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1. Ela é diferente (às vezes um pouco estranha). E é um génio.
 2.  Interessa-se por quase tudo o que existe no universo.

Mas há alguns temas — como as plantas e as doenças —
que ela gosta particularmente de explorar.

 3.  A Willow percebeu, demasiado cedo e da forma mais cruel,
que às vezes a vida pode ser muito injusta.

 4.  Ela aprendeu que podemos ser nós a construir a nossa família,
com pessoas que nos compreendem e apoiam de verdade,
apesar das adversidades.

 5.   Não tem muitos amigos, mas a Willow seria capaz de dar
a vida pelos que tem.

 6.  Ela sabe que as palavras mais bonitas e importantes,
como as de gratidão ou solidariedade, são as que ficam
presas na garganta quando tentamos dizê-las.

 7.  A Willow vai fazer-nos rir, chorar e querer abraçar aqueles
que amamos.

7 curiosidades que devemos
saber acerca da Willow
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«Extraordinário 
e inspirador!»

Publisher’s Weekly

HOLLY GOLDBERG SLOAN 

Nascida no Michigan, EUA, teve uma infância  
itinerante na companhia do pai, professor,  
e da mãe, arquiteta. Viveu na Califórnia, em 
Istambul (onde frequentou o ensino secundá- 
rio), em Washington DC e no Oregon. 

Aos 23 anos, Holly começou a trabalhar como 
telefonista. Apaixonada pela escrita, aprovei- 
tava para escrever à noite, aos fins de semana,  
e sempre que tinha tempo livre. Com apenas  
24 anos vendeu o seu primeiro argumento para 
cinema à Paramount. 

Desde então, Holly já escreveu e realizou para 
produtoras conceituadas como a Disney, a Uni-
versal ou a MGM.

Além deste De Sete em Sete, a autora publicou  
outros três livros juvenis, todos bestsellers, que 
lhe valeram numerosas distinções. 

Atualmente vive com o marido e os dois filhos 
na Califórnia. Para ela, o dia perfeito é poder  
escrever de manhã, passear de tarde e passar 
a noite à mesa de jantar com a família e os 
amigos. 

«A rapariga dirigiu-se até à esquina  
para poder ver melhor.

A bolota não fora esmagada.  
Jazia de lado, no meio da estrada, intacta.

Mai largou a mochila e foi buscá-la.
A bolota era uma sobrevivente.

A rapariga pô-la no bolso.
Sortuda. Era o que aquela bolota era.»

«Consigo lidar perfeitamente  
com os outros miúdos, com  

os professores e com tudo o resto,  
mas não com a memória.

Não posso estar naquele sítio, pois,  
sempre que me permito pensar no  

último dia em que ali estive, desmorono. 
Desligo-me deste mundo.»

«Apercebo-me agora de que estou 
preocupada com todos eles.

É melhor do que preocupar-me  
comigo mesma.

Este é um dos segredos que aprendi  
nos últimos meses.

Quando nos preocupamos  
com outras pessoas, os nossos problemas 

perdem importância.»

De Sete em Sete é uma história maravilhosa 
e comovente que nos toca o coração. 

Um livro imperdível que  fala sobre o poder  da amizade e a magia de criar laços inesperados. 
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capítulo 1

Willow Chance
Um génio dispara sobre algo que mais  

ninguém consegue ver, e acerta.

E
stamos todos sentados a uma mesa de piquenique metálica 
verde-mar, junto ao Fosters Freeze1.

Nós os quatro.
Comemos gelados cremosos que foram mergulhados numa 

cuba de chocolate líquido (que depois solidifica, transformando-
-se numa casca crocante).

Não digo a ninguém que é a cera que possibilita isso. Ou, para 
ser mais precisa, parafina sólida comestível.

Quando arrefece, o chocolate mantém numa cápsula a deli-
ciosa baunilha.

A nossa função é libertá-la.
Normalmente, nem sequer como gelados de cone. E, quando 

o faço, uso de uma precisão obsessiva para evitar que alguma gota 
se perca.

Mas hoje não.
Encontro-me num espaço público.
Não estou sequer a espreitar.
E o meu cone não para de pingar, transformando-se numa 

grande porcaria.

1  Cadeia de restaurantes de fast food existente na Califórnia conhecida pelos seus 
batidos e gelados cremosos. [N. do T.]
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Neste momento sou alguém que as outras pessoas poderão 
achar interessante observar.

Porquê?
Bem, em primeiro lugar, porque estou a falar vietnamita, que 

não é a minha «língua materna».
Gosto bastante dessa expressão, pois penso que, em geral, as 

pessoas não valorizam esse músculo contraente que é a língua por 
todo o trabalho que realiza.

Por isso, obrigada, língua.
Aqui, sentada a aproveitar o agradável sol da tarde, uso o 

meu vietnamita sempre que posso, o que acaba por ser bastantes  
vezes.

Estou a conversar com a minha nova amiga, a Mai, mas até o 
irmão mais velho dela, o Quang-ha, sempre carrancudo e assus-
tador por ser mais velho, me diz algumas palavras na sua língua, 
agora apenas semissecreta para mim.

O Dell Duke, que nos trouxe cá no carro dele, não diz nada.
Ele não fala vietnamita.
Não gosto de excluir pessoas (sou sempre eu a excluída, por-

tanto sei bem o quanto isso custa), mas não me importo de o  
Sr. Duke ficar apenas a observar. Ele é psicólogo escolar, e ouvir  
é uma parte muito importante da psicologia.

Ou, pelo menos, deveria ser.
A Mai é a que mais fala e come (dou-lhe o meu cone quando 

fico satisfeita), e a única coisa de que tenho a certeza, com o sol  
a banhar-nos a cara e a doçura do gelado a exigir a nossa atenção, 
é de que este é um dia que nunca hei de esquecer.

Dezassete minutos depois de chegarmos, regressamos ao carro.
A Mai quer passar pelo parque de Hagen Oaks. Ali vivem todo 

o ano gansos enormes, e ela acha que eu deveria vê-los.
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Como tem mais dois anos do que eu, a Mai comete o erro de 
pensar que todas as criancinhas querem observar coisas como 
patos gordos.

Não me interpretem mal. Eu até gosto de aves aquáticas.
Mas, no caso do parque de Hagen Oaks, tenho mais interesse 

na decisão da Câmara de ali cultivar plantas nativas do que em ver 
aves.

Parece-me que, pelo ar do Dell (consigo ver-lhe os olhos atra-
vés do espelho retrovisor), ele não está muito entusiasmado com 
nenhuma das duas coisas, mas mesmo assim passa pelo parque.

O Quang-ha está afundado no assento. Suponho que esteja 
contente por não ter tido de apanhar o autocarro para se des- 
locar.

Em Hagen Oaks, ninguém sai do carro, pois o Dell diz que pre-
cisamos de ir para casa.

Quando fomos ao Fosters Freeze, telefonei à minha mãe a avi-
sar que ia chegar tarde da escola. Como não atendeu, deixei uma 
mensagem.

Fiz o mesmo depois de telefonar para o telemóvel do meu pai.
É estranho que nenhum dos dois tenha atendido.
Quando não podem atender, nunca costumam tardar a devol-

ver a minha chamada.
Nunca.

Vejo um carro da polícia estacionado junto à minha casa 
quando o Dell Duke entra nessa rua.

Os vizinhos de um dos lados mudaram-se e agora a casa está 
em execução hipotecária. Uma placa posta no relvado da frente 
diz: «Propriedade bancária.»

Do outro lado vivem inquilinos que só vi uma vez, há sete 
meses e quatro dias, na precisa data em que eles chegaram.

De Sete em Sete 320pp.indd   9 02/09/16   16:54



10

Observo o carro da polícia e pergunto-me se alguém terá 
arrombado a casa vazia.

Não tinha a minha mãe dito que era um problema haver uma 
casa desocupada na vizinhança?

Mas isso não explicaria por que motivo está a polícia junto à 
nossa casa.

Conforme nos aproximamos, vejo que há dois agentes no carro- 
-patrulha. E, pela forma como estão enterrados nos bancos, parece 
que já ali estão há algum tempo.

Sinto o meu corpo todo ficar tenso.
No banco da frente, o Quang-ha diz:
— Que está a bófia a fazer à tua porta?
Os olhos da Mai desviam-se como setas na minha direção.  

A sua expressão agora é interrogativa.
Talvez esteja a pensar que o meu pai rouba coisas ou que eu 

tenho um primo que bate em pessoas. Talvez a minha família só 
tenha arruaceiros.

Não nos conhecemos muito bem, pelo que não seriam hipóte-
ses a descartar.

