


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



Minha inspiração,
minha luz,

aquele para quem meu coração voa.

Para Jim.
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Capítulo 1 

G Elspeth

Urbana, Illinois, EUA
5 de março de 1912

Prezada senhorita,
Espero que não me considere atrevido, mas quis escrever-lhe para 

expressar minha admiração por seu livro Do ninho da águia. Admito 
que não sou chegado a poesia. O mais comum é me encontrarem com 
um exemplar cheio de orelhas de Huckleberry Finn ou com alguma 
outra coisa que envolva correr perigos mortais e escapar por um triz. 
Mas algo em seus poemas me tocou mais do que qualquer outra coisa 
em anos.

Estou hospitalizado e seu pequeno livro me animou mais do que 
as enfermeiras. Especialmente a que tem um bigode igual ao do meu 
tio Phil. Ela também me tocou mais do que qualquer outra coisa em 
anos, só que de um modo muito menos empolgante. Em geral, fico 
atormentando os médicos para me deixarem caminhar, de forma que 
eu possa voltar às minhas maquinações. Ainda na semana passada, 
pintei de azul o cavalo do decano – e tinha esperança de fazer o mesmo 
com o terrier dele. No entanto, com seu livro na mão, fico contente em 
permanecer aqui, desde que continuem a me trazer gelatina de laranja.

A maioria dos seus poemas fala em trilhar os temores da vida e es-
calar o pico seguinte. Como a senhorita provavelmente imagina, são 
poucas as coisas que me abalam os nervos (afora minha enfermeira 
com pelos no rosto e seu insistente termômetro). Mas mandar uma 
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carta a uma escritora como a senhorita sem que fosse solicitada parece 
ser de longe meu ato de maior ousadia.

Estou enviando esta carta à sua editora em Londres e vou cruzar os 
dedos para que ela chegue até a senhorita. E, se algum dia eu puder 
recompensá-la por sua poesia inspiradora – pintando um cavalo, por 
exemplo –, é só dizer.

Com muita admiração,
David Graham

G

Ilha de Skye
25 de março de 1912

Prezado Sr. Graham,
O senhor deveria ter visto o rebuliço na nossa pequena agência do 

correio, com todos reunidos para me verem ler minha primeira carta 
de um “fã”, como diriam vocês, americanos. Creio que essas pobres al-
mas achavam que ninguém de fora da nossa ilha jamais pusera os olhos 
em minha poesia. Não sei o que foi mais emocionante para elas – se o 
fato de alguém ter realmente lido um dos meus livros ou de esse alguém 
ser norte-americano. Vocês são todos bandidos e mocinhos, não é?

Eu mesma admito certa surpresa pelo fato de meus humildes livri-
nhos haverem escapado para um local tão distante como a América. 
Do ninho da águia é um de meus livros mais recentes, e eu não ima-
ginaria que já houvesse tido tempo para sobrevoar o oceano. Como 
quer que o senhor o tenha obtido, alegra-me saber que não fui a única 
a lê-lo.

Agradecida,
Elspeth Dunn

G
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Urbana, Illinois, EUA
10 de abril de 1912

Cara Srta. Dunn,
Não sei o que me deixou mais eufórico: saber que Do ninho da águia 

estava entre seus “livros mais recentes” ou receber resposta de uma poe-
tisa tão estimada. A senhorita, com toda certeza, vive muito ocupada, 
calculando a métrica ou compondo uma lista de sinônimos cintilan-
tes (sinônimos brilhantes, reluzentes, deslumbrantes). Quanto a mim, 
passo os dias assaltando bancos com a Gangue do James e os outros 
mocinhos e bandidos.

Quem me enviou seu livro foi um amigo que se encontra em Oxford. 
Para meu choque e desolação, não vi seus textos impressos aqui nos 
Estados Unidos. Nem mesmo uma busca minuciosa na biblioteca da 
minha universidade resultou em coisa alguma. Agora que sei que a 
senhorita tem outros espreitando nas prateleiras das livrarias, terei de 
apelar a meu amigo para que me mande mais alguns.

Fiquei perplexo ao ler que minha carta foi sua primeira correspon-
dência de um “fã”. Eu tinha certeza de que seria apenas um numa pi-
lha, razão por que fiz tamanho esforço para tornar a carta fascinante 
e espirituosa. É provável que os outros leitores não tenham sido tão 
ousados (ou impulsivos, talvez?) quanto eu.

Saudações,
David Graham

P.S.: Onde fica a Ilha de Skye?

G
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Ilha de Skye
1º de maio de 1912

Sr. Graham,
Então não sabe onde fica minha encantadora ilha? Que ridículo!  

