete das cercas do gado e do fedor da pobreza.

Percorreu a plataforma e desceu as escadas, sempre atenta ao gelo. Depois seguiu o caminho familiar
pela imundice cinzenta. Os seus irmãos e irmãs viviam agora em bairros diferentes, longe daquele
pardieiro e dos seus boatos. Ruth não tinha de ir ali.

Na sexta-feira realizara-se a cerimónia de graduação do curso de Evacuação Aérea. Eleanor Roosevelt
estivera presente e Ruth apertara-lhe a mão – à primeira-dama. Depois a sua esquadrilha seguira para
Camp Kilmer, em Nova Jérsia, para processamento antes de seguirem para o estrangeiro. Receberam
todos uma licença de quarenta e oito horas para explorarem a cidade de Nova Iorque, mas naquele dia
Ruth fez um desvio para Chicago.

Com a farda vestida atraía as atenções. Passou por um grupo de adolescentes numa esquina. Uma
rapariga de cabelos pretos riu, deu um pequeno empurrão a um rapaz e roçou o corpo no dele. Ruth
desviou o olhar. Ela costumava ser assim.

Uma mulher mais velha arrastava-se à sua frente, o cabelo sujo sob um boné maltrapilho, olhou para
trás com uma expressão dura – não devia ter mais de trinta anos. Ruth inalou bruscamente. Era naquilo
que se teria transformado.

Acelerou o ritmo, passando por lojas, algumas familiares e outras mudadas. Obrigada, Senhor, por me
teres tirado daqui.

Agora sabia que era obra de Deus, não sua. A Ma sempre dissera que Deus proveria, e tinha razão.
Quanto mais lhe teria Ele dado se tivesse confiado Nele? Fora demasiado impaciente para esperar por
Ele, como Sara ao oferecer a sua criada a Abraão, como Jacó ao roubar a bênção de seu pai. Deus
continuara a prover, apesar dos seus pecados, e apesar dos dela, mas com consequências de longo
alcance e relações despedaçadas.

Ruth virou para a sua antiga rua. Nunca mais voltara a ver Jack, e a amizade nunca mais poderia ser
restabelecida, mas o pedido de desculpas havia conseguido chegar à sua alma e remover outra pedra de
vergonha.

O seu antigo prédio. O seu olhar percorreu os três andares de tijolos vermelhos enegrecidos pela
fuligem, depois duas sujas janelas à direita. De certa forma, até gostaria de ver o apartamento de dois
quartos, mas não queria ficar escandalizada pela miséria. Preferia guardar na memória os dias
iluminados pela fé da Ma e pelo humor do Pa, e sete crianças felizes e amadas.

O pai e a mãe teriam orgulho dela, na maneira como sustentava os irmãos, das asas douradas de
enfermeira que usava na sua nova farda cor de azeitona? Imaginou que sim, mas aquilo que mais lhes
haveria de agradar era a forma como começava a ficar sob a proteção do Senhor.

Aquela janela prendia-lhe o olhar. Se, ao menos, conseguisse guardar apenas as memórias felizes, mas
não fora por isso que ali se deslocara. Desviou o olhar e caminhou na direção temida.

Na entrada do beco estacou, enojada pelo cheiro a lixo. Isso nunca fizera parte dos seus pesadelos.



Devia estar habituada ao mau cheiro.
Um passo. Dois passos. Paredes de tijolo pairavam sobre ela. Caixas de escadas decrépitas pairavam

à sua volta. Nada tinha mudado. A fila ali, as lições acolá, a violação ali. Não deveria aquele lugar estar
tingido de carmesim do sangue e negro pela vergonha?

Inspirou lentamente para não hiperventilar.
Bud Lewis agigantava-se por cima dela, o rosto vermelho de luxúria e raiva, o hálito a tresandar a

cerveja e a salsichas. Está na hora da prostituta dos beijos se transformar numa prostituta a sério.
Estrelas brancas começaram a brilhar frente aos seus olhos, mas afastou-as.
– Meu Deus, estou em vales tenebrosos, mas tu estás comigo. Eu sei que estás.
Ruth andou em círculos, a precisar de absorver tudo. Aquilo era o seu passado. Nada poderia mudar

isso, mas não deixaria que a consumisse. Lembrou-se de uma passagem do livro de Isaías e declarou-a
em voz alta para o seu passado:

– «Não tenhas medo, porque não voltarás a ser humilhada. Não te envergonhes, porque não voltarás a
ser desonrada. Esquecer-te-ás da vergonha da tua juventude.»

A vergonha da sua juventude gritava-lhe de cada tijolo, mas Jesus silenciou-a.
– Cristo morreu por mim. É tudo o que preciso de saber. Obrigada, Senhor. Obrigada.
Temera aquele momento durante semanas, mas Deus era tão poderoso. No mesmo local do seu pior

pecado e dor mais profunda, a sua paz preenchia-lhe a alma.

*

Ruth encontrava-se frente à casa, uma casa de verdade numa rua limpa ladeada de árvores nevadas.
Voltou a confirmar o endereço. Sim, era ali que o tio George e a tia Gloria viviam agora. Que
maravilhoso para o seu irmão Bert ser criado num lugar assim. Árvores – quem haveria de dizer. Inspirou
profundamente e tocou à campainha. Teriam os seus irmãos e irmãs mudado muito? Não os via desde a
sua partida para Inglaterra em dezembro de 1942.

Bert abriu a porta.
– Olá, Penny – disse numa voz profunda.
No ano anterior já estava mais alto que ela, mas continuava um rapazinho. Agora tinha quinze anos e

Ruth via o homem em que se estava a transformar: alto e bonito com o cabelo ruivo da infância a
escurecer para castanho-avermelhado.

– Bert, oh, meu Deus. – Ruth ignorou a mão esticada e abraçou-o, fazendo o irmão corar.
– Entra. O Chuck, a Anne e a Maggie acabaram de sair da escola e devem estar aí a chegar. – Pendurou

a capa de Ruth e conduziu-a até à sala.
– E como vai a escola? – perguntou ela. – Continuas a gostar?
– Oh, sim. – Enterrou-se no sofá. – Adoro biologia. É tão interessante. O tio George acha que vou ser

médico.
Ruth sentou-se num cadeirão. Médico? Chuck e Anne não tinham inclinação para os estudos, mas

Maggie tinha. Conseguiria ela sustentar dois irmãos na universidade e depois ainda enviar Bert para a
escola de medicina? Bastou um olhar para o seu rosto alegre e gentil para saber que teria de o fazer.

– Tenho a certeza que serás um excelente médico.
– Deve ser o Chuck. – Bert saltou do sofá para ir abrir a porta. Apenas as orelhas vermelhas traíam o

seu embaraço.
Ruth levantou-se quando o jovem se aproximou. Com quase dezoito anos, o cabelo ruivo brilhante e os

olhos verdes, Chuck era tão parecido com o Pa que Ruth sentiu uma pontada no coração.
– Olá, Penny. – Chuck apertou-lhe a mão. – Ena, olha só para estas asas. São qualquer coisa de



extraordinário, não são? Tu e o Harold é que se divertem. O que eu não daria para estar em São Diego
com o Harold. As histórias que ele conta...

Ruth franziu o sobrolho. As histórias que ela ouvira envolviam trabalho opressivo e frustração por a
marinha o manter nos Estados Unidos. Pelos vistos, ele pintara apenas metade do quadro.

– O recrutador da marinha garantiu que me aceitavam já, mas o tio Nolan diz que, se eu não terminar o
liceu, terei de te pagar cada cêntimo, por isso não tenho escolha. Mal posso esperar para ter dinheiro
meu. – Sorriu, sem pensar que a sua afirmação podia afetar Ruth.

Um peso tomou conta do seu peito. Chuck iria gastar todo o seu salário nele mesmo, tal como Harold
fazia, mas, ao menos, teria a sua parte para dividir entre Bert, Anne e Maggie.

– Albert Doherty, no que estavas a pensar, deixar a porta aberta em janeiro?
A tia Pauline entrou despindo o casaco castanho que trazia sobre um vestido igualmente castanho. As

orelhas de Bert voltaram a ficar vermelhas.
– Desculpe. Pensei que estava fechada.
Levantou a cabeça e agitou-a de um lado para o outro.
– Ainda bem, George Doherty tem dinheiro para esbanjar, ao contrário de nós.
Chuck fez uma careta atrás da tia e Ruth deu-lhe um beijo.
– Que bom vê-la, tia Pauline.
– Penny.
Ruth olhou em redor da figura matronal da tia.
– Olá, Maggie.
– Olá. – Maggie acenou-lhe timidamente.
Ruth abraçou-a. O bebé que outrora se aconchegava sob o seu queixo agora chegava a esse queixo. A

menina de onze anos usava uma camisola bege com os cotovelos puídos por cima de uma saia cinzenta,
vários centímetros acima dos joelhos. Ainda assim, tinha um brilho nas faces, tranças lustrosas e sapatos
novos. O dinheiro não abundava em casa do tio Clancy e da tia Pauline, mas a Maggie estava longe de
passar fome.

A tia Pauline sentou-se no centro do sofá.
– Estranho ver-te aqui, Penny. Não sabia que tinhas dinheiro para esbanjar em bilhetes de comboio.
O calor afluiu ao peito de Ruth. Aqueles bilhetes tinham-lhe custado um mês de poupanças, enquanto as

suas amigas enfermeiras apreciavam bons jantares e peças de teatro na Broadway.
– Visitar a minha família pela primeira vez num ano não é esbanjar dinheiro, principalmente porque

não sei quando regressarei aos Estados Unidos.
Maggie guiou Ruth até uma cadeira e ajoelhou-se ao lado dela.
– Diz-me, Penny…
– A Ellen não pode vir – interrompeu a tia Pauline. – Está demasiado ocupada com os bebés. Tu

entendes.
– Claro. – Ruth detestava a tensão na sua voz. A sua irmã mais velha quase lhe deixara de falar desde

que descobrira sobre as lições de beijos, mas, ao menos, a tia desconhecia a razão do afastamento.
– Penny, Penny, conta. Sabes para onde vais?
Maggie fitou-a com olhos ansiosos. Mesmo em criança, sempre detestara discussões. Ruth sorriu-lhe.
– Só saberemos quando embarcarmos. Iremos para leste, África ou Itália, talvez Inglaterra. – Mas

esperava que não.
– Que emocionante. – Os olhos de Maggie com a mesma luz suave de Ma. – Também quero ser

enfermeira. Quero ser como tu.
Não, não queria. Ruth desviou o olhar. Bert estava sentado numa poltrona, com Chuck equilibrado num



dos braços, deixando a tia Pauline sozinha no sofá.
– Como está o tio Clancy?
A tia Pauline estalou a língua.
– Mata-se a trabalhar naquele escritório, dia após dia, sem a menor estima. Todo aquele trabalho árduo

em troca de amendoins.
– Eu gosto de amendoins – disse Maggie.
Ruth mordeu a língua para não rir e fez um murmúrio compreensivo.
Maggie puxou-lhe pela manga da farda.
– Não gostas de amendoins? Eu prefiro-os ao bacon.
– Bacon? – Ruth sorriu pelo comentário infantil.
– O tio Clancy diz que agora com a guerra está a trazer para casa grandes maços de bacon.
– Maggie! – ralhou a tia Pauline.
– Bem, é o que ele passa a vida a dizer. Embora eu não entenda, porque não encontro bacon no

frigorífico e o bacon é racionado.
– Entendeste mal – argumentou a tia Pauline. – Agora não interrompas.
Um arrepio percorreu o corpo de Ruth. Podia a tia Pauline estar a exagerar em relação às suas

dificuldades financeiras? Não iria mentir. Era a irmã da Ma e a Ma nunca dissera uma mentira em toda a
sua vida.

– Quem começou a festa sem mim? – Anne encontrava-se à porta com as mãos nas ancas – sim, ancas.
Depois abriu um enorme sorriso.

Ruth levantou-se para a abraçar e um enorme laço vermelho no cabelo escuro de Anne picou Ruth no
nariz.

– Como cresceste!
– Obrigada. – Anne endireitou o casaco e os seus olhos azuis brilharam.
Ruth voltou a sentar-se com um nó na garganta. Treze anos. Anne tinha treze anos. Mas era tão jovem,

tão inocente. Do outro lado da sala, Chuck puxou o cabelo de Bert para os lados. Bert deu-lhe uma
cotovelada que o atirou para o chão. A tia Pauline ralhou, mas Ruth sorriu. O amor entre os seus irmãos e
irmãs havia sobrevivido apesar da sua dolorosa, mas necessária, decisão de os separar.

Anne sentou-se no chão e apalpou a saia da irmã mais nova.
– Oh, Maggie, o que fazes com esta coisa velha? O que aconteceu a todos os vestidos bonitos que

recebeste no Natal?
– A tia Pauline obrigou-me a levar isto para a escola. Quase morri de vergonha – queixou-se Maggie
Ruth fitou a mulher sentada no sofá. O que se passaria?
A tia Pauline lançou um olhar feroz a Maggie.
– Já chega, minha menina. O dinheiro é pouco. Usas o que tens e dá-te por satisfeita.
Maggie abriu a boca e depois fechou-a.
– Sim, senhora.
O estômago de Ruth embrulhou-se. Maggie tinha bastantes roupas bonitas compradas com o dinheiro de

Ruth, mas a tia obrigava-a a vestir saias curtas e camisolas gastas. Porquê? Para enganar Ruth?
– Já mataram as saudades? Não quero intrometer-me. – A tia Gloria espreitou da porta da cozinha.
Ruth colocou de lado as preocupações e aproximou-se da tia preferida para a abraçar.
– A casa é sua. Nunca poderia intrometer-se.
– Estás tão bonita. Os teus pais teriam tanto orgulho em ti.
Ruth engoliu com força. Esperava que a tia estivesse certa.
– Anda, vem ver o bolo antes de o cortar. As tuas tias Peggy e Ruby deram algum do açúcar e da



manteiga. – A tia Gloria conduziu-a até à pequena cozinha. No balcão estava um bolo com cobertura azul,
decorado com asas amarelas como as que Ruth usava na farda.

– Fico contente por o Bert estar consigo.
– Eu também. Quem me dera poder ajudar mais. – A tia Gloria olhou de vislumbre para a porta da

cozinha. – Não te preocupes. A Maggie não é infeliz. Ela tem o teu espírito. Será tal e qual como tu.
Ruth limpou os olhos. Bem sucedida pagando um alto preço? Perdoada mas despedaçada? Desejava

bem mais para a sua irmã mais nova.

11 O metro de Chicago. (N. da T.)
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Base Aérea de Bury St. Edmunds
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 1944

Jack soltou um assobio baixo. Estava nua e era deslumbrantemente linda.
O novo B-17 encontrava-se parado no seu lugar, ostentando a sua pele prateada.
Um qualquer palerma do Comando da Força Aérea do Exército decidira que a camuflagem tornava os

aviões mais lentos, mas Jack suspeitava que os cálculos envolviam dólares e não quilómetros por hora.
– Algum novato vai ficar com ela – comentou o homem ao seu lado
– Pobre rapaz – disse uma voz atrás. – Isso vai atrair todos os canhões e metralhadoras dos nazis.
O coronel Castle aproximou-se com o sobrolho franzido. O mais certo era mandarem mais daquelas

aves e as queixas iam aumentar – o Tio Sam não sabia como era, pouco se importava e queria matá-los a
todos.

Jack tinha de matar os queixumes à nascença. Encostou a mão à torre de queixo.
– Deixar um novato estragar esta beleza? Só se não o poder evitar. Quero ficar com ela.
– O quê? Viraste temerário, Novak?
– Sou o único são aqui. – Jack percorreu o comprimento do avião, passou por baixo da asa e afagou a

sua fria cobertura de alumínio. – Olhem para esta beleza. Acabadinha de sair da linha de montagem, não
tem mossas, nem remendos, e vejam só estas janelas da fuselagem.

Murmúrios relutantes de concordância elevaram-se da multidão.
– A Boeing escutou-nos – Bateu no vidro acrílico com os seus buracos quadrados para uma

metralhadora. – Fecharam as janelas. Menos vento, menos ulcerações causadas pela geada.
– Que nome lhe vai dar, major: Tiro ao Alvo?
Jack observou as expressões divertidas dos homens.
– Vá lá, rapazes. Quantas vezes se viram num aperto e desejaram ter mais velocidade? Eu já a terei.
– E bem vai precisar. Chame-lhe Tiro ao Prato.
– Sim? – Jack caminhou de um lado para o outro frente aos homens. – Acreditam mesmo que a tinta do

camuflado nos protege? Que afasta as balas? Engana os Fw 190? Cor de azeitona a vinte mil pés?
Estamos a tentar confundir-nos com o quê?

– E a tinta cinzenta por baixo? É a flak que me preocupa, não os caças.
Jack virou-se para o tenente magro e alto, que até tinha razão.
– Os nossos rastos denunciam-nos grande parte das vezes. Estou convencido que o remate natural não

fará diferença.
O comandante permanecia junto à cauda do avião com um ligeiro sorriso nos lábios. Inclinou a cabeça

para um lado chamando Jack.
– Até logo, rapazes – despediu-se Jack. – Não quero ver as vossas dedadas na minha menina.
Estugou o passo atrás de Castle. Os amigos insistiam que ele precisava de uma rapariga, mas Jack nem

queria ouvir. Ainda precisava de meter na sua cabeça dura a lição do seu falhanço. Quando Jack o
apanhou, Castle riu por entre dentes.

– Daqui a um dia ou dois, vão começar a resmungar que o major Novak pagou para ter aquele avião
fantástico.



– Espero que sim. Deduzo que este é o primeiro de muitos.
Castle anuiu.
– Vêm aí muitas mudanças.
Jack caminhou ao lado do seu comandante. O ano novo trouxera grandes mudanças quando o general

Dwight Eisenhower ficara a comandar o teatro europeu de operações. Para comandar a Oitava Força
Aérea, Eisenhower nomeara o general Jimmy Doolittle, um dos heróis de Jack pelos seus recordes na
aviação e pela sua liderança no ousado raide de bombardeamento a Tóquio em abril de 1942. Doolittle
herdara vinte e oito grupos de bombardeiros e onze grupos de caças, alguns com os novos P-51 Mustang
com autonomia para chegar a qualquer alvo.

Castle pigarreou.
– Algumas das mudanças podem afetá-lo.
Jack olhou para o coronel e depois murmurou de forma indiferente. Embora estivesse farto de

manipulações e de recorrer a truques para conseguir o que queria, o seu coração acelerou. Após vários
meses como chefe de operações, Thorup merecia uma promoção.

Frente à torre de controlo, Castle parou e virou-se para Jack.
– Tenho dois assuntos para discutir consigo. O primeiro diz respeito à sua carreira. Sei que investiu

muitos anos nos estudos para ser pastor.
– Sim, sir. – Três longos anos.
– De qualquer maneira, gostaria que considerasse uma carreira militar. O Jack é o tipo de homem que

queremos na Força Aérea do Exército depois da guerra terminar.
A língua de Jack secou e ficou-lhe colada aos dentes.
– Já pensou em ficar?
Lá conseguiu libertar a língua.
– Por vezes penso nisso.
– Em breve terá de tomar uma decisão. Determinados lugares serão mais adequados para um homem

que não se vai embora depois do desfile da vitória.
– Faz sentido. – A sua mente rodopiava. O coronel Castle achava que ele daria um bom militar de

carreira, mas já sentia o olhar duro do pai. É melhor fazeres mais do que pensares nisso, filho. É
melhor rezares. Jack engoliu em seco. – Vou pensar nisso. Vou rezar por isso.

– Ótimo. Agora o segundo assunto. Recebi um telefonema de High Wycombe. Outro evadido de Bury
que regressou a Inglaterra.

Jack sorriu. Nada como o regresso de evadidos para levantar o moral.
– Preciso que vá lá identificar o homem. É procedimento normal para nos certificarmos que os alemães

não mandam espiões.
O sorriso de Jack alargou-se.
– Da minha esquadrilha?
– Da sua tripulação.
– Da minha tripulação? – Franziu o sobrolho. – Isso é impossível.
– O homem afirma ser o capitão Charles de Groot.
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Base Aérea de Prestwick, Escócia
Quinta-feira, 24 de fevereiro de 1944

Ruth apertou uma correia em redor do peito do seu doente falso para o transportar para fora do avião.
– Já está, soldado. Obrigada por fazer de conta que voou connosco.
O empregado do armazém das provisões sorriu.
– Com uma enfermeira assim até não me importava de ficar ferido.
Ruth sorriu, apesar de já ter ouvido comentários daqueles centenas de vezes.
– Hitler também ia adorar mandar todos os nossos homens para o hospital.
Apoiou o pé num gancho para se içar e verificar como estava o homem na maca superior.
Um vento frio e salgado sibilava pela porta de carga do C-54. Embora houvesse enfermeiras a morrer

nas praias de Anzio, em Itália, Ruth fazia exercícios, exercícios, exercícios. Depois da 815.ª ETEMA ter
chegado ao sul de Inglaterra, a esquadrilha de Ruth foi enviada para Prestwick em serviço temporário
para ajudar a 811.ª a dar início à evacuação transatlântica. Todavia, permaneciam em terra devido a
conflitos entre as altas patentes. O general David Grant, o médico do ar, fazia pressão no sentido de se
dar início à evacuação aérea, mas o general Paul Hawley, que dirigia os hospitais militares americanos
em Inglaterra, nem queria ouvir falar do assunto. Entretanto, os hospitais enchiam-se com homens que
necessitavam de convalescenças mais demoradas ou que nunca mais poderiam regressar ao serviço.

– Cuidado com a cabeça do evacuado, rapazes. – O sargento Burns orientava dois homens que
transportavam uma maca em direção à porta.

Quando Ruth mudou o pé para um gancho mais baixo, sentiu que alguém lhe tocava no rabo. Olhou de
imediato para trás: Burnsey.

– Ei!
Pontapeou-o, desequilibrou-se e caiu para cima do soldado das provisões que a agarrou pelos ombros.
– Que bela surpresa.
Ruth procurou o gancho com o pé.
– Sargento Burns, como se atreve…
– Quando uma rapariga é assim tão bonita, não tem de ser graciosa. – Colocou as mãos na cintura de

Ruth.
– Grande verdade – concordou o soldado. – Pode cair para cima de mim sempre que quiser.
Ruth esforçou-se por descer sem a ajuda de Burnsey. Sabia para onde as mãos dele iriam. Estava só a

ajudar, diria. Já com os pés no chão, afastou-o.
– Sargento…
– Depressa. – Percorreu o corredor até à porta. – Estamos a ser cronometrados.
O idiota, sempre a atribuir-lhe as culpas. Ruth bateu com o pé e desapertou o gancho da maca seguinte.

Teve de trabalhar mais depressa do que nunca e, quando a última maca saiu, ela arquejava. Na pista,
circulou por entre os falsos evacuados, desapertou as correias e dobrou os cobertores.

Burnsey permaneceu nas escadas da porta de carga e esticou o braço, desenhando um movimento
circular de modo a abarcar todos os homens.

– «Levanta-te, toma a tua enxerga e anda.»



Os homens riram e levantaram-se. Ruth transportou uma pilha de cobertores para uma camioneta
estacionada junto ao C-54. A ousadia dele, a citar Jesus Cristo. Ouviu passos atrás de si.

– Então, boneca, impressionada pela citação da Bíblia?
– Ficaria mais impressionada se seguisses os ensinamentos da Bíblia. – Colocou os cobertores na

traseira da camioneta.
Burnsey encostou o braço à porta.
– Qualquer coisa para te fazer gostar de mim.
Ruth lançou-lhe um olhar ácido.
– Começa por ver onde pões as mãos.
– Com prazer. – Os seus olhos verdes-acinzentados brilharam. – Irei ver com atenção… muita atenção.
Sentiu uma onda de fúria subir-lhe pelo corpo. Já tentara ordens diretas, frieza, humor, fazer queixa à

enfermeira-chefe, mas Burnsey estava cada vez mais ousado.
– Qual foi o tempo deles?
Ruth voltou-se. A tenente Shepard falava com o sargento que cronometrava o exercício.
– Treze minutos e oito segundos. – Mais lento do que o habitual.
Burnsey aproximou-se da enfermeira-chefe e fez continência.
– Devo dizer em nossa defesa, ma’am, que fizemos uma grande recuperação. A tenente Doherty sofreu

uma pequena queda, mas conseguimos recuperar.
A tenente Shepard fitou-a com uma expressão desiludida e Ruth encostou a língua ao céu da boca para

conter as palavras.
– Tenente Shepard, o sargento…
– Não é preciso agradecer. – Burnsey deu-lhe uma palmadinha nas costas. – Somos uma equipa.
– Devia estar grata por ter um parceiro tão bom, tenente. Agora acompanhe-me. – A enfermeira-chefe

virou-se e começou a andar.
Ruth olhou em redor para as macas e para os cobertores. Burnsey teria de arrumar tudo sozinho e não

iria ficar contente. Seguiu a tenente Shepard até ao C-54 seguinte.
– Tenente Jensen? – chamou a chefe. – Venha comigo, querida.
May foi avisar o sargento da sua equipa e juntou-se a Ruth, uns metros atrás da chefe.
– O que se passa?
– Não faço ideia.
– Como foi o teu exercício?
– Mais de treze minutos. O Burns fez-me cair.
– Fez-te cair?
– Agarrou-me… agarrou-me o rabo.
– Oh, Ruth, talvez tenha sido sem querer.
– Sem querer? A mão dele, no meu traseiro. – Pôs a mão em concha para demonstrar.
May enrolou um caracol atrás da orelha e fraziu o sobrolho.
– Fizeste queixa à tenente Shepard?
– Ainda não.
– Ótimo.
– Ótimo? – Ruth fitou May com uma expressão incrédula. – Como assim?
May contorceu a boca.
– Bem… eu, estou preocupada. Tens de ter cuidado. As pessoas já falam.
– As pessoas falam porque o Burnsey é uma cobra. Tudo o que ele diz tem um duplo sentido, e ele

deforma a verdade…



– Ruth. – Uniu as sobrancelhas. – Acho que a tua antipatia por ele está a afetar o teu trabalho.
Como podia ela dizer tal coisa?
– A minha antipatia? Achas que a minha reação é o problema? Não, são as ações dele.
May inclinou-se para o lado, olhou por cima do ombro de Ruth e depois de novo para a amiga.
– Acho que… bem, eu sei as coisas horríveis porque passaste. Deves saber que isso afeta o modo

como te relacionas com os homens. A forma como julgas o Burnsey pode basear-se no teu passado e não
na realidade.

– Ai sim, Freud? Estou louca, é?
– Não. – May uniu dois dedos e encostou-os aos lábios. – Não, não estás louca. Estás apenas a… a

recuperar.
Foi como uma chapada na cara, mas seria uma chapada de traição ou de verdade?
– Senhoras? Acompanhem-me, por favor. – A tenente Shepard inclinou a cabeça.
Ruth mexeu os pés de forma mecânica atrás da chefe. May tinha a irritante capacidade de ter sempre

razão, mas estaria certa desta vez? Sim, o seu passado afetava o modo como lidava com os homens, mas
seria por isso que via libertinagem nas ações de Burnsey quando toda a gente via simpatia?

Passou uma vista de olhos pelo aeródromo, o principal eixo transatlântico, onde novos bombardeiros e
caças e tripulações chegavam vindos dos Estados Unidos, juntamente com correio e carga. O seu
estômago elevou-se e desceu como as dunas que separavam o aeródromo do estuário de Clyde. Senhor,
estará a May certa? Tu sabes o que o Burnsey deseja realmente. Se estou errada, por favor, mostra-
me, mas se estou certa, por favor, ajuda -me.

A tenente Shepard conduziu-as a um barracão Nissen que servia como quartel-general das esquadrilhas
de evacuação. Ao chegar ao seu gabinete, sorriu para May.

– Aprecio muitas coisas na enfermagem de voo. Deixar os médicos em terra, tomar as decisões em voo
e usar calças no trabalho. Hoje descobri um novo benefício. Já vi enfermeiras suarem por missões
executadas por homens, mas hoje vi homens suarem por missões lideradas por enfermeiras.

Ruth e May trocaram um olhar perplexo.
A tenente Shepard abriu a porta. Numa cadeira junto à janela, apenas a sua silhueta visível contra o sol

da tarde, encontrava-se um homem. Levantou-se lentamente. Era um homem magro com farda do exército
que coxeava ao aproximar-se. A luz diminuiu a as feições do homem tornaram-se visíveis.

– Olá, May – cumprimentou ele no familiar tom baixo.
Ruth arquejou. Como sempre, May estava certa. May agarrou o braço de Ruth.
– Não, não pode… não pode ser. Charlie?
O rosto estava mais magro e pálido, mas o olhar e o sorriso amáveis não haviam mudado.
– Sou eu.
Os dedos de May enterraram-se na carne de Ruth.
– Pensei… pensei… oh, Charlie, desculpa.
O sorriso dele descaiu um pouco, mas logo voltou a elevá-lo.
– Não faz mal. Achavas que eu estava morto.
Oh, não, Charlie pensava que ela tinha arranjado outra pessoa. Ruth arrancou os dedos de May do seu

braço.
– Do que estás à espera, querida? Vai ter com ele.
May encurtou a distância com passos hesitantes e encostou as mãos trémulas ao rosto dele.
– Desculpa. Desculpa ter desistido de ti. Nunca devia ter desistido.
– Não tem importância. Eu entendo.
– Ainda bem que Deus nunca desistiu de ti. – Atirou os braços ao pescoço dele e encheu-lhe as faces



de beijos.
Charlie esbugalhou os olhos.
– Ainda me amas?
– Claro. Claro que sim.
Ele cambaleou sob o ataque de beijos e um homem acorreu do canto da sala para o segurar.
– Cuidado, May. Ele ainda está fraco. Passou um mau bocado.
Oh, Deus, era Jack. O coração de Ruth parou e teve de se agarrar à ombreira da porta.
Charlie soltou uma gargalhada.
– Para trás, Skipper. Há quatro meses que sonho com este momento.
Jack conduziu-os até à janela.
– Ao menos apreciem o momento sentados.
Charlie sentou-se, May acomodou-se no seu colo e beijaram-se e murmuraram o seu amor um pelo

outro.
Bolhas de ar ergueram-se do peito de Ruth, mas a presença de Jack agitava-as. Olhou na direção do

corredor. Charlie e May necessitavam de privacidade e ela precisava de sair dali.
– Vem cá, Ruth. – Charlie sorriu-lhe e estendeu um braço.
A sua fuga teria de esperar. Ruth sorriu também e atravessou a sala, consciente da figura de Jack, e

abraçou Charlie.
– Nem acredito. Estou tão feliz por estares vivo.
– Não é fantástico? – concordou May.
Ruth endireitou as costas e apertou a mão da amiga, dominada pela emoção.
– Olhem só para vocês. Enfermeiras de voo. – Charlie brincou com os caracóis de May. – E tu pareces

a Shirley Temple.
– Também estou a aprender sapateado. – Colocou-lhe um dedo sob o queixo que descaía. – Mas não te

atrevas a falar de mim. A última coisa que soube é que estavas em spin horizontal. O Jack disse que era
impossível sair.