Fico em silêncio.
Estou a voltar tarde para casa. Será que a minha mãe ou o meu 

pai ficaram tão preocupados que acabaram por chamar a polícia?
Deixei uma mensagem a ambos.
Disse-lhes que estava bem.
Não posso acreditar que eles fariam uma coisa dessas.
O Dell Duke ainda nem parou completamente o carro quando 

abro a porta, o que é, claro, bastante perigoso.
Saio e dirijo-me à minha casa, sem sequer pensar na mala de ro- 

dinhas vermelha que contém os meus livros e trabalhos da escola.
Só dei dois passos no passeio quando se abre uma das portas 

do carro-patrulha e surge uma agente.
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A mulher tem o cabelo cor de laranja penteado num rabo  
de cavalo grosso. Não me cumprimenta. Só baixa os óculos de sol 
e pergunta:

— Conheces a Roberta e o James Chance?
Tento responder, mas a minha voz não consegue ser mais do 

que um murmúrio:
— Sim.
Quero acrescentar: «Mas é Jimmy Chance. Ninguém chama 

James ao meu pai.»
Mas não consigo.
A agente mexe atrapalhadamente nos óculos de sol. Apesar da 

farda, a mulher parece estar a perder toda a autoridade.
Ela balbucia:
— OK... E tu és...?
Engulo em seco e sinto um nó formar-se-me na garganta.
— Sou filha deles…
O Dell Duke sai do carro e traz a minha mala pelo passeio.  

A Mai vem mesmo atrás dele. O Quang-ha não sai do lugar.
O outro agente, um homem mais jovem, aproxima-se e põe-se 

ao lado da colega. Mas nenhum dos dois fala.
Apenas silêncio.
Um horrível silêncio.
É então que os dois agentes voltam a sua atenção para o Dell. 

Ambos parecem ansiosos. A agente consegue por fim dizer:
— E o senhor é...?
O Dell aclara a garganta. Subitamente parece que está a suar 

dos pés à cabeça. Mal consegue falar.
— Chamo-me Dell D-D-Duke. Sou o p-p-psicólogo escolar 

deste distrito. Ando a orientar dois destes m-m-miúdos. Estava a 
le-le-levá-los para casa.

Vejo que ambos os agentes ficam imediatamente aliviados.
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A agente começa a acenar com a cabeça, mostrando apoio e 
quase entusiasmo quando diz:

— Psicólogo? Então ela já sabe?
Encontro força suficiente para perguntar:
— Já sei o quê?
Mas nenhum dos agentes olha para mim. Agora estão concen-

trados no Dell.
— Podemos dar-lhe uma palavrinha?
Vejo a mão suada do Dell soltar a pega preta de vinil da mala,  

e ele segue os agentes para longe de onde estou, afastando-se do 
carro-patrulha, na direção do alcatrão escaldante.

Ali parados, juntaram-se de costas para mim, de modo que me 
pareciam, iluminados pelo sol baixo do fim da tarde, um monstro 
maléfico de três cabeças.

E é o que eles são, porque as suas vozes, apesar de abafadas, 
ainda são audíveis.

Ouço claramente três palavras:
— Houve um acidente.
E, a seguir, através de sussurros descubro que as duas pessoas 

que mais amo no mundo se foram para sempre.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Não.
Preciso de recuar.
Quero voltar atrás.
Alguém quer vir comigo?
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capítulo 2

Há dois meses

 

E
stou prestes a entrar numa nova escola.

Sou filha única.
Sou adotada.

E sou diferente.
No sentido de «estranha».
Mas sei disso, o que atenua a coisa. Pelo menos para mim.
É possível ser-se amado em demasia?
Os
Meus
Pais
AMAM-ME
Mesmo
De
Verdade.
Julgo que esperar muito tempo por uma coisa torna-a mais 

gratificante.
A correlação entre expetativa e realização do desejo poderia 

certamente ser explicada através de alguma fórmula matemática.
Mas estou a desviar-me do ponto, o que é um dos meus proble-

mas e a razão pela qual, apesar de ser uma pensadora, nunca sou  
a queridinha dos professores.

Nunca.
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A partir de agora vou ater-me aos factos.
A minha mãe tentou engravidar durante sete anos.
Parece muito tempo de esforço, uma vez que a definição clínica 

de «infertilidade» é: «12 meses de união física nos momentos opor-
tunos mas sem obtenção de resultados.»

E, apesar de eu ser apaixonada por tudo o que se relacione 
com medicina, imaginá-los a fazê-lo, especialmente com qualquer 
espécie de regularidade e entusiasmo, deixa-me enjoada (cuja 
definição científica é: «uma sensação desagradável no abdómen»).

Durante aquele período, foram duas as vezes em que a minha 
mãe fez chichi numa varinha de plástico e obteve do instrumento 
de diagnóstico a cor azul.

Mas dessas duas vezes não conseguiu manter o feto. (Como 
esta palavra é onomatopeica! Feto. Incrível.)

Não conseguiu cozer o bolo.
E foi assim que eu surgi na história.
No sétimo dia do sétimo mês (não admira que eu adore esse 

número), os meus novos pais viajaram para norte, em direção a um 
hospital que ficava a 257 quilómetros da casa deles, onde me deram 
o nome de uma árvore de clima frio2 e assim mudaram o mundo.

Ou, pelo menos, o nosso mundo.
Um momento. Talvez não fossem 257 quilómetros, mas é como 

preciso de pensar nisso. (2 + 5 = 7. E «257» é um número primo. 
Superespecial. Existe ordem no meu universo.)

De volta ao dia da adoção. Como o meu pai costuma contar, 
não chorei uma única vez, ao contrário da minha mãe, que o fez 
durante todo o percurso da autoestrada até à saída 17B.

A minha mãe chora quando fica feliz. Quando está triste, limita- 
-se a permanecer em silêncio.

2 «Willow» significa «salgueiro». [N. do T.]
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Julgo que o circuito emocional dela funciona ao contrário neste 
aspeto. Conseguimos lidar com isso porque na maior parte do tem- 
po ela está sorridente. Muito.

Quando os meus dois novos pais finalmente chegaram à nossa 
vivenda de estuque, situada numa urbanização na extremidade de 
San Joaquin Valley, ambos estavam de rastos.

E a nossa aventura familiar mal tinha começado.

Penso que é importante ter imagens mentais das coisas. Mesmo 
que sejam falsas. E quase sempre o são.

Se pudessem ver-me, haveriam de dizer que não me encaixo 
numa categoria étnica facilmente identificável.

Sou aquilo a que se chama «pessoa de cor».
E os meus pais não.
São duas das pessoas mais brancas do mundo (sem exageros).
São tão brancos que chegam quase a ser azuis. Não, não têm 

problemas circulatórios; só não têm muitos pigmentos.
A minha mãe tem cabelo fino e vermelho e olhos azuis muito, 

muito, muito claros. Tão claros que quase parecem cinzentos. Mas 
não são.

O meu pai é alto e quase careca. Tem dermatite seborreica, o 
que significa que a pele dele parece estar constantemente irritada.

Isto conduziu-me a bastante observação e investigação, mas 
para ele não é brincadeira nenhuma.

Se agora estão a imaginar este trio em conjunto, quero que 
saibam que, apesar de não me aparentar nada com os meus pais, 
como que parecemos ser naturalmente uma família.

Pelo menos é o que eu acho.
E é isso o que verdadeiramente importa.

***
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Além do número sete, tenho mais duas grandes obsessões. 
Doenças. E plantas.

Por «doenças» refiro-me a doenças humanas.
Claro que me autoestudo. Mas as minhas doenças nunca foram 

graves ou mortais.
Observo e tiro notas a respeito dos meus pais, mas eles não me 

deixam fazer-lhes grandes diagnósticos.
A única coisa que me faz sair regularmente de casa (sem contar  

com as idas ao campo de trabalhos forçados conhecido como «es- 
cola», além das viagens semanais à biblioteca municipal) é a von-
tade de observar as doenças da população em geral.

Seria sempre a minha primeira escolha ficar sentada várias 
horas por dia num hospital, mas parece que os funcionários não 
gostam muito disso.

Mesmo que se esteja acampada numa sala de espera a fingir 
que se está a ler um livro.

Por isso, vou ao centro comercial da zona, o qual, felizmente, 
tem a sua quota-parte de doenças.

Mas não compro nada.
Guardo desde pequena notas de campo e fichas de diagnóstico.
Atraem-me particularmente as doenças de pele, que só foto-

grafo se o paciente (ou um dos meus pais) não estiver a ver.

A minha segunda paixão: plantas.
Elas vivem, crescem, reproduzem-se e remexem-se continua-

mente no chão à nossa volta.
Aceitamos isso sem sequer nos apercebermos.
Abram os olhos, pessoal.
Isto é incrível.
Se as plantas emitissem sons, todos seriam diferentes. Mas elas 

comunicam através das suas cores, formas, tamanhos e texturas.
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Elas não miam, ladram ou chilreiam.
Achamos que não têm olhos, mas elas veem o ângulo do sol 

e a altura da lua. Não se limitam a sentir o vento; elas mudam de 
posição em função dele.

