
Este é um excerto de um romance que te ofereço para leres. Se gostares, manda uma

mensagem para moitux@gmail.com e mandar-te-ei a prequela a um bom preço. O restante

ainda está a ser preparado. Boa leitura de

Um estranho reencontro – livro II

I

O balouçar da carruagem fê-la fechar os olhos e recordar tudo.

Ninguém diria que, num momento eufórico, a sua vida ia mudar radicalmente. Não

que não a tvessem avisado, vê lá o que fazes, uma coisa é viajar, outra é atrar-se de cabeça

para uma aventura, comprometendo a qualidade de vida de modo irreversível. 

Mas euforia é euforia,  pronto! Cláudia recorda uma vez em que entrou na sala de

professores e voou, quase caindo em cima de um pintor israelita que lá expunha, eu quero

aquele quadro! O pintor, surpreso, garantu que ela nunca se iria arrepender de não ter feito

alguma coisa. 

O pior é que depois se arrependia de coisas que fzera ao longo dos anos.

Abanou a cabeça,  irritada.  Não,  dissessem tudo,  mas nunca se arrependera de ter

vendido a casa e ter feito com a flha adolescente uma viagem à Austrália que atravessaram no

mesmo comboio em que viajava agora. Foram muito critcadas exceto pelo seu pai, bestal,

quem me dera ir lá também, e exceto pelo cunhado que teria mostrado entusiasmo se não

tvesse falecido pouco antes.

A irritação deu lugar a uma suave ternura. Ao menos, naquela vastdão desértca a

perder de vista,  senta-se mais perto de seu pai  e  do seu irmão, ausentes para o mundo,

presentes nos espaços áridos, longínquos, carregados de um obscuro mistério nunca revelado

pelas luminosas planícies, fascinantes no seu encanto dormente.

Mas morria de saudades da flha Marta que vivia no passado, ela, no dia vinte e um, a

flha no dia vinte, uma, agnóstca, vendo no Cruzeiro do Sul a cruz do salvador que se deseja,

mas que nunca vem, outra vendo na Andrómeda a flha de reis, a flha de mentes criadoras,

mas falidas, habitantes de sonhos desfeitos, pois como dizia o dono da loja árabe, realizar

sonhos era perigoso.

“Bom  dia”  uma  voz  agradável  com  sotaque  australiano  assustou-a  ao  ponto  de

entornar o enorme copo de “chá de café” para cima da elegante fatota do homem que se

sentara à sua frente, hum, devia ser rico para vestr assim e viajar naquele comboio, desculpe,

desculpe, sou tão desastrada, eu é que peço desculpa, também sou desastrado, nem lhe conto

o que aconteceu no bar.

Ela riu-se divertda, a história era engraçada, mas falsa, então era assim que ele fazia

charme. Perfeito, gostava de pessoas criatvas e com sentdo de humor, além de que à medida
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que ele falava, rindo e abanando a cabeça, o achava mais agradável. Também a sua voz parecia

rir, além de que não lhe era enfadonho conhecer alguém assim num país contnente, uma vez

que o dinheiro estava a acabar e não sabia bem o que fazer no fnal da viagem.

Sim,  porque  tnha  fugido de Portugal,  teve  de  fugir.  Nunca  pôde dizer  a  ninguém

porquê, só Rodrigo o parecia saber. Só a polícia desconfouu.

“Está a ouvir o que estou a dizer?”

“Claro,  só que disse algo que me fez pensar noutra coisa” assustou-se quando ele

agitou a mão à frente do seu rosto para a despertar e entornou o resto do café. Ele olhou para

as  calças  sujas de café  e abanou a cabeça,  rindo,  ele  sabe que este  gesto é  o  seu maior

atratvo, pensava, passando a mão pelo cabelo, arrependida de não se ter arranjado melhor e

tentando recordar qual era a sua própria expressão mais bonita.

