


Para os meus pais

(Bem vos avisei.)



Fecho os olhos e todo o mundo cai morto;

Ergo as pálpebras e tudo volta a nascer.

(Acho que te inventei na minha mente.)



Não serves mesmo para nada.

É incontestavelmente verdade

Ainda bem que estamos em sintonia.



9

Prólogo   A Libertação 
das Lagostas

Se me portasse bem na mercearia, recebia um leite acho‑

colatado Yoo ‑Hoo. Se me portasse mesmo bem, ia ver as 

lagostas. 

Hoje, portei ‑me mesmo bem.

A minha mãe deixou ‑me no aquário das lagostas a meio do 

corredor principal enquanto ia buscar as costeletas do pai ao 

balcão da charcutaria. As lagostas fascinavam ‑me. Tudo nelas 

me cativava, desde o nome às tenazes e ao vermelho magnífico.

O meu cabelo era daquele vermelho, do tipo de vermelho 

que cai bem em tudo menos nas pessoas, porque não é suposto 

uma pessoa ter cabelo vermelho. Cor de laranja, sim. Castanho‑

‑avermelhado, sem dúvida.

Mas não vermelho ‑lagosta.

Peguei nas minhas tranças, encostei ‑as ao vidro e olhei nos 

olhos a lagosta mais próxima. 

O meu pai disse que o meu cabelo era vermelho ‑lagosta. 

A minha mãe disse que era vermelho‑comunista. Eu não sabia 

o que era um comunista, mas não me soou nada bem. Mesmo 

encostando o meu cabelo ao vidro, não percebi se o meu pai 

tinha razão. Em parte, não queria que algum deles tivesse razão. 
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— Deixa ‑me sair — disse a lagosta.

Ela dizia sempre isso. Esfreguei o meu cabelo no vidro 

como se o aquário fosse uma lâmpada com um génio e o ato 

pudesse gerar alguma magia. Talvez, de alguma maneira, eu 

conseguisse libertar aquelas lagostas. Pareciam tão tristes, 

todas amontoadas umas em cima das outras, com as antenas  

a vibrar, as tenazes presas por elásticos. 

— Vais comprar uma?

Vi o reflexo do Olhos Azuis no vidro do aquário das lagos‑

tas antes de ele falar. Grandes olhos azuis. Azul ‑mirtilo. Não, 

isso era muito escuro. Azul ‑mar. Demasiado verde. Azul como 

todos os lápis de desenho que eu tinha, misturados num só. 

A palhinha que eu enfiara no gargalo do meu Yoo ‑hoo estava 

pendurada nos meus lábios. 

— Vais comprar uma? — insistiu. Abanei a cabeça. Empurrou 

os óculos pelo nariz acima, de volta ao seu lugar nas suas bochechas 

com sardas douradas. A gola suja da sua camisa deslizou e revelou 

um ombro sardento. O fedor a lodo e a algas colava ‑se a ele.

— Sabias que os fósseis da lagosta de tenazes datam do Cretáceo? 

— perguntou. Abanei a cabeça — teria de perguntar ao pai o que 

era um «cretáceo» — e bebi um longo e ruidoso gole de Yoo ‑hoo. 

Ele olhava fixamente para mim e não para a lagosta.

— Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Nephropidae 

— disse ele.

Atrapalhou ‑se um pouco com a última palavra, mas não 

teve importância uma vez que eu não entendera nada do que 

lhe saíra da boca.

— Gosto de classificações científicas — disse ele.

— Não sei o que isso significa — disse eu. 

Empurrou de novo os óculos para cima.

— Plantae Sapindales Rutaceae Citrus.
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— Também não sei o que isso quer dizer.

— Cheiras a limões.

Senti uma torrente de alegria delirante por ele ter dito 

«Cheiras a limões» e não «O teu cabelo é vermelho».

Eu sabia que o meu cabelo era vermelho. Toda a gente per‑

cebia que o meu cabelo era vermelho. Contudo, não sabia que 

eu cheirava a limões. 

— Tu cheiras a peixe — disse ‑lhe. 

Ele acabrunhou ‑se, com as suas faces ardentes a ruborizar.

— Eu sei. 

Olhei em volta à procura da minha mãe. Ainda estava na fila 

do balcão da charcutaria e não parecia ter planos para me vir 

buscar em breve. Agarrei a mão dele. Assustou ‑se e encarou  

a ligação como algo simultaneamente mágico e perigoso. 

— Queres ser meu amigo? — perguntei. Olhou para mim e 

voltou a ajeitar os óculos.

— Está bem. 

— Yoo ‑hoo? — Ofereci a bebida.

Pus a bebida um pouco mais perto da cara dele, na eventuali‑

dade de não a ter visto. Pegou na garrafa e inspecionou a palhinha. 

— A mãe disse que não devia beber depois de outros terem 

bebido. Não é higiénico. 

— Mas é chocolate — repliquei. 

Olhou para a garrafa de Yoo ‑hoo sem saber o que fazer antes 

de dar um sorvo um bocado pateta e me devolver de imediato 

a garrafa. Por um segundo, não se mexeu nem falou, mas lá 

acabou por se inclinar para a frente para beber um pouco mais.

Veio a ver ‑se, o Olhos Azuis sabia muito mais do que clas‑

sificações de plantas e animais. Sabia tudo. Sabia os preços 

de tudo o que havia na loja. Sabia quanto custaria pagar todas 

as lagostas do aquário das lagostas (101,68 dólares, sem IVA). 
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Sabia os nomes dos presidentes e a ordem em que serviram o 

país. Sabia os imperadores de Roma, o que me impressionou 

ainda mais. Sabia que a circunferência da Terra media 40 mil 

quilómetros e que o cardeal ‑do ‑norte macho era vermelho ‑vivo.

Mas mais que tudo, sabia palavras. 

O Olhos Azuis tinha uma palavra para tudo. 

Palavras como «iscnofonia», «isagoge» e «pertuito». Palavras 

cujo significado me escapou como água entre os dedos. 

Não entendi grande parte do que ele disse, mas não me 

importei. Era o meu primeiro amigo de sempre. O meu pri‑

meiro verdadeiro amigo. 

E, além disso, também gostava de lhe segurar a mão. 

— Porque é que cheiras a peixe? — perguntei ‑lhe. 

Caminhámos devagar enquanto falávamos, traçando grandes 

círculos no corredor principal. 

— Estive num lago — disse ele.

— Porquê? 