Antes que pensem que sou louca (o que é sempre uma possibi-
lidade), olhem lá para fora.

Neste preciso momento.
Espero que a vista não seja a de um parque de estacionamento 

ou prédio.
Imagino que estejam a ver uma árvore alta de folhas delica-

das. A observar erva a oscilar num prado enorme. Ervas daninhas 
a crescerem numa brecha do passeio algures mais além. Estamos 
cercados.

Peço-vos que prestem atenção com um olhar novo e que vejam 
tudo isto como estando Vivo.

Com um «V» maiúsculo.

A minha cidade, tal como muitas outras do Vale Central da 
Califórnia, tem um clima desértico e é plana, seca e muito quente 
durante mais de metade do ano.

Já que nunca vivi noutro sítio, meses inteiros com dias de 38 
graus ao sol parecem-me algo normal.

A isso nós chamamos verão.
Apesar do calor, não há como escapar ao facto de a luz solar e 

o solo fértil tornarem esta região ideal para cultivar coisas quando 
se junta água à equação.

E foi o que eu fiz.
Por isso, onde antes em nossa casa havia um retângulo de relva, 

agora há uma parede de 12 metros de altura de bambus-gigantes.
Cultivo citrinos (laranjas, toranjas e limas) junto à horta de que 

cuido durante todo o ano.
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Cultivo várias espécies de videira, flores anuais e perenes, bem 
como, numa área reduzida, plantas tropicais.

Conhecer-me é conhecer o meu jardim.
É o meu santuário.

É um pouco trágico o facto de não conseguirmos lembrar-nos 
dos nossos primeiros dias de vida.

Sinto que é como se essas memórias pudessem conter a chave 
da pergunta «quem sou eu?».

Sobre que foi o meu primeiro pesadelo?
Como foi verdadeiramente dar o primeiro passo?
Qual foi o processo de decisão, quando chegou a altura de  

deixar de usar fraldas?
Tenho algumas memórias da pré-infância, mas a minha pri-

meira lembrança estruturada refere-se ao infantário — por mais 
que me tenha esforçado por esquecer a experiência.

Os meus pais disseram que ia ser incrivelmente divertido.
Não foi.
O infantário ficava a apenas alguns quarteirões de distância 

de nossa casa, e foi ali que cometi pela primeira vez o crime de pôr  
o sistema em causa.

A educadora, a Sra. King, tinha acabado de ler um famoso 
livro ilustrado. Continha os traços distintivos de grande parte da 
literatura pré-escolar: repetições, alguns tipos de rimas aborreci-
das e descaradas mentiras científicas.

Lembro-me de a Sra. King perguntar à turma:
— Como é que este livro vos faz sentir?
A resposta mais adequada, naquilo que lhe dizia respeito, era 

«cansada», pois a educadora excessivamente animada forçou-nos  
a deitarmo-nos em tapetes de borracha pegajosos durante 20 mi- 
nutos depois da «leitura da hora de almoço».
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Metade da turma costumava adormecer profundamente.
Recordo-me com clareza de um rapaz chamado Miles fazer 

duas vezes chichi nas calças, e, com a exceção de um miúdo cha-
mado Garrison (que, estou certa, tinha alguma espécie de sín-
drome das pernas inquietas), toda a gente na sala parecia apreciar 
a pausa que decorria na horizontal.

Onde é que aqueles miúdos tinham a cabeça?
Naquela primeira semana, enquanto os meus colegas passa-

vam pelas brasas, eu preocupava-me de forma obsessiva com o 
grau de limpeza daquele chão de linóleo.

Ainda consigo ouvir a Sra. King, toda direita e com a sua voz 
estridente a ecoar:

— Como é que este livro vos faz sentir?
Então bocejou algumas vezes de forma exagerada.
Lembro-me de olhar à volta para os meus colegas e pensar: 

Será que um de vocês, não me importa quem, pode gritar a palavra «can-
sado»?

Eu não havia balbuciado uma única sílaba nos meus cinco dias 
ali, e não tinha qualquer intenção de o fazer.

Mas, depois de vários dias a ouvir mais mentiras da boca de um  
adulto do que aquelas a que havia sido exposta durante toda a mi- 
nha vida — tudo, desde como havia fadas a limpar a sala de aulas 
durante a noite até explicações lunáticas para kits de primeiros- 
-socorros —, cheguei a uma espécie de ponto de ebulição.

Por isso, quando a educadora se dirigiu diretamente para mim 
(«Willow, como é que este livro te faz sentir?»), tive de dizer a ver-
dade:

— Faz-me sentir mesmo muito mal. A lua não consegue ouvir 
ninguém desejar-lhe boa-noite, pois fica a 380 mil quilómetros de 
distância daqui. E os coelhos não vivem em casas. Além disso, não 
me parece que as ilustrações sejam muito interessantes.
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Mordi o lábio inferior e senti nesse momento o sabor metálico 
do sangue.

— Mas, sinceramente, ouvi-la ler um livro faz-me sentir mal 
sobretudo porque sei que isso significa que depois nos vai obri- 
gar a deitarmo-nos no chão e os germes que há nele podem pro-
vocar doenças. Existe uma coisa chamada salmonela que é muito 
perigosa. Especialmente para as crianças.

Naquela tarde, aprendi a palavra «anormal», pois foi aquilo 
que as outras crianças me chamaram.

Quando a minha mãe foi buscar-me, deu comigo a chorar 
atrás do contentor do lixo que havia no pátio.

Fui levada naquele mesmo outono a uma consulta com uma 
psicóloga educacional, que me fez uma avaliação. Enviou depois 
uma carta aos meus pais.

Eu li-a.
Dizia que eu era «sobredotada».
Eram as outras pessoas «subdotadas»?
Ou «medianamente dotadas»?
Ou só «dotadas»? É possível que todos estes rótulos sejam mal-

dições. A menos que surjam em produtos de limpeza.
Porque, na minha opinião, não é uma grande ideia ver as pes-

soas como uma única coisa.
Cada um de nós tem vários ingredientes que nos tornam sem-

pre uma criação única.
Todos somos caldeiradas genéticas imperfeitas.
De acordo com a psicóloga, a Dra. Grace V. Mirman, o grande 

desafio dos pais de alguém «sobredotado» era encontrar formas de 
manter a criança interessada e estimulada.

Mas penso que ela estava enganada.
Quase tudo me interessa.
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Posso interessar-me pelo arco descrito pela água num sistema 
de rega. Posso ficar a olhar por um microscópio durante um lon-
guíssimo período de tempo.

O grande desafio dos meus pais haveria de ser encontrar ami-
gos que conseguissem aturar uma pessoa assim.

Tudo isto conduz ao nosso jardim.
A minha mãe e o meu pai disseram que estavam a tentar enri-

quecer a minha vida. Mas acho que uma coisa era óbvia desde o 
início:

As plantas não conseguem responder.
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capítulo 3

E
m família, dedicámo-nos a cultivar coisas. Tenho fotografias 
das primeiras viagens que fizemos para comprar sementes e 
escolher plantas jovens. Nelas, pareço loucamente excitada.

Não tardei a adotar um fato de jardinagem.
Foi sempre o mesmo ao longo dos anos.
Poder-se-ia dizer que era o meu uniforme.
Quase sempre usava uma camisa caqui e um chapéu vermelho 

para me proteger do sol. (O vermelho é a minha cor preferida, pois 
é muito importante no reino vegetal.)

Tinha calças caqui com joelheiras. E botas de couro com cor-
dões.

Este conjunto foi escolhido por razões práticas.
O meu cabelo encaracolado comprido e rebelde era puxado 

para trás e preso com algum tipo de gancho. Usava uma lupa 
(como os idosos) para observações mais cuidadosas.

No meu jardim, assim vestida, determinei (por meio de análi-
ses químicas feitas aos sete anos) que as manchas castanhas que 
surgiam nos móveis do pátio das traseiras eram cocó de abelha.

Fiquei espantada por não haver mais pessoas que já o tivessem 
descoberto.

***
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Num mundo ideal, eu teria passado 24 horas por dia a condu-
zir investigações.

Mas o descanso tem uma importância crucial no desenvolvi-
mento dos mais jovens.

Calculei com exatidão os meus biorritmos e verifiquei que  
precisava de 7 horas e 47 minutos de descanso por noite.

Não só porque vivia obcecada com o número sete.
O que não era mentira.
Mas também porque era assim que os meus ritmos circadia-

nos estavam regulados. Era uma questão química.
Não é tudo uma questão química?

