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N o v e m b r o  d e  1 9 3 0

Uma nuvem de fumaça de cigarros e um ar úmido e pegajoso a atingiram quan‑
do ela entrou no café. Vinha da chuva, e gotas d’água ainda tremiam como pontos 
delicados de orvalho nos casacos de pele de algumas mulheres. Um regimento de 
garçons em aventais brancos corria de um lado para o outro, atendendo às de‑
mandas dos Münchner1 ociosos — café, tortas e mexericos. Ele estava numa 
mesa nos fundos da sala, cercado pelos habituais companheiros e bajuladores. 
Havia uma mulher que ela nunca vira — uma loura platinada, cabelos com per‑
manente e maquiagem pesada —, uma atriz, pela aparência. A loura acendeu um 
cigarro, fazendo do gesto uma performance fálica. Todos sabiam que ele gostava 
de que suas mulheres fossem discretas e saudáveis, de preferência da Baviera. 
Todos aqueles saiotes e meias três ‑quartos, Deus nos acuda!

A mesa estava cheia. Bienenstich, Gugelhupf, Käsekuchen. Ele comia 
uma fatia de Kirschtorte. Adorava doces. Não era de admirar que estivesse tão 
pálido, e ela se surpreendia por ele não ser diabético. O corpo mole e repe‑
lente (lembrava a ela massa de bolo) dentro das roupas jamais era exposto ao 
público. Não era um homem másculo. Ele sorriu ao vê ‑la e fez menção de se 
levantar, dizendo Guten Tag, gnädiges Fräulein2 e indicando a cadeira a seu 
lado. O baba ‑ovo que a ocupava deu um pulo e mudou de lugar.

1 Habitantes da cidade de Munique, na Alemanha. (N. T.)
2 Boa tarde, graciosa senhorita. (N. T.)
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14 Kate Atkinson

— Unsere Englische Freundin3 — ele explicou à loura, que soprou deva‑
gar a fumaça do cigarro e a examinou sem qualquer interesse antes de dizer 
Guten Tag4. Uma berlinense.

Ela colocou a bolsa, cujo conteúdo pesava, no chão ao lado da cadeira e 
pediu Schokolade. Ele insistiu para que ela experimentasse o Pflaumen Streusel.

— Es regnet — ela disse sob pretexto de iniciar uma conversa. — Está 
chovendo.

— É, está chovendo — ele repetiu com forte sotaque. Riu, satisfeito 
com sua tentativa. Todos os outros à mesa riram. Bravo, alguém disse. Sehr 
gutes Englisch5. Ele estava de bom humor, batendo com o dorso do dedo in‑
dicador nos lábios, e tinha um sorriso divertido, como se ouvisse música em 
sua cabeça.

O Streusel estava delicioso.
— Entschuldigung6 — ela murmurou, inclinando ‑se para alcançar a 

bolsa em busca de um lenço. Cantos de renda, monograma com suas iniciais, 
ubt, presente de aniversário de Pammy. Retirou delicadamente dos lábios as 
migalhas do Streusel e voltou a se inclinar para colocar o lenço de volta na 
bolsa e pegar o objeto pesado ali aninhado. O velho revólver de seu pai, da 
Grande Guerra, uma Webley Mark V.

Um movimento ensaiado uma centena de vezes. Um tiro. Rapidez era es‑
sencial, embora tenha havido um instante, uma bolha suspensa no tempo depois 
de erguer a arma e nivelá ‑la com o coração dele, em que tudo pareceu parar.

— Führer — ela disse, quebrando o encanto. — Für Sie7.
Ao redor da mesa armas foram puxadas dos coldres e apontadas para ela. 

Uma respiração. Um tiro.
Ursula puxou o gatilho.
Caiu a escuridão.

3 Nossa amiga inglesa. (N. T.)
4 Boa noite. (N. T.)
5 Muito bom inglês. (N. T.)
6 Com licença. (N. T.)
7 Para o senhor. (N. T.)
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