Seria como eu dizer que nunca ouvi falar de Urbana, no Illinois.
Minha ilha fica na costa noroeste da Escócia. É um lugar selvagem, 

verde e pagão, de tamanha beleza que eu não me imaginaria vivendo 
em nenhum outro. Segue anexo um retrato de Peinchorran, onde moro, 
com meu chalé aninhado entre as montanhas que cercam o lago. Devo 
informar-lhe que, a fim de desenhá-lo para o senhor, tive de contornar 
o lago numa extensa caminhada, subir penosamente a trilha das ovelhas, 
na colina oposta, e encontrar um pedaço de grama que não estivesse co-
berto de arbustos nem de fezes de ovelhas. Espero que o senhor faça algo 
parecido quando me enviar um retrato de Urbana, no Illinois.

O senhor leciona em Urbana? Estuda? Receio não saber o que os 
norte-americanos fazem na universidade.

Elspeth Dunn

P.S.: A propósito, é “Sra. Dunn”.

G

Urbana, Illinois, EUA
17 de junho de 1912

Prezada Sra. Dunn (queira perdoar minha suposição, por favor!),
A senhora desenha tão bem quanto escreve sua poesia magnífica? 

O retrato que me enviou é sublime. Não há nada que não saiba fazer?
Como não sei desenhar uma linha, estou enviando alguns cartões-

-postais. Um deles é do auditório da universidade; o outro mostra a 
torre do prédio da biblioteca. Nada mau, não é? É provável que Illinois 
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seja tão diferente da Ilha de Skye quanto um lugar poderia ser. Não se 
avista uma única montanha. Quando saio do campus, são só milha-
rais, até onde a vista alcança.

Suponho que faço o que faz qualquer universitário norte-ameri-
cano: estudar, comer tortas em excesso e atormentar o decano e seu 
cavalo. Estou terminando meus estudos de ciências naturais. Meu pai 
espera que eu ingresse no curso de medicina e que um dia trabalhe 
com ele em sua clínica. Não tenho tanta certeza do meu futuro quanto 
ele parece ter. Por enquanto, apenas tento concluir meu último ano da 
faculdade com a sanidade intacta!

David Graham

G

Ilha de Skye
11 de julho de 1912

Sr. Graham,
“Não há nada que não saiba fazer?”, o senhor me pergunta. Bem, 

não sei dançar. Nem curtir couro. Nem fazer barris ou atirar com um 
arpão. E não sou especialmente boa na cozinha. Acredita que queimei 
a sopa, um dia desses? Mas sei cantar bastante bem, dar tiros certeiros 
com uma espingarda, tocar corneta (então todos não sabemos?) e sou 
uma espécie de geóloga amadora. E, embora não fosse capaz de prepa-
rar um carneiro assado decente, nem mesmo se minha vida dependes-
se disso, faço um maravilhoso bolo de Natal.

Perdoe minha franqueza, mas, por que dedicar todo o seu tempo 
(e sanidade) a um campo de estudo que não arrebata sua alma? Se eu 
houvesse tido a chance de frequentar a universidade, não gastaria um 
só momento com um assunto que não me interessasse.

Adoro imaginar que passaria meus dias na universidade lendo poe-
mas, já que não há melhor maneira de passar o tempo, mas, após tantos 
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anos disfarçando-me de “poetisa de verdade”, é provável que agora 
não houvesse muito que um professor pudesse me ensinar.

Não, por menos feminino que pareça, eu estudaria geologia. Finlay, 
meu irmão mais velho, está sempre no mar e me traz pedras alisadas 
pelo oceano. Não consigo deixar de me perguntar de onde elas terão 
vindo e como chegaram às Ilhas Ocidentais.

Pronto, agora o senhor conhece os meus desejos secretos! Em troca, 
terei de tomar seu filho primogênito. Ou então, creio que poderia me 
contentar com um segredo seu. Se não estivesse estudando ciências 
naturais, o que estudaria? O que gostaria de poder fazer com a sua 
vida, acima de tudo?

Elspeth

G

Urbana, Illinois, EUA
12 de agosto de 1912

Cara Rumpelstiltskin,
Se a senhora me ensinar a tocar corneta, eu lhe ensino a dançar!
Não creio que haja nada de pouco feminino na geologia. Por que 

a senhora nunca fugiu de sua ilha para cursar a faculdade? Se eu vi-
vesse num lugar geologicamente mais interessante do que a região 
central do Illinois, talvez considerasse uma área semelhante. Sempre 
tive esperança de estudar literatura norte-americana – Mark Twain,  
Washington Irving e outros –, mas meu pai se recusou a pagar para 
que eu passasse quatro anos “lendo histórias”.

O que desejo fazer, acima de tudo? É uma pergunta fácil, porém 
não estou disposto a admitir a resposta. Receio que a senhora terá de 
aceitar meu primogênito, afinal.

David

G
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Ilha de Skye
1º de setembro de 1912

Sr. Graham,
Bem, agora meu interesse foi atiçado! O que o senhor sonhava ser 

quando menino? Comandante de um navio? Acrobata de circo? Um 
caixeiro-viajante que vendesse perfumes? O senhor precisa me dizer, 
ou farei especulações. Afinal, sou poetisa e vivo entre pessoas que acre-
ditam em fadas e fantasmas. Minha imaginação é muito fértil.