– Nunca na minha vida fiquei tão feliz por estar enganado – declarou Jack.
– O que aconteceu?
Charlie abanou a cabeça.
– Ah, eu não tenho jeito para contar histórias. Jack, tu já ouviste isto uma centena de vezes. Conta tu.
– Nem pensar, companheiro. É a tua história.
Ruth fitou-o. Que estranho, Jack Novak a fugir das luzes da ribalta. Encontrava-se encostado à parede

com um sorriso, mas o seu olhar desviou-se para Ruth. Nesse instante, o sorriso desapareceu, os ombros
descaíram e ele olhou para baixo. O arrependimento nos seus olhos era de partir o coração. Ela sabia o
que era a vergonha e ele também, mas Ruth conhecera o perdão. Jack também o devia receber.

– Pronto, está bem – concordou Charlie. – Senta-te, Ruth.
Não podia fugir e a verdade era que queria ouvir a história. Rodou a cadeira frente à secretária da

tenente Shepard, uma cadeira que ela conhecia demasiado bem, e sentou-se virada para Charlie.
– Spin horizontal – repetiu May. – Impossível de recuperar.
– Sim. Não se consegue sair da fuselagem, mas com muito esforço consegue-se deslizar. – Charlie

enrugou a testa. – O copiloto estava ferido e eu dirigi-me para o cockpit para ajudar o Silverberg.
Depois, um projétil atingiu o nariz do avião, quase arrancando o vidro acrílico, e eu fui ver como
estavam as coisas. O navegador estava… morto. O projétil seguinte atingiu a cauda e pôs-nos a girar.
Nunca pensei que me safasse. As nuvens estavam a um, dois metros e, quando cheguei ao buraco no nariz,
já nos encontrávamos no nevoeiro espesso. Ainda tive de me contorcer bastante para sair. Puxei o cabo



de abertura do para-quedas assim que me soltei. Não devíamos estar muito alto, porque não estive muito
tempo no para quedas. Nem vi o solo aproximar-se com o nevoeiro. Aterrei com força e parti a perna.

– Oh, Charlie! – May levantou-se de um pulo.
Ele voltou a sentá-la.
– A outra perna.
Ruth apoiou os cotovelos nos joelhos.
– Mas como conseguiste fugir com uma perna partida?
Charlie riu por entre dentes.
– Acreditem, não era esse o meu plano, mas era meu dever patriótico pelo menos tentar. O Senhor

permitiu que eu caísse a três metros de uma meda de feno e arrastei-me até lá com o para quedas. Nunca
tive tanta comichão na minha vida. Quando anoiteceu, aproximei-me da casa da quinta. Descobri que a
família tinha ajudado vários aviadores aliados a fugir. Claro que, quando viram o meu estado, queriam
entregar-me.

May afagou-lhe o cabelo.
– Graças a Deus que os convenceste do contrário.
Charlie riu e apertou-lhe a cintura.
– Não convenci. Disse-lhes que era uma boa ideia. Se me entregassem, os nazis pensariam que eles

eram leais e assim seria mais fácil ajudarem outros fugitivos. Eles limitaram-se a olhar para mim. Ao
nascer do Sol, já tínhamos tudo combinado. Eu tornei-me o primo simplório que viera da província, caíra
de um escadote e partira uma perna.

– Simplório? – perguntou May com uma gargalhada.
– Isso explicava o meu estranho sotaque e o meu vocabulário limitado. Não era um papel difícil para

mim, não é, Skipper?
Jack, todavia, limitou-se a soltar uma risadinha.
Ruth resistiu à vontade de olhar para ele, o que apenas aumentaria o desconforto mútuo.
– Arranjaram-me roupas e documentos, chamaram o médico para me tratar da perna, deram-me

algumas tarefas simples e permitiram que eu recuperasse durante dois meses. Aquelas pessoas arriscaram
a vida por mim, repartiram a comida comigo, e olhem que tinham pouca. Os nazis levam tudo das quintas
holandesas. Os alemães engordam e os holandeses passam fome.

– E estão bem? – indagou May. – Foram apanhados?
– Que eu saiba não. Depois mandaram-me com a Resistência em dezembro. Viajávamos quase sempre

de noite, mas outras vezes era de comboio com a Gestapo. A parte mais difícil foi atravessar os Pirenéus
para Espanha com a neve. Quase desisti, mas tu davas-me alento para continuar, May.

– Eu? – Endireitou-se no colo dele. – Eu não, Deus.
– Sim, Ele dava-me forças, mas tu motivavas-me. Deus esteve sempre comigo, mas se queria voltar a

ver-te tinha de continuar a caminhar.
– Oh, querido. – May encostou a testa à de Charlie.
Ruth suspirou. Mereciam alguma privacidade. Inspirou, levantou-se e encarou Jack.
– E que tal se lhes dermos alguns momentos a sós?
Arqueou as sobrancelhas e fez sinal a Ruth para que seguisse à sua frente. Abandonaram o gabinete e,

assim que chegaram ao exterior do barracão, os passos de Jack estacaram. Estava a dar-lhe a
oportunidade de regressar aos alojamentos… tentador, mas não era isso que precisava de fazer. Ruth
voltou-se e tentou mostrar a Jack o seu melhor sorriso.

– Mal posso acreditar que o Charlie regressou. É extraordinário.
As sobrancelhas de Jack voltaram a erguer-se. Pestanejou.



– Sim.
– Fico muito feliz por ele e por May.
– Eu também – concordou. – Escuta, desculpa, eu sei que não devia estar aqui. Sei que é difícil para ti,

mas o Charlie ainda não está totalmente recuperado e o médico insistiu para que viesse alguém com ele, e
o Charlie insistiu que fosse eu.

Ruth observou a sua pose tensa e expressão pesarosa. O pobre homem andava há meses a castigar-se.
Não devia ter de sofrer oito anos como ela. O último vestígio da sua ira desapareceu.

– Ainda bem que vieste. Precisava de te dizer que te perdoo.
Outro choque e as sobrancelhas de Jack saltariam da sua testa.
– Hã?
– Perdoo-te – repetiu Ruth. – Entendo porque ficaste tão zangado comigo. Imagino o choque que foi

para ti, a dor…
– Não. – Olhou-a fixamente. – Não justifiques o que eu fiz. Foi errado. Errado e cruel. O que tu

fizeste… não era muito diferente de uma barraquinha de beijos numa feira. E eras jovem. E tinhas de
ajudar a tua…

– Não justifiques também o que eu fiz. Era igualmente errado. – Ergueu o queixo em desafio. – Não
confiei que Deus ajudasse a minha família e aproveitei-me daqueles rapazes. Estava errado.

Olharam um para o outro durante muito tempo. Ela absorveu o seu remorso e misericórdia e refletiu
esses sentimentos de volta.

– O perdão não exige aprovação – disse ela. – Deus não aprova o pecado, mas mesmo assim perdoa-
nos.

Jack anuiu sem desviar o olhar.
– Isso é verdade.
Ruth olhou para o barracão Nissen. Charlie e May ainda iriam demorar.
– Gostarias de ir dar um passeio?
– Um passeio? Eu.. eu gostava, mas tu… só porque me perdoaste não tens de passar tempo comigo.
Ela manteve o olhar fixo na janela do gabinete.
– E se eu quiser? Tive saudades tuas, seu pateta.
Ele deixou escapar uma gargalhada.
– Pateta? És a única que me insulta como os meus irmãos fazem.
Ruth voltou-se, o que foi um erro. Esquecera-se como o sorriso dele podia ser perturbador.
– Se estás disposta a aturar-me – disse ele –, podias mostrar-me a cidade.
– Claro. – Indicou o caminho.
Por cima das suas cabeças o céu era de um azul pálido decorado com rastos de nuvens e de aviões.

Ruth cruzou os braços para se proteger do frio que lhe penetrava pelo casaco. As calças eram mais
quentes do que os collants de vidro, mas ainda se sentia desconfortável a usá-las na cidade.

Após alguns minutos de silêncio constrangedor, Jack perguntou-lhe sobre o curso de enfermagem aérea.
Ao princípio, Ruth falou-lhe das disciplinas, dos exercícios de treino. À medida que foi relaxando
contou-lhe sobre Dottie, sobre o sargento Sadismo e sobre Burnsey, mas apenas que ele a atrasava.

Chegaram à orla da cidade e Jack falou-lhe da viagem a casa, dos seus insucessos e defeitos. Tinha
mudado. Haviam ambos mudado. Ruth não conseguia decidir se tinha renovado uma velha amizade ou
feito uma nova.

Parou no cruzamento onde a Monkton Street se tornava Main Street e mostrou a Jack a câmara
municipal de Prestwick com a sua torre gótica, a antiga Mercat Cross e os Boydfield Gardens do outro
lado da rua. Jack queria ver a praia e desceram Station Road.



Na marginal ao longo da costa, ficaram na relva a contemplar o estuário de Clyde e mais ao longe a
ilha de Arran, o «Gigante Adormecido». Três crianças com camisolas grossas de lã brincavam à
apanhada com as ondas enquanto as mães ralhavam para que não se molhassem. Um grupo de
adolescentes fingia tentar empurrar um rapaz ruivo para a baía gelada. Ele libertou-se e agarrou uma
rapariga que riu e gritou.

– Nunca te disse porque preferia o céu ao mar. – Sob o bigode de Jack, os seus lábios desenhavam uma
fina linha.

– Faz sentido para um piloto.
Jack abanou a cabeça, o seu olhar fixo no oceano.
– Quando tinha catorze anos tentei atravessar o rio San Joaquin a nado para impressionar as raparigas.

Tinha a certeza que conseguia fazê-lo, mas não fui capaz e por pouco não morria afogado.
– Oh, meu Deus.
– Nunca mais voltei a nadar.
A brisa marítima empurrou o cabelo de Ruth para a cara e ela afastou-o para ver Jack como ele era,

imperfeito e magoado.
– Por isso não querias entrar no barco em Londres.
Ele virou-se para ela, os olhos de Jack uma mistura do céu azul por cima e do mar cinzento à sua

frente.
– Por isso tomei aquela decisão sobre Schweinfurt.
Ruth arqueou uma sobrancelha.
– Não estou a entender.
– Tracei uma rota mais longa para evitar o delta do Reno e o Zuiderzee, porque preferia despenhar-me

em chamas a morrer afogado.
– Oh, Jack.
– Morreram vinte e seis homens, treze são prisioneiros de guerra, e o Charlie… ouviste o que ele

passou… Tudo por causa do meu medo e do meu orgulho.
– Tenho a certeza que o Charlie te perdoou.
– Ainda não lhe disse.
– Ele vai entender. – Para quebrar a intensidade do seu olhar, Ruth olhou para baixo. Uma vez mais a

sua mão afagava a bracelete do relógio. – Nunca te disse como fiquei com esta cicatriz.
– No pulso?
Ela acenou afirmativamente com a cabeça.
– No dia do meu décimo segundo aniversário, os meus pais ofereceram-me um relógio. O Pa ainda

trabalhava. Adorava aquele relógio. Também… usava-o para controlar o tempo das lições.
A vergonha subiu por ela acima como bílis. Engoliu-a e atreveu-se a olhar para Jack. Ele estava branco

e com uma expressão aflita.
– Oh, meu Deus. Se eu soubesse não o teria comprado…
– Não, ainda bem que o fizeste. Preencheste um vazio, algo que aqueles homens me tiraram.
– O quê? Roubaram-te o relógio? Depois de tudo o que te fizeram?
– Não, partiram-no. Foi… foi assim que fiquei com a cicatriz.
– Ruth. – Fechou os olhos. Com os braços cruzados, apertava o tecido do casaco com a ponta dos

dedos.
Há quatro meses, tê-la-ia estreitado nos seus braços e, para seu espanto, era aí que Ruth desejava estar.

Jack abriu os olhos e pediu:
– Por favor, dá-me outra oportunidade.



Ruth inclinou-se para trás. Outra oportunidade? No que estava ele a pensar?
– Prometi nunca te deixar sozinha e depois abandonei-te na pior altura possível. E prometi não te

beijar, mas nunca fui sincero. – Soltou uma gargalhada colérica. – Estava tão cheio da minha própria
importância. Achei que irias implorar por um beijo. Que idiota. – Virou o olhar para o oceano.

Ruth sentia ainda os braços dele em redor do seu corpo e o seu hálito quente no pescoço.
– Está tudo bem. Gostavas de mim, e não sabias.
– Agora sei. – Estendeu o braço para o mar. – É como… um beijo para ti é como um mergulho no

oceano para mim. Agora entendo, a sério.
– Eu sei que sim – murmurou ela.
Jack aproximou-se, no seu rosto um olhar honesto.
– Entendes? Nunca poderia fazer-te isso de novo. Nunca.
Ruth fitou-o, novamente surpreendida pelo seu poder e segurança. Sabia o que tinha de dizer, mas

mesmo assim foi necessária toda a sua determinação para abrir a boca.
– Confio em ti.
Os olhos de Jack brilharam.
– És a mulher mais extraordinária que alguma vez conheci, Penelope Ruth Doherty.
O coração de Ruth deu um salto. Ele nunca a tratara pelo nome completo. Aceitava-a, toda ela, passado

e presente.
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Os flaches das máquinas fotográficas estalavam, as câmaras de filmar zuniam e os jornalistas
empurravam-se para ficarem o mais perto possível de Jack e do seu avião.

– Diga-nos, major, que tal Berlim?
Jack encolheu os ombros.
– Envergonho-me de o dizer, mas deixámos a cidade em piores condições do que a encontrámos.
Todos riram. Mais fotografias.
– O primeiro grande ataque à capital alemã. Como é que…
– O primeiro grande ataque Americano. A RAF tem vindo a atacar Berlim desde a Blitz. No entanto, há

mais de um ano que não faziam ataques diurnos. – Levantou a mão enluvada. – Agora Hitler não terá
descanso das bombas aliadas, de dia ou de noite.

Os jornalistas tomaram nota e assentiram.
Na última semana de fevereiro, a Oitava abatera-se sobre as fábricas de aviões alemães. A «Grande

Semana» fora seguida por uma visita à «Grande Berlim». A superioridade aérea parecera em tempos um
sonho fugaz, mas agora Jack já não tinha dúvidas. Em breve seria deles para nunca mais a largarem.

Falando rápido e rindo alto, a tripulação de Jack tirou os cintos e os coletes salva vidas. Também ele
se sentia como se tivesse bebido seis chávenas de café. Havia sido uma missão histórica. Pena o Charlie
não ter ido também, mas os dias de combate para ele tinham terminado e encontrava-se a trabalhar com a
Esquadra Pathfinder em Alconbury. Conhecendo Charlie, ele teria cantado o grande êxito de Spike Jones,
«Der Fuehrer’s Face».

Em homenagem a Charlie, Jack esboçou um sorriso para os jornalistas e cantou o melhor que
conseguiu. Decidiu deixá-los enquanto riam.

– Com a vossa licença, senhores, tenho muita papelada à minha espera.
Espreitou para o seu avião por baixo da capota de lona da GMC. O Special Delivery havia sido

passado a um novato e Jack batizara o seu novo pássaro de Silver Salvo12. Algum engraçadinho havia
pintado mais letras de modo a dizer Silver Salvage13, mas Jack repintara-o. Como gostava de salientar, o
Silver não tinha mais buracos do que os aviões camuflados.

Os flocos de neve que se agitaram em redor das Fortalezas Voadoras durante a descolagem, saltitavam
agora sob os pneus da camioneta a caminho do debriefing. Os homens saíram, foram buscar café e
dónutes ao balcão da Cruz Vermelha e entraram na sala do briefing.

Joe Winchell fez sinal à tripulação de Jack para que viessem para a sua mesa.
– Olá, rapazes. E que tal a missão? – Empurrou a garrafa de uísque.
– Nunca fiquei tão dececionado. – Fred Garrett, o artilheiro do lado direito da fuselagem, deitou um

pouco de uísque no copo. – Não disparámos uma única bala.
Winchell tomou nota no formulário.
– Viram algum avião inimigo?
– Só à distância. – Bob Ecklund, o copiloto, aquecia as mãos na chávena de café. – Os nossos

pequenos amigos mantiveram-nos à distância.



Jack mastigou o seu dónute, os pedaços pequenos caíram pesadamente no seu estômago. As rações de
voo não substituíam um almoço completo.

– A diferença que uma escolta faz – comentou Oggie Drake na sua voz nasalada.
– Podes crer – concordou Jack.
Naquela missão, os setecentos e cinquenta bombardeiros haviam sido acompanhados por oitocentos e

um caças. Depois do serviço de escolta, os caças metralhavam os aeródromos. Os novos métodos de
atuação deixavam os rapazes dos bombardeiros preocupados que os tipos dos caças os abandonassem
para ganharem o estatuto de ases, mas Jack concordava com a ordem do general Doolittle: destruir a
Luftwaffe no ar, no solo e nas fábricas.

A tripulação relatou todos os pormenores da missão – a antiaérea forte, a incapacidade de bombardear
o alvo primário da fábrica de equipamentos elétricos da Bosch, a salva de artilharia do Silver no centro
da cidade e a perda do avião de comando com o brigadeiro general Russ Wilson, comandante da Quarta
Força de Bombardeamento de Combate.

Depois de Winchell ter reunido toda a informação, Jack e a sua tripulação dirigiram-se ao barracão do
material para entregar o equipamento de voo e recuperar os objetos pessoais. A caminho da messe, Jack
deixou-se ficar para trás para reler as cartas que havia recebido no dia anterior.

A de Ruth era a primeira. Escrevia-lhe com frequência e profundamente. Jack apreciava o seu perdão e
a injustificável segunda oportunidade, mas o que iria resultar dali? A intimidade física parecia
impossível, mas isso excluiria um futuro juntos? Tudo o que sabia era que sentia um desejo visceral de a
amar e proteger.

A carta fazia crescer essa ânsia. Jack observou a sua caligrafia pequena e forte. Ruth suspeitava que a
tia Pauline estava a aproveitar-se dela e Jack não tinha a menor dúvida. Apesar dos sacrifícios de Ruth,
aquela bruxa agitava o machado do orfanato e exigia mais, mais, mais.

O parágrafo seguinte da carta punha-lhe o sangue a ferver. Não podia bater na tia Pauline, mas o seu
punho ansiava pelo queixo de Burns.

No hospital, Ruth soubera descartar pedidos de casamento sem o menor problema, mas aquele tipo
perturbava-a. Descrevia os seus atos num tom cauteloso, mas, atrás das dúvidas, Jack via medo.

– Olá, major Novak.
Jack olhou para trás. O tenente Polansky, o seu novo piloto, aproximava-se com um oficial que não

conhecia.
– Olá, Polansky. Bom trabalho hoje. Soubeste manter uma boa posição na formação.
– Obrigado, major. – O sorriso no rosto redondo do rapaz dava vontade de lhe oferecer um chupa-

chupa.
Os dois homens passaram por Jack a caminho da messe.
– É o teu comandante de esquadra?
– Sim – respondeu Polansky, em voz baixa, mas não o suficiente. – É um líder nato. O homem certo no

trabalho certo.
Seria demasiada arrogância ficar satisfeito com aquelas palavras? Por certo não era errada gostar do

que se fazia e querer fazê-lo bem.
Havia ainda mais três cartas, uma endereçada pela máquina de escrever do pai, outra escrita pela mão

de Ray e a última com as maiúsculas tortas de Walt. Walt encorajava-o a optar pela carreira militar, o
que não era uma surpresa. Quando Walt decidira ser engenheiro, tivera de fazer frente ao pai. O rebelde
apoiava outra rebelião, mas seria isso que Jack precisava de ouvir? Por outro lado, a carta de Ray
deixara-o perplexo. Jack voltou a abri-la.



Tenho pensado no teu dilema. Rezo para que Deus torne clara a Sua vontade e apoiarei
qualquer que seja a tua escolha. Lembra-te, o púlpito é apenas um dos lugares onde se pode
servir o Senhor. Também O podes servir na tua base, onde interages com homens que nunca
entrariam na igreja.

Por favor, desculpa a minha franqueza, mas será que foste chamado para ser pastor? Nunca
te vi com dificuldades, nem na escola, nem na universidade, nem na Força Aérea. Todavia, no
seminário parecia que te obrigavas a pertencer, a ser bem sucedido. Pergunto-me: se não
fosses o homónimo e a imagem de outro pastor dotado e determinado, terias optado pelo
sacerdócio?

Jack franziu o sobrolho e dobrou a carta. O pai achava que Jack estava destinado a ser pastor, mas Ray
pensava de forma diferente e ambos os homens adoravam o sacerdócio.

Depois a última carta. O pai encorajava-o a rezar e a obedecer e insistia que o desejo de aventura de
Jack se desvaneceria com o tempo.

Jack parou sob uma árvore. As tripulações entravam na messe para uma refeição de combate,
cumprimentando-se com palmadas nas costas, rindo, brincando e revivendo a missão. Jack apreciava o
cheiro a bife, neve, combustível de avião e algo muito melhor e mais profundo – o odor do medo
enfrentado e superado, da competência descoberta, da camaradagem desenvolvida –, a emoção que o pai
acreditava que ele haveria de ultrapassar.

Seria?
Quando a guerra terminasse, sentiria ele uma súbita paixão pelo sacerdócio? Estaria pronto para

abandonar o vigor da vida militar?
Jack guardou as cartas no bolso do blusão de voo e dirigiu-se para a messe. Tinha vinte e nove anos.

Duvidava que pudesse mudar assim tanto.

12 Em português, salva de artilharia. (N. da T.)

13 Em português, salvados. (N. da T.)
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Sexta-feira, 10 de março de 1944

Ruth inseriu uma palha de vidro na boca do tenente Halperin. Ele murmurou um agradecimento e bebeu o
caldo de galinha da garrafa-termo. Não era um grande almoço, mas teria de servir para dez evacuados
deitados nas macas. Lá à frente, o sargento Burns distribuía sanduíches a vinte e dois evacuados em
ambulatório, acomodados em assentos de metal.

– Enfermeira? – Na maca do cimo, o tenente Grodzicki inclinou-se para o lado. – Preciso de uma
arrastadeira.

Ruth estremeceu.
– Aterramos em Meeks daqui a uma hora. Consegue esperar?
– Acho que sim.
Ela suspirou. Era de esperar que o primeiro voo de evacuação tivesse falhas, mas aquela era uma falha

monstruosa: não havia arrastadeiras nem urinóis na caixa médica de trinta e cinco quilos. Esperariam
mesmo que os evacuados segurassem as suas necessidades durante um voo de quinze horas de Prestwick
a Nova Iorque? Ao menos, iam parar em Meeks Field, na Islândia, e em Harmon Field, em Stephenville,
na Terra Nova.

O tenente Halperin empurrou a palha para fora da boca.
– Obrigado, ma’am.
– Estava bom?
Os seus olhos castanhos contraíram-se.
– Eu agradeço aquilo que o Senhor me dá.
– Mas…?
Mostrou uma expressão de embaraço.
– Bem, o sabor era esquisito, ma’am, e tinha coisas lá dentro.
– Coisas? – Ruth inclinou o termo para a janela e espreitou lá para dentro. Havia flocos a flutuar no

caldo, mas o que seriam? Virou a garrafa-termo. Tinha uma racha no interior. – Oh, bolas. – A altitude e
a temperatura deviam ter rachado o revestimento e deixado passar o isolamento para a sopa. A segunda
falha. Na traseira do C-54, Ruth inspecionou os termos vazios e viu rachas em metade deles.

– Enfermeira? – O tenente Grodzicki voltou a chamar. – Não posso esperar.
– Uma hora. Claro que consegue.
– Disse uma hora há dez minutos. Não consigo esperar mais.
Os outros homens fizeram sugestões, todas pouco recomendáveis. Ruth tinha de improvisar, mas como?

O seu olhar desviou-se para as garrafas-termo e sorriu. Porque não? Pegou numa e entregou-a ao tenente
Grodzicki.

– Use isto.
Ele escancarou os olhos e depois recuou, com uma careta.
Ruth deixou escapar uma gargalhada.
– Não faz mal. Vamos ter de os deitar fora. O revestimento está rachado.
– Nunca na minha vida imaginei tal coisa. – Abanou a cabeça e colocou o termo sob a pesada pilha de

cobertores.



Ruth dirigiu-se para a traseira do avião, pegou no manifesto de voo e colocou os auscultadores.
– Enfermeira de voo a navegador, solicito altitude e temperatura.
– Navegador a enfermeira. Altitude sete mil e cem pés, temperatura menos vinte.
Ruth tomou nota da informação agradecida pelo seu fato de voo. O aquecedor da cabina só elevava a

temperatura até aos zero graus. Baixou-se e olhou pela janela da cauda. À sua frente, as hélices dos dois
motores da direita deixavam manchas circulares no céu sem nuvens. Por baixo, o oceano encurvava, a sua
superfície enrugada como a casca de uma laranja. O som das conversas e o rugido dos motores
desapareceram assim que contemplou o azul.

Finalmente o voo. Os generais haviam decidido mandar para casa homens que necessitavam de, pelo
menos, cento e vinte dias de convalescença, um sinal de que a grande invasão estava iminente.
Esvaziavam as camas dos hospitais para dar lugar aos feridos.

Com o voo vinha o subsídio aéreo, que silenciaria a tia Pauline e adiava o confronto de como tinha
enganado Ruth. A vergonha levara Ruth a carregar todo o fardo pela família e isso cegara-a relativamente
às mentiras da tia. Mas agora via claramente. Nos Estados Unidos os ordenados subiam e os preços eram
controlados – e o tio Clancy e a tia Pauline prosperavam. Ainda assim, como tutores de Maggie, era
necessário usar de cautela.

– O que se passa, boneca? – Um par de mãos rodeou-lhe a cintura.
Ruth deu um salto e virou-se.
– Não me toques.
Burnsey levantou os braços como quem se rende.
– Precisas de ajuda a medir os sinais vitais?
– Claro. É o teu trabalho.
Ele aproximou-se mais e encostou-a ao alumínio frio.
– Porque não começas comigo? Sempre que estás próxima, o meu ritmo cardíaco acelera.
Ruth engoliu um sabor amargo na boca e empurrou-o para o lado.
– E sempre que estás próxima, a minha tensão arterial sobe. – Adoro uma rapariga com sangue na

guelra – disse ele com uma gargalhada.
Tudo o que dizia encorajava-o. Tomava o silêncio como consentimento, os comentários como gracejos

e os insultos como vigor. Burnsey gostava de energia. Jack gostava de fogo. Ambos os homens eram
bonitos, charmosos e persistentes, mas com Jack sentia-se segura ao passo que com Burnsey se sentia
ameaçada.

Ruth usou um estribo para chegar à maca de cima. Sorriu para o doente e verificou a sua etiqueta de
emergência médica, que salientava a perda de ambas as pernas por baixo do joelho quando o seu P-47 se
despenhara na descolagem.

– Tenente John Grodzicki – disse para Burnsey para que verificasse no manifesto de voo.
– O que faço com isto? – O evacuado levantou a ponta dos cobertores para revelar o termo.
– Eu fico com isso. – Entregou-o a Burnsey. – Coloca isso lá atrás. Cuidado, está quase cheio.
O sargento espreitou para o interior.
– Não quis o caldo? Ei, alguém ainda tem fome?
– Não! – Ruth estendeu uma mão e o tenente Grodzicki desatou a rir. Ruth riu também. – Isso não é

sopa. É… não temos arrastadeiras. As garrafas-termo… o revestimento rachou. São para deitar fora, por
isso pensei…

– Que rapariga tão esperta – comentou Burnsey com um esgar.
Que rapaz tão condescendente. Quando o doente de Ruth parou de rir, ela colocou-lhe o termómetro na

boca e os dedos em redor do pulso para medir a pulsação.



Jack tinha razão. Precisava de um relógio. Ele escrevia-lhe todos os dias, às vezes apenas algumas
linhas mal amanhadas depois de uma missão e outras vezes folhas cheias. Todas as suas cartas revelavam
um homem mais humilde, não menos capaz, mas a aprender que a sua força não era suficiente, nem
deveria ser. A cada dia descobria nele mais coisas para gostar, para admirar… para amar?

Não, não podia deixar tal coisa acontecer. Não havia o «felizes para sempre». Ela estava perdoada
mas despedaçada. E Jack entendia. Não voltaria a abraçá-la, a beijá-la, a amá-la, o que era um triste
alívio. Ainda assim, fechou os olhos. Senhor, quem me dera que me tornasses normal.

– Enfermeira?
Ruth abriu os olhos. O tenente Grodzicki fez uma careta e girou o pulso preso na mão dela. Soltou-o.
– Desculpe. Pulsação… hm, setenta e dois. – Tirou-lhe o termómetro da boca. – Temperatura trinta e

seis e meio.
– Anotado – disse Burnsey.
Ruth puxou os cobertores para trás para verificar as ligaduras em redor dos cotos.
– Não há sinais de sangramento nem de infeção. Tem dores, tenente?
– Sim, está a voltar e com força.
– Sargento Burns, quando foi a última injeção de morfina?
– Vejamos, às cinco horas. Há mais de cinco horas.
Ruth voltou a tapar o tenente.
– Diria que está na hora de outra dose. Sargento Burns, podia encher uma seringa com dezasseis

miligramas de morfina?
Ruth agachou-se para ver como estava o tenente Halperin. Anotou os sinais vitais e verificou o gesso

em ambos os braços.
Burnsey regressou e abanou uma seringa frente ao peito.
– Tenho de carregar uma carga do meu tio quando aterrarmos em La Guardia, mas depois estou livre. E

que tal jantarmos em Nova Iorque?
Ela estendeu a mão para a seringa.
– Preferia passar fome.
Algo perturbador brilhou nos olhos dele.
– Que pena.
O vidro estilhaçou-se no chão de metal. Ruth olhou para os minúsculos cacos, para a pequena poça de

líquido e para a agulha espalhados no chão. Olhou para Burnsey embasbacada. Este elevou um dos cantos
da boca

– Que pena teres deixado cair isto.
– Eu?
– Eu trago mais.
– Nem te atrevas. – Marchou para a traseira do avião. – Limpe a porcaria que fez, sargento. Eu vou

buscar o medicamento.
Quando chegou à arca do material médico, as suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade em inserir

a agulha na borracha do frasco. Aquele homem era perigoso e ninguém acreditava nela.
Ruth saiu da casa de banho em Meeks Field. Teria de evitar beber líquidos se queria aguentar até à

Terra Nova. Nunca imaginara um dia estar na Islândia.
May correu para a apanhar.
– Como correu a primeira etapa do voo?
Ruth sorriu ao ver o brilho que não abandonara as faces de May desde o regresso de Charlie.
– Teria corrido melhor se tivéssemos arrastadeiras.