Disseram-me que pensava demasiado.
Talvez por causa disso, não me estava a sair muito bem na 

escola e nunca tinha tido muitos amigos.
Mas o meu jardim era uma janela para outros aspetos da con-

vivência.
Quando tinha oito anos, um bando de periquitos-de-asa-azul 

mudou-se para a palmeira-rabo-de-peixe junto à vedação de 
madeira das traseiras.

Um casal construiu um ninho e eu pude assistir ao nascimento 
de periquitos bebés.

Cada uma daquelas avezinhas tinha um chilreio que lhe era 
próprio.

Estou certa de que só eu e o periquito fêmea sabíamos disto.
Quando o mais pequeno dos bebés foi empurrado do ninho, 

salvei a criaturinha e chamei-lhe Caído.
Alimentando-o cuidadosamente com a mão, o que no início 

tinha de acontecer a toda a hora, acabei por me tornar mãe dele.
Quando o Caído se tornou suficientemente forte para voar, 

reintegrei-o no seu bando.
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Foi incrivelmente gratificante.
Mas também doloroso.
Diz-me a experiência que a gratificação e a dor costumam 

andar de mãos dadas.

Na Escola Primária Rose, tive uma verdadeira companhia.
Chamava-se Margaret Z. Buckle.
Ela inventou o «Z» porque só tinha um nome e sobrenome e se 

importava muito com a sua individualidade.
Mas a Margaret (nunca lhe chamem Peggy) mudou-se no verão 

que se seguiu ao fim do 4.º ano. A mãe dela é engenheira de pe- 
tróleo e foi transferida para o Canadá.

Apesar da distância, pensei que eu e a Margaret continuaría-
mos muito próximas.

E, de início, assim foi.
Mas talvez as pessoas sejam muito mais abertas no Canadá, 

e em Bakersfield éramos só nós as duas contra o resto do mundo.
Lá em cima ela passou a ter uma série de amigos.
Agora, nas raras vezes em que escrevemos uma à outra, ela 

menciona coisas como uma nova camisola que comprou. Ou uma 
banda de que gosta.

Não quer falar sobre quiropterofilia, que é a polinização das 
plantas realizada por morcegos.

Ela evoluiu.
Quem a pode censurar?

Com a Margaret no Canadá, esperei que a Escola Preparatória 
de Sequoia me abrisse novas perspetivas de amizade.

As coisas não se encaminharam nesse sentido.
Sou baixa para a minha idade, mas estava muito expectante 

face à hipótese de me tornar membro dos «Gigantes de Sequoia».
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Só o facto de aquele sítio ter uma árvore como mascote parecia 
bastante promissor.

A escola ficava do outro lado da cidade e devia oferecer- 
-me uma nova vida, uma vez que todos os miúdos da minha escola 
primária tinham ido para Emerson.

Os meus pais obtiveram uma autorização especial das entida-
des competentes para me inscrever naquela escola.

A minha mãe e o meu pai acreditavam que eu nunca tinha en- 
contrado um professor que me compreendesse verdadeiramente. 
Mas julgo que era mais correto dizer que eu nunca compreendi 
nenhum dos meus professores.

Existe uma diferença.
Pouco antes de as aulas começarem naquele outono, a ansie-

dade que eu sentia era igual àquela que antecedia o desabro- 
char da minha Amorphophallus paeoniifolius.

Passei por um período de cultivo obsessivo de flores-cadáver 
raras.

Aquilo que me atraía de início era o seu desabrochar estra- 
nho.

As pétalas vermelho-arroxeadas lembram tiras de veludo que 
poderiam revestir um caixão. E o estigma amarelado, comprido e 
hostil existente no seu centro é como o dedo de um idoso com icte-
rícia.

Mas a reputação desta planta deve-se ao seu cheiro. Porque, 
quando ela desabrocha, é como se um cadáver tivesse emergido 
do solo.

O cheiro é simplesmente, indescritivelmente, repugnante.  
Ou seja, é mesmo necessária uma certa habituação.

Nenhum animal quer aproximar-se, e muito menos trincar 
aquelas folhas exóticas e nauseabundas cor de vinho.

É um antiperfume.
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Eu acreditava que a escola preparatória ia mudar a minha 
vida. Via-me como uma planta rara, preparada para revelar péta-
las ocultas.

Mas, acima de tudo, esperava sinceramente que não fosse 
empestá-la.

Tentei integrar-me.
Pus-me a investigar os adolescentes, o que foi interessante, já 

que estava prestes a tornar-me uma.
Li sobre as suas práticas de condução, as fugas de casa e as 

taxas de desistência escolar. E fiquei chocada.
Mas nenhum dos resultados esclareceu o meu verdadeiro 

tema de interesse:
A amizade entre adolescentes.
A acreditar nos meios de comunicação social, os adolescen- 

tes estão demasiado ocupados a infringir a lei e a tentar matar- 
-se e às pessoas ao seu redor para estabelecer quaisquer ligações 
afetivas.

A menos, claro está, que essas ligações resultem numa gra- 
videz.

Na minha bibliografia havia muita informação acerca disso.

Imediatamente antes de as aulas começarem, fui submetida a 
um exame físico.

Correu muito, muito, muito melhor do que eu esperava, pois, 
pela primeira vez, tinha um verdadeiro problema clínico.

Havia 12 longos anos que esperava por aquilo.
Estava a precisar de usar óculos.
Sim, o valor da correção era mínimo.
E, sim, poderia ter sido causado em parte por esforço ocular 

(aparentemente, fixo o olhar durante demasiado tempo em algo 
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mesmo à minha frente, como um livro ou um ecrã de computador, 
e não o foco vezes suficientes ao longe para o descansar).

Então, congratulei-me por essa vitória, já que andava a desejar 
alguma espécie de miopia, e agora a tinha finalmente.

Depois do exame, fomos a um oftalmologista e escolhi uns ócu-
los. Senti-me atraída por armações que lembravam as do Gandhi.

Eram redondas, metálicas e bastante «antiquadas», segundo  
a mulher que assegurava aquela parte do processo.

Eram os óculos perfeitos. Porque com eles eu ia entrar num 
admirável mundo novo em paz.

Uma semana antes do primeiro dia de aulas, assumi outra 
decisão importante.

Estávamos a tomar o pequeno-almoço. Engoli uma grande 
garfada do meu Desjejum Saudável, que consiste em folhas de 
beterraba com sementes de linhaça (ambas de cultivo caseiro),  
e afirmei:

— Já decidi o que vou vestir no meu primeiro dia de aulas na 
escola preparatória.

O meu pai estava junto à bancada da cozinha, comendo furti-
vamente um donut. Fiz o que pude para manter aquela gente afas-
tada de comida de plástico, mas eles esforçavam-se por esconder 
os seus hábitos alimentares.

Ele engoliu rapidamente um pedaço da sua gordura com sabor 
a caramelo e perguntou:

— E o que vais usar?
Fiquei agradada.
— Vou usar o meu fato de jardinagem.
O meu pai deve ter dado uma trica exagerada, pois pareceu 

que o donut de caramelo lhe ficou preso na garganta. Lá conse- 
guiu dizer:
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— Tens a certeza?
Claro que eu tinha a certeza. Mas mantive-me serena.
— Tenho. Mas não vou levar binóculos ao pescoço... se é isso  

o que te preocupa.
A minha mãe, que até àquele momento estava a esvaziar a 

máquina de lavar loiça, voltou-se. Vi o seu ar. Parecia angustiada. 
Como se tivesse acabado de tratar de uma pilha enorme de loiça 
suja, o que não seria a primeira vez.

O seu rosto tornou a ficar sereno antes de ela dizer:
— Que ideia tão interessante, querida. Mas estava aqui a pen-

sar… Será que as pessoas vão perceber? Talvez seja melhor usar 
uma cor mais viva. Algo vermelho. Tu adoras vermelho.

Eles não perceberam.
O meu primeiro dia na escola preparatória era uma oportuni-

dade de me apresentar. Eu precisava de transmitir ao grupo uma 
noção da minha identidade, enquanto mantinha ocultos alguns 
dos elementos básicos da minha personalidade.

Não consegui evitar explicar:
— Quero passar uma mensagem sobre a minha dedicação ao 

mundo natural.
Vi-os trocar olhares fugazes.
O meu pai tinha cobertura de caramelo nos dentes da frente, 

mas eu não ia avisá-lo, especialmente depois de ele dizer:
— Claro. Tens toda a razão.
Olhei para baixo para a minha tigela. Comecei a contar as 

sementes de linhaça de sete em sete.
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É uma técnica de evasão.

Na tarde seguinte, surgiu-me em cima da cama um exemplar 
da revista Teen Vogue.

Naquela época do ano, todo aquele género de publicações tra-
tava do tema do regresso às aulas.