O senhor perguntou por que não fui para uma universidade em al-
gum lugar fora da ilha, e tenho uma confissão a fazer. Bem, isto é bas-
tante embaraçoso, entenda.

Deixe-me respirar fundo.
Em toda a minha vida, nunca saí de Skye. De verdade! A razão é... 

bem, tenho medo de barcos. Não sei nadar e tenho medo até mesmo 
de entrar na água para aprender. Sei que é provável que, de tanto rir, o 
senhor esteja caindo da cadeira da escrivaninha. Uma pessoa que mora 
numa ilha e tem profundo pavor de água? Pois é isso mesmo. Nem a 
sedução da universidade foi capaz de me convencer a pôr os pés num 
barco. Ah, eu tentei. De verdade! Até fiz planos de prestar um exame 
para obter uma bolsa de estudos. Cheguei a preparar a mala. Finlay e 
eu pretendíamos fazer uma tentativa juntos. Mas, quando olhei para 
aquela balsa... ah, ela realmente não parecia capaz de enfrentar o mar. 
Não parece certo os barcos flutuarem na água. Não houve uísque capaz 
de me convencer a embarcar.

Pronto! O senhor já tem dois segredos meus. Sabe das minhas ri-
dículas aspirações a respeito da geologia e do meu medo ainda mais 
ridículo da água e dos barcos. Agora, certamente há de se sentir seguro 
para me confidenciar seu segredo. Se não por outro motivo, o senhor 
pode confiá-lo a mim pelo fato de que não há mais ninguém (afora as 
ovelhas) a quem eu possa contá-lo.

Elspeth

P.S.: Por favor, pare de me chamar de “Sra. Dunn”.
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Capítulo 2 

G Margaret

Fronteiras Escocesas 
Terça-feira, 4 de junho de 1940

Querida mamãe,
Mais um grupo entregue! Juro que não deve ter restado uma só crian-

ça em toda a Edimburgo, considerando todas as que evacuamos para o 
interior, afastando-as dessas bombas. Essas três foram melhores que a 
maioria; ao menos se podia contar que assoassem direito o próprio nariz.

Tenho de acomodá-las e, em seguida, prometi à Sra. Sunderland que 
faria uma visitinha aos filhos dela em Peebles. Alguma carta do Paul?

Com amor e beijos,
Margaret

G

Edimburgo
8 de junho de 1940

Margaret,
Você está atarefada demais; acabou de voltar de Aberdeenshire! A 

maioria das moças fica num lugar só, enrolando ataduras ou cons-
truindo navios de guerra, ou seja lá o que for que as jovens fazem hoje 
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em dia. Mas aí está você, para cima e para baixo pelo interior da Escó-
cia feito o Flautista Mágico, com todas essas pobres crianças correndo 
atrás. Elas não sabem que você é incapaz de diferenciar norte de sul 
numa bússola? E que só recentemente se pôde confiar em que você 
soubesse assoar o próprio nariz?

Mas não, minha querida, nenhuma carta do Paul. Tenha fé. Se há 
uma coisa que se pode esperar daquele menino é uma carta. E, depois, 
mais umas cem.

Cuide-se bem,
Sua mãe

G

Ainda nas Fronteiras Escocesas
Quarta-feira, 12 de junho de 1940

Querida mamãe,
Se meu melhor amigo pode sair voando pela Europa com a Força 

Aérea Real, por que não posso vagar pela Escócia?
Mas você não teve notícias dele, teve? Ficam todos dizendo que a 

Força Aérea não esteve em Dunkerque, mas Paul disse “volto logo” e, 
desde então, não tornou a escrever. Para onde mais teria ido? Portan-
to, ou ele está sem selos ou não voltou da França.

Mas, na verdade, estou tentando não me preocupar. Os pequerru-
chos já se afligem o bastante longe das mães; não quero deixá-los ainda 
mais nervosos.

Sigo para Peebles de manhã e de lá vou para Edimburgo. Trate de 
providenciar chá e bolinhos da confeitaria da Mackie para que estejam 
à minha espera! Caso contrário, pode ser que eu continue no trem até 
Inverness...

Com amor e beijos,
Margaret
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G

Edimburgo
15 de junho de 1940

Margaret,
Se eu soubesse que para convencê-la a voltar para casa bastaria um 

prato de bolinhos da Mackie, teria experimentado isso há séculos, com 
ou sem racionamento de açúcar!

Nada ainda do Paul. Mas não se pode confiar no correio em tempos 
de guerra. Não me lembro de já tê-la visto tão preocupada com ele. Ele 
não é só um amigo por correspondência?

Mamãe

G

Peebles
Segunda-feira, 17 de junho de 1940

Mamãe,
Pois é, ainda estou aqui, em Peebles. Os trens continuam numa 

confusão só e uma Annie Sunderland muito persistente vem tentan-
do me convencer a enfiá-la na minha mala e levá-la para Edimburgo. 
Quando ameaço colar seus pés no chão, ela me implora que conte só 
mais uma história. Você a conhece, com aqueles olhões castanhos. 
Como posso resistir? É claro que Annie sente saudade da mãe, mas 
a família com a qual ela e os meninos estão hospedados aqui é sim-
plesmente maravilhosa. Posso voltar com um bom relatório para a 
Sra. Sunderland.