– Podes crer. Dá para acreditar?
– Não, e as vossas garrafas-termo também verteram?
– Verter?
– É melhor veres. Um dos meus evacuados queixou-se de um sabor estranho na sopa e, claro, o

revestimento estava rachado.
May arqueou as sobrancelhas.
– Os homens reclamaram, mas eu pensei que fosse da comida do exército. Vou ver.
– Ao menos isso resolveu o problema das arrastadeiras.
May fitou-se com uma expressão confusa. Depois tapou a boca e riu. Ruth encaixou o braço no da

amiga.
– Algum problema no teu voo?
– Nenhum. A tenente Shepard está a reunir arrastadeiras. Ainda bem que ela veio.
– Sim. Preciso de falar com ela.
– Sobre o quê? – A voz de May soava tensa.
Ruth calou-se. Depois de todas as aflições, a May merecia apreciar aqueles dias de alegria idílica sem

ter de se preocupar com os dramas de Ruth.
– Eu… queria falar-lhe dos problemas com as garrafa -termo. – Com essa mentira ergueu-se um muro

entre elas. Ruth quase arquejou com a dor, mas era uma dor egoísta. May precisava mais de paz e
proteção do que Ruth necessitava de uma confidente.

– Estás bem, Ruthie?
Virou-se e esquadrinhou o aeródromo. A tenente Shepard e o sargento Burns encontravam-se perto de

um camião-cisterna que abastecia um C-54.
– Tenho de… Até já. – Começou a atravessar a pista e a cada passo a separação dilacerava-a.
A chefe e o sargento estavam de costas voltadas para Ruth. Burnsey mostrava-lhe uma garrafa-termo.
– Está a ver? Assim que percebi que estavam rachados, vi que não serviam para nada… a não ser

como urinóis.
A tenente Shepard riu e deu-lhe uma palmadinha no braço.
– Que engenhoso. É desse tipo de desembaraço que precisamos.
Ruth estacou, boquiaberta. Nunca esperara condecorações, mas que desprezível da parte de Burnsey

roubar-lhe os créditos. Claro que, se a tenente Shepard soubesse que fora ideia de Ruth, diria logo que
era um uso incorreto e nada higiénico de material do exército.

A chefe inclinou-se ligeiramente para a frente.
– Algum problema com a tenente Doherty?
Ruth ficou imóvel como uma estátua.
Burnsey mudou o peso de um pé para o outro.
– Não quero causar-lhe problemas. Ela é de facto uma boa enfermeira.
– Sargento, sabe que conto com a sua avaliação do trabalho dela.
– Bem, não é nada de especial. Deixou apenas cair uma seringa. Eu limpei…
– Isso é mentira – gritou Ruth.
Viraram-se para a encarar. Ruth avançou.
– Ele está a mentir. Foi ele que deixou cair a seringa de propósito porque recusei um convite dele para

jantar.
A chefe arqueou as sobrancelhas e voltou-se para Burnsey. Este abriu os braços e encolheu os ombros.
– Eu não faria isso, conheço as regras.
Ruth bateu com o pé no chão.



– Conheces as regras, mas escarneces delas.
– Tenente Doherty, venha comigo. – A enfermeira-chefe agarrou-a pelo braço e arrastou-a até ao nariz

do avião. – Estou farta destas… destas acusações ridículas.
– Não são ridícu…
– Chega. Chamou-lhe mentiroso. Isso é difamação.
Ruth mordeu o lábio inferior. Perder a calma não iria ajudá-la.
– Como se lembra – disse num tom pausado –, pedi para não trabalhar com o sargento Burns. Uma vez

mais, gostaria de pedir para trabalhar com outra pessoa.
– Não vejo como conseguiria trabalhar com outro homem. Não consegue sequer dar-se bem com o

sargento mais amável, competente e desembaraçado da esquadra.
Ruth lembrou-se de respirar com calma. À distância, May permanecia do outro lado de um abismo

nevado. May seguira-a para Bowman porque precisavam uma da outra, mas agora o Charlie estava de
volta e May já não precisava dela. E a Ruth – Burnsey mostrou-lhe um sorriso tão presunçoso que lhe fez
doer o estômago –, Ruth precisava de se afastar dele fosse como fosse. Um peso abateu-se sobre o seu
peito.

– Quando regressarmos a Prestwick, pedirei transferência para outra esquadra.
– Nunca irão autorizar, não com as avaliações que tem. Creio que não está talhada para a enfermagem

de voo, tenente Doherty. Talvez um regresso às enfermarias seja melhor para si… e para nós.
Voltar ao hospital? Perderia o subsídio aéreo e tudo o que se esforçara tanto para conseguir. Prometera

à Ma que tomaria conta das crianças. Se Ruth falhasse, os seus futuros seriam tão negros quanto o nariz
do C-54, quanto a expressão da tenente Shepard.

– Eu… vou esforçar-me mais. – A sua cabeça rodopiava e sentia picadas nos lábios.
– Espero bem que sim. – A tenente Shepard começou a afastar-se. – Não quero ouvir mais queixas.

Nem uma.
Ruth colocou as mãos nos joelhos e inspirou devagar sabendo que não podia fugir.
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Aeródromo de Bury St. Edmunds
Quinta-feira, 30 de março de 1944

Jack engoliu com dificuldade. Ruth envergava o vestido de noite que combinava com os seus olhos. As
curvas que eram sedutoras sob a lã da farda ficavam ainda mais atraentes sob a seda. Todos os homens
da festa iriam querê-la. Jack teria de a guardar bem ao seu lado.

Ruth mordeu os lábios e agarrou o ombro, os seus braços despidos formando um quatro.
O seu irmão Walt costumava queixar-se de ficar encolhido na presença das mulheres, mas agora Walt

ia casar-se e era Jack quem estava de boca aberta. Apesar de tudo isso, Ruth estava nervosa por causa da
festa e do vestido e Jack tinha de dizer qualquer coisa. Não um elogio. Ela recebia demasiados elogios
de demasiados homens com motivos pouco honrosos. Ao invés, sorriu-lhe.

– Não queimaste o vestido.
Ruth soltou uma gargalhada e relaxou.
– Como poderia ser capaz? É lindo.
Jack atravessou a sala do aeroclube da base aérea onde May e Ruth se encontravam com as raparigas

da Cruz Vermelha. Colocou a mão de Ruth na sua.
– Ainda bem que vieste.
Elevou o queixo.
– Só vim por causa da May, sabes.
– Sei. – Reprimiu um sorriso. Sim, viera para fazer companhia a May, mas Jack sentiu o odor a

perfume, emprestado, sem dúvida. Ela nunca usava perfume.
Virou-se para Charlie, que ajudava May a vestir a capa sobre o longo vestido cor de rosa.
– Trouxeste a pistola, De Groot? Nenhum homem se aproxima destas senhoras.
Ruth riu.
– Isso não será impossível na pista de dança?
Ele voltou-se. Ruth só aceitara o convite porque o problema de bebida de Ed Reynolds o enviara para

a infantaria e porque Jack prometera que ela não tinha de dançar.
– Lembra-te…
– A festa é para ti. Cem missões no nonagésimo quarto é algo a comemorar. – Fez rodopiar a capa para

cima dos ombros antes que ele conseguisse ajudá-la.
– O pobre do Jack já voou com quase metade deles. – Charlie segurou a porta para May.
– Meu Deus.
Vinte e cinco na primeira comissão, vinte na segunda e mais dez para realizar.
Com o número de missões a aumentar e as perdas a diminuir, a Oitava Força Aérea tinha também

aumentado a duração das comissões para trinta missões.
Jack ofereceu o cotovelo a Ruth e conduziu-a para o exterior. Esperava que ela dançasse com ele desde

a sua visita a Prestwick algumas semanas antes, no dia que regressara do seu primeiro voo de evacuação.
Quando o viu, levou a mão à boca e depois caminhou para ele, os passos transformando-se em corrida.
Abraçou-a e deixou-a chorar, oferecendo-se para esmurrar o cretino do Burns.

Foi nessa altura que desenvolveu o seu novo plano, criado para ela, não para ele, e rezara para o



concretizar… muito.
Jack aconchegou a mão de Ruth contra o seu corpo.
– Como vão as coisas em Prestwick?
– Atarefadas. Estamos a evacuar duzentos feridos por dia.
Jack assentiu. Estavam a esvaziar os hospitais. A invasão teria lugar assim que o tempo permitisse.
– Mais problemas? – Mantinha a voz baixa, embora Charlie e May estivessem bem para trás.
– Os mesmos. Insinuações, duplos significados, mas eu nem me atrevo a fazer queixa, não com o meu

trabalho em perigo – respondeu com um suspiro.
– Não confio nesse tipo. Foste saber? Podes fazer alguma coisa quanto ao voo de regresso?
Ruth abanou a cabeça e ele voltou a sentir o perfume.
– A tenente Shepard está tão farta de mim que não me deixa regressar noutro avião e as tripulações

dizem que à frente só os vou empatar. Mas ele não me incomoda nos voos de carga. Fica a matraquear na
sua máquina de escrever e depois adormece.

– Ótimo – resmungou Jack. – Ainda assim, preferia que me deixasses bater-lhe.
As gargalhadas de Ruth misturaram-se com a música oriunda do hangar número um.
– É uma ideia que me agrada. Mas ajudas-me mais se me escutares. És o único com quem posso falar.
Ruth seguia a ordem de não se queixar tão à risca que nem sequer contava a May, o que ao início

incomodou Jack. Agora concordava. Para quê ofuscar o brilho de May? Para além disso, ser o único
confidente de Ruth tinha os seus benefícios, tal como as estrelas nos seus olhos naquele instante, que o
faziam sentir coisas estranhas no estômago.

Atravessaram as gigantescas portas do hangar, abertas o suficiente para deixar entrar as pessoas e
manter o frio lá fora. Centenas de homens fardados andavam de um lado para o outro e quase tantas
mulheres – enfermeiras americanas, pessoal da Cruz Vermelha e raparigas inglesas das aldeias das
redondezas. Junto a uma das paredes havia um bar improvisado, mesas espalhadas por aqui e por ali e a
banda da base a tocar num palco decorado com bandeiras vermelhas, brancas e azuis.

Jack entregou o seu casaco e a capa de Ruth no bengaleiro e pegou-lhe no braço.
– O que achas?
– Muita gente. – Parecia pálida.
– E tiveste de ficar comigo, pobre rapariga.
Ela não levantou o olhar, mas sorriu. Tinha de a levar até à pista de dança antes que ela mudasse de

ideias. Porque tinha a banda de estar do outro lado do hangar? Jack planeou uma rota através da multidão
para evitar os homens da sua esquadra. Pelo caminho, Ruth foi deixando uns quantos queixos caídos, mas
Jack certificou-se que os homens sabiam que ela estava com ele.

Na outra ponta do hangar, os pares dançavam ao som do «American Patrol». Jack puxou Ruth para os
seus braços e apreciou a forma como ela arquejou. Era bom saber que ainda a afetava.

– Já sabes, só tens de me seguir. – Conduziu-a num simples foxtrot tal como havia feito na abadia
meses antes e ela foi relaxando até conseguir rodopiá-la e fazê-la rir. Agora precisava de uma canção
mais lenta, mas não havia meios de o «American Patrol» terminar.

– Gostas da banda? – perguntou.
– Oh, sim, e do palco. Está… – Fez um esgar e inclinou a cabeça. – Festivador.
Ele riu, apercebendo-se do jogo das rimas.
– E junto ao bar… um escarrador.
– Estás a gozar.
– Ah, nunca se sabe. Isto é uma pocilga. Mesmo arranjado, não deixa de ser um hangar velho e seboso.
A música tornou-se mais lenta e Ruth reclamou:



– Ah, planeaste isto.
A banda tocava «Sleepy Lagoon». Jack abanou a cabeça com força.
– A sério, eu…
Ela riu e Jack apertou-a mais, e ela nem sequer ficou tensa. Encostou a face ao seu cabelo macio e

encheu os pulmões com o aroma do seu perfume.
– Amo-te, Ruth Doherty.
Ficou tensa e inclinou-se para trás para o encarar.
– O quê?
Jack manteve o braço em redor da cintura dela.
– Em outubro disse que te amava, mas amava apenas uma mulher que imaginara. Agora conheço-te e

amo-te cada dia mais.
– Jack… – O olhar de Ruth deslizou por cima do ombro dele, para a saída.
Ele virou-a de modo a ficar de frente para a banda.
– Tenho uma coisa para te dizer. Nada de protestos até eu terminar. Depois de alguns protestos e

reclamações, continuamos a apreciar a festa. Concordas?
– Jack, eu…
– Concordas?
Ela suspirou e desenhou rugas na testa.
– Concordo.
O coração dele acelerou. Senhor, se não é esta a tua vontade, não me deixes prosseguir.
– Jack, o que se passa?
– Quero casar contigo.
Ruth esbugalhou os olhos, do mesmo azul-esverdeado do vestido.
– Pensei muito nisto e tenho argumentos para todas as tuas objeções. Primeiro, só casamos depois da

guerra. Temos ambos muito trabalho para fazer.
– Jack…
– Nada de protestos ainda. – Elevou as suas mãos entrelaçadas à altura do rosto dela e levantou um

dedo. – Escuta -me até ao fim. Sei que te preocupam os beijos e… bem, aquilo que se passa num
casamento, mas eu prometi. Agora sei e entendo. Não preciso de nada disso. Só preciso de ti. Teremos
quartos separados e, se quiseres filhos, podemos adotar. Deus sabe que esta guerra deixou muitas
crianças órfãs. Podemos cuidar da tua irmã Maggie para começar.

A expressão de Ruth era de agitação.
– Mas…
– Ainda não terminei. – Oscilou ao som da música, embora fosse como dançar com um poste de

cimento. – Já me disseste que não podias casar por causa da tua família, mas seria uma honra cuidar do
seu sustento. A tua família será a minha.

O rosto de Ruth contorceu-se num milhão de protestos, mas não abriu a boca.
– Amo-te tanto. – A voz de Jack era profunda. – Quero prover às tuas necessidades. Quero proteger-te.

Quero amar -te para o resto da minha vida.
Fitou o peito de Jack como se conseguisse ver o bater forte do seu coração e as suas pestanas agitaram-

se.
– Eu… eu não sei o que… o que dizer.
Ele estreitou-a nos braços e encostou o nariz ao seu cabelo brilhante.
– Diz que aceitas
Ruth enterrou a cara no ombro de Jack.



– Não, não posso. Isto é uma loucura.
– Não, é…
– É, sim. Está errado, tudo. Não sei porquê, mas está errado.
– Ruth...
– Não é justo para ti – argumentou ela abanando a cabeça.
– Claro que é.
– Não, não é. Mereces uma mulher normal e filhos teus se Deus providenciar.
Jack segurou o corpo macio que nunca seria seu, mas não se importava.
– Querida, não quero nada disso. Só quero amar-te. Por favor, deixa-me amar-te.
– Se Deus prover. – Ela levantou a cabeça e pestanejou. – É por isso que está errado.
– Hã?
– Se Deus prover. – Fitou-o. – É isso. Tu queres tomar conta de mim, proteger-me, amar-me, mas essa

é a tarefa de Deus. Estou finalmente a virar-me para Ele em busca de apoio e proteção e amor, e apoiar-
me em ti seria errado. Tenho de confiar em Deus, não em ti.

O balão de Jack rebentou e o ar saiu a correr, mas ele obrigou-se a sorrir.
– Que coincidência. Eu também tenho de aprender a confiar Nele. Podemos aprender juntos.
Aqueles bonitos e intocáveis lábios arquearam em compaixão.
– Não como marido e mulher.
– Um dia. – Girou-a até a sua confiança e as gargalhadas dela se voltarem a ouvir. – Um dia, minha

pequena macaroon. Um dia convenço-te a seres minha mulher.

*

No palco, coronéis e generais liam introduções e menções e congratulações, mas Ruth notava apenas a
presença de Jack atrás de si e o calor das suas mãos na cintura dela. Se, ao menos, pudesse encostar-se
nele e deixá-lo rodeá-la com os seus braços e o seu amor. Se, ao menos, pudesse fugir porta fora.

As duas emoções degladiavam-se, arrancando pedaços do seu coração.
– Aquele é o general Curtis LeMay – murmurou Jack ao seu ouvido. – O comandante da Terceira

Divisão. Um homem duro, mas um grande profissional.
Ruth anuiu. O homem ao microfone tinha um olhar inflexível e uma postura impassível. Lia a Citação

de Distinção de Unidade, a condecoração mais honrosa que uma unidade podia receber, por uma missão
realizada em janeiro em Brunswick.

O general leu um resumo dos acontecimentos, que envolviam uma mensagem para abortar a missão,
uma volta de trezentos e sessenta graus e o ataque feroz de caças que o grupo enfrentara sozinho.

– Demonstrando um extraordinário heroísmo e uma devoção exemplar ao serviço, excedendo o
demonstrado pelas outras unidades que participaram na mesma missão, e por terem infligido um rude
golpe nas indústrias inimigas, o nonagésimo quarto grupo de bombardeamento prestou um extraordinário
serviço, cujos créditos se refletem não só no grupo como em todas as Forças Aéreas do Exército.

– Oh, meu Deus. – Ruth olhou por cima do ombro. – Participaste nessa missão?
Jack anuiu sem tirar os olhos do palco. Depois aplaudiu. Ouviram-se vivas e assobios de

encorajamento quando um coronel aceitou o microfone. Embora não fosse um homem alto, também nunca
ninguém lhe teria chamado baixo tal era o seu porte autoritário.

– É o Castle – explicou Jack. – O melhor comandante de sempre.
O coronel aceitou a menção e dirigiu-se à multidão. Quando terminou de falar, um homem deu uma

palmada nas costas de Jack.



– Bom trabalho, Novak.
Outro elevou o copo da bebida.
– À sua, major.
– O que foi isto? – quis saber Ruth.
Jack encolheu os ombros.
– São da minha esquadra.
E não lhe disse porque o felicitavam. Não havia dúvida, Jack Novak era um homem mudado.
A cerimónia terminou e a banda tocou o hino, «Stars and Stripes Forever».
Jack pegou no braço de Ruth.
– Estou a ver o Charlie e a May. Vamos sentar-nos. – Acenou a Charlie e os homens trocaram sinais

gestuais, terminando com os polegares para cima.
Ruth teve de rir.
– O que era aquilo?
– Disse-lhe para ir procurar uma mesa enquanto eu ia buscar as bebidas. – Ziguezagueou por entre a

multidão. – O cockpit é um local barulhento em combate. Por vezes, a interfonia avaria. E comunicamos
com as mãos.

– Estou a ver. Quando a flak ataca e os caças mergulham sobre vocês, é importante saber quem vai
procurar uma mesa e quem vai buscar as bebidas.

Jack olhou para ela e riu.
– Tenho a melhor companhia da sala.
Ruth resmoneou. Os outros homens tinham acompanhantes que sabiam dançar e estavam habituadas a

usar vestidos compridos com os ombros descobertos. Ruth não parava de tropeçar no vestido, não
conseguia habituar-se ao ar a passar-lhe no peito e várias mulheres tinham já olhado de lado para os seus
sapatos da farda.

No bar, Jack pediu quatro Coca-Colas. Dois tenentes louros encostaram-se ao balcão, eram idênticos,
e ambos miraram Ruth de cima a baixo. Ela encostou-se mais a Jack. Os gémeos olharam para ele e
quatro sobrancelhas louras vibraram como se atingidas pelo brilho das folhas de carvalho do major.

Ruth olhou para o major, que conversava com o empregado de bar. Que homem impressionante. O seu
aspeto físico e personalidade atraíam a atenção, mas a sua competência e caráter impunham respeito.
Com pouco esforço da sua parte, poderia ter qualquer mulher naquela sala. Ruth via como as mulheres o
observavam, como passavam os dedos pelo pescoço.

Jack passou-lhe uma garrafa fria para a mão. Colocou mais duas nos bolsos do casaco, pegou-lhe no
cotovelo e conduziu-a pelo hangar.

– Porquê eu, Jack?
– Hm? – Olhou-a, confuso, e depois sorriu e fez oscilar as sobrancelhas. – Porque te amo, minha

pequenina macaroon.
Ruth contrariou a sensação quente que lhe envolveu o coração com um revirar de olhos.
– Não. Porquê eu? Olha em volta. Qualquer destas mulheres casaria contigo num abrir e fechar de

olhos.
– Nã. – Apontou para uma morena com um vestido vermelho.
– Estás a ver as joias dela? Nunca se contentaria com o salário de um pastor ou de um militar de

carreira.
– Oh, mas a pobre rapariga órfã…
– Sim. – Sorriu. – Olha só para mim, a propor casamento quando nem sequer sei o que quero ser

quando for grande.



– Ainda não te decidiste?
– O que achas? Preferias ser a mulher de um pastor ou de um militar?
Ruth soltou uma gargalhada.
– Nenhuma. Para além disso, essa decisão cabe a Deus, não a mim, certo?
Jack ziguezagueou em redor de um grupo barulhento de homens.
– Certo, mas Ele ainda não me deu uma resposta clara.
– Talvez já o tenha feito.
Jack parou e fitou-a com o sobrolho enrugado. Ela franziu o sobrolho de volta. Quem era ela para lhe

falar de Deus?
– Explica lá isso – pediu ele.
– Bem, tentaste. Tentaste a todo o custo caber no molde do teu pai, mas não coubeste. É aqui que

encaixas bem. Vejo-o nos teus olhos quando falas do teu trabalho. E toda a gente que te conhece bem acha
que deves ficar, exceto o teu pai. Mas ele é apenas um homem, Jack.

Os olhos dele vacilaram. Por momentos, olhou na direção dela sem olhar para ela. Ruth passou a
Coca-Cola para a outra mão. Gostaria que alguém lhe dissesse que a Ma era apenas uma mulher? A Ma
era tão importante para ela, e o pai de Jack significava muito para ele, o homem com o qual se
identificava, o homem que admirava e emulava.

– Sou um péssimo pastor. – Jack focou o olhar nela, a sua expressão triste, mas decidida. – Porque o
meu destino não é ser pastor.

Ruth elevou um canto da boca num gesto de empatia.
– Perguntaste «Porquê eu?» Eu digo-te. És uma mulher devota e cheia de caráter e eu estou loucamente

apaixonado por ti. – Inclinou-se e beijou-a na testa.
O corpo de Ruth e o seu coração balançaram para ele e teve de se conter.
– Prometeste.
– Calma lá, minha menina. A promessa aplica-se aos lábios. Já te beijei a testa uma vez e não

reclamaste. Certo?
Ruth foi obrigada a anuir.
– Só tenho de manter os lábios longe desta zona. – Desenhou um círculo desde o nariz dela até ao

queixo.
Ruth sentiu a boca a amolecer, mas cerrou-a com força.
– Não, mantém os lábios aqui. – Encostou os dedos a esses lábios
Que péssima ideia. Jack beijou-lhe a ponta dos dedos enviando mensagens de calor a cada célula do

seu corpo. Amava-a, toda ela, e isso era mais doce e mais efervescente do que a bebida gaseificada que
tinha na mão.

– Também me amas, não é? – Passou o braço em redor da cintura de Ruth e puxou-a para si até tudo o
que ela via, tudo o que sentia, tudo o que desejava era ele.

Alguém deu um encontrão a Ruth e pediu desculpa com um sotaque do Sul. Foi então que se deu conta
da multidão, do hangar e do cantor a coaxar «I’m Getting Sentimental Over You» e ficou ainda mais
consciente do perigo de perder o coração e toda a sua vida para aquele homem.

– Hm? Hm? Amas-me, não é? – O tom de Jack era agora mais ligeiro e brincalhão.
Ruth contorceu-se até se escapar do braço de Jack.
– És tão convencido. Dizes que mudaste, mas estás igualzinho: orgulho, orgulho, orgulho. – Dirigiu-se

para a mesa com um olhar trocista por cima do ombro.
O sorriso dele dizia-lhe que sabia a verdade.
Ela amava-o.



Agora que o sabia, nunca desistiria até ela ceder. Mas uma dor esmagadora no peito disse a Ruth que o
amava demasiado para o deixar casar com ela.
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Jack inclinou-se sobre a secretária e anotou nomes da sua esquadra: Polansky, Berardi, Davis, talvez
Markowitz. Para as outras, teria de confiar nas avaliações dos comandantes e estes não estavam nada
satisfeitos por Jack estar a tirar-lhes os melhores.

Era uma honra a sua esquadra ter sido escolhida para se tornar uma Esquadra Pathfinder da Quarta
Força. Uma honra.

Mas não a honra que ele desejava.
Quando Castle o chamara ao seu gabinete naquela manhã, Jack entrara confiante de que estava fadado

para a vida militar e prestes a ser nomeado tenente-coronel John Novak Jr., oficial de operações.
Não acontecera. Continuava major, continuava comandante de esquadra.
– Um honra. – Disse-o em voz alta, escreveu-o em letras grandes e depois riscou. Era uma estupidez.
Jack bateu com o lápis na secretária. Critérios, critérios. Mais de cinco missões para provar que

sabiam lidar com situações de combate, mas não mais do que quinze. A Oitava não podia treinar uma
tripulação em bombardeamento guiado por radar para depois terminarem a comissão dali a um mês.

Aquilo não era uma tarefa temporária para Jack enquanto Castle esperava para o promover. Continuou
a bater.

– Um honra.
– Olá, Skipper. – Charlie entrou no gabinete. – Já sabes da novidade?
Um olhar para o seu rosto jovial e Jack sabia que Charlie tinha desempenhado um papel naquela

decisão. Obrigou-se a sorrir.
– Podes crer que sim.
Charlie deixou-se cair numa cadeira. Ganhava forças e peso a cada dia, embora ainda estivesse

bastante magro.
– Não será fantástico? Teremos quatro semanas juntos em Alconbury, tal como nos velhos tempos.
– Sim, maravilha. – Olhou para a lista para que Charlie não reparasse no seu sorriso falso. – Tenho de

escolher as minhas tripulações hoje. Começamos segunda-feira.
– Espera até veres o que o H2X é capaz de fazer. O Hitler nunca mais terá descanso, faça sol ou faça

chuva.
– É para isso que cá estamos. – Jack anotou mais nomes: Kirby, Johnson, Carter.
– Quando penso naquilo que os holandeses passam… fome, são levados para trabalho escravo, vivem

com um medo constante da Gestapo. E isso não é nada comparado com o que os judeus têm de suportar,
os campos de concentração e sabe-se lá mais o quê.

Jack pousou o lápis. Ele preocupado com a sua estúpida carreira quando havia um continente inteiro
que precisava de se libertar da tirania. Abriu um sorriso.

– E como é o café em Alconbury?
– Péssimo. Vais sentir-te em casa.
– Por falar em café. – Jack espreitou para a porcaria no fundo da sua caneca. – Pronto para ir almoçar?
– É por isso que estou aqui. – Charlie levantou-se, tirou o casaco de Jack do cabide e deu-lho. –



Continua a chuviscar.
– Ao menos, ontem à noite não choveu nos vestidos de baile das raparigas. – Apertou o casaco. – Foste

levá-las à estação de comboios?
– Sim. – Charlie acompanhou-o até à porta. – Elas entenderam porque não pudeste ir.
– Achas que conseguirei uma licença de quarenta e oito horas quando estiver em Alconbury?
Charlie riu.
– Em pleno treino?
Jack saiu para o exterior e juntou o seu suspiro à névoa. Conseguiria convencer Ruth a casar com ele

apenas por cartas?
Um jipe parou no pavimento enlameado ao lado deles. Jeff Babcock acenou do lugar do passageiro.
– Olá, Jeff. – Charlie apertou a mão do oficial de operações. – É bom ver uma cara familiar por aqui.
– Já não sobram muitos. Já terminaram todos as suas comissões ou foram promovidos. Não é assim,

Novak?
Ele sabia o que Babcock queria dizer. Da tripulação de combate que viera um ano antes, apenas Jack

permanecia no posto original. Mostrou-lhe um olhar ameaçador.
– Todos os que sobreviveram.
O sorriso de Babcock cedeu um pouco, mas não tardou a estar de novo em posição.
– Ei, Novak, bela lasca que estava contigo ontem à noite. Sim, senhor. Não o tipo de mulher que eu

esperava ver com um pastor, mas entendo que tenhas de agarrar as boazanas enquanto podes, não é?
Jack cerrou os punhos nos bolsos do casaco e avançou para o jipe.
– A tenente Doherty não é uma lasca nem uma boazona. É uma mulher de excecional virtude, e uma

excelente companhia para qualquer pastor, por isso os políticos fala-barato é bom que…
– Vá lá, rapazes. – Charlie colocou-se entre os dois homens.
Babcock inclinou-se para trás de tal forma que o bivaque lhe caiu.
– Não queria dizer nada com aquilo, companheiro.
Jack empurrou o ombro de Charlie e passou por ele a bufar.
– Não sou seu companheiro, nem nunca fui. E, sim, queria insinuar qualquer coisa.
– Jack, já chega. – Charlie agarrou-o pelos braços.
Os seus punhos ansiavam por Babcock, por Burns, pelos homens que haviam violado Ruth, deixando-a

marcada para o resto da vida.
– Estava a insinuar que era uma mulher fácil, só porque era bonita. Estou farto…
O jipe quase passou por cima dos pés de Jack. Babcock acenou por cima do ombro.
– Só queria felicitar-te pelo fim da seca na tua vida amorosa. Talvez o período de seca da tua carreira

termine a seguir.
Com jipe ou sem jipe, Jefferson Babcock Jr. estava a pedir um olho negro para combinar com o seu

coração. Jack soltou os braços e desatou a correr.
– Jack! O que estás a fazer? És um oficial, pelo amor de Deus.
Oficial. Estacou, virou-se para Charlie e apercebeu-se da sua respiração pesada e do grupo de novatos

que o observava.
Charlie estava vermelho e massajava uma das mãos.
– O que te deu? Estás a agir como uma criança.
Jack conteve-se de dizer «foi ele que começou» porque sabia que Charlie tinha razão. Não podia

envolver-se numa luta. Tinha de dar o exemplo. E, gostasse ou não, Babcock era seu superior.
– Eu sei que não gostas dele, mas nunca o deixaste afetar-te desta maneira. Pensei que estavas a tentar

dominar o teu orgulho.