— Atiraram ‑me. 

— Porquê?

Encolheu os ombros e esticou o braço para baixo para coçar 

as pernas, cobertas de pensos rápidos. 

— Porque é que estás magoado?

— Animalia Annelida Hirudinea.

As palavras jorraram da sua boca como se praguejasse.  

As faces ruborizaram conforme coçava com mais força. Os seus 

olhos ficaram marejados de água. Parámos junto ao aquário. 

Um dos funcionários da loja saiu de trás do balcão do 

marisco e, ignorando ‑nos, abriu uma tampa no topo do aquá‑

rio das lagostas. Com uma mão enluvada, enfiou o braço e reti‑

rou o Sr. Lagosta. Fechou a tampa e levou dali a lagosta. 

Ocorreu ‑me uma ideia. 
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— Anda cá. — Puxei o Olhos Azuis para a parte de trás do 

tanque.

Ele limpou os olhos. Fitei ‑o até olhar para mim.

— Ajudas ‑me a libertar as lagostas? 

Ele fungou. Depois, assentiu com a cabeça.

Pousei a minha garrafa de Yoo ‑hoo no chão e estendi os bra‑

ços para o ar. 

— Consegues pegar em mim? 

Envolveu a minha cintura com os braços e ergueu ‑me.  

A minha cabeça chegou ao cimo do aquário das lagostas, 

ficando com os ombros à altura da tampa. Eu era uma miúda 

rechonchuda e o Olhos Azuis ter ‑se ‑ia provavelmente partido 

ao meio, mas apenas vacilou um pouco, gemendo.

— Aguenta ‑te — disse ‑lhe.

A tampa tinha uma pega na beira. Agarrei ‑a e abri ‑a para 

cima, arrepiando ‑me com o sopro de ar frio que saiu de lá.

— O que é que estás a fazer? — perguntou ‑me o Olhos 

Azuis, com a voz abafada pela tensão e pela minha camisola. 

— Cala ‑te! — disse eu, olhando em volta. Ainda ninguém 

reparara em nós.

As lagostas estavam empilhadas logo abaixo da tampa. 

Mergulhei lá a mão. Senti um choque na espinha devido ao frio. 

Os meus dedos cerraram ‑se em volta da lagosta mais próxima. 

Contei que remexesse as tenazes e que enroscasse e desen‑

roscasse a cauda. Mas não o fez. Era como se segurasse uma 

concha pesada. Retirei ‑a da água. 

— Obrigada — disse a lagosta.

— De nada — respondi. Larguei ‑a no chão. 

O Olhos Azuis vacilou, mas não me largou. A lagosta ficou 

ali parada por uns momentos e depois começou a rastejar pelo 

chão ladrilhado.
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Enfiei o braço para pegar noutra. E em mais outra. E outra. 

E daí a nada todo o aquário de lagostas rastejava pelo ladrilho 

do supermercado Meijer. Eu não sabia aonde elas iam, mas 

pareciam ter uma boa ideia do seu destino. O Olhos Azuis 

largou ‑me, bufando, e ambos aterrámos numa poça de água 

fria. Olhou fixamente para mim, com os óculos pendurados na 

ponta do nariz. 

— Fazes muitas vezes isto? — quis ele saber. 

— Não — respondi. — Só hoje. 

Sorriu. 

Depois, começou a gritaria. Mãos agarraram ‑me os braços e 

levantaram ‑me à força. A minha mãe gritava ‑me, puxando ‑me 

para longe do aquário. Olhei para lá dela. As lagostas já tinham 

ido embora. Água gelada pingava ‑me do braço. 

O Olhos Azuis continuava na poça. Pegou na minha garrafa 

abandonada de Yoo ‑hoo e acenou ‑me para se despedir. Tentei 

deter a minha mãe para regressar e lhe perguntar o nome. 

Ela caminhou ainda mais depressa. 



Parte Um

O Aquário
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Às vezes, acho que as pessoas tomam a realidade por garan‑

tida. 

Quer dizer, como é que se percebe a diferença entre sonho 

e vida real? Quando se sonha, pode não se saber, mas assim 

que se desperta, sabe ‑se que o sonho era um sonho e que tudo 

o que lá aconteceu, bom ou mau, não era real. A não ser que se 

esteja na Matrix, este mundo é real, e o que se faz nele é real, 

e é tudo o que se precisa de saber. 

As pessoas tomam isso por garantido. 

Ao longo de dois anos, depois daquele dia fatídico no super‑

mercado, achei que tinha mesmo libertado as lagostas. Achei 

que elas rastejaram para longe dali e descobriram o mar e vive‑

ram felizes para sempre. Quando fiz 10 anos, a minha mãe 

descobriu que eu achava que era uma espécie de salvadora de 

lagostas. 

Também descobriu que as lagostas a mim me pareciam 

vermelho ‑brilhantes.

Primeiro, contou ‑me que eu não libertara qualquer lagosta. 

Enfiara o meu braço no tanque antes de ela aparecer para me 
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afastar, envergonhada. Depois, explicou que as lagostas só 

ficam de um vermelho ‑vivo depois de cozinhadas. Não acre‑

ditei nela, porque para mim nunca tiveram outra cor. Nunca 

referiu o Olhos Azuis e eu não precisei de perguntar. O meu 

primeiro amigo de sempre era uma alucinação: uma entrada 

cintilante no meu novo currículo de pessoa louca. 

Depois, a minha mãe levou ‑me a uma psiquiatra pediátrica 

e tive a minha primeira verdadeira introdução à palavra insana. 

Não é suposto a esquizofrenia manifestar ‑se até uma pessoa 

estar nos últimos anos da adolescência, no mínimo, mas eu 

já tinha tido um vislumbre dela aos 7 anos. Fui diagnosticada 

aos 13 anos. Paranoica colou ‑se a mim cerca de um ano depois, 

após ter insultado uma bibliotecária por me tentar entregar 

panfletos de propaganda de uma força comunista clandestina 

a operar na cave da biblioteca pública. (Ela sempre foi uma 

bibliotecária muito suspeita — recuso ‑me a acreditar que usar 

luvas de borracha para mexer em livros é uma prática normal  

e aceitável, e não me interessa o que os outros dizem.)