Ele levantou-se, sorrindo, embora parecesse levemente contrariado. Era alto, até mais

alto que o Rodrigo. Desculpou-se, tnha de ir mudar de roupa, não que fosse importante, mas

era um pouco desconfortável estar molhado, que esperava voltar a conversar com ela, teve

muito gosto em conhecê-la.

Desiludida, sorriu, devo ter dito algo errado, como sempre e claro que tnha de sujar a

roupa do “apoloforadeprazo”, eles acabam sempre por se afastar, basta a suspeita do meu

interesse, “fónix”, ele até podia ter infuência para me arranjar um emprego.

Ria-se  das  cenas  desastradas  de  Rodrigo,  do  drama  do  bufo  no  cabelo,  do  cão

psicopata que adotara, da criança terrível, mas encantadora que o orfanato lhe impingira, o

Rodrigo era único, embora desastrado, mas a desastrada agora era ela.

Como seria Marta se fosse flha de Rodrigo? Não lamentava ter casado com Vladimir

de  quem  se  divorciou  mais  tarde,  embora  não  gostasse  dele,  eram  amigos  e  estava-lhe

eternamente grata por lhe ter dado aquela flha maravilhosa. Regressado à pátria, o ex marido

levara com ele a sua flha Ivanova e esposa, mãe de Ivanova, Keratova. A Marta morria de

saudades, mas o pai e a irmã telefonavam sempre, ele com piadas secas sobre o presidente

russo, ela contando os problemas que tnham com a mãe e as saudades de Portugal, onde

tnham vivido tantos anos.

O comboio parou por várias horas.

Tal como da outra vez, na viagem com Marta, parecia tão distante, o jet lag aturdia-a,

fechou os olhos, não conseguia dormir, faltava o embalo do comboio, tnha chocado com um

camião, tal como da outra vez e, que estranho, tal como da outra vez, o homem do camião

morrera, voltou a sentr falta da flha que então a flmara enquanto dormia, que peste que era,

e do americano vestdo à cowboy que então lhe dissera com forte pronúncia do Texas:



“É curioso, senhora, como faz uma viagem tão longa para estar sempre a dormir”, “ It’s

amazing, lady,  u” como era bom ser tratada por  lady,  como despertava um vago embora

recalcado  desejo  de  ser  uma  lady,  aquela  que  em  tenra  juventude  esperava  o  príncipe

encantado, que tanto esperou, que desanimou, se é coisa que não existe é príncipe encantado,

não por ser príncipe, mas por ter o dom de desencantar.

Mas mais curioso do que ela estar sempre a dormir é o dito repetr-se, desta feita com

sotaque australiano, que bom, afnal ele voltou, mas eu tnha que dar este berro estúpido de

susto? Claro, está a rir à gargalhada e a mãe do homem esquisito, que viajava ao lado, ria

também,  desta  vez  ele  não  está  a  fazer  charme,  está  mesmo  a  rir,  ela  deve  ter  sido

estrondosamente  ridícula  a  acordar,  deve  ter  arregalado  desmesuradamente  os  olhos,

escancarado a boca como um batráquio asmátco a afogar-se, ai não, não vou corar, não posso

corar, é melhor rir, é o meu melhor trunfo.

“Não sou  lady,  sou Cláudia. Ainda não me disse o seu nome. É segredo?” Tentava

desesperadamente afastá-lo da grotesca imagem dela a acordar e principalmente do berro

que dera.

“Como gostaria que eu me chamasse, Cloudy?”

“Não é Cloudy, é Cláudia!”

“Sim, foi o que eu disse, Cloudy. Como seria o meu nome?”

“Rodrigo!” Que impulsiva, é agora que estraga tudo!

“Então  pode  chamar-me  Rody.”  O  encanto  dele  desvaneceu-se.  Que  mania  a  dos

anglófonos de arranjar diminutvos ridículos para nome nobres! Rod, Bob, u, defnitvamente o

diminutvo nada tnha a ver com o estlo dele, mas não ia estragar tudo.