Na capa, uma adolescente com cabelo cor de banana exibia 
o sorriso mais aberto que eu alguma vez tinha visto. O destaque 
dizia:

SERÁ QUE A TUA ROUPA REFLETE AQUILO QUE DESEJAS?

Ninguém assumiu a responsabilidade de ter posto aquilo ali.
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capítulo 4

O
s meus pais fizeram mais algumas sugestões estranhas antes 
de as aulas começarem.

Convenci-me de que ambos tinham tido um trauma 
na adolescência.

Naquela primeira manhã numa escola completamente nova, 
preparei a minha mala de rodinhas vermelha (destinada a viagens 
de negócios frequentes, mas comprada para transportar os meus 
livros e outros materiais) e saímos de casa em direção ao carro.

Tanto o meu pai quanto a minha mãe insistiram em levar-
-me. Mas nenhum dos dois, por vontade minha, haveria de entrar 
comigo na escola.

Eu tinha estudado os planos de cada andar dos edifícios e me- 
morizara tudo: desde o pé-direito, passando pelas saídas de emer-
gência, até à localização das tomadas.

Estava pré-inscrita em Inglês, Matemática, Espanhol, Educa-
ção Física, Estudos Sociais e Ciências.

Com a exceção da Educação Física, já sabia muito sobre aque-
las disciplinas.

Calculara quanto tempo me seria necessário para percorrer  
os corredores, assim como os metros cúbicos dos armários de arru-
mação.

Era capaz de recitar todo o manual do estudante daquela escola.
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Quando o carro começou a andar, eu estava ansiosa, mas de 
uma coisa tinha a certeza:

Sentia-me pronta para a escola preparatória.

Estava enganada.
Aquilo era tão barulhento.
As raparigas guinchavam e os rapazes atacavam-se mutua-

mente.
Pelo menos foi o que me pareceu.
Odiei ter de tirar o meu panamá vermelho.
Era a minha cor característica, mas, afinal, o chapéu servia 

para me proteger do sol.
Só tinha dado quatro passos na direção da multidão quando 

uma rapariga se aproximou.
Pôs-se mesmo à minha frente e disse:
— A sanita do segundo cubículo está avariada. Está um nojo.
Moveu o braço na direção de mais carnívoros e desapareceu.
Levei alguns segundos a assimilar aquilo.
Estaria ela a dar-me alguma informação preventiva?
Vi-a a falar com duas raparigas junto a uma fileira de cacifos  

e a sua veemência não era a mesma.
Observei o magote de gente e vi um homem franzino de cabelo 

escuro a arrastar um carrinho de transporte. Estava cheio de ins-
trumentos de limpeza. Trazia duas esfregonas presas.

Fitei-o e percebi que eu e ele estávamos vestidos de forma 
semelhante.

Mas ele estava a puxar um carrinho de limpeza, não uma mala 
com rodinhas que podem dar voltas de 360 gaus.

E então tive um pensamento perturbador: era possível que 
aquela rapariga achasse que eu era uma espécie de funcionário  
de manutenção.

De Sete em Sete 320pp.indd   31 02/09/16   16:54



32

***

Aguentei menos de três horas.
Aquele lugar deixou-me gravemente maldisposta. Por razões 

de saúde e de segurança, fui à secretaria e insisti que me deixas-
sem telefonar para casa.

Pus-me à espera à beira do passeio, e só a visão do carro da mi- 
nha mãe ao longe fez com que conseguisse respirar melhor.

Quando entrei no carro, a minha mãe disse imediatamente:
— Os primeiros dias são sempre difíceis.
Se eu fosse do tipo de pessoa que chora, estou certa de que  

o teria feito, mas isso não faz parte da minha personalidade.  
Quase nunca choro. Em vez disso, assenti com a cabeça e olhei 
pela janela.

É assim que desapareço dentro de mim própria.
Quando chegámos, passei o resto da tarde no meu jardim.
Não lavrei a terra, não arranquei ervas daninhas dos canteiros 

e não fiz quaisquer enxertos. Sentei-me à sombra e fiquei a ouvir  
o meu audiocurso de japonês.

Naquela noite, dei por mim a olhar para o céu pela janela e a 
contar de sete em sete até atingir um novo recorde.

Tentei suportar aquilo.
Mas o que eu já sabia e aquilo que estavam a tentar ensinar- 

-me não tinham nada a ver.
Enquanto os meus professores se debatiam com as dificulda-

des da matéria, eu ficava sentada ao fundo da sala, incrivelmente 
aborrecida. Eu sabia tudo aquilo, pelo que me pus a estudar os 
outros alunos.

Cheguei a algumas conclusões relativamente à minha expe-
riência na escola preparatória:
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O vestuário era muito importante.
No que me diz respeito, se o mundo fosse um sítio perfeito, 

toda a gente usaria batas de laboratório em locais de aprendiza-
gem, mas claro que não era isso o que ali se passava.

O adolescente médio estava disposto a usar vestuário bastante 
desconfortável.

Do meu ponto de vista, quanto mais velho se fica, mais se gosta 
da palavra «conforto».

É por esse motivo que os idosos usam calças com cintura de 
elástico. Se é que chegam a usar calças de todo. Isto pode explicar 
a razão de os avós adorarem oferecer aos netos pijamas e roupões.

As roupas usadas pelos meus colegas eram, na minha opinião, 
ou excessivamente  apertadas ou demasiado largas.

Aparentemente, usar algo que servisse não era aceitável.
Os cortes de cabelo e os acessórios eram cruciais.
A cor preta era muito popular.
Alguns dos alunos esforçavam-se muito por chamar a atenção.
Outros esforçavam-se com a mesma intensidade para não dar 

nas vistas.
A música era uma espécie de religião.
Parecia aproximar as pessoas, mas também separá-las. Iden-

tificava um grupo e, segundo me pareceu, ditava formas de com-
portamento.

As interações entre machos e fêmeas eram variadas, intensas  
e altamente imprevisíveis.

Havia mais contacto físico do que julguei que pudesse haver.
Alguns alunos não tinham qualquer espécie de inibição.
Não se atribuía importância à alimentação.
Mais de metade dos rapazes ainda não compreendia a palavra 

«desodorizante».
E usava-se demasiado a palavra «espetacular».
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***

Tinham passado apenas sete dias desde que começara a minha 
mais recente contrariedade educacional quando, ao entrar na aula 
de Inglês, dei com a Sra. Kleinsasser a fazer um anúncio:

— Esta manhã, toda a gente vai ser submetida a um teste es- 
tandardizado que todos os alunos do Estado da Califórnia terão 
de fazer. Nas vossas secretárias vão encontrar um enunciado e  
um lápis n.º 2. Só podem abrir os enunciados quando eu auto- 
rizar.

Então, a Sra. Kleinsasser indicou que estava pronta e acionou 
um cronómetro.

E, subitamente, decidi concentrar-me.
Peguei no lápis e comecei a assinalar as respostas às perguntas 

de escolha múltipla.
Depois de 17 minutos e 47 segundos, levantei-me, fui até à se- 

cretária da professora e entreguei-lhe a folha de respostas e o 
enunciado.

Esgueirei-me pela porta e pensei que era possível ter ouvido 
toda a turma a sussurrar.

Acertei em tudo.
Uma semana mais tarde, entrei na sala da Sra. Kleinsasser, que 

me esperava. Ela disse:
— Willow Chance. A diretora Rudin quer falar contigo.
Ao ouvir isto, os meus colegas começaram a zumbir como abe-

lhas cheias de pólen.
Dirigi-me à porta, mas, no último segundo, voltei-me.
Deve ter sido óbvio que eu queria dizer alguma coisa, pois toda 

a gente se calou quando observei os meus colegas.
Finalmente, encontrei a voz e disse:
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— A flor-cadáver humana desabrochou.
Tenho quase a certeza de que ninguém percebeu.

Sentei-me no gabinete da diretora Rudin, que era muito menos 
impressionante do que eu esperava.

A ansiosa mulher inclinou-se sobre a secretária e franziu o so- 
brolho, dando à testa um estranho padrão de linhas angulosas que 
se cruzavam.

Eu estava certa de que, se olhasse durante tempo suficiente, 
haveria de encontrar uma teoria matemática na testa daquela 
mulher.

Mas as linhas desapareceram antes de lhe poder descortinar  
a dinâmica, e a diretora disse:

— Willow, sabes por que motivo estás aqui?
Tomei a decisão de não responder, esperando que isso pudesse 

fazer com que a sua testa voltasse a enrugar-se.
A responsável pela escola não piscava enquanto me fitava.
— Usaste cábulas.
Ouvi-me a responder:
— Não usei cábulas em coisa nenhuma.
A diretora Rudin exalou.
— O teu dossiê diz que há muitos anos te reconheceram gran-

des aptidões. Os teus professores relatam que não têm qualquer 
prova disso. Em todo o Estado, mais ninguém teve a nota máxima 
no teste.