A minha medicação às vezes ajuda. Sabia que resultava 

quando o mundo não era tão colorido e interessante como por 

norma era. Como quando percebi que as lagostas do aquário 

não eram vermelho ‑brilhantes. Ou quando percebi que era 

ridículo procurar localizadores na minha comida (mas conti‑

nuava a fazê ‑lo, pois aplacava a comichão que a paranoia me 

provocava no pescoço). Também sabia que resultava quando 

não me lembrava bem das coisas, sentia ‑me como se não dor‑

misse há dias e tentava calçar os sapatos ao contrário.

Em metade das vezes os médicos nem sequer tinham a 

certeza dos efeitos da medicação. «Bem, deve reduzir a para‑

noia, os delírios e alucinações, mas vamos ter de esperar para 

ver. Oh, e provavelmente às vezes vais sentir ‑te cansada. Bebe  
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muitos líquidos, também — é fácil que te desidrates. Além 

disso, pode gerar muitas variações de peso. A sério, ainda não 

foi resolvido.» 

Os médicos ajudavam bastante, mas desenvolvi um sis‑

tema próprio para descobrir o que era real e não era. Tirar 

fotografias. Com o tempo, o que era real permanecia na foto, 

enquanto as alucinações desapareciam. Descobri que tipo de 

coisas a minha mente gostava de inventar. Como cartazes cujos 

ocupantes usavam máscaras de gás e recordavam a quem pas‑

sava que o gás venenoso da Alemanha nazi de Hitler ainda era 

uma ameaça real. 

Não podia dar ‑me ao luxo de tomar a realidade por garan‑

tida. E não diria que odiava as pessoas que o faziam, porque 

isso é praticamente toda a gente. Não as odiava. Elas não viviam 

no meu mundo. 

Mas isso nunca me impediu de desejar viver no delas. 
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Na noite anterior ao meu primeiro dia de aulas do último 

ano na secundária de East Shoal, sentei ‑me atrás do bal‑

cão do restaurante Finnegan’s, a vasculhar com o olhar as jane‑

las escuras em busca de movimentos suspeitos. Por norma, 

a paranoia não era tão grave. Culpei ‑a por ser o primeiro 

dia. Ser expulsa da escola anterior era uma coisa — come‑

çar as aulas numa nova era algo completamente diferente. 

Passara todo o verão no Finnegan’s a tentar não pensar no 

assunto. 

— Sabes, se o Finnegan cá estivesse, chamava ‑te maluca e 

mandava ‑te trabalhar. 

Rodopiei para trás. O Tucker estava apoiado na porta da 

cozinha, de mãos enfiadas nos bolsos do avental, a sorrir ‑me. 

Ter ‑lhe ‑ia dado um estalo se não fosse o meu único informa‑

dor sobre East Shoal — e o meu único amigo. Desengonçado, 

de óculos, cabelo preto como petróleo e sempre muito bem 

penteado para a frente, o Tucker recolhia pratos, servia à mesa 

e ficava na caixa aqui no Finnegan’s, já para não dizer que era a 

pessoa mais inteligente que eu conhecia.
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Ele não sabia da minha situação. Por isso, foi pura coin‑

cidência dizer que o Finnegan me chamaria de maluca. 

O Finnegan sabia, naturalmente; a irmã dele era a minha psi‑

quiatra mais recente, aquela que me arranjou este emprego. 

Mas nenhum dos outros empregados — como o Gus, o nosso 

cozinheiro mudo que fumava como uma chaminé — fazia a 

mínima ideia, e eu pretendia que as coisas assim se mantives‑

sem. 

— Ah! ah! — reagi, tentando mostrar um ar fixe. Controla 

a louca, disse a vozinha no fundo da minha mente. Não a deixes 

sair, sua idiota. 

A única razão que me levou a aceitar o emprego aqui foi a 

necessidade de parecer normal. E talvez um pouquinho por ter 

sido obrigada pela minha mãe a aceitar.

— Mais perguntas? — quis saber o Tucker, aproximando‑

‑se para se apoiar no balcão junto de mim. — Ou acabou 

a Cruzada?

— Queres tu dizer a Inquisição. E sim, acabou. — Evito que 

o meu olhar vagueie de volta para as janelas. — Já há três anos 

que ando na secundária… East Shoal não pode ser assim tão 

diferente de Hillpark.

O Tucker fungou.

— East Shoal é diferente de todo o lado. Mas acho que ama‑

nhã já vais perceber. 

O Tucker era a única pessoa que parecia achar que East 

Shoal não era um lugar perfeito. A minha mãe achou uma bela 

ideia uma nova escola. A minha psiquiatra insistiu que me 

daria melhor aqui. O meu pai disse que não teria mal, mas até 

parecia que a minha mãe o tinha ameaçado, e se estivesse cá 

e não algures em África, ele ter ‑me ‑ia dito o que efetivamente 

pensava. 
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— Seja como for — disse o Tucker —, as noites à semana 

nem de perto nem de longe são tão más como ao fim de 

semana.

Eu bem sabia. Eram 22h30 e o restaurante estava vazio.  

E quando digo vazio, era como toda a população de gambás dos 

subúrbios do Indiana. O Tucker supostamente deveria estar 

a treinar ‑me para trabalhar à noite. Eu trabalhara apenas no 

turno diurno durante o verão, um plano forjado pela minha 

psiquiatra ao qual a minha mãe rapidamente deu a sua bênção. 

Mas, agora, as aulas estavam quase a começar e concordámos 

que eu trabalharia à noite.

Deitei a mão à Bola 8 Mágica1 do Finnegan’s que estava 

atrás da caixa registadora. O meu polegar dirigiu ‑se à marca de 

desgaste vermelha na parte de trás da bola, tentando esfregá ‑la 

como fazia sempre que me sentia entediada. O Tucker estava 

agora preocupado em alinhar uma cavalaria de polvilhadores 

de pimenta diante de um regimento de infantaria de saleiros 

inimigos.

— Ainda nos faltam uns retardatários — disse ele. — 

Clientes noturnos assustadores. Uma vez apareceu cá um tipo 

muito bêbedo… lembras ‑te dele, Gus? 

Uma linha fina de fumo de cigarro passou pela janela dos 

pedidos rápidos e subiu até ao teto. Em resposta à pergunta do 

Tucker, várias e grandes baforadas enevoaram o ar. Tinha a cer‑

teza de que o cigarro do Gus não era real. Se fosse, estaríamos 

a violar aí uma centena de regras sanitárias. 

A expressão do Tucker ensombreceu. Uniu as sobrancelhas, 

a sua voz ficou mais monocórdica.

— Oh. E há o Miles.

— Quem é o Miles?