“Pronto, Rody” lembrou-se do nome do cão psicótco de Rodrigo, Roty, “ é estranho

ter vivido outra vez o choque do comboio com o camião e do camionista também ter morrido”

“É normal ter um déjà-vue quando se está sempre a dormir”

“Não, aconteceu mesmo, na mesma viagem que fz com a minha flha. E o meu sono é

do jet lag. Além de que, quando estou a tentar dormir, o viajante ali, começa a ressonar. Não

lhe acontece o mesmo?”

“Eu  viajo  no  wagon-lit,  tenho  um  compartmento  só  para  mim.”  Peculiar,  quase

envergonhado de ser rico! Uau, é rico, fxe, fxe! 

Lembrou-se que ela e a flha também quiseram, na viagem anterior, ir para a primeira

classe,  para  terem  mais  privacidade  e  conforto,  não  pelo  luxo,  afnal  são  cinco  dias  de

comboio. Mas a diferença de preço era um cruzeiro no Nilo, tal como nas viagens de Agatha

Christe que ela adorava – afnal fora a sua adoração pela autora que fzera Rodrigo descobrir



tudo – resumindo e concluindo, nem viagem ao Nilo,  nem primeira classe, a viagem atual,

embora tão cara como a anterior, não era de recreio, era de fuga. 

O  disparate  fora  não  ter  fcado  em  Sidney,  cidade  amável  onde  a  nortada  é

inesperadamente morna e as rajadas do sul, desconcertante e gloriosamente geladas (porque

era glorioso estar perto do pólo, outro hemisfério, ao contrário, no futuro). 

O erro fora a tentação de gastar o resto, em vez de o poupar até arranjar emprego, na

cara  viagem de  comboio  que repeta,  não havia  desculpa,  pois  já  tnha gozado a  viagem,

repeta  estupidamente,  uma  vez  que  preferia  Sydney  a  Perth,  o  seu  destno,  onde

anteriormente fora para molhar os pés no Índico, ver cangurus nas ruas e voar de regresso a

Portugal.

Mas talvez fosse o misterioso Fado que lhe estava no sangue de gerações perdidas, o

destno que corria pelo deserto como os infndáveis arbustos, a Sorte que reiterava o acidente,

o vizinho enorme que tnha medo, cuja mãe lhe massajava os pés e o confortava, a Fortuna

que soprava das mágicas montanhas azuis e a fzeram conhecer este companheiro de viagem,

tão interessante, tão amável, tão divertdo, tão pouco “Rody”, tão tábua de salvação, num mar

alto, para uma náufraga exausta, capitã insana num navio à deriva u

“Está a dormir outra vez?” Claro que se assustou. A sonolência que a impedia de viver

uma viagem de sonho como algo real, outro erro, devia ter fcado mais uma noite em Sidney,

já da outra vez lamentara não ter descansado mais, tudo lhe parecera irreal.

Sentu a cabeça a cambalear. O seu companheiro de viagem, prestável,  pediu uma

tsana, vá dormir para o meu compartmento, esteja à vontade, eu fco no bar da carruagem, é

muito mais confortável para si e eu posso trabalhar.

Dormiu regaladamente um sono sem sonhos, que importa perder a paisagem, apesar

de exotcamente diferente, seriam mais oito horas de deserto. Não é que a segunda classe

fosse desconfortável, mas uma cama sempre era diferente de assentos reclináveis, sem ouvir

roncos e gigantes a sussurrarem, e era bom ter banho privatvo e poder sair com um robe de

chambre, em vez de se vestr, tentando equilibrar-se na casa de banho comum, onde também

era difcil ter outros confortos.

Sentndo alívio e conforto fsico, teve coragem de ir ter com Rody ao bar da primeira

classe  e  sentar-se  na  mesa  onde  ele  trabalhava  afanosamente  num  portátl.  Também  a

encorajava  o  facto  de  ter  constatado  que  anteriormente  ele  fora  ter  com  ela  ao  bar  da

segunda classe.

Desconcertou-a um pouco o ar surpreso dele a fechar subitamente o portátl, olhando-

a como que apanhado em fagrante. Espero que não seja daqueles que vê sites esquisitos.