Senti a minha cara a ficar quente. Retorqui:
— A sério?
No entanto, o que queria fazer era gritar:
«O seu cotovelo esquerdo exibe o quinto tipo de psoríase: uma 

doença eritrodérmica caracterizada por vermelhidão intensa sob a 
forma de grandes manchas. Tendo em vista o alívio dos sintomas, 
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eu recomendaria a aplicação de uma pomada de cortisona a 2,5 %  
combinada com uma exposição à luz solar em doses controladas —  
para evitar queimaduras, obviamente.»

Mas não o fiz.
A minha interação com a autoridade era muito reduzida. E a mi- 

nha experiência enquanto médica profissional era nula.
Por isso, não me defendi.
Limitei-me a fechar-me em copas.

O que se seguiu foi um interrogatório unilateral que durou  
47 minutos.

A diretora, incapaz de provar o embuste mas certa de que ele 
ocorrera, deixou-me finalmente sair.

Mas não sem antes expressar um pedido formal para que eu 
consultasse um psicólogo comportamental na sede da Câmara.

Era para ali que os miúdos verdadeiramente problemáticos 
eram enviados.

O nome do meu psicólogo era Dell Duke.
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capítulo 5

Dell Duke
Um ignorante dispara sobre  
a coisa errada — e acerta.

D
ell Duke não conseguia acreditar que a vida o tinha afinal 
feito acabar por ir parar àquela comunidade agrícola em 
crescimento.

Ele havia sonhado com coisas muito maiores.
«Delwood» era o sobrenome da sua mãe, e quando nasceu 

deram-lhe o fardo de o carregar como nome próprio. Mas, feliz-
mente, nunca ninguém lhe chamou Delwood.

Desde sempre foi «Dell».
Podia odiar o nome próprio, mas tinha algum orgulho no so- 

brenome «Duke».
Só alguns familiares sabiam que, duas gerações antes, o sobre-

nome era «Doufinakas», mas, no que dizia respeito a Dell, o seu 
antepassado grego George fizera o mais acertado.

Dell dava a entender a toda a gente que a família dele tinha 
estado envolvida na criação de uma universidade. E que, em deter-
minada altura, haviam feito parte da realeza.

Desde cedo que Dell Duke quis tornar-se médico, já que gos-
tava de programas de televisão com pessoas heroicas a salvar vidas 
todas as semanas, ao mesmo tempo que exibiam dentes perfeitos 
e excelentes penteados.

Além disso, «Dr. Dell Duke» soava bem. Tinha três DD. O que 
era melhor do que dois.
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Por isso, Dell estudou Biologia na faculdade, o que não correu 
bem porque ele não era capaz de reter factos.

Eles deslocavam-se, mexiam-se e rapidamente se evaporavam 
da sua mente consciente.

E, se iam enterrar-se algures no subconsciente dele, Dell não 
tinha acesso a essa área.

Assim, no segundo semestre do primeiro ano, ele mudou de 
curso pela quarta vez, trocando as ciências exatas pelas ciências 
humanas.

Dell acabou por se formar em Psicologia após seis anos e meio.
Então, depois de uma aturada busca, Dell conseguiu um em- 

prego num centro de dia, onde passou a trabalhar como gestor de 
atividades.

Mas foi despedido apenas três meses depois.
Os idosos não gostavam dele. Faltava-lhe uma genuína com-

paixão e não tinha estômago para os problemas de saúde dos  
utentes. Foram várias as ocasiões em que foi visto a fugir em pânico 
da sala de atividades.

Dell tinha demasiado medo de trabalhar com reclusos, pelo 
que começou a contemplar o sistema de ensino público.

Passou a frequentar aulas em período pós-laboral e, após mais 
três anos, obteve um diploma de aconselhamento a adolescentes, 
o que o deixou mais perto de trabalhar na área da educação.

Mas não havia vagas disponíveis.
Dell enviou centenas de currículos e, depois de uns três anos 

a trabalhar como empregado de bar, carregando pilhas de copos 
sujos para máquinas de lavar loiça, finalmente acrescentou ao cur-
rículo uma falsa experiência de aconselhamento e foi brindado 
com uma oportunidade.

Bakersfield.
Em teoria, parecia incrível.
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O mapa indicava que ficava no sul da Califórnia. Dell imagi-
nou uma vida com pranchas de surf e grupos de pessoas bron- 
zeadas a comer tortilhas medianamente picantes na sua varanda 
de frente para o mar.

Mas o Vale Central tinha meses inteiros em que a temperatura 
chegava aos 38 graus. Era plano, seco e sem ligação ao mar.

Bakersfield não era Malibu.
Não era sequer Fresno.
Dell aceitou o cargo, arrumou os pertences no seu decrépito 

Ford e dirigiu-se para sul.
Não houve festa de despedida ao abandonar Walla Walla, em 

Washington, pois ninguém se importava com a sua partida.

Enquanto psicólogo escolar do distrito de Bakersfield, a tarefa 
de Dell era lidar com os casos mais difíceis.

E isso implicava os alunos problemáticos das escolas prepa-
ratórias, quase exclusivamente diagnosticados por questões de  
comportamento. Eram os miúdos que causavam sarilhos em quan-
tidade suficiente para que fossem tratados à distância.

Um dia típico de Dell consistia em ler dezenas de e-mails que 
recebia semanalmente dos diretores.

Alguns dos alunos eram sinalizados por se terem tornado fisi-
camente violentos. Eram miúdos que batiam noutros miúdos. Isto 
dava lugar a uma suspensão automática, se o incidente ocorresse 
dentro dos limites do estabelecimento de ensino.

Podia-se bater em alguém, desde que não fosse no bar ou no 
parque de estacionamento da escola.

Já o passeio era um sítio perfeitamente aceitável.
Outros casos envolviam absentismo.
Dell achava irónico que os miúdos que não iam à escola vis-

sem punida a sua falta com a ameaça de expulsão.
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Além dos alunos violentos e dos ausentes, havia os miúdos 
que consumiam drogas e aqueles que roubavam coisas.

Mas tais casos nunca chegavam às mãos de Dell. O sistema 
cuidava sozinho dos jovens criminosos. (Dell ficava ressentido por 
não ter a oportunidade de ficar frente a frente com os verdadei-
ros malfeitores, afinal esses tinham uma personalidade vincada  
e podiam ser bastante interessantes.)

Os restantes dos problemáticos eram enviados para o psi- 
cólogo.

Havia três terapeutas educacionais para lidar com todos os 
casos. Dell fora substituir Dickie Winkleman, que, depois de  
42 anos de serviço, se reformara. (Dell nunca chegou a conhecer 
Dickie, mas, segundo aquilo que ouviu dizer, o tipo era um homem 
desfeito quando finalmente abandonou o gabinete.)

Já que era o novato, Dell recebeu os miúdos que os outros dois 
psicólogos não queriam.

Do seu ponto de vista, Dell considerou que ficara com o pior 
do pior.

Mas não se importou, pois sabia que aqueles alunos não have-
riam de sair a correr e denunciar ao mundo o trabalho miserável 
que ele estava a fazer. Tais miúdos já se tinham posto contra o sis-
tema antes de ali chegarem.

Vitória!
Dell estava agora a caminho dos 40 anos e, apesar de não ser 

inteligente ou perspicaz, sabia que aquele emprego em Bakersfield 
haveria de ser determinante para o seu futuro.

Mas Dell, porém, sempre tivera problemas de organização. 
Não era capaz de deitar nada fora por não conseguir diferenciar o 
que era importante do que não tinha valor nenhum.

Além disso, gostava do conforto da posse: já que ele não per-
tencia a nada, pelo menos algo lhe pertencia.
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Quando vasculhou os velhos dossiês de Dickie Winkleman antes 
da informatização de todo o sistema, Dell descobriu que Dickie 
classificava os miúdos de acordo com categorias.

Parecia que o psicólogo tinha agrupado os alunos segundo três 
aspetos:

Nível de atividade
Paciência
Capacidade de concentração
O Dr. Winkleman possuía notas elaboradas e escrevia relató-

rios meticulosamente pormenorizados no seu esforço para quanti- 
ficar as capacidades e deficiências dos alunos.

Dell ficou impressionado — e horrorizado.
Estava fora de questão tentar imitar o que Winkleman fizera. 

Parecia ser demasiado trabalhoso.
Dell teria de inventar o seu próprio sistema para destrinçar  

as levas de alunos problemáticos.

Só precisou de três meses no cargo para estruturar o Sistema 
Dell Duke de Aconselhamento.

Distribuiu todos os miúdos que recebia — os ESTRANHOS — 
em quatro grupos.