1 Brinquedo de adivinhação e/ou conselhos que surgiu nos anos 1950. [N. T.] 
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— Deve aparecer aí não tarda nada. — O Tucker estreitou os 

olhos na direção da batalha de condimentos. — Passa por aqui 

a caminho de casa, vindo do trabalho. É todo teu.

Semicerrei os olhos.

— E explica ‑me lá porque é que é todo meu? 

— Vais perceber. — Espreitou para cima quando um par de 

faróis iluminou o parque de estacionamento. — Cá está ele. 

Regra um: não estabelecer contacto visual. 

— Porquê, é um gorila? Isto é o Parque Jurássico? Vou ser 

atacada? 

O Tucker lançou ‑me um olhar sério.

— É sem dúvida uma possibilidade.

Um miúdo da nossa idade entrou pela porta. Vestia uma 

t ‑shirt branca e calças de ganga pretas. Numa mão, vinha pen‑

durado um polo do Meijer. Se este era o Miles, não dava grandes 

hipóteses de estabelecer contacto visual; dirigiu ‑se diretamente 

para a mesa do canto da minha secção e sentou ‑se de costas 

para a parede. Pela minha experiência, sabia que aquele lugar 

era o que proporcionava uma melhor vista sobre a sala. Mas 

nem toda a gente era tão paranoica como eu.

O Tucker debruçou ‑se sobre a janela de pedidos rápidos. 

— Ei, Gus. Tens o habitual do Miles?

O fumo do cigarro do Gus espiralou no ar enquanto ele 

entregava um cheeseburger com batatas fritas. O Tucker pegou 

no prato, encheu um copo de água e pousou tudo no balcão ao 

meu lado. 

Assustei ‑me quando percebi que o Miles olhava para nós 

por cima dos óculos. Já tinha sido pousado dinheiro na beira 

da mesa. 

— Passa ‑se alguma coisa de errado com ele? — segredei. — 

Tu percebes… mentalmente? 
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— Sem dúvida que ele não é como nós. — O Tucker bufou 

e retomou a montagem dos seus exércitos. 

Não é comunista. Não é chanfrado. Não vejas debaixo da mesa, 

idiota. Não passa de um miúdo que quer comer. 

O Miles baixou os olhos quando me aproximei. 

— Olá! — disse eu, retraindo ‑me assim que a palavra me 

saiu da boca. 

Demasiado atrevida. Tossiquei e verifiquei as janelas de 

ambos os lados da mesa. 

— Hum, chamo ‑me Alex. — Baixei o tom de voz. — Vou 

ser eu a servir ‑te. — Pousei a comida e a água. — Precisas de 

mais alguma cosia?

— Não, obrigada. — Ele finalmente ergueu o olhar. 

Várias sinapses implodiram no meu cérebro. Os olhos dele. 

Aqueles olhos.

O olhar intenso dele descascou diversas camadas da minha 

pele e prendeu ‑me ali. Senti ‑me a ruborizar no rosto, no pes‑

coço, nas orelhas. Tinha os olhos mais azuis que eu alguma vez 

vira. E eram absolutamente inacreditáveis.

Apalpei a minha câmara. Tinha de lhe tirar uma fotografia. 

Tinha de documentar isto. Porque a Libertação das Lagostas 

não fora real, nem sequer o Olhos Azuis. A minha mãe nunca 

o mencionara, nem os psiquiatras, nem o pai, nem ninguém. 

Ele não podia ser real. 

Mentalmente, insultei o Finnegan. Proibira ‑me de trazer a 

máquina fotográfica para o trabalho depois de fotografar um 

homem irado com uma pala no olho e uma perna de pau. 

O Miles empurrou com o dedo indicador a pilha de dinheiro 

na minha direção. 

— Guarda o troco — murmurou. 

Deitei ‑lhe a mão e corri de volta para o balcão.
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— Olá! — imitou ‑me o Tucker num falsete agudo.

— Cala ‑te. Não soou assim. 

— Nem acredito que ele não te arrancou a cabeça à dentada.

Enfiei o dinheiro na registadora e, com as mãos a tremer, 

alisei o cabelo para trás.

— Pois — disse eu. — Nem eu. 

Enquanto o Tucker foi lá fora para a sua pausa, recrutei os 

seus exércitos de condimentos. O fumo do cigarro do Gus 

vagueou na direção do teto, puxado pela saída de ar. A ventoi‑

nha rotativa na parede fez esvoaçar os papéis do quadro dos  

empregados. 

A meio da minha recriação da Batalha das Ardenas, agi‑

tei a Bola 8 Mágica para saber se o saleiro alemão seria bem‑

‑sucedido no seu ataque.

Pergunte mais tarde. 

Coisa inútil. Se os Aliados tivessem seguido esse conselho, 

o Eixo teria vencido a Guerra. Evitei o mais que pude olhar 

para o Miles. Mas os meus olhos acabaram por regressar a ele 

e nunca consegui desviá ‑los. Comeu com gestos rígidos, como 

se mal conseguisse conter ‑se a enfiar tudo na boca. A cada par 

de segundos, os seus óculos deslizavam pelo nariz e ele voltava 

a empurrá ‑los para cima. 

Não se mexeu quando lhe fui servir mais água. Olhei fixa‑

mente para o alto da sua cabeça castanho ‑alourada enquanto 

eu vertia a água, incitando ‑o mentalmente a olhar para cima. 

Estava tão concentrada nisso que só reparei que o copo 

estava cheio quando este transbordou. Larguei ‑o, em choque. 

A água espalhou ‑se por cima dele — sobre o braço, na camisa, 

no colo. Levantou ‑se tão depressa que embateu com a cabeça 

na lâmpada acima e toda a mesa se inclinou.
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— Eu… oh, bolas! Desculpa… — Corri para o balcão, onde 

se encontrava o Tucker, com uma mão na boca e a ficar muito 

vermelho, e peguei numa toalha. 

O Miles usou o seu polo do Meijer para absorver alguma 

água, mas ele estava encharcado. 

— Peço muita desculpa. — Estendi a mão para lhe secar o 

braço, bem ciente de que as minhas mãos ainda tremiam. 

Ele encolheu ‑se antes de conseguir tocar ‑lhe, lançando ‑me 

um olhar furioso e devolvendo ‑me a toalha. A seguir, agarrou 

o polo, empurrou os óculos pelo nariz acima e pôs ‑se a andar.

— Está tudo bem — murmurou ao passar por mim. Saiu 

porta fora antes de eu conseguir dizer mais alguma palavra 

que fosse.