Acho que devo lhe dizer que Paul talvez seja um pouco mais que um 
amigo por correspondência. Pelo menos é assim que ele vê as coisas. 
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Acha que está apaixonado por mim. Eu acho que ele está sendo per-
feitamente ridículo e já lhe disse isso. Somos apenas amigos. Grandes 
amigos, com certeza. Você deve se lembrar de como vivíamos fazendo 
caminhadas e subindo colinas, depois dividindo um sanduíche. Mas 
apaixonados? Não lhe contei antes porque tinha certeza de que daria 
risadas. Ele está sendo ridículo, não está?

Devo chegar amanhã ou depois, se tiver que percorrer a pé todo o 
caminho daqui de Peebles até aí. Avante!

Com amor e beijos,
Margaret

G

TELEGRAMA DA AGÊNCIA POSTAL

18.06.40 PLYMOUTH

MARGARET DUNN

EDIMBURGO

MAISIE NAO SE PREOCUPE ESTOU BEM PT

LICENCA CURTA EM PLYMOUTH PT

PENSANDO EM VOCE PT

 PAUL

G

Mamãe!
Ele escreveu!
Vi o telegrama em cima da mesa e nem pude esperá-la voltar da 

igreja. Tive medo de perder o trem para o sul. Estou levando todos os 
bolinhos. Serão um agrado e tanto para ele. Espero que não se inco-
mode.
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Minha mala e eu estamos voltando direto para a estação Waverley. 
Escrevo quando chegar lá.

Ele escreveu!
Margaret

G

Edimburgo
18 de junho de 1940

Ah, minha Margaret,
Sei que nunca poderei enviar esta carta; ela vai acabar na lareira, no 

instante em que eu terminar de passar as palavras para o papel. Ah, se 
você soubesse como doeu meu coração ao ler seu bilhete na mesa, en-
tre as migalhas do prato de bolinhos vazio. Se soubesse o que é correr 
atrás de alguém por uma breve nesga de tempo, se soubesse como o 
mundo para de rodar, só por um instante, quando você o tem nos bra-
ços, e em seguida recomeça com tanta rapidez que você cai no chão, 
zonza. Se soubesse como cada alô machuca mais do que uma centena 
de despedidas. Ah, se você soubesse!

Mas não sabe. Eu nunca lhe contei. Você não me esconde nada, mas 
eu sempre mantive uma parte de mim mesma trancada, sempre. Uma 
parte de mim que começou a tentar fugir no dia em que se iniciou esta 
outra guerra, que começou a urrar para sair agora, que você correu ao 
encontro do seu soldado.

Eu devia ter lhe contado. Devia tê-la ensinado a proteger seu cora-
ção. Ensinado que uma carta nem sempre é apenas uma carta. As pa-
lavras na folha são capazes de inundar a alma. Ah, se você soubesse...

Mamãe
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Capítulo 3 

G Elspeth

Urbana, Illinois, EUA
21 de setembro de 1912

Cara Elspeth,
Se não é “Sra. Dunn”, o que é? Como seus amigos a chamam? Ellie? 

Libby? Elsie? Por aqui sou conhecido como “Mort” (não pergunte), 
mas minha mãe me chama de “Davey”.

Você nunca saiu de Skye? Não sei por que isso me pareceria tão 
inacreditável. Digo, sempre haverá pessoas com medo do mar, e quem 
mora tão perto dele vê em primeira mão quanto pode ser assustador. 
Você nunca nem mesmo atravessou uma ponte?

Tudo bem, quer mesmo saber o meu segredo? Meus pais não sa-
bem disso e meus amigos morreriam de rir se soubessem. Lá vai: se 
eu pudesse ser qualquer coisa no mundo, seria dançarino. Bailarino, 
como Nijinski. Eu o vi dançar em Paris e foi incrível! Na verdade, “in-
crível” não faz jus àquilo. Fui ao teatro todas as noites em que conse-
gui arranjar ingresso, por mais longe que a cadeira ficasse do palco. 
Eu não sabia que o ser humano podia saltar e rodopiar tão alto. E ele 
fazia tudo parecer executado sem o menor esforço! Nunca tive aulas, 
mas sempre me julgaram um bom dançarino. Quem sabe o próximo 
Nijinski?

Pronto! Aí está! Agora você tem o meu futuro social na palma das 
mãos.

Acho que estou ouvindo as gargalhadas chegando aí da Escócia...
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Tenho que ir – estão começando as guerras das árvores!
Meus cumprimentos,
David

G

Ilha de Skye
10 de outubro de 1912

Davey,
Que maravilha! Este mundo precisa de mais bailarinos, assim como 

precisa de mais geólogas.
E o que é, tenha a bondade de me dizer, uma guerra das árvores? 