Primeiro, havia os INADAPTADOS.
Depois, os EXCÊNTRICOS.
A seguir, havia os SOLITÁRIOS.
E, por fim, os ESQUISITOS.
Claro que Dell não lhes ia atribuir nenhuma espécie de clas-

sificação, mas de que servia um sistema de organização sem um 
método de diferenciação?

Os rótulos eram importantes. E revelavam-se muito eficazes. 
Era demasiado complicado pensar naqueles miúdos como indiví-
duos.
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Segundo o Sistema Dell Duke de Aconselhamento, os Inadap-
tados eram os miúdos excêntricos que não conseguiam evitar ves-
tir-se de forma diferente e comportar-se como um peixe fora de 
água.

Os Inadaptados não tinham qualquer dinâmica de poder.  
E alguns podiam ter sido deixados cair quando eram bebés. Esses 
Inadaptados, muito provavelmente, tentavam integrar-se, mas sem 
sucesso.

O grupo seguinte, os Excêntricos, diferenciava-se do dos Ina-
daptados porque os Excêntricos eram mais originais e, em geral, 
estavam na vanguarda.

Eles gostavam de ser diferentes. Os Excêntricos abrangiam 
os artistas e os músicos. Tinham uma tendência para se exibir e 
comer comida condimentada. Costumavam atrasar-se, usar peças 
de roupa cor de laranja e não ser bons com finanças.

Depois, havia os Solitários.
Este era o grupo dos independentes. Viam-se como contesta-

tários ou rebeldes.
Os Solitários eram frequentemente revoltados, ao passo que os 

Inadaptados eram calmos e conformados. E, enquanto estes últi-
mos faziam as próprias sandes, os Excêntricos iam almoçar fora.

Por fim, segundo a classificação que Dell fez dos «estranhos», 
havia os Esquisitos.

Os Esquisitos incluíam os zombies, aqueles miúdos de olhos 
vidrados que não reagiam por mais que uma pessoa se esforçasse 
por lhes provocar alguma emoção.

Os Esquisitos podiam mastigar o próprio cabelo gorduroso e 
fixar o olhar, sem piscar, numa mancha na carpete, enquanto um 
incêndio lavrava nas suas costas.

E os Esquisitos também roíam as unhas e gostavam de se 
arranhar. Tinham segredos e já não iam a tempo de aprender a ir  
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à casa de banho sozinhos. Em resumo, os Esquisitos eram sim- 
plesmente assim devido à sua imprevisibilidade. E, na opinião de 
Dell, podiam ser perigosos. O mais seguro era sempre deixar um 
Esquisito em paz.

Os dados estavam lançados.
Como os seus dossiês podiam ir parar às mãos de pessoas em 

sítios mais importantes do que o seu gabinete sem janela numa  
das metades de uma caravana convertida, situada nos terrenos 
dos serviços administrativos das escolas do distrito, Dell criou um 
código para o seu sistema único, ao qual chamou QGE, que signi-
ficava:

OS QUATRO GRUPOS DE ESTRANHOS.
O QGE incluía:
1 = INADAPTADOS
2 = EXCÊNTRICOS
3 = SOLITÁRIOS
4 = ESQUISITOS
Depois de muita reflexão, Dell também criou um código de 

cores.
Os INADAPTADOS eram amarelos.
Os EXCÊNTRICOS eram roxos.
Os SOLITÁRIOS eram verdes.
Os ESQUISITOS eram vermelhos.
Assim, Dell alterava a cor do tipo de letra nos ficheiros pes-

soais do seu computador para estabelecer uma correspondência 
cromática com esta classificação.

Isto permitia-lhe perceber em segundos aquilo com que estava 
a lidar.

O nome «Eddie Von Snodgrass» aparecia-lhe no ecrã e, antes 
mesmo de o miúdo agitado com um casaco demasiado grande 
se aproximar da cadeira, Dell sabia que podia disfarçadamente 
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navegar na Internet durante 42 minutos, tendo apenas de assentir 
com a cabeça de vez em quando.

Os Solitários não precisavam de muitas reações, pois gostavam 
de ficar absorvidos nos seus monólogos.

Por isso, enquanto Eddie V. divagava sobre o gosto químico dos 
refrigerantes em garrafas de plástico, Dell consultava um site que 
vendia bonecos de jogadores de beisebol de cabeça oscilante a pre-
ços muito apelativos.

E Dell nem gostava de bricabraque desportivo!
Porém, o Sistema Duke de Aconselhamento estava criado e a 

funcionar, mesmo que Dell não.
Isto porque, uma vez avaliado o miúdo, Dell podia preencher 

o impresso oficial em segundos, dando a todos os integrantes de 
uma dada categoria a mesma classificação.

Passaram-se meses. Dell manteve a cadência de miúdos.  
Os comboios cheios de Estranhos partiam e chegavam a horas.

No entanto, na tarde em que Willow Chance lhe apareceu no 
gabinete, toda a sua categorização foi posta em causa, como se 
tivessem atirado um garfo para as rodas dentadas de uma máquina 
antiquada.
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capítulo 6

S
entei-me no abafado gabinete/caravana e fitei o Sr. Dell 
Duke.

A sua cabeça era muito redonda. A maioria das cabe-
ças humanas não são redondas. Poucas, muito poucas, na verdade, 
têm uma verdadeira configuração esférica.

Mas aquele homem rechonchudo de barba que estava à sua 
frente, com as suas sobrancelhas espessas e olhos sorrateiros, era 
uma exceção.

Tinha um cabelo forte e encaracolado, além de uma pele rosada, 
pelo que me pareceu que devia ter alguma ascendência mediter-
rânica.

Interessava-me bastante a dieta dessa zona do planeta.
Inúmeros estudos mostram que a combinação de azeite, legu-

mes substanciais e queijo oriundo de leite de cabra, associada  
a quantidades adequadas de peixe e carne, promove o aumento  
da esperança média de vida.

Mas o Sr. Dell Duke não aparentava ser muito saudável.
Na minha opinião, não fazia exercício físico suficiente. Apercebi- 

-me de que, sob a sua camisa largueirona, se ocultava uma barriga 
volumosa.

E a gordura abdominal é muito mais perniciosa do que ter um 
rabo grande.
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Contudo, culturalmente, hoje em dia os homens de rabo grande 
são considerados menos desejáveis do que os barrigudos, o que é 
certamente um equívoco do ponto de vista da evolução.

Não me teria importado de lhe medir a tensão arterial.

Ele começou por dizer que não falaríamos sobre as minhas notas.
Mas não falava de outra coisa.
Passou muito tempo até eu dizer uma única palavra.
E isso fê-lo falar ainda mais.
Acerca de coisa nenhuma.
O seu pequeno gabinete era quente e abafado. Enquanto eu  

o observava, via que ele transpirava abundantemente.
Até a sua barba começava a parecer molhada.
Ele estava a ficar cada vez mais agitado. À medida que falava, 

surgiam-lhe bolhinhas de saliva nos cantos da boca.
Pareciam espuma branca.

O Sr. Duke tinha sobre a secretária um grande frasco de gomas.
Não me ofereceu nenhuma.
Não como guloseimas, mas não tinha dúvidas de que o mesmo 

não se passava com ele.
Pensei que ele tinha ali as gomas para dar a impressão de que 

as oferecia aos miúdos, mas, na verdade, nunca o fez, sem deixar 
de prosseguir o seu próprio festim.

Decidi calcular quantas gomas haveria naquele recipiente.
Volume de uma goma = h(pi) (d / 2) ̂  2 = 2 cm x 3 (1,5 cm / 2) ̂  2  

= 3,375 ou 27/8 centímetros cúbicos.
Mas as gomas não têm uma forma completamente cilíndrica. 

São irregulares.
Por isso, esta fórmula não era precisa.
Ter-me-ia sido mais divertido tentar contá-las de sete em sete.
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***

Eu não tinha relatado aos meus pais a minha conversa na es- 
cola com o diretor Psoríase.

Ou que teria de me encontrar com uma espécie de agente de 
liberdade condicional escolar chamado Dell Duke.

Não sei bem porquê.
Tinha sido ideia deles mudar-me de escola, e eu queria que 

eles pensassem que corria tudo bem.
Ou tão bem quanto possível.
Por isso, tornara-me oficialmente traiçoeira.
Não era agradável.
Os anos de escola preparatória deviam implicar (segundo o 

que li) uma separação emocional dos pais. Achei que mentir era 
uma boa base para isso.

Mas sentia-me como se tivesse comido algo que me estava a pro- 
vocar indigestão. E essa sensação de ardor foi-se espalhando do 
estômago para cima, até se alojar no meu pescoço.