Acabei de limpar a mesa e arrastei ‑me de novo até ao balcão.

O Tucker, sereno, pegou ‑me nos pratos. 

— Bravo. Belo trabalho. 

— Tucker? 

— Sim?

— Cala ‑te. 

Ele riu ‑se e desapareceu na cozinha. 

Aquele era o Olhos Azuis? 

Peguei na Bola 8 Mágica e esfreguei a marca de desgaste 

enquanto olhava para a sua janela redonda. 

É melhor não dizer agora. 

Cabra esquiva.
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A primeira coisa em que reparei na Escola Secundária de 

East Shoal foi não ter uma grelha para prender as bici‑

cletas. Percebe ‑se que uma escola é gerida por filhos da mãe 

emproados quando nem sequer tem uma grelha para bicicletas.

Enfiei a Erwin atrás da fila grossa de arbustos verdes que 

ladeia o passeio de entrada da escola e voltei para trás para me 

assegurar de que os pneus e o guiador estavam escondidos. 

Não esperava que alguém a roubasse, tocasse ou reparasse 

nela, dado que a sua cor enferrujada tipo diarreia levava a que 

as pessoas inconscientemente desviassem o olhar, mas senti‑

‑me melhor por confirmar que estava segura. 

Verifiquei a minha mochila. Livros, pastas de arquivo, blocos 

de notas, canetas e lápis. A minha máquina fotográfica digital 

barata — uma das primeiras coisas que comprei quando come‑

cei a trabalhar no Finnegan’s — baloiçava na sua fita em volta 

do meu pulso. Esta manhã já fotografara quatros esquilos de ar 

suspeito alinhados no muro de tijolo vermelho à porta da casa 

dos meus vizinhos, mas, excetuando isso, o cartão de memória 

estava vazio. 
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Depois, inspecionei o perímetro. As inspeções ao perímetro 

envolvem três coisas: obter uma visão de 360 graus das minhas 

cercanias, reparar em algo que pareça deslocado — como 

a enorme espiral queimada a cobrir a superfície do parque  

de estacionamento — e anotar essas coisas na eventualidade de 

tentarem apanhar ‑me de surpresa mais tarde. 

Os miúdos convergiram dos seus carros para a escola, igno‑

rando os homens de fato preto e gravata vermelha posiciona‑

dos a intervalos regulares no telhado da escola. Eu já deveria 

saber que uma escola pública haveria de ter algum sistema de 

segurança esquisito. Na Escola de Hillpark, a minha (antiga) 

escola privada, havia apenas seguranças normais.

Juntei ‑me à procissão de alunos — mantendo alguma distân‑

cia entre mim e os restantes, porque, hoje em dia, nunca se sabe 

quem traz armas para a escola — até ao gabinete de orientação, 

onde esperei quatro minutos na fila para saber o meu horário. 

Enquanto lá estava, peguei num molho de folhetos de universi‑

dades, ignorando os olhares de estranheza do miúdo à minha 

frente. No que tocava à universidade não havia cá tangas — tinha 

de entrar, independentemente de ter de começar cedo ou de 

quantas candidaturas enviava. Se tivesse sorte, conseguiria sacar 

uma bolsa numa ou duas escolas, puxando à lágrima, tal como os 

meus pais fizeram com Hillpark. Não interessava como o fazia; 

ou entrava ou ficava o resto da vida a trabalhar no Finnegan’s. 

Percebi que toda a gente à minha volta usava uniforme. 

Calças pretas, camisas brancas com botões na gola, gravatas 

verdes. Não há como não adorar o cheiro a igualdade institu‑

cional logo pela manhã. 

O meu cacifo ficava perto do refeitório. Apenas uma outra 

pessoa se encontrava lá, o seu cacifo logo ao lado do meu. 

O Miles. 
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As recordações do Olhos Azuis atingiram ‑me de repente e 

tive de dar uma volta completa para me assegurar de que estava 

tudo normal nas minhas imediações. Conforme me aproximei, 

espreitei para o cacifo dele. Nada de invulgar. Inspirei fundo. 

Sê educada, Alex. Sê educada. Ele não te vai matar por causa de 

um bocado de água. Ele não é uma alucinação. Sê educada.

— Ah, olá — disse eu, aproximando ‑me do meu cacifo. 

O Miles virou ‑se, viu ‑me e assustou ‑se de tal forma que a porta 

do cacifo dele bateu na do lado e ele quase tropeçou na mochila 

pousada no chão. O seu olhar furioso perfurou ‑me a cabeça. 

— Desculpa — disse eu. — Não queria assustar ‑te. 

Vendo que não reagia, concentrei ‑me na combinação do 

meu cacifo. Olhei de soslaio para ele enquanto enfiava os livros 

no cacifo. A expressão não se alterara. 

— Eu… hum, desculpa lá aquilo da água. — Apesar de não 

me parecer sensato, estendi a mão. A minha mãe sempre 

me disse para ser educada, independentemente da situação. 

Mesmo que a outra pessoa pudesse ter uma faca escondida na 

manga. — Chamo ‑me Alex. 

Ele soergueu uma sobrancelha. A expressão foi tão súbita, 

tão perfeita, e tão obviamente correta, que quase me ri. 

Lentamente, de tal maneira que parecia ter medo de se quei‑

mar ao tocar ‑me, o Miles estendeu a mão para me cumprimentar. 

Os dedos eram compridos e magros. Aracnídeos, mas fortes.

— Miles — respondeu nele.

— OK, fixe. — Largámos as mãos ao mesmo tempo, 

encostando ‑as rapidamente às nossas ilhargas. — Ainda bem 

que podemos esquecer isso. Então, vemo ‑nos mais tarde. 

Vai vai foge foge. 

Afastei ‑me rapidamente. Teria voltado a entrar em contacto 

com o Olhos Azuis ao fim de dez anos? Oh, meu Deus. Está bem.
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Não seria assim tão mau se ele fosse real, pois não? Lá por‑

que a minha mãe nunca falou dele não quer dizer que não 

exista. Mas e se for um idiota?

Vai ‑te lixar, cérebro. 

Só quando cheguei às escadas é que percebi que estava a 

ser seguida. Os pelos da minha nuca eriçaram ‑se e agarrei na 

câmara enquanto rodopiava. 

O Miles estava atrás de mim. 

— Estás a fazer de propósito? — perguntei. 

— A fazer o quê de propósito? — reagiu.