Mas  depressa  lhe  magnetzou  o  espírito  com  o  sorriso  fácil,  levantando-se  e

convidando-a a tomar algo, sempre poupo o dinheiro de uma refeição, mas ainda existem

cavalheiros, não é impossível uma pessoa assim assistr a obscenidades virtuais.

Talvez estvesse a ver fotos da mulher e dos flhos, pensou um pouco dececionada,

mas  aproveitando o  delicioso  maná  que  o  seu  apette  humilde  porque  falido  não  ousara

desejar.

Que se lixe, se tem mulher e flhos, quero é que me ajude a viver na Austrália, o seu

espírito mercenário tentava abafar um sentmento mais profundo, outra fuga, um sentmento

crescente, de que fugia, que não queria voltar a viver.

Falar de coisas triviais, embora estranhas.

“Recorda-se  de  eu  ter  dito  que  noutra  viagem deste  comboio  também houve  um

choque, com as mesmas consequências?”

“Uma infeliz coincidência!” Sorria, incrédulo, que sorriso, nem o Rodrigo, tão bonito,

tnha um sorriso assim.

“Reparou no homem estranho que não olha para ninguém, o gigante de dois metros

que viaja com a mãe? Os dois que viajam no assento perto do meu?”

“Sim, não sei se era a mãe, se uma esposa envelhecida por tratar de alguém fora do

normal.”

Cláudia endireitou-se. Não sabia se devia dizer, podia estragar tudo, era uma bomba

que lançava, um impulso de louca a que não resista.

“Estas  pessoas  também  estavam  na  anterior  viagem  que  fz  com  a  minha  flha!”

Pronto, estava dito, estava estragado! Maldita impulsividade.

Ela olhou-a com um ar diferente.

“Tem uma flha? Fale-me dela.” A desviar o assunto, a sentr-se desconfortável, a achá-

la  louca,  a  deixar  de  sorrir,  o  ar  sério,  um outro  sorriso  menos fácil,  mais  forçado,  quiçá

sinistro?

Abanou a  cabeça para  afastar  uma peregrina suspeita  e sorriu  para  catvar  nele o

regresso ao sorriso fácil  e encantador,  que já  a encantava, que receava perder com o seu

espírito  doento.  Era  fácil  falar  da  flha  sem  parecer  louca.  Engolindo  uma lágrima que  a

saudade da sua menina fazia escorrer, tentou falar sem embargos na voz.

“Está  em  medicina,  vai  tentar  começar  a  exercer  para  o  ano  aqui,  na  Austrália.

Também quer que a meia-irmã dela e o pai venham.”

“A família vai voltar a reunir-se?”

“Não, não me entendeu. Eu sou muito amiga do meu ex-marido, sou amiga da esposa

dele e adoro a outra flha dele quase tanto como adoro a minha.”



“Mas eles estão onde, Cloudy?”

“Na Rússia, numa cidade do interior.”

“Então a Cloudy é russa?” Os olhos desmesuradamente abertos,  afnal,  também os

olhos  eram  belos,  profundos  e  tranquilos  como  as  águas  de  um  lago  que  repousa

eternamente, seguro, protegido por montanhas, como só agora se apercebia?

“Não, sou portuguesa, bem como a minha flha, os outros é que são russos, embora

tenham vivido vários anos em Portugal.” Ah, como falar de coisas corriqueiras lhe amansava a

inquietação.

“É portuguesa? “

“Sou, mas a minha mãe era brasileira e o meu avô grego.” A eterna tmidez de vir de

um país pobre e tão pequenino e o orgulho de ter nas origens um país tão vasto como o Brasil,

bem como ancestrais de uma das civilizações mais antgas.

“Não precisas de te envergonhar do teu país, Cláudia, conheço as origens dos teus

antepassados tão bem como falo português, e sentria orgulho se estvesse no teu lugar.”

“Falas  português?  E  sem  pronúncia?”  Abismada,  tentava  não  abrir  a  boca  com  a

estupefação.

“Como?”

“Aprendi.”