– O meu orgulho? – Agitou o punho na direção do jipe. – Isto não tem nada que ver comigo. Ele não
pode falar assim da minha futura mulher.

– Mulher?
– Sim. – Baixou o braço. – Pedi-a em casamento ontem à noite. Ela não disse que sim, mas dirá.
Tudo em Charlie diminuiu: a boca, os olhos, até as faces.
– Isso de novo não.
– Não é o que tu pensas. – Jack aproximou-se do amigo. – Não é como antes. Não quero mudá-la.

Quero apenas amá-la.
Charlie continuava com um olhar cético.
– Finalmente entendi. O amor não é levá-la a satisfazer as minhas necessidades. Não – explicou. – O

amor é satisfazer as necessidades dela.
O rosto de Charlie relaxou.
– E ela aceita isso?
Jack gemeu e olhou para o lado, para uma árvore ao lado do edifício do comando.
– Ainda não. Tenho de admitir, a ideia de um… casamento platónico, leva algum tempo a digerir. Mas

ela verá. Terei de rezar muito e ser romântico, mas ela perceberá.
Charlie soprou e caminhou em redor de Jack.
– Há que admitir. Tu nunca desistes, pois não?
– Não. Antes pensava que estava apaixonado, mas não, isto… isto é amor. – Levantou o queixo para

que a chuva lhe molhasse a cara. – Nem te sei dizer como é bom fazer algo por ela, não por mim.
Charlie grunhiu. Tinha a mesma expressão na noite em que dissera que não voltaria a voar com Jack.

Este sentiu uma pontada de irritação, mas conteve-a. Charlie tivera razão nessa noite e naquele dia
merecia ser ouvido.

– Desembucha, Charlie.
Ele encolheu os ombros.
– E como pode ser para ela se ela não o quer?
Jack empurrou a língua contra a bochecha. Charlie não vira a forma como Ruth se derretera nos seus

braços na noite anterior. Não vira o amor nos olhos dela. Podia levar algum tempo a convencê-la. Podia
demorar mais tempo do que a porcaria da guerra. Mas um dia ela veria.
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Prestwick
Sábado, 15 de abril de 1944

– Enfermeira? Podia dar-me uma aspirina? A Ethel Merman está a fazer-me dores de cabeça. – O cabo
apontou para o outro lado da tenda de hospital onde Dottie cantava «Oh, What a Beautiful Morning» a
plenos pulmões.

Ruth sorriu para o rapaz na maca. Com o cabelo ruivo e os olhos verdes, parecia o seu irmão Chuck, e
não devia ser muito mais velho.

– Precisa mesmo de uma aspirina?
– Nem por isso, mas ainda nem sequer é manhã. Pode fazê-la parar?
– Não, mas se descobrir uma maneira…
– Eu digo-lhe – garantiu ele com um esgar.
– Fico-lhe muito agradecida.
Ruth já recebera o relatório médico do cabo Arthur Thompson. Ao carregar bombas de duzentos quilos

para o interior de um B-24 Liberator, o cabo ficara preso por uma bomba solta que lhe esmagara a pélvis
e o fémur. Ruth agachou-se ao lado da maca.

– Já alguma vez andou de avião, cabo?
– Não, ma’am. Já estive dentro dos bombardeiros um milhão de vezes, mas nunca no ar. Para ser

franco, o homem tem pernas é para andar. Sou um agricultor. Um homem da terra.
Ruth sorriu. A sua experiência agrícola devia limitar-se a andar no joelho do pai enquanto este

conduzia o trator.
– Quanto tempo demorou a chegar a Inglaterra?
– Quase dois meses, a ziguezaguear em volta dos U-boats.
– Mm-hmm. Bem, esta noite irá jantar em Nova Iorque. É capaz de mudar de ideias quanto a voar. E

espere só até ver a vista.
– Oh, eu não vou olhar, ma’am. – A pele do rapaz ficou quase tão verde quanto os seus olhos.
O tipo de pessoa capaz de enjoar. Até à data só tivera um caso, mas o cheiro havia levado o resto dos

homens a vomitar também. O cabo Thompson iria para a frente do avião onde o movimento era mais
calmo.

Ruth pousou-lhe a mão no braço.
– Não tem nada a temer. Os pilotos do Comando de Transporte Aéreo são mais gentis do que os

rapazes dos bombardeiros a que está habituado. Fazem de tudo para evitar turbulência.
– Turbulência… isso é o ar assim agitado, não é?
– Mm-hmm. Às vezes, parece que vamos numa estrada esburacada. Mas aqui não há nada onde bater. –

Mostrou-lhe um sorriso confiante.
– Ainda assim… – O rapaz enrolou o cobertor castanho entre os dedos.
– Também temos balsas e coletes de salvação, equipamento de emergência e horas e horas de treino,

que nunca pusemos em prática.
O cabo relaxou. E, se ficasse agitado durante o voo, havia sempre o fenobarbital.
– Só lhe digo, ma’am. O seu namorado é um homem de sorte.



– Obrigada. – Ruth ergueu-se e uma tontura fê-la tropeçar. Já respondera àquela declaração muitas
vezes, mas nunca com um «obrigada». O que queria dizer com aquilo? O Jack não era seu namorado.

Tirou o estetoscópio do pescoço para medir os sinais vitais do cabo. Jack teria adorado a sua resposta.
Continuava convencido que ela casaria com ele, e escrevia cartas tão românticas que lhe partiam o
coração, porque um dia o coração dele ficaria partido.

Amava-o demasiado para o deixar enganar-se, mas como poderia convencê-lo? Ele havia estripado os
seus dois melhores argumentos: a família e a sua aversão e espetara a sua faca no terceiro. Na última
carta recordava-a de como Deus usava as pessoas para fazerem o Seu trabalho, por isso porque não
poderia ele usar Jack para proteger Ruth, sustentá-la e amá-la?

Era demasiado lógico. Não podia ser.
Tudo o que restava era a pouco sólida e indefensável sensação de que não podia casar com ele. Não

sabia explicá-la. Sabia apenas que era assim.
Ruth anotou os sinais vitais do cabo Thompson no manifesto de voo e verificou o gesso que lhe cobria

grande porção da parte inferior do corpo. Iria na maca da frente em baixo à esquerda.
Apenas o distanciamento resultaria com Jack, mas como suportaria perder a sua amizade? Desde que

resolvera deixar May longe dos seus problemas, Jack era o único em quem podia confiar, que acreditava
nela e a apoiava.

Ruth gemeu e entalou os cobertores em redor do doente.
– Precisa de alguma coisa antes da viagem para casa, cabo?
– Não me importava de fumar um cigarro, ma’am. Era capaz de me acalmar.
Gemeu de novo.
– Lamento, mas acabaram-se os cigarros. O último carregamento trazia poucos.
A vida no exército era assim. Numa semana, o oficial encarregado do material tinha de correr a

Inglaterra à procura de gaze e na semana seguinte tinham tanta que as enfermeiras brincavam sobre fazer
cortinas para o quartel.

– Precisa de cigarros? – O sargento Dugan passou transportando uma pilha de ligaduras. – O Burnsey
está na sala dos medicamentos. Ele tem uma caixa.

– Oh, ela não pediria ao Burnsey – disse Dottie lançando um olhar indignado a Ruth. – Teria de lhe
dizer algo simpático.

Ruth olhou para a sala dos medicamentos.
– Aposto que são do mercado negro – murmurou.
– O que foi que disseste? – quis saber Dottie.
O cabo Thompson puxou-lhe pela manga.
– Mercado negro ou mercado branco, tanto me faz. Só quero um cigarro.
Ruth susteve a respiração. Tinham-na ouvido? Seria considerado uma queixa? E se alguém fosse contar

à tenente Shepard? Ruth colou um sorriso no rosto para o rapaz que parecia o seu irmão.
– Se os cigarros o vão ajudar no seu primeiro voo, terei todo o prazer em ir buscá-los.
Percorreu o estreito corredor e abriu a porta da sala dos medicamente. Burnsey estava sozinho, a sua

cabeça loura dobrada sobre rolos de gaze. Levantou a cabeça.
– Ora, ora. Olá. O que se passa?
Falar era doloroso.
– Ouvi dizer que tinhas cigarros.
Um sorriso estampou-se no rosto dele.
– Era só uma questão de tempo até vires ter comigo para satisfazer as tuas necessidades.
A bílis subiu-lhe pela garganta.



– Não são para mim. São para um doente. Tens ou não tens?
– Tenho tudo o que precisas. – Meteu a mão numa grade de madeira junto ao armário das provisões. –

Queres o quê? Camels, Lucky…
– Pouco importa. O que os homens gostarem. – Tirou o porta-moedas. Recusava-se a deixar um doente

pagar por algo que o exército devia fornecer.
Burnsey aproximou-se com um maço.
– Fazemos assim. Não precisas pagar se saíres comigo esta noite.
Ruth deu um passo atrás e esbarrou contra o armário de metal. Porque não se dirigira para a porta?
– Embonecas-te toda e ninguém saberá que és oficial. Jantamos num bom restaurante, dançamos, vemos

um espetáculo na Broadway, o que tu quiseres.
– Quero… quero que me deixes em paz – pediu, estendendo-lhe uma moeda com a mão trémula.
– Como posso fazê-lo? Não resisto a raparigas que se fazem de difíceis.
Estava tão próximo que Ruth sentia o cheiro do dentífrico.
– Deixa-me… em paz.
– Ninguém se faz de difícil tão bem quanto tu, boneca.
Ruth moldou as costas ao armário e desviou-se para o lado, contudo, Burnsey pegou-lhe no braço e

bloqueou-lhe a saída. A bílis congelou e ficou colada na garganta.
– Guarda o teu dinheiro. Um dia pagas-me. – Meteu-lhe o pacote no bolso da camisa, tocando,

explorando.
Ruth encolheu-se, tentou gritar e engasgou-se.
Burnsey saiu porta fora como um raio.
Endireitou as costas, a boca escancarada, tentando engolir ar como se tivesse levado um murro no

plexo solar. Deslizou pelo armário até ao chão e colocou a cabeça entre os joelhos. Lá conseguiu
começar a respirar em arquejos convulsivos.

Ele não podia safar-se. Ele não podia safar-se.
Abraçou os joelhos e inspirou profunda e lentamente. Sim, podia safar-se. Já o tinha feito.
Ruth não podia contar à tenente Shepard, ou perderia o emprego. Burnsey sabia-o bem.
Não podia contar a May, ou a sua amiga ficaria preocupada. E se May fosse falar com a chefe? Ruth

perderia o emprego na mesma e May também ficaria em apuros.
Pior do que tudo, não podia dizer a Jack. Quando se apoiava nele, alimentava-lhe a fantasia. O que não

daria pelo consolo da Ma e pela sabedoria do Pa.
A moeda tiniu no chão, fundindo-se com o cimento cinzento. Ruth pestanejou para conter as lágrimas,

mas estas deixaram manchas negras nas suas calças de lã azuis.
– Oh, Senhor, só te tenho a ti.
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Domingo, 7 de maio de 1944

O sol do início da tarde refletia-se no prateado enquanto os P-51 Mustang desenhavam «S» trezentos
metros acima da formação dos bombardeiros. Para Jack, os pequenos amigos nunca eram garantidos.

Massajou as quatro manetes na sua mão para conseguir as rpm certas de cada motor. Como Pathfinder
líder da Terceira Divisão tinha de manter a rota e a velocidade estáveis e exatas. Dois dos seus aviões
encabeçavam cada grupo da Quarta Força a caminho de Berlim, a viagem inaugural perfeita para a sua
recém-treinada esquadrilha. Um cobertor macio obscurecia o solo, por isso, se atingissem o alvo, o único
responsável seria o radar H2X «Mickey».

Jack olhou para o indicador do nível de combustível. Tudo parecia bem no My Macaroon. Charlie
arreliava-o por causa do nome que escolhera para o B-17G equipado com o H2X. Mas Jack argumentava
que era uma alcunha afetuosa e que Ruth gostava.

Ou não gostaria?
As suas cartas haviam-se tornado esporádicas, curtas e impessoais, sem nenhuma menção a Burns ou à

enfermeira -chefe e nem um único argumento contra as razões que apresentava para se casarem. Limitava-
se a ignorá-las.

Jack apertou o abdominal para reprimir a sensação de enjoo. Porque estava a pensar em Ruth? Tinha
uma missão para cumprir.

– Navegador a piloto. Devemos estar próximos do PI – disse Pete Gustafson do nariz do avião.
– Operador do Mickey para piloto. Uau, deviam ver as imagens que estou a receber. Lindo, lindo.
Jack sorriu sob a máscara de oxigénio. Quase conseguia ver o rosto pastoso e brilhante de Nick

Panapoulos debruçado sobre o radar na sala do rádio.
– Concordas com o Gus?
– Deviam ver isto, a curva do rio Havel nítida como vista ao vivo.
– O PI?
– Oh, sim. PI a aproximar-se.
Jack riu por entre dentes com o entusiasmo de Nick com o seu brinquedo novo. Uma cúpula de plástico

projetava-se da barriga do Macaroon onde costumava estar a torre giratória. As ondas de rádio H2X
eram projetadas da cúpula, incidiam no terreno e eram devolvidas. Um olho treinado era capaz de
distinguir água de terra e zonas povoadas de zonas desertas.

– Operador de Mickey a piloto. Estamos no PI.
– Navegador a piloto. Concordo.
– Entendido. Disparar dois foguetes amarelos – disse Jack a Marvin Cox, o operador do rádio que

dispararia dois foguetes luminosos pela escotilha do teto da sala do rádio para fazer sinal ao resto da
esquadrilha.

– Portas do compartimento das bombas abertas – avisou Oggie Drake da cadeira do oficial de
artilharia.

Jack colocou o My Macaroon numa volta de trinta e três graus. O H2X era quase desnecessário, pois a
flak marcava bem as fronteiras de Berlim. Ao invés de olhar para a maior ovelha do mundo, Jack sentia
como se pairasse sobre um dálmata gigante, exceto que as pintas deste cão saltavam e tentavam morder-



lhe.
– Senta – disse, mas os artilheiros da flak apontavam baixo.
Os projéteis ribombavam como trovões e aumentavam as vibrações do avião. Naquele dia, os alemães

tinham bastantes alvos. Pela primeira vez, a Oitava enviara mais de mil bombardeiros. Para além disso,
setecentos e cinquenta caças faziam a escolta.

Até àquele momento, a flak não fizera vítimas e a Luftwaffe ainda não tinha aparecido. O crescimento
implacável da Oitava Força Aérea havia inclinado a balança da superioridade aérea e agora a Luftwaffe
escolhia bem as suas lutas. Havia dias em que não apareciam e outros em que apareciam em força.

O rebentamento de uma antiaérea abanou as asas da Fortaleza.
– Calma, rapariga. – O controlo seguro da alavanca de comando atenuou o estremecimento.
Se ao menos conseguisse acalmar Ruth tão facilmente. Era fugidia, e sabia disso desde o primeiro dia.

Mas agora não fazia sentido. Tratara de todas as suas preocupações, mas ainda assim tinha a inquietante
sensação de que ela estava a escapulir-se.

Porquê? A noite da festa tremeluzia na sua memória. Naquela noite tivera a certeza que ela o amava.
Mas, e agora?

Jack sacudiu a cabeça. Encontrava-se numa missão sobre Berlim com toda a Terceira Divisão atrás de
si e precisava de se concentrar. Olhou para o painel de instrumentos.

– Como está a formação, Al?
– Perfeita. – O capitão Albert Feldman seguia no lugar de artilheiro de cauda para manter a formação

alinhada.
Jack anuiu. Um passeio no parque sobre Berlim ia ficar bem na sua folha de serviços. Enquanto Jack

estivera em Alconbury, o coronel Castle havia sido promovido a comandante da Quarta Força, também
com base em Bury, e o coronel Charles Dougher passara a comandar o 94.º Jack não fazia ideia de que
modo a mudança de comando iria afetar o seu futuro.

Era errado desejar uma promoção? Tinha de admitir que gostava do reconhecimento, o que era puro
orgulho, mas também sabia que faria um bom trabalho, para além de gostar de o fazer. Fosse como fosse,
não tinha dúvidas quanto à sua decisão de permanecer nas Forças Aéreas do Exército. Agora só lhe
faltava reunir coragem para contar ao pai.

– Operador de Mickey à tripulação. Estamos sobre o alvo, e é uma beleza. Preparado, Oggie? Agora.
– A largar bombas
– Foguetes vermelhos disparados – gritou Marvin da sala do rádio.
O avião subiu, liberto da sua carga. Os foguetes luminosos dariam sinal aos outros bombardeiros para

largarem e duas bombas Skymarker deixariam rastos de fumo para guiar os grupos mais atrás.
Jack voltou a Fortaleza para o ponto de reunião.
– Okay, rapazes. Quem quer ir para casa?
Em casa, em Antioch, Walt era agora um homem casado. No dia anterior fora o seu casamento e Jack

não pudera estar presente. Em casa, em Antioch, Ray visitava-os todos os fins de semana após a sua
transferência para o Sacramento Air Depot e encontrava-se bastantes vezes com Helen Carlisle.

Ray e Helen? Deviam ter dez anos de diferença e Helen era viúva e tinha um bebé. Devia ser duro.
Tão duro quanto com Ruth? Jack semicerrou os olhos quando o sol entrou pelo vidro. Desde quando um

desafio impedira um Novak de fazer fosse o que fosse?
Bateu com o dedo na alavanca de comando. Tinha de ir a Prestwick e em breve. Conseguiria uma

licença? Tinha um novo comandante, uma nova esquadrilha e a invasão podia ocorrer a qualquer instante.
Em abril, a Oitava tinha bombardeado instalações na zona de Pas de Calais, o local óbvio da invasão,
assim como recintos ferroviários.



E Jack queria uma licença de quarenta e oito horas para ir ver a namorada? Boa sorte.
O seu estômago agitou-se. O tempo esgotava-se. Sentia-o a escapar-se. Depois de tudo o que tinham

passado, não podia, e não deixaria Ruth escapar-se.
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Domingo, 14 de maio de 1944

– Vá lá, Ruth. Não temos o dia todo.
Levantou a cabeça e entornou café para o tabuleiro de metal. Não acreditava que tinha adormecido na

fila para o pequeno-almoço. Há duas semanas seguidas que andava a evacuar homens para Nova Iorque.
Por fim, tinha um dia de folga para ir à igreja e lavar roupa, isso se conseguisse ficar acordada.

Pediu desculpa a Dottie La Rue na fila atrás dela e esta respondeu-lhe com um revirar de olhos.
Ruth suspirou e avançou. Embora nunca tivesse sido uma confidente, Dottie fora uma amiga, e Ruth

tinha saudades dos dias em Bowman onde as enfermeiras gostavam dela. Há um ano teria todo o prazer
em manter as pessoas afastadas, mas agora a solidão minava-lhe a alma.

Fazia um ano que tinha conhecido Jack. Era doloroso escrever-lhe cartas impessoais quando desejava
abrir o coração. Para o seu próprio bem, tentava afastá-lo, mas isso não diminuía a sua infelicidade.

O soldado atrás do balcão entregou-lhe um prato com uma panqueca.
E uma salsicha.
Ruth pegou no prato.
– Por favor, tire a salsicha e dê-me outra panqueca.
As pestanas pesadas do soldado sugeriam que, à semelhança de Ruth, também precisava de dormir.
– Só duas salsichas para cada pessoa. Avance.
– Não, eu não quero a salsicha. Não gosto de salsichas.
– Isto não é um restaurante. Avance.
Dottie deu-lhe um pequeno toque por trás.
– Pelo amor de Deus, aceita e avança.
Norma Carpenter inclinou-se para o soldado e fitou Ruth com um olhar malicioso.
– Ignore-a. É o que nós fazemos. Ela só sabe reclamar, reclamar, reclamar.
Ruth lançou um olhar indignado a Norma e afastou-se com o prato. Não podia fazer uma cena. Apesar

do comentário de Norma, Ruth não fazia uma queixa há mais de dois meses, embora Burnsey lhe desse
bastantes razões.

Esquadrinhou a messe, satisfeita por May estar a voar. Os conflitos de horário e a fadiga
proporcionavam boas desculpas, mas às vezes não conseguia evitar a amiga e a conversa era tensa. Como
Ruth ansiava pela amizade franca que tinham antes.

Mais para o lado, Ruth avistou uma mesa sem ninguém e sentou-se de costas para a sala. Não podia
passar a manhã só com uma panqueca.

Sobrava apenas a salsicha.
Olhou para o inimigo. Farrapos de vapor oscilaram até ao seu nariz. Ruth ainda conseguia ver o Pa

entrar em casa com uma corda de salsichas segura bem alta, recordava a alegria que era. Ricas salsichas
alemãs, suculentas salsichas polacas, salsichas italianas cheias de alho e especiarias. Ruth apanhava
todas as gotas de gordura com uma fatia de pão ou com as batatas cozidas.

Desde aquele dia no beco, só o cheiro já a deixava nauseada. Mas naquele dia o seu estômago estava
tranquilo. Faminto, mas tranquilo. Ruth rolou-a com o garfo. A salsicha não a mordeu. Espetou-a e quatro



pequenos arroios de molho escorreram pelo prato.
Olhou em redor. Algumas mulheres riam e conversavam, outras mastigavam em silêncio. Ninguém

olhou para ela. Ninguém saberia a grande vitória que seria.
Ruth cheirou a salsicha e ficou a salivar. Sentia falta do sabor, ansiava pelo sabor. Cortou um pedaço,

meteu-o na boca e mastigou.
Sim, continuava em Prestwick, não num beco de Chicago. Engoliu. Não sentiu náuseas, não viu pontos

brancos, apenas a sua língua pedia mais.
Comeu outro pedaço, e outro, e terminou a salsicha com uma estranha euforia. Mais uma área da sua

vida resolvida. Obrigada, Senhor. Nem sequer Te pedi para me livrares disto. Não, tinha pedido a Deus
que lhe levasse a aversão aos beijos. Nunca dissera nada sobre as salsichas. Talvez Deus tivesse
misturado as orações. Ou quiçá…

Ruth engoliu o pedaço de panqueca que tinha na boca e deu um gole no café
– Inspira, expira – murmurou. – Isso. Devagar. Não penses.

*

Jack encontrava-se no exterior do barracão Nissen que servia de capela com as mãos nos bolsos do seu
blusão de voo. Prestwick servia como eixo transatlântico porque tinha a menor incidência de nevoeiro do
Reino Unido.

Exceto naquele dia. Caminhava em círculo para se manter quente. Talvez devesse ter-se sentado ao
lado de Ruth para lhe fazer uma surpresa, mas o hino final já tocava.

Descansarei, descansarei
Sob as Suas asas benditas.
Ao Seu abrigo, pois, gozarei
Paz e alegria infinitas.

Sob as Suas asas refúgio eu encontro,
Meu coração poderá descansar.
E se este mundo não presta socorro,
Sob as Suas asas a paz hei de encontrar.

Jack afastou-se da porta. Ruth foi a primeira a sair, com a farda cor de azeitona e a Bíblia na mão.
Quando o viu, o rosto dela encheu-se de alegria, mas apressou-se a afastá-la.
Naquele momento, Jack escutou o rugir de águas tempestuosas, mas tinha de avançar, tinha de se

abeirar daquele rio escuro, de se aproximar da mulher que amava.
– Olá.
Ruth fitou-o e depois desviou o olhar.
– Não esperava ver-te.
– Já lá vai algum tempo. Seis semanas.
– Oh? Assim tanto?
Jack ficou sem fôlego, era como cair em água gelada.
– Convenci o novo comandante a dar-me uma licença de quarenta e oito horas.
– Perdeste o teu tempo em viagens – disse Ruth com o sobrolho franzido.
– Visitar-te nunca é uma perda de tempo.
Ofereceu-lhe um sorriso terno, mas ela olhou por cima do seu ombro.



– Hoje é. Não tinha um dia de folga há semanas e tenho muita coisa para fazer.
A água gelada entranhou-se-lhe nos ossos e tornou a voz dele tão fria quanto a dela.
– Meia hora.
Ruth franziu ainda mais a testa.
– Está bem.
– Damos um passeio. Não demoramos mais do que meia hora, prometo.
Ruth assentiu, sem desmanchar as rugas da testa, e afastou-se um pouco dele.
– Lamento que tenhas vindo de tão longe.
– Estava preocupado contigo. As tuas cartas…
– Tenho andado ocupada. Evacuações todos os dias. Nem tempo tive para lavar a roupa, quanto mais

para escrever cartas.
Jack também estivera ocupado, mais do que nunca com missões pré-invasão e uma nova esquadra para

organizar, mas escrevia-lhe diariamente.
– Não tens falado de… bem, eu sei como é…
– Não te preocupes comigo. Sei tomar conta de mim.
Uma onda passou-lhe por cima da cabeça. Há séculos que Ruth não falava assim. À procura de juncos

ao longo da margem, Jack tirou uma pequena caixa do bolso.
– Trouxe-te um presente de aniversário.
– Aniversário? – Apesar do tom desligado, um brilho no olhar mostrou que se lembrava.
– Faz hoje um ano que nos conhecemos. Foi o melhor ano da minha vida.
Por um segundo os olhos dela concordaram.
– Toma. – Jack estendeu-lhe a caixa.
Ruth hesitou. Depois pegou na caixa e abriu-a. Jack reparava agora como o presente era estúpido.

Embora os seus pulmões estivessem a encher-se de água, forçou um sorriso.
– A tesoura lembra-me o tempo que passei no hospital. Assim que te ouvia a cortar a fita adesiva, sabia

que estava despachado e que podíamos falar. É uma antiguidade.
Ruth passou o dedo pela madrepérola que cobria os orifícios para os dedos.
– Não posso… não posso aceitar.
– Sim, eu sei que não a podes usar no trabalho, mas talvez para remendar qualquer coisa... – Tentou vir

à superfície para respirar.
– Não. – Empurrou a caixa de volta para as mãos dele. – Não posso aceitar. Tens de parar. Tens de

parar de tentar preencher os vazios na minha vida.
Sentiu os pulmões cheios, doridos, a rebentar.
– Ruth…
Ela abanou a cabeça.
– Não sabes quando deves desistir. Estás a tentar fazer o trabalho de Deus. Preciso de me apoiar Nele,

não em ti. Estás a afastar-me d’Ele.
– Não estou. Não vês? Estou apenas a ajudá-Lo.
Ruth bufou.
– Não creio que o Todo-Poderoso precise da ajuda de Jack Novak.
Ele fez uma careta.
– Não era isso que eu queria dizer. Às vezes, Deus usa as pessoas para fazer o seu trabalho e…
– Então agora estás numa missão de Deus? És capaz de parar? Para. Para de tentar amar-me, e para de

me dar presentes, e para de me visitar e de me escrever. Para. Para!
O último junco partiu-se na mão de Jack.



– Ruth – chamou num último arquejo.
– Não. Chega. Vai para casa. Deixa-me me paz. – Virou-se e apressou o passo, a mão encostada à

testa.
Podia continuar a bater e a pontapear, mas não serviria de nada. Deixou cair as mãos ao lado do corpo

e a pequena caixa quase aterrou no chão.
Jack abriu-a. Uma tesoura antiga? Que estúpido. Meteu os dedos nas argolas decoradas com

madrepérola.
Ruth era apenas um borrão cor de azeitona no nevoeiro. Ela queria cortar todos os laços e, pela

primeira vez desde que a conhecera, ele faria o que ela desejava.
Jack segurou a tesoura no cinzento que os separava e cortou com um tesourada metálica e fria.
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Segunda-feira, 5 de junho de 1944

O sargento Whitman arranhava os pensos que lhe cobriam a cara queimada.
– Não! Apaguem-no! Ah! Queima.
Ruth lutou para lhe segurar as mãos.
– Acorde, sargento. Acorde.
– É apenas um sonho. – Burnsey segurava-lhe as per nas.
– Onde está? Onde está o extintor? Ah! – Um punho solto atingiu Ruth no queixo.
Ela estremeceu e prendeu-lhe o braço à maca.
– Por favor, acorde. Está tudo bem.
Não deviam transportar casos psiquiátricos nos voos de evacuação, mas ninguém diagnosticara

«neurose traumática» ao sargento Whitman. Ninguém imaginara que o movimento e os sons do avião
iriam acordar memórias do incêndio na fuselagem do seu B-17 que matara o outro artilheiro e o deixara
cego e com vinte por cento do corpo queimado.

A ansiedade do sargento havia aumentado no voo de Prestwick para Meeks. Depois de terem
descolado em Meeks, ele adormecera, mas os pesadelos começaram quando se encontravam ainda a duas
horas de Stephenville.