— A seguir ‑me apenas a uns passos, suficientemente perto 

para eu perceber que estás aí, mas não perto o suficiente para 

parecer assustador. E a olhar fixamente.

Piscou os olhos. 

— Não. 

— Mas é o que parece. 

— Pareces paranoica.

Fiquei tensa.

Ele revirou os olhos. 

— Gunthrie? — quis ele saber.

Prof. Gunthrie, Inglês Avançado, primeira hora.

— Sim — respondi.

O Miles retirou uma folha do bolso, desdobrou ‑a e esten‑

deu ‑a. O horário dele. Ali, no alto da página, encontrava ‑se o 

seu nome: Richter, Miles J. A primeira aula era Inglês Avançado 

12, Gunthrie. 

— Muito bem — disse eu. — Mas não precisas de ser tão assus‑

tador. — Virei ‑me e subi em passadas largas o resto das escadas. 

— É uma seca ser novo na escola, não é? — O Miles apa‑

receu ao meu lado, com uma voz levemente aguda. Senti uma 

série de arrepios a subir ‑me pelos braços.
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— Não é assim tão mau — disse eu por entre dentes cerra‑

dos. 

— Seja como for — disse ele —, acho que tens o direito ina‑

lienável de saber que pintar o cabelo vai contra o regulamento 

da escola. 

— Não é pintado — retorqui logo. 

— Sim, está bem. — O Miles soergueu novamente a sobran‑

celha. — É claro que não. 
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Quando entrei para a primeira aula, tudo o que consegui 

vislumbrar do Prof. Gunthrie foi um par de botas pretas 

de sola grossa apoiadas em cima da lista de alunos da turma. 

O resto escondia ‑se atrás de um jornal matutino. Vistoriei rapi‑

damente a sala e depois encaminhei ‑me por entre as filas aper‑

tadas de secretárias e parei diante dele, na esperança de que 

reparasse em mim.

Não reparou. 

— Desculpe. 

Um par de olhos coroado por uma sobrancelha espessa sur‑

giu por cima do jornal. Era um tipo entroncado, provavelmente 

na casa dos 50, com cabelo grisalho cortado rente. Recuei um 

passo diante da secretária, com os livros à frente do peito a 

servir de escudo.

Ele baixou o jornal.

— Sim?

— Sou nova. Preciso de um uniforme. 

— Estão à venda na livraria a cerca de 70.

— Dólares?
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— Podes pedir um sobresselente à borla ao porteiro, mas 

não vai ter o brasão da escola. E não contes que sirva. Ou que 

esteja lavado. — Olhou por cima da cabeça para o relógio na 

parede. — Se não te importares de te sentar…

Sentei ‑me de costas para a parede. O sistema de som estre‑

pitou ao ganhar vida. 

«Alunos de East Shoal, bem ‑vindos para mais um ano de 

escola.» Reconheci a voz fininha do Prof. McCoy, o diretor. 

Eu e a minha mãe já tínhamos falado com ele. Ela adorou ‑o. Eu 

não fiquei impressionada. «Espero que tenham gozado umas 

excelentes férias de verão, mas agora está na hora de retomar 

a rotina. Se não tiverem uniforme da escola, podem adquiri‑lo 

na livraria por uma taxa mínima.»

Resfoleguei. Nada de grelha para bicicletas, uniformes de 

70 dólares, diretor alheado da realidade — este lugar era só 

arcos ‑íris e unicórnios.

«Além disso», prosseguiu o McCoy, «este é o lembrete anual 

de que o aniversário da nossa querida tabela de resultados, de 

quando foi oferecida à escola, é daqui a poucas semanas. Por 

isso, estejam a postos, preparem as vossas oferendas e estejam 

prontos para festejar esta grande efeméride!»

O sistema de som silenciou ‑se. Olhei para o teto. Ele disse 

«oferendas»? 

Por causa de uma tabela de resultados? 

— CHAMADA!

A voz do Prof. Gunthrie chamou ‑me de volta à Terra. As conver‑

sas à minha volta cessaram. Tive a sensação de que este ano seria 

o sargento de artilharia Hartman2 a dar ‑nos aulas. Passei discreta‑

mente a câmara sobre a beira da secretária e comecei a tirar fotos. 

2 Referência a personagem do filme Nascido Para Matar, de Stanley Kubrick. 
[N. T.] 
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— QUANDO CHAMAR O VOSSO NOME, APONTO 

PARA UMA SECRETÁRIA. É A VOSSA SECRETÁRIA. NÃO 

HÁ TROCAS, NEGOCIAÇÕES OU QUEIXAS. ENTENDIDO?

— SIM, SENHOR! — foi a resposta em uníssono. 

— MUITO BEM. CLIFFORD ACKERLEY. — O Prof. 

Gunthrie apontou para a primeira secretária da primeira fila.

— Aqui, professor. — Um rapaz encorpado levantou ‑se e 

dirigiu ‑se ao seu novo lugar. 

— É UM GOSTO VÊ ‑LO EM INGLÊS AVANÇADO, 

ACKERLEY. — O Prof. Gunthrie continuou a percorrer a lista. 

— TUCKER BEAUMONT. 

O Tucker levantou ‑se algures ao lado e foi sentar ‑se atrás do 

Clifford. Viu ‑me lá ao fundo e sorriu ‑me. Para minha conster‑

nação, aqui ele parecia ainda mais desesperadamente totó —  

o uniforme escolar muito bem engomado, os braços carrega‑

dos de manuais e folhas já escrevinhadas — o género de totó 

com quem os tipos como o Clifford Ackerley implicam. 

Mas não consegui evitar um risinho. Acontecia sempre que 

ouvia o apelido do Tucker. Recordava ‑me sempre Chevalier 

d’Éon, nome completo Charles ‑Geneviève ‑Louis ‑Auguste‑

‑André ‑Timothée d’Éon de Beaumont, um espião francês que 

viveu como mulher a segunda metade da sua vida.

O Prof. Gunthrie chamou mais umas pessoas antes de che‑

gar a Claude Gunthrie, que não deu quaisquer sinais de que o 

seu pai, que lhe rugia ordens, o incomodasse minimamente. 

Tirei fotografias a toda a gente. Mais tarde poderia analisar 

os pormenores — não planeei aproximar ‑me o suficiente de 

alguém para o fazer pessoalmente.

— CELIA HENDRICKS!

Celia Hendricks fora atacada por uma loja de cosméticos. 