“Claro, mas como?”

Sentu enregelar-se ao ver o sobrolho dele franzir levemente e o sorriso desaparecer.

“Suponho que baste dizer que aprendi.”

“Claro, desculpe.”

Embora, quando tvesse começado a falar a sua língua a tvesse tratado por tu, não a

corrigiu. Olhou para a bebida sem a beber e afundou-se num silêncio que a incomodou.

“Não está  bom,  o  licor?”  Um sorriso  tentado,  um  quase  balbuciar,  uma  tentatva

desesperada de o recuperar.

“Demasiado doce.” Secamente, regressando ao silêncio. 

“Não vai um shot? De  vodka? Não conheço nada menos doce” riu-se nervosamente,

não podia perdê-lo, não, já não era apenas uma tábua de salvação.

“Não aprecio.” Ainda mais seco, mais distante, atento na bebida, o olhar variava entre

sinistro e triste.

“Queria agradecer-lhe ter-me deixado dormir como deve ser no seu compartmento.

Dormi tão bem que já estou com um soninho saudável. Se não se importau”

“Esteja à vontade” Sem a olhar, absorto, longe, longeu



II

Numa dormência desolada fxou o olhar nas costas do assento da frente. O ressonar no

fm  da  carruagem  não  a  deixava  dormir,  enganava-se  ela,  era  a  profunda  tristeza,  e  os

comprimidos para dormir na carruagem das bagagens.

Lá fora, ainda os arbustos, fantasmagóricos na noite desértca, na solidão sem fm.

Um raspar familiar interrompeu-lhe a angústa. 

No assento ao lado,  na  escuridão  quase completa,  lobrigou o  vulto  do  passageiro

gigante e o vulto de sua mãe a seus pés.

Ela  sussurrava  palavras  de  conforto  e  massajava-lhe  os  pés,  qual  Madalena  idosa

lavando  os  pés  de  um  Cristo  anacrónico,  perdido  num  mundo  novo,  disforme  no  seu

gigantsmo, estranho no seu silêncio. Qual  mater dolorosa  no pressentmento da dor de seu

flho. E ele balbuciava:

“I’m so scared!” Tenho tanto medo.

Num sobressalto, Cláudia acordou por completo.

Correu para a carruagem da primeira classe e quase partu a porta.

Ele  abriu  a  porta  abruptamente.  Ela  nem  reparou  que  ele  estava  completamente

vestdo.

“Que se passa?”

“Roddy, estou com medo!”

“Não sou Roddy, sou Roderick.” Ainda distante, já indiferente.

Estaria a brincar com ela? O nome era o de Rodrigo, mas noutra língua.

Porém, ele estava sério, uma brincadeira seria fora de contexto.

“O casal!”

“Que tem?”

Contou.

“Percebe, Roderick,  aconteceu exatamente o mesmo que na viagem que fz com a

Marta. Desculpe se pareço louca, mas estou assustada.”

“Não será coincidência, neste caso, mas um pesadelo?”

“Não sei, espero que sim, mas estou assustada! Não me pode ajudar?” 

Ainda sem sorrir, mas suavizando a voz:

“Toma este  calmante e  dorme aqui,  eu  vou  para  o  bar  trabalhar.  Acho que  estás

doente. Uma garrafa de água, um comprimido de um formato diferente e um sono santo.



Acordou bem-disposta.  Nada de sustos  nem de tristezas.  Aliás,  estava habituada a

mudanças súbitas e inexplicáveis de humor. Haveria de arranjar algo em Perth. E, quanto ao

resto, Roderick devia ter razão, só podia ter sido um pesadelo, talvez estvesse a dormir sem

perceber. Os pesadelos são isso mesmo, sonhos inquietantes que parecem reais. E se ele se

afastasse, problema dele, antes só que mal acompanhada.

Claro que lá estava o casal, mas talvez fosse coincidência. O que não devia faltar era

homens estranhos de dois metros a viajarem com a mãe.