– Danny! Não! O extintor está vazio. Senhor, ajuda-me.
Pobre sargento Robert Whitman. Ruth afagou-lhe o cabelo castanho encaracolado que se projetava no

cimo das ligaduras em redor da cabeça.
– Robert, está tudo bem. Bob, Bobby, acorde. É apenas um pesadelo. Está tudo bem, Bobby. Está tudo

bem.
– Não – gemeu.
– Chiu. Está tudo bem, Bobby. É só um sonho, um sonho mau. Acorde.
A cabeça dele virou-se.
– Mamã? Oh, não, estou morto. Estou morto.
– Não, está vivo. Sou a enfermeira. Estamos a levá-lo para casa, lembra-se? Vai para casa.
– Oh, o avião. Tenho de sair! Não aguento isto. Por favor, tire-me deste avião!
Ruth não parava de lhe afagar o cabelo.
– Aterramos daqui a duas horas. A sua mãe chamava-lhe Bobby?
Ele anuiu e depois resmungou:
– Duas horas? Não aguento! Não aguento.
– Sim, claro que aguenta. Posso chamar-lhe Bobby?
– Por favor – implorou numa voz abafada.
– Está bem, Bobby. Vou dar-lhe um remédio para relaxar, para o ajudar a dormir.
Com a mão livre, agarrou-lhe o braço.
– Não! Não me deixe.
Olhou por cima do ombro. Burnsey continuava deitado sobre as pernas do sargento Whitman.
– Sargento Burns, importava-se?
– Claro que não. Volto já. – Desceu o corredor, passando pelos pescoços esticados de todos os



doentes. Burnsey não era mau de todo. Podia contar com ele numa emergência.
Ruth sentou-se, satisfeita por ter colocado o doente na maca inferior. Mantinha a mão na cabeça do

sargento, para o reconfortar. Já não se debatia, mas os seus músculos continuavam tensos.
– É de onde, Bobby?
– Do Michigan, ma’am. De uma quinta nos arredores de Grand Rapids.
– Hmm. Que maravilha. Não me importava de viver numa quinta.
– Uma rapariga da cidade? Desculpe, ma’am. Esqueci-me do seu nome. Tenente…?
Ruth sorriu. O sargento Whitman não a conseguia ver.
– Tenente Doherty – respondeu, mas o seu coração amoleceu por aquele educado e sofredor jovem e

inclinou-se para lhe sussurrar ao ouvido: – Se prometer fazer pouco barulho, pode chamar-me Ruth.
– É um nome bonito. O nome da minha irmã. É da Bíblia, sabe?
– Sei pois.
– Aqui está. – Burnsey entregou-lhe uma seringa e um pequeno frasco.
Ruth franziu a testa ao ver o rótulo turquesa.
– Pentotal de sódio?
– Fica já a dormir.
A presença de Ruth acalmara o sargento Whitman, mas tinha demasiadas tarefas para poder ficar ao

lado dele o resto do voo. Ainda assim, o pentotal de sódio não era o mais indicado. Embora o pusesse a
dormir em dez segundos, o efeito só durava uma hora. Para além disso, ele precisava de um sedativo e
não de ficar inconsciente.

– Bobby, acha que conseguiria engolir um comprimido? Por mim?
As ligaduras agitaram-se. O pobre homem estava a tentar sorrir.
– Por si, creio que sim.
Devolveu a seringa e o frasco a Burnsey.
– Podias trazer-me antes fenobarbital, por favor?
Ruth olhou para o seu doente. Sim, gostava dos homens impotentes, deitados, ligados e sedados para

que não pudessem magoá-la. Jack percebera isso há muito tempo. Afastou uma pontada no coração e deu
uma palmadinha no braço do sargento Whitman.

– Terra Nova. Já alguma vez esteve na Terra Nova, Bobby?
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Base Aérea de Bury St. Edmunds
Terça-feira, 6 de junho de 1944

Naquele dia, Jack não teria de animar os homens. Na verdade, teria era de os acalmar
A maioria das trinta e nove tripulações na sala de briefing conversava e agitava-se como miúdos no

último dia de aulas. Ninguém se queixou dos ovos em pó do pequeno-almoço, do briefing à uma hora, ou
de fazer duas missões num único dia.

Até Charlie voaria – e com Jack. Sentado ao lado dele, Charlie sorria para Jack com as suas faces
rosadas como nunca. Não iria sorrir quando May descobrisse que tinha ido numa missão de combate.
Mas como poderia Charlie não os acompanhar? Como poderia algum homem da Oitava Força Aérea não
estar presente naquele dia?

Era o Dia D. Contariam aos seus filhos como haviam voado sobre as praias de desembarque na
Normandia.

Normandia. Ao pensar nisso, Jack ainda sorria. Todos aqueles bombardeamentos na zona de Pas de
Calais eram para enganar Hitler. Também tinham enganado Jack. Soubera com uns dias de antecedência,
pois as suas tripulações necessitavam de um briefing especializado. O bombardeamento com o radar
H2X através de um cobertor de nuvens com forças de desembarque a menos de um quilómetro da praia
era ousado, brilhante e um potencial desastre.

– Muito bem, homens. Acalmem-se. – Lá à frente, o coronel Dougher levantou uma mão. – Todos os
pormenores são vitais. As vossas vidas e as vidas de milhares de irmãos vossos no solo dependem da
vossa atenção.

– Ah, é um passeio no parque – sussurrou o novato à frente de Jack.
Jack tocou-lhe na nuca e mostrou-lhe um olhar severo mas humorado. O novato sorriu timidamente e

virou-se para a frente.
Claro, os homens achavam que era fácil. O mapa mostrava cobertura de caças aliados num semicírculo

em redor da Normandia e até à costa inglesa.
Dougher mostrou um slide de um P-51.
– Os nossos aviões foram pintados com barras brancas e pretas em volta da fuselagem e das asas.

Artilheiros, mantenham os olhos abertos. Não disparem sobre nenhum avião a menos que sejam atingidos
primeiro.

Jack recostou-se e absorveu tudo. Naquele dia, faria as suas duas últimas missões com a Oitava Força
Aérea e no dia seguinte pediria transferência. No dia anterior, o Vigésimo Comando de Bombardeiros na
Índia tinha feito a primeira missão de sempre em B-29 Super Fortaleza. Novos grupos seriam dirigidos
para a China e para as ilhas do Pacífico. Precisamente aquilo que Jack precisava: um novo avião, uma
nova unidade e um novo local.

A Inglaterra já não tinha nada para lhe oferecer, nem uma promoção, nem amor e nem sequer amizade –
Charlie estava ocupado com May e o seu trabalho. Para além disso, a ação iria virar-se para o Pacífico.
A Alemanha seria derrotada em breve, agora que os Aliados tinham a superioridades aérea e, dali a
algumas horas, uma posição segura em solo francês.

– Homens, prestem atenção. – Dougher bateu com o ponteiro na parede onde um slide mostrava a rota



de voo.
O olhar de Jack seguiu o caminho retangular que tinha memorizado. Reunião sobre Bury St. Edmunds,

seguir para sul sobre Gravesend, atravessar a costa inglesa perto de Beachy Head, atingir o alvo em
Caen, prosseguir para oeste sobre a Normandia, dar a volta nas ilhas do Canal e regressar a Inglaterra
por Weymouth. O ponteiro de Dougher descrevia a rota.

– Qualquer desvio irá originar fogo amigo. Os nossos bombardeiros e caças receberam ordens para
abater qualquer avião que voe fora deste corredor ou contra a corrente. Todo e qualquer abortamento tem
de ser feito antes de sairmos de Inglaterra. Se tiverem problemas depois disso, devem seguir a torrente
de bombardeiros.

Jack cruzou os braços. Ainda que a Luftwaffe não aparecesse e a flak fosse ligeira, aquilo não seria
fácil. A reunião de grande número de bombardeiros no escuro, a rota rígida, a nova formação de voo e o
rigor do bombardeamento por radar tão perto das tropas no solo resultariam numa missão bastante
exigente.
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Base Aérea Harmon, Stephenville, Terra Nova

Os sapatos de Ruth faziam barulho na pista envolta numa escuridão silenciosa.
Nas raras ocasiões em que desfrutava de uma noite em Stephenville, gostava de ir ver os barcos de

pesca na baía de St. George, as casas brancas nas encostas rochosas e os cães gigantes Terra Nova.
Naquela noite, tinha apenas algumas horas antes do regresso a Prestwick. Recentemente, havia sido

criado um sistema de vaivém. As esquadrilhas com base em Prestwick traziam evacuados para a Terra
Nova e depois a 822.ª ETEMA com base em Harmon Field transportava-os para La Guardia. Embora
Ruth tivesse preferido acompanhar o sargento Whitman até Nova Iorque, a 822.ª prometera enviar mais
uma enfermeira no voo.

Ruth passeou pela base. Eram vinte e três horas. As outras enfermeiras dormiam, mas ela não
conseguia. Como poderia adormecer se tudo o que via era o rosto devastado e resignado de Jack?

No instante em que o vira à saída da igreja e desejara cobri-lo de beijos, sabendo que não hesitaria,
percebeu que tinha de o afastar de vez da sua vida.

Porquê? Não rezara por isso? Devia ter ficado exultante, mas ficara aterrorizada. O segredo que
guardava e a aversão haviam feito sentinela ao seu coração. Agora tinham ambos sido revelados e o seu
coração estava sem defesa. Se Jack soubesse, tomaria posse e ela não podia permitir.

– Porquê? – sussurrou Ruth enquanto caminhava em redor dos aviões. – Confio nele.
Sabia que isso era mentira. Confiava apenas em parte, não o coração e não a sua família. Não queria

fazê-lo. Podia tomar conta da família. Podia tomar conta dela.
– Essa é uma mentira ainda maior – murmurou Ruth. No ano anterior, aprendera o quanto precisava de

Deus e dos amigos.
Uma rabanada de vento frio fê-la enrolar os braços em volta do tronco. Talvez pudesse fazer o

inventário da arca médica, que havia sido transferida para um C-54.
Uma débil luz brilhava da porta de carga aberta. Ruth franziu o sobrolho. Toda a gente na base dormia.

Teria alguém deixado uma lanterna acesa?
Subiu as escadas. Não havia ninguém no interior, mas viu uma lanterna sobre uma pilha de caixas um

pouco mais à frente. Por baixo da lanterna, a máquina de escrever de Burnsey parecia ter sido esquecida
no chão. Tinha uma fatura enrolada no rolo e tombada para trás. Ao lado da máquina viu outra – um
impresso do Comando de Transporte Aéreo assinado e com data de cinco de junho, registando a carga
colocada no avião. O que fazia aquilo na posse de Burnsey? Não tinha nada que ver com o negócio dele.
Levantou o papel na máquina de escrever. Também era uma fatura do CTA.

– Mas que diabo?
Ruth ajoelhou-se e comparou os dois papéis. Eram idênticos em tudo, mas o colocado na máquina

registava menos três artigos – duas caixas de cigarros Camel, uma caixa de pastilhas Wrigley e uma
caixa de chocolates Hershey.

– O quê?
Olhou em redor – Camel, Wrigley, Hershey, todas com etiquetas de expedição de Samuel Burns para o

sargento William Burns. A carga era de Burnsey? Mas as faturas…
Ruth olhou com mais atenção. O e minúsculo nas etiquetas estava muito para cima e o mesmo acontecia



com o e da fatura na máquina de escrever, mas não com os da fatura na sua mão, a fatura verdadeira.
– Oh, meu Deus.
Burnsey pegara em faturas e em etiquetas em branco e expedira os artigos para ele mesmo. Durante

todo aquele tempo, todos os produtos que dizia receber do tio… Sim, recebia-os do tio, mas do Tio Sam.
E afirmava que os vendia a preço de custo, sem qualquer lucro. Que grande mentira. O lucro era de cem
por cento.

– Não consegues dormir? – Burnsey estava atrás dela, com os cotovelos apoiados numa pilha de
caixas.

Ruth deu um pulo. A fatura planou para o chão.
– Vim… fazer o inventário… da arca médica.
Burns observou a cena. Ruth viu medo no rosto dele e isso afastou o medo que ela própria sentia.

Durante meses, ele tivera o poder de a destruir, agora era ela quem detinha esse poder. A sensação de
triunfo fê-la sorrir.

– Agora não desejavas ter-me tratado com respeito?
O seu habitual charme regressou em força.
– Não é tarde. Queres que eu faça de conta que és uma bruxa velha como a tenente Shepard? À vontade.

E tu fazes de conta que não viste isto. Afinal, é só um pequeno negócio empresarial.
Ela fitou-o à luz amarela da lanterna.
– Empresarial?
– Claro. É por isto que lutamos. Pelo capitalismo. Pelo modo de vida americano.
– Isso é roubar.
Burnsey abanou a cabeça.
– Isto é propriedade do governo… governo de povo, sabes? O dinheiro dos meus impostos.
– E dos meus e…
Ele riu o cruzou os tornozelos.
– Não fazes ideia do dinheiro que eu fazia antes da guerra. Sou um vendedor de primeira. O meu irmão

é um péssimo vendedor e está a ganhar uma fortuna com a guerra. Escapou à recruta porque tinha os
joelhos fracos. Agora eu, eu sirvo o meu país. Muito nobre, muito patriótico e nada lucrativo. Porque hei
de ficar a perder só porque os meus joelhos estão bons?

Ruth apontou para as caixas.
– Mas…
– Mas o quê? – Bateu numa caixa de cigarros. – Só vendo artigos de luxo, nada de artigos de primeira

necessidade e não cobro mais do que a cantina. É um negócio justo.
Ruth olhou para a máquina de escrever. Aquilo não era negócio. Aquilo era…
– Escuta, fazemos um acordo. Tu estás sempre aflita de dinheiro, certo?
Ruth levantou o queixo.
– Tenho que chegue.
Burnsey riu.
– Já te ouvi queixar. Todos os miúdos que sustentas, e não sobra dinheiro nenhum para ti. Não precisas

de nada especial? Uma recompensa pelo teu trabalho árduo.
– Não preciso de nada. – Porém, a sua voz soou mais branda.
– Podias ter o que quisesses. Comprar um livro, um disco.
– Eu não…
– E a tua família? Podias sustentá-los com estilo.
A universidade. A tia Pauline. O queixo de Ruth baixou um pouco.



– Tenho que chegue.
– Claro, mas podias ter mais, e eu posso ajudar. – Inclinou-se para a frente, os olhos brilhantes à luz da

lanterna, mas não lúbricos.
Talvez pudesse tratá-la com respeito. Não se atrevia a denunciá-lo. A tenente Shepard iria adorar se

Ruth fizesse uma última queixa. E o mais provável era não acreditarem nela e não investigarem a
acusação. Não, denunciá-lo era demasiado arriscado.

– Escuta, fazemos o seguinte. Estou a pensar arranjar um sócio. Isso não exige trabalho nenhum da tua
parte. Terias apenas de distrair os quarteleiros se começassem a meter o nariz. Por essa tarefa, estou
disposto a dar-te duzentos dólares de avanço e depois vinte por cento dos lucros. Se continuarmos a fazer
tantos voos como até agora, podes ganhar cem dólares por mês.

Ruth arquejou. Cem divididos por quatro, não, por três. Chuck terminava a escola naquele mês.
Burnsey fez um sorriso de esguelha.
– Sim. Pensa só o que farias com cem dólares.
– Isso é muito dinheiro – murmurou Ruth.
– Pois é. Resolveria todos os teus problemas. Podias divertir-te um pouco, para variar. E serias

independente. Isso é importante para ti, não é?
Ruth anuiu. Podia satisfazer as exigências da tia Pauline, abrir um fundo universitário para o Bert e

para a Maggie e comprar algumas coisas para si. Não muitas, apenas algumas. Pela primeira vez na vida.



50

Jack tirou uma das mãos da alavanca de comando e agitou os dedos enluvados como se estivesse a tocar
piano. Tinha de manter os dedos relaxados.

Olhou para o relógio no painel de instrumentos e começou a executar uma volta pela esquerda,
perscrutando a escuridão em busca das luzes de sinalização na cauda de cada B-17. De vez em quando,
um «ponto-traço» dardejava nas nuvens, a letra A do 94.º

Dois minutos mais tarde, desfez a volta de cento e oitenta graus. Dali a seis minutos, faria de novo a
volta.

– Rádio a piloto – chamou Marvin Cox pelo interfone. – Ajustar rota, um grau para sul.
– Recebido. – Jack deu um toque na alavanca para a direita.
Na consola de rádio, Cox tinha a orelha virada para o Buncher Twelve, o sinal de rádio farol sobre

Bury, que guiava a reunião do 94.º
Jack ajustou as manetes do motor para manter a velocidade a cento e cinquenta milhas por hora e

inclinou a alavanca de comando para conservar o nível de ascensão a noventa metros por minuto. A
reunião nas nuvens, principalmente antes do amanhecer, exigia uma precisa navegação por instrumentos.

Ralph Purcell, o novo piloto que seguia como copiloto para treino, suspirou.
– Já não era sem tempo.
Jack tirou os olhos do painel de instrumentos. O My Macaroon tinha finalmente saído das nuvens. O

luar derramava-se em tons de cinzento sobre as nuvens lá em baixo. Tanto quanto conseguia ver, as luzes
lampejantes e os arcos dos foguetes luminosos marcavam a reunião da maior força aérea de sempre.
Entre os caças e os bombardeiros da Oitava Força Aérea, da Nona Força Aérea e da RAF, e aviões de
carga que regressavam de terem ido largar para quedistas, eram esperados onze mil aviões sobre
Inglaterra pela manhã.

Estavam a ser tomadas todas as precauções para evitar colisões, desde Bunchers a luzes de sinalização
e foguetes para marcar os limites das zonas de reunião de cada divisão. O relógio marcava 4h29, uma
hora depois da descolagem e pelo menos mais meia hora em reunião.

– O Zimmerman está de novo muito próximo – disse Bob Ecklund da cauda.
Jack gemeu e acionou o rádio.
– Cedro líder a Agmer três. Ajuste a sua posição.
Ted Zimmerman ia na sua segunda missão e voava demasiado colado. As formações que os miúdos

aprendiam nos céus do Kansas não funcionavam no tempo tumultuoso do Norte da Europa.
– Novak, sobe! – gritou Ecklund.
Jack puxou a alavanca de comando.
– Foi por pouco – comentou Ecklund. – Inclinou o avião, quase nos apertava.
Novato idiota. Jack reajustou a alavanca.
– Cedro líder a Agmer três. Não faças movimentos súbitos na formação. Nunca.
– En… entendido. Eu estava… estava…
– Eu sei. Silêncio rádio.
Por aquela altura, os radares alemães já deviam ter apanhado a massa de aviões que se agrupava sobre

Inglaterra, mas a norma permitia-lhe calar as desculpas. Colocara Zimmerman no elemento de três aviões
para o vigiar e impedir uma repetição do dia dezanove de maio, quando o Miss Donna Mae do 94.º se
transviou para baixo de outra Fortaleza na altura da largada das bombas e se despenhou ao ser atingido



por uma bomba vinda de cima.
Milhares de luzes flamejantes espiralavam no sentido ascendente. Quando Jack chegara a Inglaterra,

operavam apenas quatro grupos de bombardeiros. A partir daquele dia, seriam quarenta. Jack completava
a sua quinquagésima quarta missão com a Oitava e também já fizera trinta e três no Havai e na Austrália.

Já devia ter morrido muitas vezes.
Jack não estava morto, embora tivesse de investigar sob o seu blusão de voo para o provar. Sim, o

coração ainda batia. Nas últimas semanas tivera de se recordar disso algumas vezes.
Jack fez outra volta, esperando até que a formação estivesse completa.
Não, Deus não o deixaria morrer, porque ainda estava a ensiná-lo. Confiar em Deus, não em Jack.

Orgulho, orgulho, orgulho. Quando pedira Ruth em casamento, pensara que estava a ser nobre e altruísta e
preocupado apenas com as necessidades dela.

Tretas. Charlie tinha razão. Como podia ser do interesse dela se ela não o desejava? Se não tivesse
insistido no casamento, podia ter mantido a amizade, e era isso que mais lhe doía.

Para piorar as coisas, a preocupação com Ruth ardia como ácido. Não confiava naquele Burns nem um
bocadinho. Saberia ele que Ruth perderia o trabalho se fizesse queixa dele? Iria aproveitar-se disso?

Os ovos em pó e o bacon revoltaram-se no estômago de Jack. Se Burns forçasse Ruth, ela faria queixa?
Poderia fazer?
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Na traseira do C-54, com uma lanterna na mão, Ruth ajoelhou-se frente à arca médica para a organizar.
– «Vou pensar?» Que raio de resposta foi aquela? – O rugido dos quatro motores disfarçou o seu

resmoneio.
Embora fossem quase cinco da manhã em Inglaterra, ela continuava sem conseguir dormir. Abriu um

frasco de aspirinas, meteu uma na boca e engoliu. Tão amarga quanto a recordação de dizer a Burnsey
que ia pensar. O que havia para pensar? O negócio era ilegal. Tinha de correr o risco e denunciá-lo. Nem
a tenente Shepard podia negar aquelas faturas, mas nem esse pensamento nem a aspirina paravam o
latejar nas suas têmporas.

Burnsey matraqueava na máquina de escrever, por certo a acrescentar mais artigos ao carregamento
agora que pensava que tinha um sócio. Pois se ela lhe tinha dito que ia pensar.

Ruth arrumou as ampolas, os frascos e a estúpida seringa com pentotal de sódio que Burnsey tinha
enchido. Seria uma pena desperdiçar-se. Colocou-a no tabuleiro do cimo. Talvez a cirurgia pudesse ficar
com ela.

Massajou a testa. Já tinha passado uma hora desde a descolagem, mas a culpa iria mantê-la acordada
mais do que a dor de cabeça. Perdoa-me, Senhor, por ter sequer pensado no assunto.  Não deixará que
nada me falta e eu já devia saber disso. Nem acredito que me deixei tentar. Por favor, perdoa-me.

O Senhor tomaria conta da sua família. Cinquenta e sete dólares por mês eram mais do que suficientes
para Chuck, para Bert, Anne e para Maggie. Dali a algumas semanas, Chuck iria alistar-se na marinha e
Ruth colocaria a sua quantia num fundo universitário. Se a tia Pauline ameaçasse mandar Maggie para o
orfanato, Ruth tinha outras escolhas. Talvez o tio Nolan pudesse acolher Maggie no lugar do Chuck ou,
quiçá, a tia Peggy a deixasse partilhar o quarto de Anne agora que a sua filha se tinha juntado ao WAC 14.
Deus ajudava sempre. Não devia sequer ter ponderado a oferta de Burnsey.

Se não tivesse deixado a tentação abrir um túnel viscoso na sua cabeça, podia tê-lo denunciado em
Harmon Field. Agora tinha de esperar que aterrassem em Prestwick.

– Olá. – Sob a imprecisa luz da lanterna, Burnsey sentou-se no chão ao lado da arca e apoiou os
antebraços nos joelhos dobrados. – Já pensaste como vais gastar os duzentos dólares?

Ruth endireitou uma pilha de ligaduras.
– Estou a pensar nisso. – Desprezava mentiras, mas não se atrevia a dizer a verdade.
– No que estás a pensar? Joias? Perfumes? O teatro em Londres?
– Estou a pensar na minha decisão. – Sim, a pensar como era estúpida em considerá-la.
– O que há para pensar? Tu própria o disseste, é muito dinheiro.
Tal como era dez cêntimos por dez minutos. Ruth estremeceu e continuou a arrumar. Comprometer a

moral por dinheiro?
– Nunca mais.
– O que foi que disseste?
Ruth arquejou. A lanterna tilintou no chão, o foco apontado para os seus joelhos. Tentou alcançá-la,

mas alguém chegou primeiro. Burnsey apontou-lhe o foco, não para os olhos, mas já não conseguia ver-
lhe o rosto.

– No que estás a pensar exatamente, Ruth?
Não era a melhor altura para lhe lembrar a etiqueta militar. Olhou para a arca médica, para longe da

luz reveladora.



– Estou a pensar se devo aceitar a tua oferta.
Arrumou frascos e ligaduras, tentando relaxar o rosto embora todos os músculos tremessem.
– Acho bem – disse ele numa voz lenta e fria. – Deves receber alguma recompensa por não me

delatares.
O rosto de Ruth contorceu-se. Não conseguiu evitá-lo. O foco subiu.
– Não vais delatar.
Ruth apoiou as mãos na beira da arca e levantou-se. Tinha de manter uma voz calma, embora a sua

respiração fosse acelerada.
– Nunca disse que o faria. Agora podes devolver-me a minha lanterna?
– Também nunca disseste que não o farias. – Apontou-lhe o foco para os olhos.
Tapou os olhos e percorreu o corredor.
– É tarde e estou cansada.
– Não vais dormir até eu saber que não me denuncias.
Ruth voltou-se e deixou que todos os meses de frustração fossem visíveis no seu rosto.
– E quem iria acreditar em mim? Diz-me. Alguém acreditaria em mim?
O riso de Burnsey fez balançar o foco da lanterna.
– Lembra-te disso. Lembra-te disso quando pensares fazer o papel de pequena órfã detetive.
Virou-se para os lugares na frente da cabina e começou a andar, passando pela lanterna e pela máquina

de escrever. A pequena órfã Ruthie tinha apenas de convencer as autoridades a compararem a fatura falsa
com a cópia da original em La Guardia. Depois veriam que ela sempre dissera a verdade.

14 14 Women’s Army Corps, o ramo feminino do Exército Americano. (N. da T.)
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– Ei, Skipper, se puderes, olha lá para baixo.
O dia começava a despontar, Jack deu uma rápida vista de olhos pelo painel de instrumentos e depois

olhou pela janela. Por um buraco na cobertura de nuvens, viu o canal da Mancha brilhar lá em baixo
juncado com centenas de navios. Assobiou.

– Digam uma oração pelos nossos irmãos lá em baixo, rapazes. Têm um dia muito duro pela frente.
Vamos fazer o nosso trabalho e tornar o deles mais fácil.

O relógio marcava 5h34. Tinham de largar as bombas às 5h55 e sair dali antes dos soldados da
«Comunidade Britânica» chegarem às 7h00.

– Operador de Mickey à tripulação – chamou Nick Panapoulos. – Estou a receber imagens fantásticas
da costa, o rio Orne.

– Ótimo – disse Jack. – Estamos perto do PI?
– A cerca de cinco minutos.
Jack já voara missões históricas antes, mas ver todos aqueles aviões e navios a dirigirem-se para a

costa da Normandia fazia-lhe inchar o peito sob as muitas camadas de material de voo. Ao invés de
voarem em fila como habitualmente, os grupos voariam em linha dois a dois para poderem bombardear
em simultâneo. Jack sentia como se estivesse a marchar ao som do pífaro e do tambor com o seu fiel
mosquete ao ombro, exceto que ali marchava ao som dos motores Wright-Cyclone e carregava bombas
de duzentos quilos. Ainda assim deu por si a assobiar o «Yankee Doodle».

– Novak, temos um problema. – Na cauda, a voz de Bob Ecklund soava tensa. – O Zimmerman… está a
deslizar para baixo de nós. Não responde ao rádio. Não sei se o problema é dele se nosso.

No lugar do copiloto, Purcell praguejou mas não como um novato.
Zimmerman deveria voar atrás, baixo e à direita do My Macaroon, mas os narizes estavam alinhados,

com a asa esquerda de Zimmerman diretamente sob a asa direita de Jack. Este ligou o interruptor do
rádio por cima da sua cabeça.

– Cedro líder para Agmer três.
Não houve resposta. Mais imprecações.
– A asa dele está por baixo da nossa fuselagem.
Jack deslocou ligeiramente a alavanca de comando para trás, mas o novato seguiu-o.
– Cedro líder para Agmer três.
– Ele nem sequer está a olhar para nós – avisou Purcell. – Está a mexer no rádio.
– É bom que o estejas a ligar, idiota. – Jack deu um pouco de leme de esquerda para se escapar para o

lado.
– Ah! Já nos viu! Cuidado…
O avião saltou. O metal chiou contra o metal e os homens gritaram.
Uma colisão! O B-17 inclinou-se para a esquerda. Jack puxou a alavanca para subir um pouco e sair da

formação, evitando assim mais colisões.
– Ele desviou-se – alertou Purcell. – O idiota enfiou a asa na parte inferior do nosso avião.
– Contacta os outros postos, Purcell. Relatório de danos. – Jack olhou pela janela.
As hélices do motor quatro estavam tão torcidas que não poderiam ser postas em feather e a pressão

de admissão estava a cair.
– Boa. Cortar motor quatro.



Purcell obedeceu. Jack nivelou o avião, desligou a ignição do motor quatro e fechou a manete,
enquanto Purcell contactava a tripulação.

Ainda bem que ninguém ficara ferido, para além do My Macaroon.
– Agmer três para Cedro líder. – Havia pânico na voz de Zimmerman. – Oh, não. Perdi o motor um. A

minha asa está destruída.
– Que raio estavas a fazer? – Jack levou o avião de volta para a formação.
– O rádio. Não estava a funcionar. O Morrie e eu estávamos a...
– Lindo. Para a próxima vê para onde vais. – A cólera era patente na sua voz.
Purcell tocou no braço de Jack.
– O Nick diz que o «Mickey» está a funcionar. A colisão não o afetou. Também diz que estamos no PI e

o Gus concorda.
– Ótimo.
A formação era composta por esquadrilhas de seis aviões, com um avião Pathfinder em cada três

esquadrilhas. Se o seu radar H2X falhasse, dezoito B-17 regressariam a casa com as suas bombas.
– Diz ao Cox para disparar os foguetes e ao Charlie para abrir as portas do compartimento das

bombas.
Purcell retransmitiu as mensagens. Na barriga do avião, o metal chiava. Jack gemeu. A asa de

Zimmerman devia ter empenado as portas do compartimento das bombas.
– Mel, é melhor ires ver se as consegues abrir manualmente.
O mecânico de voo não tinha esperado pela ordem de Jack e já descia da torre superior com uma

garrafa de oxigénio portátil na mão.
– O que faço? O que faço? – Zimmerman de novo.
Jack não tinha tempo para pegar na mão do miúdo e ensiná-lo a voar.
– Desliga o número um, trasfega o combustível, mantém a asa para cima, obedece ao plano de voo e…

vê… para… onde… vais.
Mudou para o rádio de comando e disse ao grupo para bombardear quando ele disparasse os foguetes.

Ainda que o My Macaroon não conseguisse largar as suas bombas, o alvo era demasiado importante para
deixar passar.

O 94.º tinha como objetivo instalações para metralhadoras e plataformas antitanques no crucial centro
de comunicação de Caen, por trás de Sword Beach15, o sítio mais oriental. O radar H2X não indicava o
local exato de bombardeamento, mas isso não era importante. O objetivo era desmoralizar os alemães e
interromper as comunicações.

Sentiu uma mão pesada sobre o ombro.
– Não consigo abrir as portas – gritou Mel. – Estão empenadas. Nem mexem.
Jack suspirou.
– Obrigado por tentares. Agora preciso que trasfegues combustível do motor quatro para o motor um.
Mel anuiu e agachou-se na traseira do cockpit.
Jack limpou a testa, surpreendido pela fina capa de suor. À medida que a Oitava Força Aérea se

amontoava, as colisões eram inevitáveis. Ao menos não havia mortos.
– Lá está ele – anunciou Nick no interfone. – Alvo 16C2 confirmado, e bem visível.
– Bom trabalho – elogiou Jack. – Marvin, espera trinta segundos e depois dispara os foguetes. – A

demora era necessária para evitar bombardeamentos curtos. Era melhor falhar o alvo do que atingir
tropas amigas.

– Foguetes luminosos vermelhos disparados.
– Viram o sinal – disse Bob da cauda. – Os dezassete estão a largar bombas.