Será que Urbana, no Illinois, é tão pobre em termos arbóreos que seus 
cidadãos têm que entrar em guerra por elas? As árvores são escassas 
em Skye, sem dúvida, mas não chegamos propriamente a ter que en-
trar em combate. Se a situação for tão terrível assim, por favor, me 
informe. Mandarei uma ou duas mudas pelo correio.

Dizem que os mares daqui são habitados pelo each uisge, um cavalo 
que puxa as vítimas para baixo d’água e as despedaça entre suas presas, 
até restar apenas o fígado, que fica boiando funestamente na superfí-
cie. Criada com histórias como esta, o que poderia me induzir a pôr 
os pés na água?

Mas a verdade é que tenho minhas razões. O mar pode ser apavo-
rante. Meu pai é pescador. Meu irmão Alasdair também era, mas um 
dia saiu e nunca mais voltou. O barco ficou aos pedaços, espalhado 
entre os seixos da praia. Portanto, sim, realmente compreendo os pe-
rigos do mar.

Se alguma ponte ligasse Skye às terras continentais, talvez eu hou-
vesse saído daqui. Mas, até chegar esse dia, enquanto eu tiver que en-
frentar a balsa, receio que serei sempre prisioneira da minha ilha.

Elspeth
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P.S.: Por mais estranho que pareça, meus amigos me chamam de  
“Elspeth”. Mas você, que ainda não me conhece bem o bastante para 
ser meu amigo, pode me chamar como quiser.

G

Urbana, Illinois, EUA
3 de novembro de 1912

Como eu quiser? Então que seja Sue!
Guerras das árvores? São brincadeiras bobas. Cada turma planta 

uma árvore no campus e as outras turmas tentam destruí-la. A mi-
nha já perdeu uma árvore. Fizemos um novo plantio e temos grandes 
esperanças quanto a este mais novo membro da turma de 1913. Vi-
mos montando guarda em turnos junto dela, armados de ovos e sacos 
cheios d’água. Danny Norton tem alimentado a árvore com uma fór-
mula que diz ter eficácia garantida, mas acho que é basicamente cer-
veja com um pouquinho de colônia masculina, para disfarçar o chei-
ro. Deve estar funcionando, porque a árvore ainda não morreu. Uma 
noite dessas, arrancamos a muda da turma de 1914, com raízes e tudo!

Apesar das guerras das árvores, nem tudo aqui é prazer e diver-
são. Este período letivo já está se revelando bem difícil. Meus amigos 
acham que o último ano é o mais fácil de todos, mas tenho uma carga 
muito pesada de matérias. Vou à biblioteca com tanta frequência que 
já penso em levar meu travesseiro e minha escova de dentes para lá. O 
que há de fácil nisto? Estou apavorado com o período das provas.

Sabe, é em ocasiões como esta que tenho dúvidas sobre o futuro. Eu 
vivia esperando que, em algum momento, o professor ou a disciplina 
certos me inflamariam e eu sentiria a paixão que os outros parecem 
ter. Que eu saberia, sem sombra de dúvida, o que gostaria de passar o 
resto da vida fazendo. No entanto, aqui estou, no último ano da facul-
dade, e realmente ainda não faço ideia.
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Sempre supus que seguiria meu pai na medicina. Bem, acho que 
ele sempre presumiu isso e eu apenas aceitei, sem ter nenhum pla-
no próprio. Mas acabei me dando conta de que não anseio por isso.  
Por mais que eu deteste a faculdade, chego quase a desejar que pu-
desse apenas ficar aqui. Assim, não teria que ir para o “grande, vasto 
mundo”.

Bem, aí está, você tomou conhecimento das minhas inquietações 
e das minhas dúvidas. Talvez elas nasçam da frustração, que cresce à 
medida que chego mais perto das provas do fim do período. Lamento 
sobrecarregá-la com pensamentos tão melancólicos. Terei de mandar 
esta carta depressa, antes que mude de ideia.

Cansado,
David

G

Ilha de Skye
23 de novembro de 1912

Davey,
Não vá pular da torre da sua biblioteca, por favor!
Nem sempre somos feitos para as mesmas coisas que os outros. O 

meu irmão Finlay seria capaz de esculpir a Mona Lisa numa bolota de 
carvalho, se quisesse. Eu acabaria simplesmente com uma farpa. E eu 
nunca poderia ser um Nijinski, por mais que tentasse. Esses seus cole-
gas são cheios de paixão e aptidão em seu campo de estudo porque isso 
é o que eles nasceram para fazer. Davey, você não pode se obrigar a 
ser igual a eles. Está destinado a fazer alguma coisa neste mundo, mas 
talvez não seja o que o seu pai pensa. Ele sabe como você está infeliz?

No meu modo de ver, o seu talento está em impedir que uma esco-
cesa reclusa enlouqueça durante o inverno insular. As ovelhas nem de 
longe são tão fascinantes.



23

Mas, de verdade, Davey, você tem paixão. Há algo reservado para 
você. Agarre-se a essa esperança. Você vai encontrar.