Precisamente na zona onde eu engolia.
Os meus pais não sabiam nada do episódio do meu teste na 

escola porque eu destruíra as provas.
Eliminei a mensagem da escola que estava no atendedor de 

chamadas lá de casa. Os meus pais esqueciam-se sempre de o con-
sultar, pelo que não foi nada de mais.

Mas mais traiçoeiro foi o facto de eu ter entrado na caixa de 
e-mails da minha mãe e respondido à mensagem do diretor sobre 
a necessidade de eu consultar um psicólogo escolar.

Por isso, eu teria de suportar calada todo aquele mal-estar, pois 
era mais do que merecido.

***
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O carcereiro/psicólogo de cabeça arredondada parou final-
mente de falar.

Estava esgotado.
Abraçou defensivamente a sua enorme barriga e, após mais 

algum tempo de silêncio transpirante (de ambas as partes), produ-
ziu uma verdadeira ideia:

— Vou dizer uma palavra. Então, dizes a primeira palavra que 
te vier à cabeça. A minha palavra não é uma pergunta, é outra 
coisa. Vamos tentar fazer isto muito rapidamente.

Engoliu então muito ar e acrescentou:
— Pensa nisto como um jogo.
O Dell Duke não sabia que a minha experiência naquele âm- 

bito era muito limitada.
Mas espantei-me ao dar por mim a ser incrivelmente compe-

titiva.
Pela primeira vez desde que entrara naquele gabinete, senti 

uma espécie de entusiasmo.
Ele queria jogar um jogo com palavras. Eu tinha a certeza de 

que conseguiria vencê-lo no xadrez em menos de seis jogadas. 
Mas só havia jogado contra um computador, e raramente, já que o 
xadrez é uma daquelas coisas que podem tornar-se uma obsessão.

Como bem sei.
Uma vez joguei 20 horas sem parar e experienciei leves sinais 

de psicose.
O Sr. Dell Duke inclinou-se para a frente e disse dramatica-

mente:
— Chocolate.
Interessavam-me os benefícios do chocolate, pelo que retorqui:
— Antioxidante.
Então ele deu ao pé, como se estivesse a acelerar um carro,  

e disse:
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— Piano.
Retorqui:
— Concerto.
No dia anterior, eu ouvira um miúdo na escola gritar para um 

grupo de rapazes no refeitório:
— Anda lá!
Quis gritar aquilo naquele momento, mas não me pareceu 

adequado.
O Sr. Dell Duke tentou registar o que ambos dizíamos. Porém, 

estava a ter dificuldades.
Felizmente, desistiu de o fazer e decidiu limitar-se a jogar, 

dizendo várias palavras quase sem intervalo para eu responder.
Ele disse «espaço». Retorqui «tempo».
Ele disse «matéria». Retorqui «escura».
Ele disse «idade». Retorqui «média».
Ele disse «mapa». Retorqui «cartografia».
Ele disse «rato». Retorqui «wireless».
Ele disse «defesa». Retorqui «leucócitos».
Ele disse «programa». Retorqui «software».
Ele disse «semente». Retorqui «embrião».
Ele disse «número».
Retorqui «3,14159265358979323846264338327».
Mas fi-lo muito, muito, muito rápido, e parei no segundo sete 

porque, claro, era o meu algarismo preferido.
Então, o Sr. Dell Duke berrou:
— Seu animal!
Fiquei assustada.
Não gosto de barulho. Permaneci em silêncio bastante tempo, 

mas acabei por reencontrar a voz.
Disse:
— Lémure.

De Sete em Sete 320pp.indd   49 02/09/16   16:54



50

Por instantes, os olhos dele espelharam uma espécie de confu-
são. Depois balbuciou:

— Os lémures fêmea são responsáveis pelo grupo.

Era uma afirmação acertada.
Se houver algum conflito no grupo, são as fêmeas que o resol-

vem. Graças a isto, a líder recebe os melhores alimentos e o melhor 
lugar para dormir.

Passei a fitá-lo diretamente nos olhos.
Nem toda a gente sabe que um lémure é um primata que só se 

pode encontrar na ilha de Madagáscar.
Era possível que o Sr. Dell Duke não fosse o tontinho que apa-

rentava ser.
Então ele passou ambas as mãos pela sua cabeça de esfregona, 

o que fez o volume do seu cabelo duplicar.
Isso também já me aconteceu.
Por isso, percebi.
Saí do gabinete confusa.
Sabia que ele sabia que eu era diferente.
O Sr. Dell Duke não podia ser meu amigo porque era muito 

mais velho e, apesar dos lémures fêmea, aparentemente não tínha-
mos nada em comum.

Mas, conforme me afastava do estacionamento dos serviços 
administrativos escolares, decidi que haveria de ali voltar.

O Sr. Dell Duke estava a testar-me.
Mas não como ele pensava.
Comecei a acreditar que ele como que precisava de mim.
E gostei dessa sensação.

Nessa noite, ao jantar, os meus pais perguntaram-me como cor- 
riam as coisas na escola.
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Respondi:
— A experiência está a evoluir.
Ambos sorriram, mas a ansiedade não lhes desapareceu do 

olhar. A voz da minha mãe revelou-se mais tensa do que o habitual 
quando me perguntou:

— Houve alguém especial que gostaste de conhecer?
Por um segundo, imaginei se eles saberiam do teste de compe-

tências que eu fizera.
Levei à boca um pouco do meu suflé de alcachofra e acabei  

de mastigar antes de lhe responder:
— Conheci alguém que me interessa.
Os meus pais endireitaram-se nas cadeiras. Aquilo era uma 

grande novidade.
A minha mãe tentou não se mostrar demasiado entusiasmada.
— Queres falar mais sobre isso?
Eu tinha de ter cuidado. Se não quisesse ganhar uma brutal 

dor de estômago, teria de usar uma versão da verdade.
— Esta tarde foi o nosso primeiro encontro. Visto como uma 

experiência científica, estou na Fase Zero, que é quando ocorre a 
microdosagem. Manter-vos-ei a par dos desenvolvimentos.

E pedi licença para sair da mesa.
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que às vezes a vida pode ser muito injusta.

 4.  Ela aprendeu que podemos ser nós a construir a nossa família, 
com pessoas que nos compreendem e apoiam de verdade, 
apesar das adversidades.   

 5.   Não tem muitos amigos, mas a Willow seria capaz de dar  
a vida pelos que tem.

 6.  Ela sabe que as palavras mais bonitas e importantes,  
como as de gratidão ou solidariedade, são as que ficam  
presas na garganta quando tentamos dizê-las.

 7.  A Willow vai fazer-nos rir, chorar e querer abraçar aqueles  
que amamos.

7 curiosidades que devemos  
saber acerca da Willow
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«Extraordinário  
e inspirador!»

Publisher’s Weekly

HOLLY GOLDBERG SLOAN 

Nascida no Michigan, EUA, teve uma infância  
itinerante na companhia do pai, professor,  
e da mãe, arquiteta. Viveu na Califórnia, em 
Istambul (onde frequentou o ensino secundá- 
rio), em Washington DC e no Oregon. 

Aos 23 anos, Holly começou a trabalhar como 
telefonista. Apaixonada pela escrita, aprovei- 
tava para escrever à noite, aos fins de semana,  
e sempre que tinha tempo livre. Com apenas  
24 anos vendeu o seu primeiro argumento para 
cinema à Paramount. 

Desde então, Holly já escreveu e realizou para 
produtoras conceituadas como a Disney, a Uni-
versal ou a MGM.

Além deste De Sete em Sete, a autora publicou  
outros três livros juvenis, todos bestsellers, que 
lhe valeram numerosas distinções. 

Atualmente vive com o marido e os dois filhos 
na Califórnia. Para ela, o dia perfeito é poder  
escrever de manhã, passear de tarde e passar 
a noite à mesa de jantar com a família e os 
amigos. 

«A rapariga dirigiu-se até à esquina  
para poder ver melhor.

A bolota não fora esmagada.  
Jazia de lado, no meio da estrada, intacta.

Mai largou a mochila e foi buscá-la.
A bolota era uma sobrevivente.

A rapariga pô-la no bolso.
Sortuda. Era o que aquela bolota era.»

«Consigo lidar perfeitamente  
com os outros miúdos, com  

os professores e com tudo o resto,  
mas não com a memória.

Não posso estar naquele sítio, pois,  
sempre que me permito pensar no  

último dia em que ali estive, desmorono. 
Desligo-me deste mundo.»

«Apercebo-me agora de que estou 
preocupada com todos eles.

É melhor do que preocupar-me  
comigo mesma.

Este é um dos segredos que aprendi  
nos últimos meses.

Quando nos preocupamos  
com outras pessoas, os nossos problemas 

perdem importância.»

De Sete em Sete é uma história maravilhosa  
e comovente que nos toca o coração. 

Um livro imperdível que  fala sobre o poder  da amizade e a magia de criar laços inesperados. 
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