– Ótimo. – Jack inclinou o avião para fazer a volta e sair da zona de alvo antes de seguir para oeste
sobre a Normandia.

– Quem me dera que tivessem visto – declarou Nick. – Belas imagens no radar, tal como as fotografias
do briefing.

– Obrigado – disse Charlie. – Fui eu que as tirei.
Jack abanou a cabeça e assobiou.
– Não quero estar por perto quando a May descobrir que andaste de novo a voar sobre território

inimigo.
Charlie riu.
– Eu trato da May e tu levas-nos para casa, Skipper.
Jack não estava a gostar do aspeto do motor três, mas já pilotara aviões em piores condições. Mesmo

que o motor três falhasse, conseguiria levar o B-17 para casa.
– É o que planeio fazer, companheiro. Podes confiar em… não, não confies em mim. Confia em Deus.

15 Nome de código dado a um dos cinco locais de desembarque ao longo da costa da Normandia. (N. da T.)
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– Acorda, boneca. – Uma mão rude abanou o ombro de Ruth. Olhou para cima do seu assento de lona. Na
frente da cabina, Burnsey encontrava-se encostado a uma pilha alta de caixotes. – Chegou a hora da
decisão.

Oh, não. Ruth esfregou os olhos para esconder uma vista de olhos ao relógio. Eram nove e quarenta e
cinco em Inglaterra e só aterrariam em Meeks às onze e trinta. Evitara Burnsey durante mais de uma hora
dormindo. Não fora um sono reparador, mas dormira. Mas de que lhe servia isso naquele momento?
Como podia evitar aquela conversa? Bocejou longamente.

– Mais tarde. Ainda estou cansada.
Burnsey riu, uma gargalhada fria e sem humor.
– Queres esperar até Prestwick.
– Sim, quero.
– Onde irás denunciar-me.
Dedos pegajosos enrolaram-se em volta do seu coração.
– Não disse isso.
– Não tens de o dizer.
Na mão dele balançava uma garrafa de uísque. Embora a temperatura da cabina fosse quase de

congelar, ele usava apenas o casaco de lã. Despira as proteções de pele de carneiro. Os dedos pegajosos
enterraram-se mais. Burnsey tinha bebido o suficiente para aquecer. Seria o suficiente para lhe toldar o
julgamento? Ruth apontou para a garrafa.

– É melhor esperarmos que te passe.
Deu outro gole na garrafa.
– Achas que pensaste em tudo. Esperas até chegarmos a Prestwick, mostras-lhes as faturas e consegues

aquilo que sempre quiseste: ver-te livre de mim.
Ruth inspirou com calma. Embora o motivo não fosse aquele, o plano estava certo.
– Não quero ver-me livre de ti. Só quero ser tratada com…
– O teu plano não vai resultar. Reescrevi as etiquetas e troquei as faturas. Não tens provas, boneca.

Nem uma. – Encostou a cabeça às caixas frente à porta da cabina.
A porta da cabina? Ele bloqueara o caminho para o cockpit. Os dedos pegajosos apertavam mais.
– Tenho um problema. – Burnsey agitou a garrafa como um pêndulo. – Sabes, gosto do meu negócio.

Fizeste-me perder este carregamento, mas não me posso dar ao luxo que isso se repita. Ora, tudo ficaria
bem se aceitasses a minha oferta.

E se não aceitar…? Ruth observou o sorriso retorcido e os olhos semicerrados. O melhor seria aceitar
a oferta dele e depois denunciá-lo quando estivesse em terra. Era errado mentir a um ladrão? Trair um
vigarista?

– Eu sabia que não podia confiar em ti.
Sentiu um aperto no peito. Esperara demasiado para responder e, mesmo que dissesse que cooperava,

ele não acreditaria.
Burnsey deu outro gole e pousou a garrafa de uísque.
– Que pena. Podias ter tudo. Agora perdes tudo.
– Perder? – Olhou em redor. Conseguiria passar por ele? Seria capaz de empurrar as caixas a tempo?

Ou chegar ao interfone? Se gritasse, ninguém a ouviria por cima do rugido dos motores.



Burnsey aproximou-se e Ruth pressionou-se contra o assento. Ele não era um homem grande, mas era
grande o suficiente.

– Sabes, preciso de outra enfermeira, de alguém mais condescendente, por isso estás despedida. – Fez
um falso ar triste.

– Não vou perder o emprego – Ruth enrolou os braços em volta do estômago para acalmar as náuseas e
para desapertar o cinto.

– Eu ouvi o que disse a velha Shepard. Mais uma queixa e estavas na rua. – Inclinou-se para a frente e
plantou ambas as mãos na fuselagem, de cada lado da cabeça de Ruth.

Encolheu-se. O hálito de Burnsey era inflamável, mas ela não tinha fósforos.
– Não faço queixa. Não faço.
– Hoje farás. Certificar-me-ei disso. – O olhar dele oscilou para o peito e para as pernas de Ruth. –

Sabes, se fosses minha sócia, eu comportava-me. Mas assim, bem, posso fazer o que eu quiser.
Nunca… nunca as suas mãos haviam sido tão pouco cooperantes. Porque diabo o cinto de segurança se

recusava a abrir?
– E adivinha o que eu quero. – Olhou-a nos olhos.
Oh, não, Ruth conhecia aquele olhar, a mistura fatídica de poder, desprezo e luxúria. Desta vez, não

estava bloqueada por paredes de tijolo e portas fechadas e homens robustos, mas sim por caixotes e
alumínio e cinco mil pés de ar.

– Finalmente. – Esmagou a boca contra a dela.
Não, não, não. Encostou as mãos ao peito de Burnsey e tentou pontapeá-lo. Ele riu lançando vapores

pútridos contra o seu rosto.
– Não lutes. Não vale a pena.
Quando voltou a mergulhar, Ruth virou a cara para o lado e deixou que a boca dele rastejasse pela sua

face. Tinha de desapertar o cinto e chegar ao cockpit. Burnsey babou-lhe o pescoço e o estômago dela
contraiu-se. Senhor, por favor, não me deixes vomitar. Não me deixes hiperventilar.  Agarrou-lhe o
colarinho do blusão de voo e fez deslizar o fecho.

– Não! – A correia do cinto soltou-se e Ruth deu-lhe uma joelhada.
Burnsey gritou e levou uma mão ao estômago.
Ruth empurrou-o para o lado, levantou-se do assento e atirou-se contra o amontoado de caixas. Nem se

mexeram. Oh, não, teria de as remover uma a uma. Colocou os braços em volta da mais alta.
Gritando imprecações, Burnsey lançou-se a ela, agarrou-lhe a parte de trás da gola com ambas as mãos

e, com um grito gutural e triunfante, puxou-lhe o casaco para baixo e para fora, raspando as mãos de Ruth
pela madeira em bruto.

Ela gemeu. Linhas vermelhas arranharam a verdade nas suas palmas. Não conseguia impedi-lo. Não
conseguia fugir.
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As lâminas da hélice do motor três rodavam na posição de feather. Jack não ficara nada satisfeito por
perder aquele motor.

Charlie murmurava no interfone e depois desatou a cantar:
– «Com a tripulação completa e confiança no Senhor, lá vamos nós com uma asa e uma oração.»
Uma asa e muitas orações seria bem melhor. Jack mantinha forte pressão no leme da esquerda para

compensar a perda dos dois motores da asa direita.
O grosso do 94.º tinha já passado por ele quando contornaram as ilhas do Canal. Os caças aliados

afastavam a Luftwaffe, por isso a solidão não apresentava os habituais perigos, mas Jack tinha bastantes
preocupações com os níveis de combustível a baixar e a força que seria necessária para manter as asas
niveladas. Ao menos, já tinham descido abaixo dos dez mil pés e já não precisavam de oxigénio.

– Okay, Mel – disse ele. – Vamos trasfegar combustível do três para o motor dois.
A trasfega do motor quatro tinha falhado, provavelmente devido a uma rutura no tubo de combustível, e

Jack precisava de cada gota. Mel acionou a alavanca na antepara por baixo da porta do compartimento
das bombas e Purcell bateu no indicador do nível de combustível para verificar o número dois.

– Vá lá. – Jack fez figas para o indicador subir, mas nada. – Oh, fantástico.
– Era o que eu temia. – Mel estava sentado na plataforma da torre dorsal. – O Zimmerman danificou

bem essa asa, não foi? E então o…
– O trem de aterragem. Eu sei. – A roda direita estava aninhada no espaço do danificado motor três. –

Okay, rapazes, vamos testar o trem de aterragem. Purcell?
O copiloto movimentou o interruptor no centro do painel.
Jack espreitou pela janela lateral.
– Esquerda a descer.
– Roda de cauda a descer – disse Fred Garrett pelo interfone.
Jack olhou para Purcell, mas o miúdo abanava a cabeça. Jack bateu com a mão no joelho.
– Mel, tenta a manivela.
Se Mel não conseguisse fazer descer a roda manualmente, Jack teria um dilema para resolver. Uma

aterragem de barriga seria suicídio com as bombas a bordo. Aterrar com uma roda era mais seguro, mas
difícil sem potência na mesma asa teria de se manter alto na aterragem. Que mais? Amarar no Canal?
Nunca. Abandonar o avião era a melhor opção.

Mel meteu a cabeça pela porta do cockpit.
– Há qualquer coisa desligada. A roda não desce.
– Subir trem. – Jack não podia dar-se ao luxo de se arrastar ainda mais. – Gus, quanto tempo até

Weymouth?
– Cerca de seis minutos.
– Aleluia. – Não ia mergulhar. –  Okay, rapazes, preparem-se para saltar daqui a alguns minutos.

Depois ligo o piloto automático e aponto este pássaro para o mar.
Se os homens estavam com medo de saltar, eram espertos o suficiente para não o revelarem, ou

espertos o suficiente para saber que era mais seguro do que amarar ou aterrar. Charlie apareceu na
passagem entre as cadeiras dos pilotos.

– Tens um minuto?
Um olhar bastou para dizer a Jack que Charlie estava com dúvidas quanto à sua decisão. Era justo –



tinha ganho o direito a ser ouvido.
– Claro. Senta-te aqui.
Charlie arqueou as sobrancelhas mas trocou de lugar com o amigo enquanto Purcell ficava aos

comandos.
– Obrigado, camarada. – Jack esfregou a perna esquerda. – O que se passa?
– O piloto automático?
Jack despiu o colete. Ao menos, Charlie não tinha expressado as suas dúvidas pelo interfone.
– Eu sei. Não creio que o segure.
– Então…
– Então vou aterrá-lo.
– Jack…
– Eu consigo. Lembraste daquela vez em Townsville? Só tinha um motor.
– Mas não levavas bombas.
Jack sorriu.
– Não altera a aterragem, apenas os resultados, se falhar. Mas não vou falhar.
Charlie semicerrou os olhos e depois revirou-os.
– E porque não amarar?
– Conheces as estatísticas. Quarenta e três por cento de hipótese de sobrevivência. Tenho mais

hipóteses em terra. Para além disso, não queria perder este avião. É uma beleza.
– Está bem. Então eu fico no lugar do Purcell.
Jack soltou uma gargalhada.
– Nem pensar. Preferia enfrentar uma amaragem do que a fúria da tenente Jensen.
– Jack…
Estendeu o braço entre o assento e a parede e acionou o alarme para avisar a tripulação que devia

preparar-se para saltar, e para calar o amigo. Depois fez sinal a Charlie que saísse do seu lugar e
retomou o seu combate com o leme e com a alavanca de comando.

– Vá. Pisga-te daqui. Vejo-te em Bury.
Charlie colocou uma mão no ombro de Jack e fitou-o com uma desconcertante determinação.
Jack engoliu com força.
– Reza. E… um abraço à May.
– E à Ruth?
Jack olhou para o altímetro, que caía rapidamente. Um abraço a Ruth? Se ao menos pudesse.
– Diz-lhe… diz-lhe que lamento. Agora vai. Cuidado ao caíres sobre essa perna.
Charlie apertou o ombro de Jack.
– Vou estar a rezar.
– Obrigado. Eu também. – Olhou pela janela para a terra sólida e verde. – Gus, já estamos sobre terra,

é seguro saltar?
– Sim, sir.
Jack deu três toques curtos na campainha.
– Saltem, rapazes. Bob, conta os para quedas antes de saíres.
No minuto seguinte, Bob contou os para quedas em voz alta do seu lugar na cauda. Ótimo, Charlie não

tinha feito de passageiro clandestino. Depois de Bob saltar, Jack relaxou os comandos e deixou o My
Macaroon voltar para a direita como desejava. Quando apontou para sul na direção do mar, Jack ativou
o piloto automático.

– Okay, Purcell. Obrigado pela ajuda. Podes ir. – Não teve de lhe dizer duas vezes. O miúdo apressou-



se a sair.
Jack marcou dois minutos para se certificar que Purcell estava fora do alcance do avião. A Fortaleza

inclinou para a direita. Tal como ele suspeitava, o piloto automático não a segurava. Se saltasse, o avião
despenhava-se e explodia em solo inglês.

– Muito bem, Senhor, dá-me um local de aterragem bem grande.
Aterragem numa roda. Jack era capaz. Sabia manejar um avião. Que história para contar. Teria o nome

nos jornais, outra condecoração, talvez até uma Estrela Prateada e um bom posto quando fosse
transferido.

Amarar, por outro lado, iria resultar na perda do avião e provavelmente da sua vida.
Jack estremeceu e perscrutou o solo, onde uma aldeia terminava em pequenas quintas. Não era o medo

que o influenciava desta vez, nem o orgulho.
Ou seria?
– Senhor, estarei de novo a confiar nas minhas capacidades?
Jack sacudiu essa ideia e inclinou o avião para longe da estrada principal da aldeia. Naquele caso,

confiar nas suas capacidades era mais do que necessário. A lógica, não o medo, dizia-lhe que a terra lhe
oferecia melhor hipótese de sobrevivência do que a água. Ainda assim, rezou.

– Senhor, guia-me. E ajuda-me a ouvir.
Ali estava, um belo campo verde às onze horas. Jack sorriu e voltou o avião de modo a aproximar-se

do campo pelo lado. Fez descer o trem. Depois testou os travões. O nível de óleo mantinha-se. Ótimo,
funcionavam.

Que belo campo. Jack visualizou a aterragem na sua cabeça. Tinha bastante espaço antes da casa com
telhado de colmo na extremidade do campo.

Jack riu por entre dentes. Aquelas pessoas iam ficar surpreendidas. Um yank a aterrar um B-17 no seu
campo com um piloto, dois motores, duas de três rodas e…

O sangue gelou-lhe nas veias.
E um compartimento cheio de bombas.
E se não conseguisse manter a asa elevada? Arriscava não só a sua vida como a vida das pessoas

daquela casa.
Que idiotice. Conseguiria manter a asa para cima. Seria um herói.
Jack gemeu ao ver o repulsivo tentáculo do orgulho. Mas qual era a alternativa? Amarar. Morrer

afogado.
– Confia em Deus, idiota.
O pedaço de terra verde e macia chamava-o, mas Jack serrou os dentes e virou a Fortaleza para a fria,

cinzenta e aquosa morte.
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Burnsey atirou o blusão de cabedal de Ruth para o lado.
– Assim está melhor. Agora o resto.
Ela recuou até aos caixotes e levantou o queixo.
– Não me toques.
– Faço o que eu quiser. – Agarrou-a pelos ombros e pressionou os lábios contra os dela.
– Não! – Pisou-o com toda a força. Ele praguejou e levantou a perna e Ruth encostou-lhe as mãos ao

peito para o empurrar.
Burnsey prendeu-lhe os pulsos.
– Sua… – A boca dele contorceu-se de fúria.
Ruth olhou-o nos olhos e, reunindo toda a sua força, deu-lhe uma joelhada no meio das pernas. Burns

arquejou, dobrou-se e Ruth libertou-se. Percorreu o corredor, o vale de caixas, o vale tenebroso. «De
nenhum mal terei medo porque Tu estás comigo.»

Mas onde ia? Não tinha tempo para ligar os auscultadores e chamar a tripulação e a única saída era
para as águas do Ártico lá em baixo.

Gritando imprecações, Burnsey agarrou-lhe o braço esquerdo e ela tropeçou. Deu-lhe um puxão para
que o encarasse.

– Vamos esclarecer uma coisa. Magoas-me e eu magoo-te mais.
Com os olhos a cuspir ódio, segurou-lhe o braço esquerdo com uma mão, o cotovelo com a outra e

partiu-lhe o braço sobre a aresta de uma caixa.
Um calor branco percorreu-lhe o braço. Aos gritos, aterrou no chão e puxou o braço para a barriga.
– Porque tens sempre de dificultar as coisas, boneca? Se te portares bem, será bom para ambos. Eu sei

que me vou divertir.
Ruth abriu um olho para ver Burnsey tirar o casaco e alargar a gravata. Gatinhou pelo corredor. Por

favor, Senhor. Confio que o irás deter.
– Pensas que és muito importante por seres tenente? Achas que podes mandar em mim? Pois, olha só

para ti. Quem manda agora, hã? Quem?
– Deus. – Pôs-se de pé e gritou com dores.
– Sou eu que mando. Eu. – Puxou-a pela cintura.
Um enorme soluço subiu-lhe pela garganta, mas Ruth engoliu-o, mesmo quando as mãos de Burnsey lhe

tatearam o peito, os botões do casaco da farda.
Ruth estremeceu ao sentir o toque. Nem a três metros à sua frente encontrava-se a arca médica, a tampa

ainda aberta. Se coubesse lá dentro, era só fechar a tampa.
– Precisas que te ponham no teu lugar. – Virou-a e engolfou-a na escura caverna da sua boca.
Ruth odiou o beijo, não por causa de memórias passadas, mas por ser de Burns, rude e desdenhoso.

Porque não soubera dar-se a Jack, ao doce e terno Jack? Podia tê-lo feito. Mas agora era demasiado
tarde. Agora havia apenas o Burnsey, as suas desprezíveis mãos na sua blusa.

– Não… – Empurrou-o e rolou para o lado.
Ele agarrou-a pelo casaco. Ruth libertou-se, desequilibrou-se e deitou a mão à esquina da arca médica.

Esta virou-se com o estrépito do metal contra o metal, do vidro a despedaçar-se. Gritou, bateu com a
cabeça na arca e aterrou sobre o braço partido. A dor fê-la dobrar-se sobre si própria, os cacos das
ampolas espetando-se no seu ombro, no seu corpo, o líquido dos medicamentos a molhar-lhe a roupa.



– Por fim. – Burnsey atirou-se para cima dela e prendeu-lhe os ombros contra o chão de metal. – Está
na hora de teres o que mereces. E eu de receber o que mereço.

O peso dele cortou-lhe a respiração e a esperança. Não conseguia impedi-lo. Ele era maior e mais
forte. Ela estava ferida e presa.

Confia em mim.
Uma centelha de esperança deu-lhe força para se afastar dos beijos babosos. Confio, Senhor. Confio

que irás impedi-lo.
Não, confia em mim.
Deus dar-lhe-ia forças. Ruth empurrou o peito de Burnsey, mas ele segurava-lhe o braço, continuando a

apalpá-la e a beijá-la.
Uma dor profunda subiu-lhe pela garganta até ao queixo. Fez deslizar um pequeno frasco para baixo do

cotovelo. Burnsey não iria estar quieto o tempo suficiente para ela encher uma agulha, e só com uma mão.
Talvez o pudesse esfaquear com qualquer coisa.

Não, da última vez que o magoara, ele partira-lhe o braço. As lágrimas rolaram-lhe pela cana do nariz
e desceram pela têmpora.

Confia em mim, seja como for.
Seja como for? Mesmo se o Burnsey a violasse? Como poderia suportá-lo?
Confia em mim.
Deixou escapar um soluço. Oh, Senhor, é isso, não é? A confiança é isso. Tenho de confiar em Ti

mesmo que ele me viole. Estarás comigo. E ajudar-me-ás seja como for.
As lágrimas corriam livremente, não pelo que estava para vir, não pelo repugnante toque de Burnsey,

não pelas suas memórias, mas de um estranho lugar de conforto desligado.
Ruth fechou os olhos. Confio em Ti, Senhor. Confio. «O povo que andava nas trevas viu uma grande

luz; habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles.» No outro dia lera isso em
Isaías e agora Deus trazia-o à sua memória quando mais precisava da sua luz.

A tempestade irromperia em lágrimas torrenciais, em humilhação atroadora e em dor relampagueante,
mas Deus elevara-a acima do cinzento.

Burnsey rastejou mais para cima e colou a boca ao pescoço de Ruth.
– É isso mesmo, boneca. Relaxa. Assim vamos divertir -nos mais.
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– Mayday. Mayday. Mayday. Cedro quatro nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, três, dois,
um. – Jack repetiu a chamada de emergência no canal B do seu rádio VHF.

Quanto mais falasse, melhor conseguiriam fixar a sua posição. Isso se fosse possível fazê-lo. Jack não
acreditava que tivesse derivado para oeste da estação temporária em Exeter, mas não fazia ideia do seu
rumo.

Guiou a Fortaleza paralela às ondas lá em baixo. Numa amaragem, cada membro da tripulação tinha
uma tarefa específica, mas como Jack estava sozinho, não podia transmitir as coordenadas exatas ou
libertar-se da escotilha do teto na consola de rádio.

Detestava ir perder o My Macaroon, mas, de alguma forma, parecia-lhe apropriado perder o avião
batizado com a alcunha da rapariga que ele já perdera. Mas porque tinha de ser na água? Queria acreditar
que o suor que lhe encharcava o pescoço tinha que ver com a luta para manter o avião, mas a respiração
agitada e os músculos trémulos traíam-no.

Era medo. Medo puro e frio.
Trem de aterragem subido, flaps em médio. Jack escolheu uma depressão onde aterrar, apenas a alguns

metros mais abaixo.
– Senhor, por favor. – Nunca rezara com tanto fervor.
Velocidade noventa quilómetros por hora. Deixou o avião acomodar-se a um metro da água, cortou a

ignição e perdeu o reconfortante latejar dos motores nos ouvidos. Lutou com o leme e com a alavanca de
comandos para manter a estabilidade. Se a cauda batesse primeiro, a fuselagem partia-se ao meio. Se
alguma das asas batesse primeiro, faria uma roda.

Fez uma careta à medida que o vale da água crescia à sua frente.
Um solavanco forte. O avião oscilou na depressão. Jack deu um salto, tossiu para recuperar o fôlego e

bateu com o ombro. A Fortaleza estremeceu e parou.
Agora o avião subia e descia, subia e descia.
Jack tirou o cinto. A janela lateral do cockpit era a saída mais rápida, mas ele queria uma balsa, que

tinha de ser lançada da consola de rádio.
Deu um salto da cadeira, tropeçou na plataforma da torre dorsal e bateu com o joelho. Gritou, mais de

irritação do que de dor. No máximo teria trinta segundos e não podia desperdiçá-los em asneiras.
Arrancou de um puxão a porta para o compartimento das bombas e escorregou quando a água invadiu o

passadiço de alumínio. Carregado de bombas e com as portas empenadas, afundar-se-ia bem depressa.
Jack empurrou a porta para a consola de rádio, mas estava encravada. A água fria penetrou-lhe nos

tornozelos, nos sapatos e na alma.
– Oh, Senhor, não. – Virou-se. Se fosse rápido, podia ir até ao cockpit e sair pela janela.
Sem uma balsa salva-vidas.
Com um grito de raiva, Jack bateu com o cotovelo contra a porta. Outra vez. Caiu para a frente, aterrou

de quatro numa poça de água e recuou com a pancada de água fria na cara.
Levantou-se. Chapinhou em frente, agarrou nas pegas de desengate da balsa no teto e puxou para baixo

com força. A água já lhe chegava aos joelhos.
– Porquê na água? Porque tem de ser na água?
O avião rangeu e oscilou sob os seus pés. Agarrou-se à mesa do operador de rádio. A pulsação

ressoava nos seus ouvidos.



Agora tinha de abrir a escotilha do teto. Os estúpidos manípulos duplos em cruz não queriam
colaborar. Demorou demasiado tempo a puxar os dois manípulos vermelhos e depois os últimos dois. A
escotilha era pesada e maljeitosa, desenhada para sair com a deslocação do ar durante o voo, e Jack
perdeu impulso quando a água lhe chegou à barriga.

Com grande esforço, empurrou-a para o lado, aterrando no oceano.
O próximo a sair seria Jack. Fincou os dedos no rebordo da escotilha, mas os seus braços tremiam de

tal maneira que não conseguia içar-se.
O avião inclinou-se para a frente. Jack escorregou, gritou, ficou debaixo de água. Fechou os olhos para

os proteger do ardor da água salgada e a alma contra o medo de se afogar, aprisionado num avião a
afundar-se.

Não! Tinha de sair. Jack fixou os pés no chão, empurrou-se e bateu com a cabeça no teto. A  Fortaleza
estava submersa.

Senhor, não! O pânico invadiu-o. Jack tateou o teto até a sua mão mergulhar pela escotilha. Empurrou-
se para fora e pontapeou para cima. Veio à superfície e respirou. Apenas o estabilizador vertical era
ainda visível, dirigindo-se para ele como um tubarão.

Jack gritou e mergulhou para o lado. Uma dor aguda e quente explodiu no seu pé direito. Agarrou o
tornozelo, gritou, engoliu água salgada e cuspiu-a. Quando deu às pernas para se afastar, a dor regressou.
Devia ter algum osso partido.

Tinha de alcançar uma balsa salva-vidas. A ondulação elevou-o. Duas manchas amarelas balançavam a
trinta metros de distância.

– Oh, fantástico.
Jack levou as mãos à presilha para insuflar o colete salva-vidas. Onde estava? Tirou as luvas e

apalpou sob as correias do arnês do para quedas.
O arnês do para quedas? Oh, não. Devia tê-lo tirado antes da amaragem, mas estivera ocupado com os

comandos.
Jack afundou na água gelada, puxado para baixo pela pele de carneiro encharcada. Deu aos pés para

vir à superfície, contorcendo-se com a dor. Não iria sobreviver muito tempo na água, mas sem o colete
de salvação, afogar-se-ia antes da hipotermia tomar conta dele.

Tinha de se libertar do arnês. Se insuflasse o colete naquele momento, este expandir-se-ia para dentro,
esmagando-lhe o peito.

Jack tentou abrir o grampo metálico, mas os tremores do medo e do frio atrapalhavam-lhe as mãos. A
água passou-lhe por cima da cabeça. Puxou os braços para cima, elevou-se e cuspiu água salgada.

Com o equipamento de voo a arrastá-lo para baixo, precisava dos quatro membros para se manter à
tona. Mas tinha de soltar o arnês e isso exigia ambas as mãos, o que significava submersão. Era
imperativo que fosse rápido A água fria adormecia a dor no pé, mas também lhe deixava os dedos e o
cérebro dormentes.

– Senhor, ajuda-me. – Jack inspirou profundamente. Os seus dedos deixaram de sentir o arnês e
escorregou para o fundo.

Chegara o momento. Então, era assim que morreria. De alguma forma, parecia-lhe apropriado.
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Burnsey tateava a fivela do cinto de Ruth e praguejava contra ele de cada vez que se contorcia.
Em breve estaria terminado. Haveria de a querer composta quando aterrassem, mas como iria ele

explicar os ferimentos dela? Isso iria exigir um grande esforço das capacidades de encobrimento de
Burnsey.

– Desejei-te desde a primeira vez que te vi. Pensavas que eras demasiado boa para mim, era? Pois,
agora já te tenho.

Não, era Deus que a tinha. Na sua mente, tocava um hino familiar com palavras reconfortantes. Sob as
Suas asas preciosas descansarei e não temerei.  Ainda assim, a dor viria – chamejante, dilacerante,
latejante.

Ruth apalpou em redor da desarrumação húmida da arca médica. Talvez conseguisse encontrar alguma
coisa que a distraísse da dor. Um pouco mais para o lado descobriu um cilindro de vidro, uma seringa.
Tateou-a e franziu a testa.

O êmbolo estava saído, como se…
Esticou o pescoço para ver em redor dos ombros de Burnsey. A seringa estava cheia. Pentotal de

sódio, o que não fora usado no pobre sargento Whitman.
Ruth deitou a cabeça, uma esperança cética invadiu-a mesmo enquanto Burnsey lhe abria o cinto.
Pentotal de sódio. Reviu os factos. Início de inconsciência em dez a vinte segundos, duração do efeito

trinta minutos, a droga perfeita, mas como iria administrá-la? Uma injeção intramuscular seria fácil, mas
os efeitos demorariam e a dose teria de ser maior. Não, tinha de ser intravenosa.

Como irei fazê-lo, Senhor? Deste-me a seringa. Por favor, mostra-me como usá-la.
As mangas da camisa de Burnsey cobriam a veia antecubital na curva do cotovelo. A única veia visível

era a jugular, mas isso era uma loucura. Nunca soubera de ninguém que administrara um medicamento
pela jugular.

Burnsey abriu-lhe o fecho de correr das calças.
A jugular teria de servir. Ruth apertou a seringa na mão com o polegar no êmbolo. Teria apenas uma

oportunidade. Burnsey elevou-se nos joelhos, agarrou-lhe o cós das calças e zombou:
– Agora terás um motivo para fazer queixa.
Estava demasiado longe. Ruth elevou a anca e rolou para a direita como se quisesse escapar. Ele deu-

lhe uma bofetada na cara e atirou-se para cima dela.
Ruth arquejou com a dor mas não largou a seringa. A jugular de Burnsey latejava a apenas alguns

centímetros da sua face. Agitou o tronco para o manter sobre ela e ergueu o braço direito por cima do
ombro dele.

Senhor, esta é a minha única hipótese. Guia-me.  Num movimento contínuo, fez descer a seringa,
inseriu a agulha e pressionou o êmbolo.

Burnsey gritou e agarrou-se ao pescoço. Gotas escorriam da ponta da agulha.
– Mas que… O que foi que fizeste?
– Pentotal de sódio. O teu pentotal de sódio.
Burnsey elevou-se nos joelhos, praguejando. Ruth tapou-se.
– Conte até dez, sargento.
Com uma expressão de fúria levantou um punho fechado. Depois bocejou, fitou Ruth com incredulidade

e caiu para o lado.



Libertou-se, rolou para o lado e agarrou-se ao braço dorido e inchado. Estremeceu com frio,
gargalhadas e soluços.