Não havia nenhum cabelo com aquele tom de amarelo (e era 
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eu a falar, Ah! Ah! Ah!) e a sua verdadeira pele estava trancada 

dentro de uma carapaça de maquilhagem. Em vez de calças, 

usava uma saia preta, que subia perigosamente pela coxa. 

Isso não passou despercebido ao Prof. Gunthrie. 

— HENDRICKS, ESSA SAIA VIOLA A VÁRIOS NÍVEIS 

AS REGRAS DE VESTUÁRIO. 

— Mas é o primeiro dia de aulas e eu não sabia…

— TRETAS. 

Fiquei a olhar pasmada, de olhos arregalados, a rezar para 

que nada daquela pessoa fosse uma invenção da minha imagi‑

nação. Ou ele era um durão ou eu estava a sonhar. 

— JÁ TROCAR DE ROUPA.

A bufar, a Celia saiu em passos pesados da sala. O Prof. 

Gunthrie suspirou e regressou à lista. Mais umas quantas pes‑

soas trocaram de lugar. 

— MILES RICHTER. 

O Miles bocejou ao arrastar o seu ser alto pela sala. Deixou‑

‑se cair no seu novo lugar. Só restavam duas pessoas — eu e 

uma rapariga que estava a conversar com o Clifford antes do 

início da aula. Talvez, mas só talvez, o seu apelido fosse algo 

entre Ric ‑ e Rid ‑.

— ALEXANDRA RIDGEMONT.

Raios.

Toda a gente se voltou para mim quando me sentei atrás do 

Miles. Se não tinham reparado antes em mim, agora já tinham 

— e o cabelo. Oh, o cabelo… 

Para idiota! Está tudo bem, não estão a olhar para ti. OK, estão 

a olhar para ti. Mas não vêm atrás de ti. Tu estás bem. Está tudo 

bem.

— Basta Alex — disse eu, num tom fraco. 

— MARIA WOLF.
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— Ria! — disse a última rapariga, quase saltando para o 

lugar atrás de mim. O seu rabo de cavalo louro‑arruivado salti‑

tou alegremente pelo caminho. 

O Prof. Gunthrie atirou a lista da turma para cima da secre‑

tária e pôs ‑se de pé virado para a sala, de mãos unidas atrás das 

costas, com o maxilar tenso e erguido. 

— HOJE VAMOS DISCUTIR AOS PARES AS VOSSAS 

LEITURAS DE VERÃO. EU ESCOLHO OS PARES. NÃO HÁ 

TROCAS, NEGOCIAÇÕES OU QUEIXAS. ENTENDIDO?

— SIM, SENHOR. 

— ÓTIMO. 

Parecendo ter memorizado todos os nossos nomes depois 

de os ter visto apenas uma vez, do nada o Prof. Gunthrie esco‑

lheu os pares.

Ter ficado enfiada no lugar atrás do Miles foi a minha paga 

por fazer par com o Tucker, calculo. 

— Não sabia que ias ser da minha turma! — excla‑

mei quando corri do meu lugar para me sentar na cadeira 

atrás dele. Era a única pessoa na sala que não me assustava.  

— E não mentiste em relação a este lugar. 

— As pessoas por estas bandas não mentem por causa de 

uma coisa dessas. — O Tucker deu um toquezinho com um 

dedo num chapéu de cowboy imaginário. — E tu não me dis‑

seste que ias ter Inglês Avançado. Eu podia ter ‑te dito. O Prof. 

Gunthrie é o único professor que dá essa aula nesta escola. 

— Levantou os papéis que tinha escrevinhado. — Já acabei  

o meu debate. Ele marca sempre a mesma tarefa todos os anos. 

Espero que não te importes. — Fez uma pausa, franzindo o 

sobrolho por cima do meu ombro. — Meu Deus, a Hendricks 

está outra vez a fazer aquela coisa. Nem entendo porque é que 

ela gosta dele.
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A Celia Hendricks, que regressara vestindo um par de 

calças de treino largas, debruçava ‑se sobre a cadeira e dava 

umas sacudidelas estranhas com o cabelo e chamava baixi‑

nho o Miles, que estava de costas para ela. Vendo que a igno‑

rava, ela começou a atirar ‑lhe à cabeça bolas de papel do seu  

bloco.

— Porque é que o odeias tanto? — perguntei ao Tucker.

— Não sei se «odiar» é o termo certo — replicou. — «Tenho 

medo dele», «gostava que ele deixasse de olhar fixamente»  

e «acho que é lunático» seria mais adequado. 

— Medo dele?

— Toda a escola tem.

— Porquê?

— Porque é impossível saber o que lhe vai na cabeça. — 

O Tucker olhou para trás para mim. — Já viste uma pessoa a 

mudar por completo? Tipo, completamente por completo? De 

tal maneira que nem mantém as mesmas expressões faciais? 

Foi o que lhe aconteceu.

Hesitei perante a súbita seriedade do Tucker. 

— Isso parece assustador.

— Foi assustador. — O Tucker concentrou ‑se no desenho 

que alguém gravara no tampo da sua secretária. — E depois, 

ele, já sabes. Tinha de ser o melhor… 

— Tu… espera lá… ele é o melhor aluno? 

Eu sabia que o Tucker não gostava do melhor aluno, mas 

nas suas tiradas disparatadas no trabalho nunca dissera quem 

era. Apenas que o rapaz não o merecia. 

— E não é só por me bater! — ciciou o Tucker, olhando de 

novo para o Miles. — É por ele nem sequer se esforçar. Nem 

sequer tem de ler o livro! Simplesmente, sabe tudo. Ora bem, 

já era assim no início da secundária, mas nunca foi o melhor. 
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Em metade das vezes não fazia os trabalhos de casa por achar 

que não valia a pena. 

Voltei a olhar para o Miles. Ele e o Claude aparentemente 

tinham acabado a sua discussão e ele adormecera sobre a 

secretária. Alguém lhe colara uma folha a dizer «Nazi» em 

tinta preta.

Arrepiei ‑me. Gostava de investigar nazis como qualquer 

historiador de guerra, mas nunca usaria esse termo como alcu‑

nha. Os nazis assustavam ‑me de morte. Ou toda a gente nesta 

escola era idiota, ou o Miles Richter era efetivamente tão idiota 

como o Tucker o pintava. 

— E, além disso, ele também tem um clube ridículo — infor‑

mou o Tucker. — O Clube de Apoio de Desportos Recreativos 

de East Shoal. Só ele escolheria um nome tão odioso. 