Saiu sem ver Roderick em lado nenhum. Ficou vagamente desiludida, mas ao mesmo

tempo aliviada,  pois  receava,  lá  bem no fundo,  que ele  contnuasse estranho.  O comboio

parou, desta vez para visitarem a povoação mais remota do Mundo.

Teve um déjà vue ao olhar para a terra seca e dura do deserto que pisava. Lembrou-se,

com saudade quando ali estvera, flmando o mesmo chão com um receio de que na Austrália

uma  grande  percentagem  dos  animais  era  perigosa,  receando  pisar  alguma  serpente,  ou

lagarto venenoso.

Estava uma manhã muito fria e tritava. Segundo a porta-voz do comboio turístco,

estavam zero graus. Recordou que o mesmo tnha acontecido na outra viagem. Como ela e a

flha estranharam tanto frio em agosto, da imprevidência de ambas ao irem desagasalhadas

para o hemisfério sul. Como até ter começado a sangrar do nariz e Marta que a flmava, lhe

perguntar se tnha levado um murro de um canguru.

De novo viu o que anteriormente tnha visto, umas cabines de madeira que pareciam

aquelas latrinas de antgamente que via nos flmes. Claro que agora sabia que eram cabines

onde punham prisioneiros sempre de pé, mas não percebera bem que prisioneiros eram. 

Os mesmos dois habitantes da povoação, com o mesmo cão, as mesmas ceroulas a

secarem na grelha da frente de um pickup, a mesma distância da civilização.

Subitamente, o frio cortante deu lugar a um conforto inesperado. Roderick pusera-lhe

um anoraque nos ombros.

“Não sabias que aqui agosto é inverno?” Ainda macambúzio, mas mais humano.

“Obrigada, estava a morrer de frio. Mas não precisas do casaco?”

“Quando te vi a tremer de frio, fui ao comboio buscar esse. Não sou tão cavalheiro

como pensas.”

Falava sem a olhar, antes mirava a vastdão do deserto.

“Sabias que num raio de oitocentos quilómetros, a única civilização que temos está no

comboio e naquele carro?”

“Sim, estava a pensar nisso, já aqui estve, com a minha flha.”



“E também estavas a sangrar do nariz? Parece que um canguru te deu um soco.”

A  súbita  hemorragia  não  a  surpreendeu  tanto  como  a  surpresa  de  ele  ter  dito

exatamente o mesmo que Marta dissera na outra viagem. Só a aborreceu ter sujado o casaco

dele.

“Não te preocupes” ofereceu-lhe um lenço de cambraia, ainda há quem os use, “Não é

tão grave como parece. Só parece que estás decidida a sujar as minhas roupas.” Sem sorrir,

como pode alguém gracejar sem sorrir.

Apertou as narinas no lenço e não respondeu.

“Quando  estavas  a  dormir,  passámos  por  uma  prisão  sem  paredes.  Não  havia

necessidade  disso,  porque  se  os  prisioneiros  fugissem,  encontrariam  a  morte  no  deserto.

Sabias disso?”

Irritou-se um pouco com a condescendência com que ele a ajudava com lenços de

cambraia e cama confortável, a alimentava com requintados acepipes, a agasalhava com roupa

de marca, a instruía como se ela fosse uma ignorante, ainda por cima o desconforto do nariz

apertado.

“Sim, sei, já aqui estve!” Que irritante, a voz nasalada “ mas já que sabes tanto, quem

eram os prisioneiros da tal prisão sem paredes e das cabines que parecem cagatórios?” Que

idiota, é agora que o afastas de vez!

Mas ele não pareceu nada incomodado com o tom agressivo e com o vocabulário

usado.

“Não faço a mínima, estava a pensar noutra coisa quando a cicerone explicou. Não sou

tão sábio como julgas.”

“Acredito!” A irritação contnuava com a ironia dele, não obstante fzesse o impossível

por se controlar, “também não és tão original como pensas! A piadinha do soco do canguru já

tnha sido dita pela minha flha, aqui, neste síto, com o mesmo frio, com a hemorragia, com o

desagasalho! A diferença é que não havia um idiota sarcástco a chatear-me. A surpresa é que

um anglófono saiba o que são quilómetros!”