– Resultou. Oh, meu Deus, resultou mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Burnsey estava inconsciente. Não iria violá-la. O Senhor tê-la-ia acompanhado naquela provação,

sabia-o, confiava, mas havia-a poupado.
Depois ocorreu-lhe. Burnsey acordaria dali a meia hora e mais furioso do que nunca.
Levantou-se. Não podia pedir ajuda naquele estado, não podia deixar que ninguém a visse assim.

Depois de composta, colocou os auscultadores e ligou-os à ficha.
– Enfermeira a tripulação.
Nada.
A caixa dos interruptores estava num ângulo estranho. Ao tocar-lhe, descaiu para o lado expondo os

fios cortados. Burnsey planeara tudo.
Ruth cambaleou pelo corredor até à pilha de caixas frente à porta da cabina. Tentou mover a mais alta.

Não era capaz. Fraca pela adrenalina gasta e pelo frio, não conseguia ter força suficiente no braço bom.
Ruth olhou para a figura inconsciente de Burnsey. Quanto tempo ainda lhe restaria? Tentou olhar para o

relógio, mas não conseguia virar o braço ou deslizar o relógio no pulso inchado. Estremecendo de dor,
desapertou a bracelete e segurou o relógio frente aos olhos.

Dez minutos depois das dez? Toda aquela provação demorara apenas cinco minutos? Impossível.
Depois reparou que o segundo ponteiro estava parado. Sentiu um aperto na garganta. Porque tinha
Burnsey de lhe partir o relógio?

Ruth encostou o vidro frio do mostrador aos lábios e fechou os olhos. Continuava presa e o tempo
esgotava-se.
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A vida não teria de passar como um filme frente aos seus olhos?
Tudo o que Jack via era céu cinzento e água cinzenta, alternando, enquanto era arrastado para baixo e

lutava para vir à tona, de cinzento para cinzento, misturando-se.
A mãe e o pai ficariam arrasados, mas, dos três rapazes, Jack era o mais dispensável. Walt, agora

casado, iria realizar o sonho da mãe de ter netos. Ray, o pastor dotado, realizava os do pai. Talvez
tivesse sido melhor que nunca tivesse contado ao pai os seus planos de carreira.

Tentou novamente desapertar o arnês, mas os seus dedos já não distinguiam o metal do tecido. A água
enchia-lhe a boca. Estava quase demasiado cansado para a expelir.

Jack sabia o que estava para vir. Recordava-se de ter ficado inconsciente, de acordar e de cuspir água
em pânico. Da última vez um barco de pesca salvara-o de repetir o ciclo, mas ali não havia barcos.
Quantas vezes iria submergir antes de morrer?

Faz com que seja rápido, Senhor. Depois estaria com Jesus. Não haveria mais dor.
Iria Ruth chorar? Na sua mente, viu-a atirar a tesoura para as suas mãos, para o seu coração. Mas

depois viu o seu rosto preocupado. «Tem cuidado, Jack.»
Ruth não o amava, não podia amá-lo, mas preocupava-se e iria chorar e arranjar uma maneira de se

culpar e de se castigar e de se afastar de toda a gente.
Não! Não podia permitir. Jack abriu os olhos debaixo de água e olhou para a fivela. Tinha os dedos

duros como granito, mas pressionou a fivela contra o peito e apertou os pulsos.
Trás.
Aleluia! Ergueu os braços por cima da cabeça, depois para baixo num arco gigante. Para cima, em

redor, para baixo. Ar! Encheu os pulmões e em seguida esfregou a cara para acordar. Empurrou o arnês
para fora dos ombros, deixou-o escorregar pela anca e chutou-o. Depois, puxou o cabo do colete salva -
vidas, que logo encheu. Jack sorriu, tirou o capacete e inclinou a cabeça para trás, olhando para as
nuvens. Agora podia descansar. Não iria afogar-se.

Quando a ondulação voltou a elevá-lo, procurou em vão as balsas. A costa parecia próxima o
suficiente para o escarnecer, mas fora de alcance.

Não, não ia afogar-se. Morreria de hipotermia. Quanto tempo estivera na água? Meia hora? Uma hora?
Parara de tremer, o que significava que o seu corpo desistira. Todos os seus esforços, toda a sua vida,
para nada. Promoções, prestígio, postos, não significavam nada. Senhor, fiz o que desejavas? Apenas
isso importa.

Ao menos seguiria Deus no oceano. Era o que devia fazer. Tinha de enfrentar o seu medo, engolir o
orgulho e morrer ali.

Porque resistia ao cinzento? Era suavidade. Era conforto. Era paz. As ondas pulsavam nas suas faces, o
pulsar dos motores a vibrar nos controlos, pelos seus braços, pela sua alma. A água rugia nos seus
ouvidos, o rugido dos cilindros e das hélices e do ar no para-brisas. Uma sombra cobriu-o e Jack fechou
os olhos.

Ver aviões nas nuvens. Toda a sua vida. Que apropriado que os seus últimos pensamentos fossem sobre
aviões.
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Iria Deus salvá-la para a deixar em pior perigo? Ruth resmungou a resposta. Não, claro que não.
Virou-se para a traseira do avião, passou pelo corpo inconsciente de Burnsey e revoltou o material na

arca médica. Depois de ter feito uma tala e prendido o braço, tirou todos os tubos de borracha das
intravenosas que encontrou.

– Por favor, Senhor. Por favor, dá-me forças.
Com a mão sã e um joelho, atou a tubagem em volta do pulso direito de Burnsey e depois em redor do

esquerdo, o mais próximo possível do primeiro nó. Repetiu o processo e voltou a repeti-lo. Os dedos de
Burnsey fecharam-se. Ruth arquejou. Ele continuava inconsciente, mas quanto tempo teria? A sua mão
tremia enquanto lhe atava os tornozelos.

De um saco de lona no teto soltou algumas correias. Passou-a por baixo do braço de Burnsey e
afivelou-a ao apoio no chão, depois fez o mesmo com os pés. Prendera o sargento ao chão como uma
maca.

Depois de lhe ter atirado um cobertor para cima, Ruth regressou à parte da frente da cabina, agarrou no
blusão de voo e passou-o por cima dos ombros. Sentou-se no chão e puxou os joelhos para o corpo o
máximo que o braço partido permitia. Todos os músculos do seu corpo tremiam. Deus poupara-a, mas,
mais importante, estivera com ela naquele momento negro, e continuava com ela, fiel e fidedigno.

Da cauda do avião veio um gemido. O cobertor agitou-se. Ruth rezou para que os nós não cedessem.
Burnsey vomitou. As fivelas tilintaram e ele praguejou.

– Ruth! Tira-me daqui.
– Não sou estúpida, sargento – disse ela com uma risada.
Burnsey ficou imóvel, mas Ruth não tirava os olhos dele.
– Vá lá, tenente – implorou. – Não pode deixar-me assim. Tenho frio.
– Tens um cobertor.
– Ao menos, deixa-me limpar esta confusão.
– Obrigada pela gentileza, mas eu depois trato disto quando aterrarmos.
Mais silêncio. Quando aterrassem em Meeks, Burnsey seria preso e toda a gente saberia a verdade. A

tenente Shepard veria que estava errada, mas conseguiria alguma vez tratar Ruth com respeito? E as
outras enfermeiras? Voltariam a aceitá-la, ou evitá-la-iam, envergonhadas pela forma como a haviam
tratado?

E May? Apesar da dor, do frio e do trauma, Ruth sorriu. Que bom seria ter novamente a amizade franca
e completa de May.

Se ao menos…
Franziu a testa. Não, com Jack era demasiado tarde, demasiado. Demasiado quê? Demasiada

confiança?
Confia em mim.
Ruth abanou a cabeça. Não, estava a imaginar coisas. Era uma coisa confiar em Deus, mas outra

totalmente diferente confiar num homem.
O avião iniciou a descida para o aeródromo de Meeks.
– Está bem, tenente, fazemos um acordo.
– Um acordo? – Outra gargalhada. – Não estás em posição de fazer acordos.
– Escuta, pensei em tudo. Soltas-me e limpamos tudo antes de aterrarmos. Prometo que não volto a



tocar-te. Aliás, já nem daria tempo. Falo com a Shepard, peço para mudar de tripulação. Tu manténs o teu
emprego, eu o meu negócio e ambos saímos a ganhar.

– E deixo-te escapar de fraude e tentativa de violação? Nunca. Para além disso, não corro o perigo de
perder o meu emprego.

– Só se eu não lhes contar sobre a tua violação da moral.
Ruth arquejou.
– Minha? Mas foste tu que…
– A sério, senhor agente, não sei o que aconteceu. Eu estava na minha vida, a beber, sim, mas não

conseguia dormir. Ela deve ter-me dado qualquer coisa. Quando acordei estava atado como um porco, as
roupas revoltadas. A rapariga é doida. Sempre me detestou.

«De certeza que vai dizer que tentei violá-la. Olhe aqui. Vi-a derrubar a arca médica, desperdiçar os
medicamentos, só para fazer parecer que lutámos. O braço? Sim, é uma pena. Ela escorregou, caiu em
cima da caixa e partiu o braço. Diz que fui eu? Pois, não me admira. Nestes últimos meses não tem feito
mais nada que não seja inventar mentiras a meu respeito. Pergunte à tenente Shepard.

Ruth ficou boquiaberta. Os olhos de Burnsey brilhavam.
– É a tua palavra contra a minha, boneca. Em quem irão acreditar?
Acreditariam nele. Claro. Acreditavam sempre. E Burnsey não se esquecera de nenhum pormenor. O

mais provável era dizer que também tinha sido ela a cortar os cabos do interfone e a bloquear a porta
com as caixas

– Fazemos o seguinte. Soltas-me e conservas o teu emprego. Lembra-te, precisas do dinheiro.
Não precisava de a recordar. Se acreditassem nas acusações dele, Ruth seria corrida do Army Nurse

Corps e da enfermagem.
A verdade fê-la tremer ainda mais. Deus proverá. Mesmo que perdesse tudo, mesmo que fosse presa,

Deus ajudaria a sua família. Tinha de confiar Nele. Tinha de dizer a verdade.
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Jack sempre pensara que o céu haveria de ser branco e dourado. Não cinzento.
Pestanejou e tentou focar as faixas cinzentas à sua frente. Ouviu vozes. O Livro do Apocalipse referia

que seriam «de todas as tribos, povos e línguas».
Mas não, falavam todos inglês.
Jack voltou a pestanejar e distinguiu uma estrutura com barras. Tinha frio. O céu não devia ser frio. E

estava tão cansado. Gemeu e voltou a fechar os olhos.
– Jack?
Levantou as pestanas e virou-se para a voz. Olhos cinzentos e cabelo castanho. Jesus tinha olhos

cinzentos? Mas, e onde estava a barba? Não, era Ray. Oh, fantástico. Como tinha Ray morrido a trabalhar
num armazém de abastecimento?

– Jack? – Ray sorriu e esfregou o braço de Jack. – Olá. Achas que consegues ficar acordado?
– Acordado? – coaxou e desatou a tossir. Uma tosse forte e húmida.
– Ora, vejam só quem acordou.
Jack limpou a boca. Uma morena de cabelos encaracolados pairava sobre ele. Ao menos, estava

vestida de branco, não de cinzento.
– Não posso dar-lhe nada para essa tosse, major – disse numa voz alegre.
– Tem de expelir toda a água salgada, mas posso dar-lhe mais morfina, se quiser.
Para que necessitaria de morfina no céu?
– Mas eu estou… Eu não… não morri?
Ray soltou uma breve gargalhada.
– Foi por pouco. Estavas inconsciente quando a Busca e Salvamento te tirou da água. Sofreste

hipotermia grave.
Estava vivo. As faixas cinzentas – o teto ondulado de um barracão Nissen. A morena – uma enfermeira.

A estrutura de barras –, Jack seguiu-as até onde o seu pé direito se encontrava suspenso, embrulhado a
branco.

Sentiu um enorme peso no peito. Jack estava no hospital quando Walt acordou para ver que o seu braço
fora amputado e agora Ray estava ali quando Jack acordasse e visse o seu pé…

– O meu pé?
– Oh, tem vários ossos partidos. – A enfermeira tinha um sorriso espevitado a condizer com a voz. –

Vai ficar engessado durante seis semanas, jovem.
Jovem? A rapariga não devia ter mais de vinte e um anos. Jack observou o barracão, como tantos

outros em Inglaterra, o dia já a escurecer.
– Que dia é hoje?
– Dia sete – respondeu Ray. – A invasão foi um sucesso. Estamos a fazer progressos.
– A minha tripulação… safaram-se?
– Todos em segurança. Assustaram um rebanho de ovelhas, mas estão bem.
– Ótimo. – Jack franziu a testa. Ray estava na Califórnia e Jack na Inglaterra. Ou não estaria? – Onde

estou?
A morena enfiou o termómetro na boca de Jack e encostou dedos quentes ao seu pulso.
– Está no sexagésimo quinto hospital. Viemos de Redgrave Park, em Botesdale, em Suffolk. Não ia

acreditar nas estranhas vilas e aldeias que existem por aqui. A que fica mais perto é Bury St. Edmunds,



que…
– À lá tive – murmurou em redor do termómetro.
Era bom que aquela tipa fosse a enfermeira da noite para poder dormir durante os turnos dela.
– A base de Jack é em Bury Saint Edmunds – disse Ray, sempre o pacificador.
Depois Jack fitou o irmão.
– O gue azes aqui?
Ray fez uma expressão simultaneamente divertida e lúgubre.
– Demoraste a perceber.
– Mas o quê… onde?
– No Centro de Substituição de Tripulações de Combate em Bovingdon… a treinar, à espera de ser

destacado para um grupo de bombardeiros.
– Com’at… – Jack elevou-se na cama, estremeceu com a dor no pé e cuspiu o termómetro para o lado

apesar dos protestos da enfermeira. – Mas tu és instrutor. Não, estás naquele trabalho nos
abastecimentos.

O que aconteceu?
– Ofereci-me como voluntário.
– O quê?
– Major, preciso de saber a sua temperatura. – A enfermeira picou-lhe os lábios com o termómetro.
Jack cerrou a boca e fulminou-a com o olhar.
– Mais tarde.
Ela afastou-se a falar como um esquilo que perdera uma bolota.
Jack esquadrinhou o rosto solene e determinado do irmão. O Ray oferecer-se como voluntário para o

combate? Quando eram miúdos, Ray brincava com blocos enquanto Jack brincava com soldadinhos. Ray
lia livros enquanto Jack lutava com Walt. Não que Ray fosse um mariquinhas, era agressivo a jogar
beisebol e enfrentara mais fanfarrões do que Jack, mas nunca ficara com um olho negro ao fazê-lo.

– Ofereceste-te como voluntário?
– Sim. Tinha de estar aqui. – Ray tinha uma expressão no olhar que Jack nunca antes vira.
– Mas porquê? E porquê agora? Pensei que tu e a Helen…
O olhar firme de Ray desfez-se.
– É uma longa história. Conto-te depois.
– As mulheres dão sempre longas histórias.
Ray franziu o sobrolho de forma compreensiva.
– Não resultou com a Ruth?
– Não. Categoria E, impossível de reparar. – Deslizou para baixo das cobertas. Sentia-se cansado e

com frio. Por dentro e por fora. – Ainda te lembras daqueles aviões de madeira que o avô punha na nossa
meia no Natal?

Ray inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos.
– Sim. Nunca duravam muito, pois não?
– À semelhança dos macaroons. – Jack ajeitou a cabeça na almofada.
– Lembras-te? Púnhamo-los a voar uma ou duas vezes, depois partia-se o estabilizador horizontal,

colávamos. No voo seguinte partia-se a asa ao meio, e nós colávamos. Depois o nariz, mais cola. Às
tantas a cola pesava tanto que já não voavam.

Ray murmurou:
– Foi assim com a Ruth. Demasiados acidentes, demasiada cola. Já não voa.



*

Domingo, 11 de junho de 1944

Jack apoiou a caixa com papel e envelopes às coxas. Aquela carta já por isso era difícil de escrever,
quanto mais com a perna levantada.

Escreveu «Querido pai» e parou. Mais de dois meses de protelações e ainda não sabia como dizer ao
pai que iria destruir os seus sonhos.

Jack encheu as bochechas de ar e encostou a caneta ao papel.

Depois de muito pensar e rezar, sem nunca esquecer os seus sentimentos, decidi permanecer no
exército. Deus deu-me capacidades de liderança, que eu pensei que seriam para usar no
sacerdócio, tal como Ele usou a suas. Todavia, ser pastor exige um chamamento de Deus e
dádivas espirituais, com as quais não me agraciou.

Não é uma questão de obediência nem de perseverança ou de maturidade, mas sim da
vontade de Deus, e Ele já deixou bem claro que nunca pretendeu que eu fosse pastor. O meu
esforço e o meu trabalho nunca levarão ao sucesso sem a bênção de Deus. Como diz o salmo
127, «Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores.» Aprendi este ano da
pior forma que, quando estabeleço um objetivo que Deus nunca desejou que eu atingisse, tudo
termina mal.

Jack encostou a cabeça à cabeceira de metal. O sacerdócio, a promoção, o coração de Ruth Doherty:
tudo objetivos que não estava destinado a atingir. Quantos mais estragos havia causado com o seu
orgulhoso esforço?

– Nada temas, oh, Skipper, pois eu vim para te libertar da tua cruel prisão.
Charlie. Jack sorriu para o amigo.
– Está na hora do passeio. – Charlie empurrou uma cadeira de rodas para a beira da cama, enquanto a

enfermeira, a tenente Taylor, desapertava as correias da perna.
– Obrigado, camarada. – Quando partisse para o Pacífico iria sentir a falta de Charlie.
A chegada de Ray também complicava a sua transferência. Não só apreciaria a companhia do irmão

como poderia arranjar a Ray um lugar longe do combate. Enviar Ray para o combate seria prejudicial,
não apenas para o próprio Ray como para a Oitava Força Aérea.

– Pronto, jovem. Bem aconchegadinho. – A tenente  Espevitada entalara demasiados cobertores sobre o
colo de Jack.

Este fez uma careta por cima do ombro e Charlie teve de se virar para esconder o riso.
– Para o ar fresco, Charlie. E depressa.
– Recebido. – Agarrou nas pegas da cadeira de rodas e acelerou lá para fora enquanto a enfermeira

palrava sobre conduzir com segurança.
– Ai, ai, ai, ai – queixou-se Jack quando chegaram ao exterior. – Ela é como um esquilinho feliz a

mordiscar todo o dia nas minhas orelhas.
Charlie riu.
– Faz-te apreciar…
Jack suspirou.
– Sim, é verdade.
Chegaram ao caminho principal e a um dilema. Redgrave Hall ficava à direita, o parque e o lago em



frente. Havia demasiadas memórias em ambos os lugares.
– Vamos para ali. – Jack apontou para uma pequena elevação cheia de erva.
Charlie empurrou-o para lá e sentou-se no chão.
– Este sítio cresceu.
– Sim. O Décimo Segundo de Evacuação vai para França. O Sexagésimo Quinto Geral é bem maior.
Charlie anuiu e olhou em frente.
– Tens a certeza que queres ir para o Pacífico?
– Absoluta. – Já contara a Charlie a analogia do avião de madeira. Teria de a repetir?
– Que pena. – Charlie colocou uma lâmina de erva na boca. – Parece que vai haver mudanças em Bury.
– Eu sei. O coronel Dougher veio aqui ontem. Ofereceu-me o lugar de oficial de operações.
– Ofereceu? Tu recusaste?
Jack olhou para o amigo, os seus olhos azuis como o céu e grandes como as nuvens.
– Disse-lhe que ia pensar, mas só por delicadeza.
– Mas é o que tu sempre desejaste.
– É por isso que não posso aceitar.
As faces redondas de Charlie contorceram-se.
– Escuta, sei que te massacrei com a questão do orgulho e da ambição, mas serias um excelente oficial

de operações. O melhor.
– Como foi a tua viagem a Prestwick?
Charlie suspirou, e depois suspirou de novo, desta vez mais profundamente.
– Foi por causa disso que vim hoje.
– Hmm? Como está a May?
Charlie mastigou o pedaço de erva e observou o rosto de Jack.
– Preocupada.
Jack susteve a respiração. Preocupada? Porquê?
– A Ruth está bem, mais ou menos, mas ainda estão a tentar perceber o que se passou.
– O que se passou? O que queres dizer com isso?
Charlie arrancou mais erva.
– Há alguns dias, no Dia D, ela voou para a Terra Nova com o sargento. Não há testemunhas. É a

palavra dela contra a dele.
Jack agarrou os braços da cadeira de rodas. Se aquele homem lhe tivesse tocado…
– O relato dela. – Charlie falava devagar, como se pesasse cada palavra. – Ela diz que descobriu que o

Burns andava a roubar mercadoria do governo e a vendê-la. Afirma que ele lhe ofereceu dinheiro para se
calar e quando ela recusou…

– Ele fez o quê? O quê, Charlie? Diz-me.
– Ele… ela diz que a atacou, partiu-lhe o braço e tentou… tentou abusar dela.
Um pontapé no peito de Jack. Ela não iria sobreviver. Não conseguiria.
– Também diz que o pôs a dormir com um medicamento e que depois o atou.
– Ela não vai… ela não vai sobreviver a isto.
– Ela está bem, Jack. A sério. Eu vi-a. Está calma, racional, composta.
– Por fora – murmurou. Por fora ela era forte. Sempre fora. Mas por dentro estaria a morrer, a afastar

toda a gente, a afastar Deus.
– O problema é que… – Charlie olhou para a erva. – O Burns diz que ela o tramou, que o drogou e que

encenou tudo de modo a estar de acordo com a sua história.
– Tretas. – Arrancou o braço da cadeira. – Sabem que ele está a mentir, não sabem?



– Estão a investigar, mas... O Burns é respeitado em Prest-wick, mas a Ruth…
– Por causa dele! Por causa das mentiras dele. – Se, ao menos, se ao menos…
Se ao menos o quê? O que poderia Jack ter feito para impedir aquilo? Inclinou-se para a frente e

passou as mãos pelo cabelo. A família de Ruth aproveitava-se dela, o comandante não acreditava na sua
história, o seu parceiro tentara violá-la e Jack… tentara mostrar o seu amor colocando as suas
necessidades à frente das dela.

Agarrou os cabelos com os punhos. Senhor, por favor, não a desapontes.
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Prestwick
Segunda-feira, 19 de junho de 1944

Ruth apertou o braço de May.
– Não dizem que os órfãos acabam sempre mal?
– Só quem não nos conhece.
Dois polícias militares flanqueavam Ruth enquanto esta se deslocava em direção ao quartel-general e

toda a gente que passava olhava-a como se ela tivesse mesmo acabado mal. Quem podia culpá-los?
Enfrentava sérias acusações e os rumores eram mais abundantes do que as esquadras de aviões que se
dirigiam para Prestwick.

Toda a gente acreditava em Burnsey. Acreditaram nele no instante em que a porta da carga se abriu em
Meeks e ele gritou por socorro… Burnsey! Ouviram o testemunho dele primeiro e depois o dela soou
ridículo. Talvez estivesse demasiado calma e em paz, mas quem era ela para simular histeria e lágrimas?

Ruth estacou e ficou a olhar para o edifício de tijolo.
– Vou estar aqui fora à tua espera – garantiu May. – A rezar.
– Obrigada. – A visão de Ruth enevoou-se. May era a única pessoa que acreditava nela. Claro, teria

gostado que Ruth tivesse confiado nela nos últimos meses, mas não guardava ressentimentos.
– Não te preocupes, querida. A verdade triunfa sempre.
O queixo de Ruth tremeu. A verdade podia não triunfar sempre, mas Deus triunfaria. Ainda que fosse

exonerada ou presa, de alguma forma o Senhor tomaria conta da sua família.
Um dos polícias militares segurou a porta e o outro conduziu Ruth até ao interior de um gabinete. O

coronel Farley, o comandante em Prestwick, encontrava-se atrás da secretária e Ruth cumprimentou-o
fazendo continência. Ao lado, estava o major Young, comandante da 815.ª ETEMA, e um polícia civil
que Ruth nunca tinha visto. Porque estava um civil presente?

– Tenente Doherty, este é o capitão Murdoch da polícia de Prestwick.
Fez um aceno de cabeça com um sorriso tão simpático e paternal que o queixo de Ruth voltou a tremer.

O que fazia ele ali? Talvez porque o Senhor soubesse que ela precisava de um rosto amável.
– À vontade. – O coronel Farley apontou para uma cadeira. – Sente-se, por favor.
– Obrigado, sir. – Sentou-se frente à secretária e apoiou o gesso no braço bom para aliviar a pressão

da tira de gaze no ombro.
O coronel Farley fixou o seu olhar de águia nela. Ruth não era um rato e recusou-se a desviar o olhar.

O testemunho que dera era exato e completo. Não faria teatro. Não iria suplicar. O coronel pousou as
mãos sobre dois montes de papéis na sua secretária.

– Tenho aqui dois conjuntos contraditórios de acusações. As acusações apresentadas contra o sargento
William Burns e as apresentadas contra a tenente.

– Sim, sir. – Sentiu um aperto na garganta.
Já vira as acusações que enfrentava: agressão, destruição intencional de propriedade militar e conduta

imprópria para um oficial.
– De acordo com o artigo setenta dos Artigos de Guerra, posso realizar uma audiência para determinar

se devo levar estas acusações a tribunal militar.



Tribunal militar. As palavras ecoaram nos ouvidos de Ruth. O coronel Farley bateu com uma caneta no
monte mais pequeno.

– Um de vocês está a mentir.
– Sir, eu nunca…
Levantou a mão.
– Examinei as provas e os depoimentos. As provas físicas são inconcludentes. Sinais de luta, ambas as

impressões digitais no interfone, um marca de agulha na veia jugular do sargento Burns, cortes e
escoriações compatíveis com ambos os relatos. – Crescia um tique no seu olho. O homem devia estar
mais à vontade com roubos, insubordinação e rixas. – Temos várias queixas suas contra o sargento Burns,
que validam ambas as histórias. Todavia, a tenente Agnes MacKinnon do Décimo Segundo Hospital de
Evacuação e a tenente Vera Benson do Segundo de Evacuação testemunharam que nunca apresentou
nenhuma queixa e que trabalhava e se dava bem com os homens das suas alas.

Era uma ténue luz de verdade e de esperança, mas aquecia-a.
O coronel Farley levantou a cabeça da pilha de papéis e olhou-a nos olhos.
– Apenas um conjunto de acusações fornecia provas conclusivas. As acusações contra o sargento Burns

por utilização indevida de propriedade militar e fraude. A comparação das faturas em La Guardia, com o
que deviam ser as cópias aqui em Prestwick, mostrou grandes discrepâncias.

Ruth encostou a mão ao cotovelo do braço engessado. A luz aumentava. Ao menos, Burnsey podia ser
acusado de alguma coisa. E talvez levassem isso em consideração no tribunal militar. Isso não levantava
dúvidas sobre o testemunho dele? Não provava que ele tinha um motivo para fazer o que fez?

O coronel Farley virou-se para o civil.
– Isso leva-nos à investigação do capitão Murdoch.
– Aye, é isso mesmo. – O capitão Murdoch voltou a sorrir-lhe. – Quero agradecer-lhe. O seu corajoso

testemunho permitiu-nos resolver um caso de agressão a uma moça na vila.
Ruth esforçou-se por entender o sotaque.
– Agressão?
– Aye. – Os lábios do polícia contorceram-se.
Ninguém conseguia dizê-lo. Ninguém conseguia pronunciar a desprezível palavra. Ruth entendia. Ela

própria levara oito anos a formá-la na sua cabeça.
– O coronel Farley e eu trabalhámos em conjunto nesta investigação, por isso, quando ele me notificou

do seu caso, trouxemos a vítima à base. Ela identificou o sargento Burns como o seu atacante.
– Outra? – Ruth encostou o braço não magoado ao estômago.
A pobre rapariga. A dor e a humilhação que deveria ter passado.
– Aye, mas graças a si não haverá mais. – O capitão Murdoch sorriu para Ruth.
Susteve a respiração. O coronel Farley sorria também. Para ela.
– Isso… isso significa…
– Vamos investigar várias acusações contra o sargento William Burns e retirar todas as queixas contra

si.
– Retirar? Contra mim? Estou livre? Obrigada. – Ruth levou a mão à boca e os seus olhos encheram-se

de lágrimas. – Estou livre? De verdade?
– Aye, isso é que está, moça. – Desta vez o sotaque veio do coronel Farley e não era uma má imitação.
– Obrigada. Oh, obrigada. – Não seria presa. Não perderia o emprego. Bert podia ser médico e

Maggie… oh, Maggie podia ser o que ela quisesse.
Naquela noite, Ruth escreveria à tia Pauline a repreendê-la. Ruth iria fazer um fundo universitário e, se

a tia protestasse, Ruth procuraria outra casa para Maggie… e para os cinquenta e sete dólares mensais de



Maggie.
Oh, mas o seu trabalho. A tenente Shepard apoiara Burnsey. Como podia Ruth trabalhar com alguém

que não confiava nela? Virou-se para o seu comandante.
– Major Young, gostaria de pedir transferência para outra esquadra.
O major rolava uma caneta entre os dedos.
– Não será necessário. A tenente Shepard vai ser enviada de volta para Bowman.
Ruth ficou estupefacta. Nunca esperara que a chefe fosse castigada. Chamada à atenção, sim, mas não

castigada. E que vergonha seria para ela. Se alguma vez o seu orgulho ferido se rendesse à verdade,
perceberia que não protegera uma enfermeira sob a sua responsabilidade porque se deixara enganar pelo
charme de um criminoso.

O coronel não tardou a mandá-la sair sem escolta policial e ela apressou-se a chegar ao exterior para
abraçar May.

– Terminou. Terminou. Estou livre.
– Oh, meu Deus. Eu sabia. Eu sabia que iam acreditar em ti.
Ruth riu a abraçou a amiga.
– Não foi bem assim, mas pouco importa. Acreditaram nas provas, e estou livre, e o Burnsey não. É só

isso que interessa.
– Que notícias fantásticas. Vou já enviar um telegrama ao Charlie. Ele vai ficar tão aliviado, ele e o…
O sorriso de Ruth desfez-se.
– O Charlie contou-lhe?
– Bem, sim.
– Era mesmo o que ele precisava. Já tem tantas preocupações. – Por pouco não se afogara. Que coisa

terrível para o Jack suportar. Não só quase morrera, como isso ia acontecendo da forma que ele mais
temia.