Elspeth

G

Urbana, Illinois, EUA
11 de dezembro de 1912

Sue,
A sua carta me proporcionou uma pausa muito bem-vinda nos 

estudos. Ajudou até a aliviar a minha cabeça latejante. Fiquei hos-
pitalizado nos últimos tempos e ainda não estou propriamente em 
plena forma.

Não tenho certeza de que meus pais saibam o que sinto a respeito da 
faculdade. Quando eu estava iniciando o curso e mencionei que gos-
taria de estudar literatura norte-americana, meu pai riu, na verdade. 
Nem levantou os olhos do jornal. Apenas riu e disse: “Ridículo.” Ele 
tem um bigodão de pontas caídas e, quando ri, não produz nenhum 
som. A gente só fica sabendo porque as pontas do bigode estremecem. 
E lá ficou ele, sentado, fungando, com o bigode tremelicando, dizen-
do coisas como “ridículo” e “isso não é carreira”. “Mas eu gosto de 
literatura”, protestei. “Medicina. É isso que você precisa estudar. Mais 
tarde, você vai me agradecer. Não há nada mais recompensador.”

Eu realmente tentei falar com ele nesse dia, Sue. Mas a coisa só fez 
evoluir para uma discussão, com a minha mãe torcendo as mãos e 
me implorando para ao menos fazer “uma tentativa”. Meu pai acabou 
batendo com o jornal na mesa e declarou que não ia pagar por esse 
absurdo e que, se eu quisesse estudar uma frivolidade como literatura, 
não seria com o dinheiro dele.

Portanto, você já vê por que não posso conversar com meus pais. 
Preciso apenas seguir adiante. Terminar a faculdade, concluir um curso 
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de medicina. Quando arranjar um emprego, poderei tomar minhas 
próprias decisões. Talvez.

Preciso voltar aos estudos. Estou ansioso pelas férias, por um tempo 
para descansar e me recuperar antes que o período letivo recomece.

De olhos lacrimejantes e visão embotada,
David

G

Ilha de Skye
5 de janeiro de 1913

Caro David,
Feliz ano-novo! Tem feito tanto frio que mal consigo me afastar do 

meu cantinho em frente à lareira. Quando enfim me agasalhei toda e 
me arrastei até o correio, encontrei uma carta sua à minha espera, de 
modo que a saída valeu a pena.

Como foram suas festas? Por aqui nós tentamos torná-las alegres. 
Fiz meu famoso bolo de Natal e montei uma arvorezinha linda, com 
cordões de flores secas. Pusemos ramos de sempre-vivas no console 
da lareira e sobre o vão das portas. Ganhei um par de luvas de lã, uma 
chaleira nova e um dos livros de Robert W. Service. Você já leu os 
poemas dele? São simplesmente maravilhosos. Se gosta de ler meus 
pequenos versos, devia dar uma olhada nos dele.

Quais são os seus livros favoritos? Como qualquer um que tenha 
sangue das Terras Altas escocesas correndo nas veias, adoro o W. S. 
Aliás, não sei se poderia me chamar de ilhoa se não tivesse lido “Se-
nhor das Ilhas”. Às vezes acho os romances dele góticos demais para 
o meu gosto, mas sua obra poética de fato capta lindamente a Escócia, 
em todos os seus temperamentos inconstantes. Tenho muita estima 
por meu exemplar surrado de As aventuras de Alice no País das Ma-
ravilhas, o primeiro livro que possuí. Como os personagens do livro, 
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meus irmãos e eu fazíamos corridas em comitê pela areia da praia, gri-
tando ao vento as coisas mais secas que conhecíamos. E chego quase 
a me envergonhar de admitir que acabei de ler e gostei muito de Três 
semanas de amor. Provavelmente, você não me tomaria pelo tipo de 
leitora de Elinor Glyn.

Elspeth

P.S.: Lamento saber que esteve hospitalizado. Espero que não seja 
nada grave. Isso parece lhe acontecer com uma frequência alarmante.

G

Urbana, Illinois, EUA
1º de fevereiro de 1913

Cara Sue,
Minhas festas foram esplêndidas! Estive em Chicago com meus 

pais. Minha irmã, Evie, e o marido vieram de Terre Haute, e finalmen-
te conheci minha sobrinha, Florence. Ela está com quase 1 ano, é toda 
risonha e dá as gargalhadinhas mais contagiantes do mundo ao puxar 
meus suspensórios. Comprei-lhe uma boneca de vestido de seda, para 
a qual ela é obviamente muito pequena, já que só fez mastigar a mão 
da boneca e rir de mim. É provável que eu ainda lhe esteja comprando 
bonecas de vestidos de seda quando Florence for grande demais para 
elas, e é provável que ela continue a rir de mim.