Ele contnuava sereno, impassível perante tudo o que ela cuspia, sangue e palavras

amargas, de que logo se arrependia.

“As famosas coincidências? Olha, está ali a mãe do gigante estranho, vai falar com ela,

talvez te acalmes. Suspeito que estás ligeiramente irritada comigo. Eu vou ver se encontro o

gigante, estou a precisar de alguém silencioso, estás ridícula e feia com esse lenço, essa voz

fanhosa e esse ar zangado.”

Inclinou levemente a cabeça e afastou-se em direção à carruagem da segunda classe,

onde deveria estar o estranho homem que tnha tanto medo, vá-se lá saber de quê.



Mudando de humor como habitualmente, aproximou-se sorrindo da mãe repetda do

flho insano.

Muito  amável,  como  a  maioria  dos  australianos,  que  povo  acolhedor,  sem  a

sobranceria dos ocidentais do centro/norte, com a simpata simples de países do Sul ou em

desenvolvimento, a suposta mãe prestou-se a ouvi-la.

Queria saber o que se passava com o gigante,  de que tnha ele medo, se já  tnha

viajado naquele mesmo comboio no ano de dois mil e tal, mas só se atreveu a comentar o frio

de agosto, a sensação de estar no futuro, a pouca distância do Pólo, onde Amundson triunfou

e  Scot se  perdeu,  as  prisões,  a  distância  da  civilização,  o  fascínio  do  deserto  que  as

personagens  dos  seus  romances  favoritos  percorreram,  a  pé,  ou  na  mesma  viagem  de

comboio, mas quanto a resolver mistérios, nada. Nem soube o que aterrorizava o homem,

nem tão pouco quem foram os prisioneiros das estranhas prisões.

Já na carruagem de segunda, surpreendeu-se ao ver numa mesa do bar  simples e

antgo o gigante a falar e Roderick a ouvir. Nem se atreveu a ir lá. Pediu um chá para aquecer,

um  wrap para comer e dirigiu-se ao seu lugar. Quem dera outro manjar delicioso pago por

Roderick.

Depois  de  comer  e  de  recuperar  o  conforto  através  do  aquecimento,  encostou  a

cabeça, reclinou o assento e deixou-se embalar pelo andamento do Kanba. Sorriu ao pensar no

nome  que  os  aborígenes  assustados  davam  no  passado  àquele  comboio  que  atravessava

vertginosamente o deserto, qual kanba, serpente, gigante e aterradora. 

(Gostaste? Terei todo o gosto de contnuar a escrever para t esta estranha história

baseada na realidade, pois viajei até Sydney, e atravessei o sul deste país incrível até Perth no

mesmo comboio onde teve lugar um crime e uma mulher que perdeu a memória, um romance

me fascinou e que estou a traduzir do inglês. O gigante assustado, a flha com piadinhas sobre

o canguru,  as  prisões  e o facto de ninguém dizer  quem eram os  prisioneiros,  a  morte  do

camionista que chocou contra o transaustraliano, o americano que mandou aquele bitaite,

embora esse momento tvesse fcado por aí, o gelo em agosto, um sonho, ainda hoje, com a

simpátca colaboração do jetlag me parece um sonho)

A prequela já está escrita,  mas perdi  o últmo capítulo e tenho de rever,  pois  está

muito  mais  humorístca  e  muito  menos  profunda  do  que  o  livro  II.  Este  últmo  não  está

terminado, vou contnuar e se gostas do que escrevo, mereces que trabalhe dia e noite. Não

faltarão cenas fantástcas de vida e morte, confusão temporal, mais sugeridas do que reais. 



Na prequela conhecerás o saudoso Rodrigo, detectve na Judiciária, o cão Roty, um

rotweiler de feito difcil,  o famigerado sr Fernandes, o menino tão doce e educado como

terrível que lhe foi impingido pelo orfanato, o bom ladrão, e claro, a Cláudia. 