– Curioso. Ele também não queria que soubesses da sua provação. Não queria que tivesses mais
inquietações. – Um dos cantos da boca de May elevou-se, algo entre a compreensão e a diversão. – Está
preocupado contigo.

Ruth semicerrou os olhos. Não merecia a preocupação dele, não depois da forma como o tinha tratado.
– Diz-lhe que estou bem. E estou.
– Eu sei. O Charlie não para de lho dizer, mas ele não acredita.
– Fá-lo acreditar – pediu Ruth.
– Não consigo. E o Charlie também não. Só acredita quando vir.
– Oh, não. – Virou-se para o quartel. – Oh, não, não, não. Nem pensar!
– É o melhor para vocês…
– Oh, não. Tu não sabes.
– Sei que ainda gostas dele.
Ruth esbarrou contra o muro da verdade.
– O que se passa? – indagou May pegando-lhe no braço.
Os olhos de Ruth encheram-se de lágrimas tal fora a força da colisão.
– Não é… não é apenas gostar dele. Amo-o.
– Oh, querida, isso é maravilhoso. Vai ter com ele – aconselhou May.
– Oh, não, não. – Abanou a cabeça energicamente.
Ir ter com ele? Se fosse ter com ele, teria de fazer o que devia ter feito há meses: dar-lhe o coração e a

vida.
– Oh, May, o Charlie não dizia que ele não parava de falar de aviões de brincar e cola? Ele sabe que é



demasiado tarde e eu também.
Rugas profundas dividiam a testa pálida de May.
– Ainda assim… quiçá… – As rugas ficaram mais fundas. Estava a desistir, tal como Jack já o fizera.
Ruth dirigiu-se para o quartel com May. Ir ter com ele? Nos últimos dias, não conseguia afastar aquele

incitamento. Ir ter com ele. Como Ruth na Bíblia, estava a ser chamada à eira para se apresentar a um
homem piedoso e respeitado, para levantar a parte da manta com que ele cobria os pés e deitar-se.

Ir ter com ele.
Ruth olhou para oeste, onde nuvens negras manchavam o horizonte. Oh, Senhor, essa Ruth também

temia o conselho? Porque eu temo. Como posso fazê-lo? O Jack já não me ama. Nem imagino o que
ele poderia pensar.

Confia em mim, confia em mim, confia em mim, Deus não parava de dizer e até à data ela tinha
obedecido. Mas e agora? Senhor, se eu ao menos soubesse o que o Jack…

O suspirou dela juntou-se à maresia. Se soubesse o resultado, não seria confiar.
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65.º Hospital Geral
Sábado, 24 de junho de 1944

Jack entregou o tabuleiro do almoço a um enfermeiro, com o apropriado nome de sargento Sauer, e olhou
para o relógio. Ainda só eram 13h09? Não conseguia fazer o tempo passar mais depressa com os
aborrecidos livros que Ray lhe emprestara, nem com conversa. À sua esquerda, Richards dormia e
Henderson, à direita, tinha o queixo cheio de fios.

Uma carta? Não, já enviara extensas cartas a toda a gente que conhecia. Ruth pedira-lhe que a deixasse
em paz e que não escrevesse sempre que tivesse novidades. E que boas notícias… Burns na cadeia e
Ruth livre e ilibada e vingada.

Jack pegou no Stars and Stripes. Já o lera naquela manhã, mas, quiçá, tivesse deixado escapar algum
artigo. Folheou o jornal. Não, tinha lido tudo.

Olhou pela janela, onde os céus azuis o escarneciam. Aturaria de bom grado a tenente Taylor ou o
sargento Sauer ou uma memória agridoce de Ruth para sentir o vento e o sol na cara, mas tanto a
Espevitada como o Sauer estavam mais atarefados do que nunca com os feridos do Dia D.

A porta abriu-se. Todos os homens levantaram a cabeça, mas apenas Jack sorriu. O bom e velho
Charlie segurava a porta para May entrar e o sorriso de Jack cresceu. Há semanas que não a via e por
certo teria notícias de…

Ruth? O coração de Jack parou. Os olhos dela eram grandes e escuros, a boca formava um pequeno nó
e a tira de gaze desenhava um triângulo branco contra a farda cinzenta-azulada. A recordação do que
Burns lhe tinha feito atingiu Jack na cara e isso fez com que o seu coração começasse de novo a bater. Se,
ao menos, agora conseguisse fechar a boca.

O que a trouxera ali? Teria sido enganada pelo Charlie e pela May dizendo-lhe que iam apenas visitar
Redgrave Park para recordar os velhos tempos?

– Olá, Skipper.
Jack lá conseguiu convencer a sua boca a sorrir.
– Olá a todos. Que bela surpresa.
Um olhar discreto para o rosto pálido de Ruth bastou para perceber que Charlie tinha mentido.
Ela não estava bem. Longe disso. E Charlie levava-a ali? No que estava ele a pensar? Jack tinha de

tornar a visita o mais curta possível, por respeito a Ruth. No entanto, Charlie e May puxaram duas
cadeiras e Ruth sentou-se na beira da cama.

May deu o braço a Charlie e inclinou-se para a frente.
– Como te sentes?
– Desejoso de sair daqui. E tu? Conseguiste uma licença de quarenta e oito horas? – Olhava apenas

para May.
– Não. – Soltou um riso abafado e olhou para Ruth, mas Jack não seguiu o seu olhar. – Ainda no outro

dia terminou o serviço temporário e fomos de imediato enviadas para outro serviço temporário em
Membury, Berkshire.

– Membury? Ei, Charlie, isso é bom para ti.
– É pois. É uma longa viagem de comboio, mas vamos poder ver-nos mais vezes.



– E irão para a Normandia? – perguntou Jack a May.
– Sim. Aí é que vamos dar bom uso ao nosso treino…
May falava e Jack anuía, mas notava apenas o calor da anca de Ruth a entranhar-se pelo cobertor até à

sua perna sã. Boa. Ela pensaria que ele estava a fazer avanços e era mesmo o que precisava na presente
situação. Afastou o pé.

Ruth olhou para a perna dele e depois para ele.
Jack desviou o olhar de volta para May.
– Fantástico. Aposto que mal podem esperar para começar.
– Oh, isso é verdade, mas a pobre Ruth ainda vai ter de esperar algumas semanas.
Agora tinha de olhar para Ruth. A franqueza do seu olhar desconcertou-o. Havia medo na sua

expressão, mas havia também mais qualquer coisa, algo de estranho e indecifrável que deixou o seu
coração a andar à roda. Virou-se para May.

– Pois…
– Esta ala encerra tantas recordações. – May encostou-se a Charlie. – Não seria bom voltar a ver os

nossos lugares preferidos?
A oportunidade perfeita para encurtar a visita.
– Sim, não gostariam…
– Tenente? – Charlie chamou a enfermeira. – Podia trazer uma cadeira de rodas para o meu amigo, por

favor?
Ora, bolas. Por muito que desejasse dar um passeio e ter companhia, não queria prolongar a agonia de

Ruth.
– Não têm de me levar atrás. Eu até estou assim um pouco cansado.
– Por isso mesmo. – May levantou-se e começou a desapertar os fios que lhe prendiam a perna. – Estás

cansado porque passas o dia aqui enfiado.
A tenente Espevitada vestiu o roupão a Jack, ajudou a sentá-lo na cadeira e embrulhou-o em cobertores

suficientes para enfrentar o frio do Ártico.
Charlie empurrou-o para o exterior e Jack virou a cara para o calor do sol. Que pena estragar um dia

tão bonito com uma situação incómoda. As raparigas foram ficando para trás, provavelmente para Ruth
poder ralhar com May. Jack desejava também dizer umas quantas a Charlie, mas o mais certo era o vento
empurrar a sua voz para trás.

Sim, podia ser ouvido. Usaria isso a seu favor.
– Belo dia, para variar. – Acomodou-se na cadeira de rodas enquanto o amigo o empurrava em direção

ao parque. – Não vou ter saudades deste tempo. Pensarei em ti quando estiver a tostar ao sol no Pacífico.
As nossas tropas estão em Saipan, mesmo ao alcance dos B-29.

Charlie soltou uma gargalhada.
– Já te esqueceste dos bichos e da humidade? O bronzeado tem um preço.
– Vale a pena só para estar aos comandos de uma Super Fortaleza. Oito mil e oitocentos cavalos, seis

mil e quatrocentos quilómetros por hora, já para não falar na cabina pressurizada; acabaram-se as
máscaras de oxigénio.

– Estás mesmo decidido a ir?
– Sim, claro. – Jack levantou a voz um pouco para Ruth ouvir e provar-lhe que já não albergava

esperanças de voltar a conquistá-la. – Fiz ontem o pedido de transferência.
– Hmm. – Charlie empurrou a cadeira por entre as árvores. – Pensei que podias mudar de ideias com o

teu irmão aqui.
– Não. Está tudo resolvido. – Os buracos e altos na erva fizeram-no agradecer não estar ferido no



traseiro. – O Ray foi colocado no nonagésimo quarto e o Dougher prometeu arranjar-lhe algo para fazer
que não envolvesse combate.

Charlie parou.
– Para onde, Ruth?
– Ali. A árvore grande ao pé do lago.
Jack virou-se e fitou-a. O que se estava a passar?
Charlie empurrou Jack até um enorme carvalho. May tirou-lhe um dos cobertores do colo e, ela e Ruth,

estenderam-no no chão. Porque teria Ruth escolhido o local onde haviam feito o primeiro piquenique e
muitos outros?

– Um piquenique? – indagou Jack.
– Estás a ver comida? – Charlie riu e ajudou-o a levantar-se.
Jack apoiou-se no amigo e saltitou até ao cobertor. Se planeavam sentar-se, a visita ia demorar.

Quando se encostou ao tronco da árvore, as raparigas aconchegaram-lhe as pernas com os restantes
cobertores.

– Confortável? – perguntou May.
– Aconchegadinho e bem entaladinho – respondeu com um sorriso desconfiado.
– Ótimo. – May virou-se para Charlie. – Pronto para o nosso passeio?
– Sim, vamos a isso.
Jack ficou de boca aberta. Iam deixá-lo ali sozinho sob a árvore? May fitou Ruth com uma série de

estranhas expressões.
– Okay – disse Ruth numa voz quase inaudível. – Bom passeio. Até logo.
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O estômago de Ruth contorceu-se. O que fazia ela ali? Aquilo era um erro. Desde o momento em que
entrara na ala, cada olhar, cada palavra, cada gesto provava que Jack não queria nada com ela. Nem a
presença de Charlie e de May haviam aliviado a tensão.

Ainda assim, tinha de confiar em Deus e cumprir o que tinha ido ali fazer. Enrolou os dedos em volta
da asa da mala e virou-se para Jack. A expressão dele deixou-a ainda mais aflita. Ele não queria mesmo
ficar sozinho com ela.

– Não tens de ficar por causa de mim – declarou Jack.
Uma estocada educada e bem merecida. Fora ela que lhe dissera para se ir embora.
– Hm, sim, tenho. Tenho de ficar… por ti.
Jack arqueou as sobrancelhas.
– O Charlie e a May disseram-me que estavas preocupado comigo. Foi por isso que vim – afirmou para

se recordar e para explicar a Jack. – Bem, foi uma das razões. Para que visses que estou bem. E não te
preocupares. – Tentou mostrar-lhe um sorriso confiante.

Agora havia preocupação e perplexidade na expressão de Jack. Ruth gemeu e inclinou a cabeça para o
céu.

– Eu sei que não pareço estar bem, mas não é por causa do Burns. Não é. Estou apenas nervosa, muito
nervosa, mas estou bem.

– Se tu o dizes. – Não parecia convencido.
Ruth inspirou profundamente e pousou o olhar em Jack.
– Estou bem. Não pela minha força, mas pela de Deus. Ele esteve comigo naquele dia. Da última vez

afastei-O, mas desta vez confiei Nele; não para me tirar daquela situação, mas para me ajudar a
atravessá-la. E foi o que ele fez. Mesmo que o pior tivesse acontecido, o Senhor ter-me-ia acompanhado.
Tenho a certeza disso.

A expressão de Jack relaxou um pouco.
– Não estou despedaçada, Jack. Não desta vez. Da última o meu relógio ficou em pedaços e eu também.

Desta vez, o meu relógio sofreu alguns danos, mas não ficou despedaçado e eu também não. Na verdade,
nunca me senti tão inteira. Mesmo que tivesse ido para a prisão, o Senhor ter-me-ia mantido sob as suas
asas. Vês? Vês como estou bem?

Jack observou-a por momentos.
– Sim. Sim, estou a ver.
– Ainda bem. Não queria que te preocupasses comigo, não depois do que passaste.
Ele encolheu os ombros e olhou na direção do lago.
– Ah, não foi nada.
– Nada? – Soltou uma gargalhada. – Nada? Enfrentaste o teu pior medo.
– E tu também.
– Sim, mas tu escolheste fazê-lo. Escolheste confiar em Deus e enfrentar esse medo, embora eu saiba

que podias muito bem ter aterrado aquele avião.
Um sorriso aflorou aos seus lábios.
– Muito provavelmente. Não podia correr o risco, mas detestei amarar.
Estava na hora, mas os pés de Ruth recusavam-se a mexer e só a força de vontade lhe fez dobrar os

joelhos para se sentar ao lado de Jack. Embora dominada pela sua presença, forçou um sorriso.



– Ver o avião afundar deve ter-te aborrecido mais do que enfrentar a morte.
Jack não pôde evitar sorrir.
– Era um belo avião.
Ruth podia levantar a mão, encostá-la ao rosto dele e dizer-lhe tudo o que precisava de dizer, as

palavras que ensaiara. Então, porque não se mexia a mão dela? Porque não se abria a sua boca?
– O meu último B-17 – disse ele. – O próximo avião será um B-29.
– No Pacífico. – As palavras eram amargas. Tinha-o empurrado para tão longe.
– Se aceitarem a minha transferência, mas o Dougher tem a certeza que sim.
Podia felicitá-lo e dizer-lhe adeus, e ele nunca saberia, mas não, tinha de o fazer.
– Gostavas… gostavas de saber a minha opinião?
Um centelha de surpresa e depois encolheu os ombros.
– Claro.
– Acho… – Apoiou o braço engessado. – Acho que devias ficar. O teu irmão está aqui, e o Charlie,

e… e acho que devias aceitar a promoção e o lugar em Bury. Trabalhaste muito para isso e darias um
excelente oficial de operações. Acho que devias ficar. Acho mesmo.

Agora a parte mais difícil. Estava na eira e à sua frente encontravam-se os pés tapados do homem que
amava. Jack merecia aquilo. Embora fosse demasiado tarde, merecia saber que havia conquistado o
coração dela e a sua confiança.

– Acho… – Obrigou-se a exalar. – Acho…
Ruth inclinou-se para a frente, pegou na ponta do cobertor e puxou-a para trás, revelando um pé numa

meia preta e o outro em gesso branco com os dedos a espreitar. Pronto, estava feito. Num único gesto
dissera-lhe tudo o que ia no seu coração.

Jack olhou para os pés, depois para Ruth, depois de novo para os seus pés.
– Achas… que os meus pés estão demasiado quentes?
– Não. – Ruth gemeu e voltou a tapá-lo.
Como podia ele entender se ela não tinha explicado?
– Estás bem?
– Sim. É só que… estou na eira. A Bíblia e Ruth e Booz e… e a eira. – suspirou e descobriu novamente

os pés de Jack.
– Eira? – Pelo rosto dele desfilaram várias expressões, nenhuma delas boa.
Oh, não, agora devia pensar que ela estava louca. Ruth gemeu e levou a mão à testa.
– Como é que isto...
Ruth soltou um grito exasperado e levantou-se.
– De todos os discursos estúpidos que ensaiei, fui logo escolher este.
Virou-se para o lago e agitou um punho como se tivesse a sacudir um tapete.
– Porque não podia dizê-lo e pronto? Dizer que te amo? Oh, não, não podia fazer isso. Isso é o que as

pessoas normais fazem. Não. Levei meses a admiti-lo para mim e depois ainda mais tempo a admiti-lo
para ti, e depois não o digo. Não, escolho uma… uma obscura referência bíblica e congelo-te os dedos
dos pés. – Virou-se e tapou-lhe os dedos com a mão.

– Ruth…? – A voz dele era áspera.
– Eu sei que é tarde. – Fechou os olhos. – O Charlie falou-me da cola e do avião, e eu sei que é

demasiado tarde. Devia ter-te dito que queria casar contigo quando ainda querias casar comigo, e não
hoje, não assim, quando é já demasiado…

– Ruth?
– Eu sei que é tarde. – Não suportaria ver a raiva ou a pena no olhar de Jack, por isso afastou-se em



direção ao lago. – Vou chamar o Charlie e a May. Eles ajudam-te a regressar.
– Não te atrevas. Não te atrevas a dizer que me amas e a fugir.
Ruth encostou a mão boa ao ouvido e estugou o passo. Se ao menos conseguisse tapar ambos os

ouvidos. E onde estavam o Charlie e a May?
– Não me obrigues a ir atrás de ti – gritou Jack. – Eu vou, e tu sabes disso. Saltito nesta porcaria de

gesso e depois a enfermeira Esquilo vem atrás de mim e eu não a quero aqui neste momento.
Porquê? Porque haveria ele de a seguir? Ruth olhou por cima do ombro. Ele lutava para se pôr de pé.
– Eu vou atrás de ti. Atravesso esse lago a nado se tiver de ser, e tu sabes o que eu penso da água e de

nadar. – Deu um passo.
– Jack, não! Ainda cais e partes o gesso.
– Então, não me obrigues. Fazes o favor de chegar aqui?
Havia determinação no olhar dele.
– Porquê? – O que teria ele para dizer, e desejaria ela ouvi-lo?
– O que foi… O que foi que Booz fez? Não colocou a capa sobre ela?
Ela acenou lentamente com a cabeça. Sim, fora isso que Ruth pedira a Booz para fazer, para a aceitar.
Jack pegou num cobertor.
– Estás muito longe, querida. Ou vens aqui ou eu arrasto este cobertor e vou atrás de ti.
Abriu a boca de espanto. Era demasiado tarde. Ele já não a amava. Certo?
– Mas… mas o avião… a cola.
– Estava errado e pela segunda vez num ano estou feliz por estar enganado. Agora és capaz de chegar

aqui?
O cobertor pendia na mão dele e o queixo de Ruth também. Não podia ser. Era impossível. Ela

afastara-o demasiadas vezes. Não podia estar a acontecer. Aquela não era uma das respostas que
imaginara ao ensaiar os discursos.

– Por favor, Ruth? São coisas que eu devia sussurrar-te ao ouvido, não gritá-las num parque, mas se
tiver de o fazer… – Depois riu. – Amo-te! Estás a ouvir-me, Ruth Doherty? Ainda te amo. Nunca deixei
de te amar e nunca deixarei de o fazer.

Ela olhou para o homem de pijama às riscas e roupão azul atado na cintura e para o sorriso que lhe
brilhava no rosto. Oh, Deus, ele estava a ser sincero. Ainda a amava. Agora o que iria ela fazer?

– Okay, mas foste tu que me obrigaste. – Mudou o peso para o gesso.
– Não! – Correu para ele. – Se partes o gesso nunca mais sais daqui.
– E não queremos isso, pois não? – Encostou-se à árvore e abriu os braços para a receber e proteger.
Ruth inspirou profundamente e parou a alguns passos dele, desarmada pela sua proximidade e poder.

Conseguiria fazer aquilo? Desejaria fazê-lo?
– Tenho de criar outra emergência médica para te ter nos meus braços? – Abriu aquele sorriso largo,

aquele que sempre a fazia esquecer os seus acanhamentos.
E de que lhe serviam os acanhamentos? Podia fazer aquilo, era capaz e, oh, queria fazê-lo.
– Foste tu que disseste que eu gostava dos homens impotentes… na horizontal, ligados e sedados.
Jack riu.
– Vou ver o que se arranja para te fazer a vontade.
Ruth levantou uma mão trémula e enrolou os dedos em volta da gola do roupão de Jack.
– Não. Confio em ti e prefiro-te na vertical e saudável e… vestido.
– Senti a tua falta. – Colocou as mãos sobre a dela.
– Eu também, muito. – Há meses que não estava assim tão perto dele, que não sentia o seu calor. Podia

tê-lo feito, se tivesse confiado.



– Oh, Jack, desculpa.
– Oh, não. Isso não. – Estreitou-a nos braços e riu. – Eu sei que lamentas, eu lamento. Tu perdoas-me,

eu perdoo-te. As explicações podem esperar. Podemos fazer isso mais tarde. Agora quero apreciar este
momento.

Ruth sorriu e relaxou naqueles braços protetores e apreciou o momento com o homem que amava e que
a amava.

– Estavas a falar a sério? – A voz de Jack tornou-se gutural e hesitante. Desfez o abraço e fitou-a com
olhos vulneráveis. – Aquilo de me amares e de quereres casar comigo? Não tens de o fazer… Eu não te
pressiono.

– Chiu. – Ruth encostou os dedos aos lábios dele, macios e quentes. Podia, mas não ainda. Primeiro
queria dar-lhe o coração. – Sim, amo-te, há muito tempo. E, sim, quero casar contigo.

A boca de Jack contorceu-se e pestanejou profusamente.
– Oh, querida, nem posso acreditar. Não mereço isto.
– Não, sou eu que…
– Não digas. Nem o penses. Não sobre a mulher que eu amo. – O olhar de Jack acariciou-a, suave e

simultaneamente protetor.
– Oh, meu Deus. – Ruth encostou-se ao peito dele.
Ele levantou o cobertor e estendeu-o sobre os ombros de Ruth.
– Isto podia ter chegado para Booz, mas não é um grande anel de noivado. – Olhou para o gesso

ensanduichado entre eles. – Também ainda não o podes usar.
Nunca um áspero cobertor do exército lhe parecera tão quente e maravilhoso.
– Não preciso de anel.
– Sim, claro que precisas de um anel. Não discutas. – Nos olhos dele apareceu um brilho travesso. –

Dá cá o gesso.
– Para quê?
Fez sinal com os dedos.
– Vá. Tira-o da gaze.
Ruth franziu o sobrolho e obedeceu.
– Que autoritário.
– Não me dás alternativa, resmungona.
Jack tirou uma caneta do bolso do casaco do pijama, meteu o braço engessado por baixo do seu braço e

virou as costas a Ruth.
– O que estás a escrever? – Tentou espreitar por cima do ombro.
– Uh-uh. Não vale espreitar. Segura os cavalos. – A caneta arranhava a superfície do gesso. Ruth

desejava poder arranhar por baixo do gesso.
– Pronto, já está – anunciou Jack soltando-lhe o braço.
Por cima do dedo anelar, Jack havia desenhado um anel com uma pedra brilhante. Ao lado estava

escrito: «Anel de noivado requisitado por ordem do major Jack Novak.»
Ruth mirou o seu major nos olhos, o seu querido major.
Ele voltou a abraçá-la, a colocá-la sob as suas capazes e imperfeitas asas e encostou a testa à dela.
– Amo-te tanto.
Ruth sentiu um aperto na garganta ao sentir o contentamento dele, contentamento e ternura por uma

mulher que acreditava nunca poder beijar. Se aceitasse as condições dele, Jack por certo nunca a
pressionaria, mas ela nunca ficaria curada. Tinha de o fazer. Desejava fazê-lo. Queria mostrar a sua
confiança em Deus confiando em Jack, oferecendo àquele doce homem o amor que ele merecia, não



apenas o amor que estava disposto a aceitar.
Ruth passou-lhe a mão pelo cabelo, pelos macios caracóis que esperava que os seus filhos também

tivessem.
– Eu também te amo.
Depois ofereceu-lhe o último pedaço dela que havia guardado e aquela dádiva foi mais fácil e doce e

arrebatadora do que julgara possível.
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Um segundo passou antes de Jack perceber que Ruth estava a beijá-lo, depois outro segundo enquanto
apreciava o beijo e em seguida os trinta segundos que levou a atingi-lo. Inclinou-se para trás e apertou-a
contra o peito.

– O que estás… o que estás a fazer? Querida, não tens de…
– Oh, mas foi maravilhoso – ronronou a voz dela no seu pescoço.
Mas que raio? Agarrou-a pelos ombros. O olhar na cara dela abanou-o. Os olhos de Ruth formavam

duas sonhadoras meias-luas e os lábios curvavam como ele nunca vira, sem medo, sem procurarem
distanciar-se.

– Reparaste? – disse ela. – Não me encolhi. Oh, eu sabia.
Jack abanou a cabeça com força.
– Isso não fazia parte do acordo. Eu prometi. E desta vez é para cumprir. Não preciso disso.
Sem ele dar conta, Ruth aproximou-se e percorreu-lhe o ombro com um dedo.
– Eu sei. É também por isso que te amo. Mas quero um casamento normal. Quero ter filhos, teus e

meus.
– Não. Nem pensar. – Segurou-a pelos ombros e fitou-a muito sério. – Nunca te pediria uma coisa

dessas. Nunca. Quero que te sintas feliz, protegida e amada. É esse o meu objetivo para o resto da vida.
– Mas, Jack…
– Não, tenente. Não queria puxar dos galões, mas terei de o fazer. Não há discussão.
– Mas não reparaste? Eu não estremeci. Gostei. Oh, meu Deus, gostei. Estás a entender?
O cérebro dele começou aos poucos a juntar as palavras que ouvia. Se ela não tinha estremecido, nem

fugido, isso significava…
– Mas… mas…
– Vi o teu rosto, querido. Apenas o teu. Oh, eu sabia.
Ruth inclinou-se e aqueles lábios sorridentes e tentadores ameaçaram roubar-lhe a determinação.
– Não, nem pensar. – Jack encostou-se contra a árvore. – Mantém esses lábios longe de mim.
Ruth riu.
– Eu disse a mesma coisa na noite em que me pediste em casamento. – Encostou o nariz à cara dele e

plantou-lhe um beijo sob o queixo.
– Oh, uau. – Jack fechou os olhos. Se ela continuasse, ele nunca seria capaz de manter a sua promessa.

Começou a tentar desviar-se, até que o tronco da árvore acabou e caiu de costas. Ruth aterrou ao seu
lado.

– Ruth! Estás bem?
Ela deitou a cabeça no peito dele e riu, riu, riu, riu às gargalhadas.
Deitado na erva fria a olhar para o céu azul que espreitava por entre os ramos da árvore, Jack juntou as

suas gargalhadas às dela. Todos aqueles meses a tentar beijá-la e agora era ele que fugia.
– Oh, Jack. Meu querido e doce Jack. – Elevou-se num braço de modo a que o seu rosto pairava sobre

o dele.
Jack sacudiu-lhe terra do queixo. Ela amava-o. Via isso em cada curva do seu rosto, e Jack também a

amava, tanto que chegava a doer. Acariciou-lhe o rosto.
– Querida, não quero magoar-te.
– Não magoas. – Afagou-lhe o cabelo. – Para além disso, eu diria se alguma coisa me incomodasse.



Ele riu.
– Sim, não tenho dúvidas disso. Nenhumas.
Ruth sorriu e anuiu, o que fez os seus caracóis roçarem na face de Jack de forma tentadora.
Não conseguia resistir-lhe. E porque estava a resistir-lhe? Aquilo fora ideia dela, não dele. Jack

percorreu-lhe o contorno dos lábios com o dedo.
– Eras capaz de te aproveitar de uma tartaruga de pernas para o ar, não eras?
– É o que planeio fazer.
– Vamos sentar-nos.
Ela fez uma expressão surpreendida e colocou-se de joelhos. Jack sentou-se e encostou-se de novo à

árvore. Queria que fosse respeitoso, e não vulgar.
– Anda cá, minha pequena macaroon.
Ruth encaixou-se nos braços dele, com um misto de virtude e fogo.
– Tens a certeza? – perguntou ele.
– A certeza absoluta.
Oh, como amava aquela mulher. Rodeou o rosto dela com as mãos e procurou o menor sinal de

hesitação, de medo ou vergonha, mas não viu nenhum. Ao invés, os olhos dela cintilavam. Embora a pista
parecesse desimpedida, fez uma aproximação lenta e uma aterragem cautelosa. Uma doce aterragem.
Depois voltou a levantar. Tinha de parar e avaliar a reação dela, embora cada fibra dele ansiasse por
mais daquela doçura.

Ruth abriu os olhos.
– Oh, querido, vês? Não estremeci.
Jack murmurou qualquer coisa, demasiado encantado para falar. Dessa vez, Ruth não o afastou.

Inclinou o rosto para ele e Jack moldou os seus lábios aos dela. Manteve os olhos abertos para a
observar, mas ela não se desfez. Derreteu-se. Tal como Jack.

– Estou a ficar tonto – murmurou contra os lábios dela.
– Eu também – disse ela. – Gosto de vertigens. Vertigens é bom.
Jack encostou a testa à dela.
– Se continuamos assim ainda nos proíbem de voar.
Algo fez esvanecer o seu sorriso, algo como valentia. Claro, a transferência, a sua estúpida

transferência. Jack pôs os braços em volta da sua noiva… sim, da sua noiva.
– Sabes, enganei-me na inscrição que fiz no teu gesso. Devia ter escrito tenente-coronel e não major.
Ela fitou-o, incrédula.
Jack beijou-lhe a ponta do nariz.
– Acho que tens razão. Acho, acho, acho que devia ficar.
– Mas…
– Sabes, o mal do Pacífico é ter bichos enormes e os mosquitos sugam-nos até à medula. Depois temos

de tomar quinacrina por causa da malária e isso deixa-nos a pele amarela.
– Não tens de ficar por…
– Nunca gostei muito de amarelo. Prefiro… o vermelho. – Jack tocou numa madeixa de cabelo de Ruth

e piscou-lhe o olho. – Para além disso, quero ficar para namorar com a minha miúda.
– Jack Novak!
Ele sorriu, acalentado e entusiasmado pela chama que via nos olhos dela. Deus tinha-a suavizado, mas

não apagara aquele fogo.
Ruth agarrou-lhe o braço e soltou uma gargalhada.
– Oh, querido, falei-te do meu amor num dia de calor.



– Bateste-me com um extintor. Fui cantar para o doutor.
Ela sorriu, um sorriso franco e confiante.
– As pessoas apaixonadas ficam assim, não é?
– Podes crer. – Jack olhou para aqueles bonitos olhos azuis, as pupilas rodeadas por uma fina linha

dourada. Ruth dera-lhe o anel de ouro em volta do coração e, se Deus quisesse, um dia ele haveria de lhe
pôr um anel de ouro em redor do dedo. – Não é fantástico?
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