Ganhei uma máquina fotográfica portátil no Natal. Aqui vai uma 
foto minha, para você poder ver o seu humilde correspondente. Agora 
terá que retribuir na mesma moeda! Também ganhei mais lenços do que 
jamais terei esperança de precisar, cortesia da minha mãe, um exem-
plar novinho da Anatomia, de Henry Gray, do meu pai, e um conjunto  
de cartões com estereofotografias das Ilhas Britânicas. Estes foram um 
pedido especial; quero ver mais coisas dessa terra que você chama de 
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pátria. E por último, da minha irmã, ganhei um dos primeiros livros 
escritos por você, que ela incrivelmente descobriu em algum lugar. 
Evie deu uma espiada, antes de embrulhá-lo para presente, e acho que 
você converteu mais uma pessoa! Agora que o novo período escolar 
começou, tenho racionado minha leitura a um poema por noite e 
guardo o conjunto como uma espécie de prêmio pelo trabalho bem-
-feito nas minhas provas do meio do período.

Meus livros favoritos? Sem dúvida, Mark Twain é o meu escritor 
predileto, mas escolher só um dos livros dele? Não sei se isso é possível! 
É claro que nada pode se comparar a Huckleberry Finn, mas Um ianque 
na corte do rei Arthur é uma pândega. Suponho que esteja tão distante 
do seu Lewis Carroll quanto se possa chegar, mas confesso ter lido 
Alice através do espelho da frente para trás e de trás para a frente. Gosto 
muito de Jack London, Wilkie Collins e H. Rider Haggard. Histórias 
cheias de mistério e aventura. Poe é imbatível em matéria de suspense. 
Também gosto de uma boa história de faroeste, e leio coisas como Zane 
Grey, quando quero fazer um intervalo na “literatura”. E, para mim, 
“W. S.” só pode ser Will Shakespeare. Receio nunca ter lido “Senhor 
das Ilhas”.

Não, eu não a imaginaria o tipo de leitora de Elinor Glyn. Tenho 
apenas um conhecimento passageiro dos livros dela. E digo “passagei-
ro” literalmente, já que o Três semanas de amor circulou de quarto em 
quarto no meu dormitório. Um rapaz cheio de iniciativa achou um 
tapete imitando pele de tigre para o seu piso, talvez na esperança “de 
pecar assim/ com Elinor Glyn”. Ela nunca fez nenhuma visita ao nosso 
dormitório, e também não me lembro de nenhuma outra dama que 
tenha aceitado o convite dele.

Como fui parar no hospital? Bem... eu estava tentando montar uma 
vaca e caí. Montar vacas não é um esporte arriscado em si – já o pra-
tiquei em numerosas ocasiões –, mas nós a estávamos fazendo subir a 
escada do prédio de História Natural, em direção ao escritório do rei-
tor. Ela não gostou muito da ideia. Só posso dizer que não é um meio 
de transporte que eu recomende. E o que você quer dizer com eu estar 
sempre indo parar no hospital?
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De volta à labuta, em mais um período. Não posso dizer que ele pa-
reça vir a ser mais fácil do que o último, mas, pelo menos, estou quase 
acabando!

Revigorado,
David

G

Ilha de Skye
27 de fevereiro de 1913

Caro David,
Muito obrigada pela fotografia. Você tem um ar muito sério! E é 

muito mais jovem do que eu pensava. Mas vejo nos seus olhos um bri-
lho que sugere um garoto capaz de roubar uma árvore ou montar uma 
vaca. O que aconteceu com a árvore da sua turma?

Não espere uma fotografia minha. Não há máquinas fotográficas 
aqui, e acho que eu não saberia me desenhar com objetividade. Ficaria 
apagando e modificando, até você receber um retrato da rainha Maud 
da Noruega. Sempre queremos parecer mais bonitos do que realmente 
somos, não acha? Digo, se você estivesse desenhando seu retrato, em 
vez de bater uma foto com sua câmera, teria realmente colocado aque-
le paletó xadrez horroroso?

Agora que vi sua fotografia, posso imaginar você e seus colegas fa-
zendo circular o exemplar de Três semanas de amor. Ficam todos afli-
tos, esperando sua vez e, ao receberem o livro nas mãos ávidas, correm 
para o quarto, esquecendo o dever de casa por uma noite. E, quando 
começam a ler, ficam com as bochechas ruborizadas, ao se darem con-
ta de quão pouco aquilo se parece com Henry James.

Nunca li Mark Twain, mas concordo em que Poe é emocionante. 
Lembro-me de uma noite, quando menina, em que li “O Coração De-
lator” na cama, com um coto de vela que tinha surrupiado da igreja. 
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Decerto fui castigada por ter roubado a vela, porque, quando terminei 
o livro e a apaguei, não consegui pregar olho. Tinha certeza de estar 
ouvindo a batida do coração no andar de baixo. Quando o dia amanhe-
ceu, minha mãe me encontrou sentada na cama, rígida e inteiramente 
desperta, agarrando o cobertor em volta do corpo. Tinha a convicção 
de que Deus estava me castigando pelo pecado de roubar a vela do altar. 
E assim, o que fiz no domingo seguinte, para expiar esse pecado? Surru-
piei uma vela do nosso armário de casa e a deixei na igreja!

E é claro que W. S., meu caro rapaz, é Walter Scott. Tenho certeza 
de que haverá algumas produções dele espalhadas por essa sua enor-
me biblioteca universitária. De qualquer modo, se você leu Através do 
espelho mais de uma vez, nós dois nos daremos às mil maravilhas. O 
“Jaguadarte” é o meu favorito.

Na sua primeira carta (sim, guardo todas as suas cartas!), você fa-
lou em ter estado hospitalizado em época recente. Que tipo de animal 
de criação estivera usando de forma inadequada naquele momento? 
Andara tentando dançar valsa com um cavalo? Jogar futebol com um 
carneiro?

Elspeth

G

Urbana, Illinois, EUA
21 de março de 1913

Cara Sue,
Tive que deixar os livros de lado para responder imediatamente e 

defender a mim e ao meu pobre paletó xadrez. É óbvio que vocês não 
têm senso de estilo na Ilha de Skye, já que meu paletó e eu estamos no 
auge da moda aqui no campus! E eu tinha que parecer sério na foto-
grafia; é o meu primeiro bigode. Agora, fiquei curioso: que idade eu 
lhe pareço ter?
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Tudo bem, se você se recusa a sentar-se diante do espelho e usar seu 
lápis para desenhar seu retrato para mim, queira sentar-se diante do 
espelho e usar suas palavras para descrever-se. Olhe-se já no espelho e 
me diga o que está vendo. Eu mesmo montarei a imagem.

Não, não houve maus-tratos anteriores a animais de criação, pelo 
menos nenhum que tenha me feito parar no hospital. Aquela inter-
nação anterior se deveu à tentativa de escalar as paredes do pavilhão 
feminino e entrar furtivamente no quarto de Alice McGinty. Subi o 
cano de esgoto e já estava quase no alto quando minhas mãos escor-
regaram. Fiquei com uma perna quebrada e o coração partido, já que 
Alice nem sequer apreciou meu esforço. Compreendo o desagrado 
dela, uma vez que quase foi expulsa do dormitório por causa desse 
incidente. E sabe qual é a parte mais frustrante disso tudo? Eu havia 
escalado aquele mesmíssimo cano em mais de uma ocasião, muitas 
vezes levando amarrado ao paletó um pote cheio de gafanhotos, ou, 
numa noite memorável, um saco de esquilos.

E a nossa árvore (que batizamos de “Paulie”) continua crescendo 
aos poucos. Talvez ainda vençamos esta guerra!

Fiquei muito chocado quando você disse que nunca leu Mark 
Twain. Que tipo de educação vocês recebem na Escócia? Essa é uma 
deficiência que terei de retificar. Por favor, queira aceitar o exemplar 
anexo de Huckleberry Finn – como presente de Natal atrasado, se qui-
ser –, desculpando a sua aparência surrada. Encontrei-o num sebo e 
ele parece ter sido muito benquisto, ainda que desprezado no fim. Eu 
não poderia lhe dar um bom lar, porque já tenho um exemplar em 
cima da escrivaninha, mas sabia que podia confiar o bem-estar dele 
a você.

Até a próxima vez,
David

G



30

Ilha de Skye
9 de abril de 1913

Caro David,
E que bigode esplêndido!
Ah, eu sou péssima para adivinhar idades. Acho que, com essas bo-

chechas redondas (perfeitas para um beliscão, Davizinho!) e com essa 
mecha de cabelo caída no rosto, você parece ter uns 18 anos. Uma 
dama jamais revela sua idade, mas não sou muito mais velha.

Tudo bem, meu senhor, tentarei aceitar seu desafio. E também ten-
tarei ser franca na minha descrição.

Ao me olhar no espelho, o que vejo? Tenho o rosto magro e o quei-
xo meio pontudo. Nariz pequeno e lábios finos. Meu cabelo é castanho 
e liso. Eu o prendo com um nó na altura da nuca, o mais apertado que 
consigo atá-lo, mas o cabelo é tão fino que já há uns fiapos escapulindo 
e esvoaçando em torno do meu rosto. Meus olhos têm a tonalidade 
âmbar do bom uísque maltado do meu pai. Embora a Màthair (isto é 
“mãe” em gaélico) tente me manter arrumada, tendo a usar os suéteres 
velhos dos meus irmãos e saias curtas demais para serem elegantes. 
Não conte a ninguém, mas é até sabido que uso um par de calças – que 
foram apertadas para ficarem do meu tamanho – quando saio para 
caminhar.

Pronto! O que acha? Consegue me imaginar? Se eu tivesse desenha-
do isto para você, com certeza teria posto um enchimento no busto.

Um saco cheio de esquilos, Davey? Ora, se você não é mesmo um 
patife! Pobres mulheres. E por que fazer essas coisas, se elas acabam em 
mais uma visita às excelentes instalações médicas de Urbana, Illinois?

Fiquei muito empolgada ao receber o exemplar de Huckleberry 
Finn. Minha biblioteca não é lá essas coisas, de modo que qualquer 
livro, por mais surrado que esteja, é bem-vindo. Os livros são lidos e 
relidos nestas longas noites do inverno escocês.

Elspeth
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