Engoli em seco para travar o súbito incómodo na minha 

garganta. Eu conhecia o nome do clube, mas não percebera 

que era o clube dele. A folha nas costas do Miles subia e descia 

ao sabor da respiração. 

— Hum. Ei. — O Tucker deu ‑me uma leve cotovelada. — 

Não deixes que ele te arme alguma, está bem? 

— Armar alguma? Como assim?

— Tipo desaparafusar a cadeira da tua secretária ou abrir 

um buraco no fundo da tua mochila.

— OOOOK — reagi, franzindo o sobrolho. — Sabes, agora 

tenho praticamente a certeza de que ele ou é um gorila, ou um 

T ‑Rex ou um poltergeist. Mais alguma coisa que eu deva saber?

— Sim — disse o Tucker. — Se alguma vez começar a falar 

com sotaque alemão, chama ‑me. 
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As três aulas seguintes do dia foram como a primeira. 

Entrei nas salas e rodopiei em círculo, para verificar 

tudo. Se desse com algo estranho — tipo um cartaz de propa‑

ganda dos tempos da Segunda Guerra Mundial — fotografava. 

Perguntaram ‑me quatro vezes se pintava o cabelo. O meu pro‑

fessor de Macroeconomia Avançada fez questão de me dizer 

que ia contra o regulamento. Disse ‑lhe que era natural. Não 

acreditou. Mostrei ‑lhe a fotografia da minha mãe e da minha 

irmãzinha, a Charlie, que levava sempre comigo, porque o 

cabelo delas era igual. Acreditou mais ou menos em mim. 

Sentei ‑me na cadeira mais perto da porta e mantive ‑me de olho 

nele durante o resto da aula. 

O refeitório era enorme, pelo que havia muitos lugares 

vazios. Isso era bom, porque ninguém me prestou atenção sen‑

tada encostada à parede, à procura de localizadores comunistas 

na comida. O Prof. McCoy usou de novo o sistema sonoro para 

fazer outro anúncio sobre a tabela de resultados. As pessoas 

puseram fim às conversas e pararam de comer para soltar uns 

risinhos, mas ninguém pareceu surpreendido. 
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O Miles Richter marcou presença em todas as minhas aulas 

avançadas. 

A minha quinta hora, sala de estudos, foi a única aula em 

que ele não marcou presença. Eu ainda não sabia bem onde  

o Tucker queria chegar quando me disse para não deixar que o  

Miles me armasse alguma. Ele não fizera nada sobre o que  

o Tucker me tinha avisado, mas sem dúvida que não me igno‑

rara. 

Antes do almoço, quando deixei cair o lápis na aula de 

História dos EUA Avançada, pontapeou ‑o para o lado mais 

afastado da sala antes que eu pudesse apanhá ‑lo. Como ele se 

debruçou e olhou para mim tipo, O que é que vais fazer agora?, 

empurrei ‑lhe a mochila da secretária para o chão.

Em Política e Governação Avançada, pisou «sem querer»  

o meu atacador e eu quase caí de cara no chão. Quando o 

professor nos fez passar os trabalhos de casa para os distri‑

buirmos, entreguei ao Miles um que «sem querer» tinha sido 

rasgado ao meio. 

Em Química Avançada, a Prof.ª Dalton fez ‑nos sentar por 

ordem alfabética e distribuiu blocos de notas de laboratório, 

que por fora pareciam blocos de notas, mas estavam preenchi‑

dos com papel quadriculado, o que dava vontade de nos matar‑

mos. Deixou cair o meu na secretária com um som BAQUE. 

Espreitei cautelosamente para a nuca do Miles enquanto 

escrevia o meu nome na capa. Ficou assimétrico e desigual, 

mas ainda assim, legível. Suficientemente bom. 

— Achei que poderíamos iniciar o ano letivo com um 

pequeno laboratório quebra ‑gelo — disse a Prof.ª Dalton, com 

uma certa jovialidade pouco empenhada enquanto regres‑

sava à secretária, abria uma Diet Coke e bebia metade de uma  

golada. 



41

serás real?

— Nada de complicado, claro. Vou destacar parceiros de 

laboratório e podem conhecer ‑se melhor. 

Desconfiei que ia levar uma valente tacada do mau karma. 

Provavelmente, por causa da ocasião em que despejei todos os 

peões pretos da Charlie pela sanita abaixo e lhe disse que o Pai 

Natal não existia. 

Retirando tiras de papel de uma proveta cheia de nomes, 

a Prof.ª Dalton chamou os pares e eu vi as secretárias lenta‑

mente a esvaziarem ‑se e os parceiros a migrarem para mesas 

de laboratório instaladas em volta da sala. 

— Alexandra Ridgemont — chamou a Prof.ª Dalton.

O karma preparou ‑se para a tacada. 

— E Miles Richter. 

Em cheio. Resultado: traumatismo craniano menor. Pode 

ter problemas a andar, de visão. Não deve envolver ‑se em quais‑

quer atividades árduas nem operar maquinaria pesada.

Cheguei à mesa de laboratório antes sequer de o Miles 

abandonar o seu lugar. Esperava ‑nos uma pequena ficha de 

avaliação. Olhei para os restantes alunos do outro lado da mesa 

— não pareciam minimamente ameaçadores, mas os piores 

eram sempre os menos ameaçadores —, para os armários 

sobre a minha cabeça e o ralo da banca. 

— Bem, vamos lá a isto — disse eu quando o Miles chegou. 

Ele não reagiu, limitou ‑se a pegar na caneta que tinha atrás 

da orelha e abriu o caderno. Afastei um pouco mais os pés ao 

sentir o chão a tombar para a esquerda. 

Esperei até ele acabar de escrever.

— Pronto? 

— Podes ir tu primeiro. — Subiu os óculos pelo nariz. 

Apeteceu ‑me arrancar ‑lhos da cara e pulverizá ‑los. 

Mas acabei por agarrar antes a folha. 
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— Primeira pergunta: «Qual é o teu nome completo?»

— Uau. Isto vai ser estúpido. — Fora a primeira coisa sen‑

sata que ele dissera em todo o dia. — Miles James Richter. 

Anotei. 

— Alexandra Victoria Ridgemont. 

— Bem, ambos temos nomes do meio que não encaixam. 

— E lá surgiu a Sobrancelha Magnificamente Soerguida. — 

Próxima. 

— Dia de nascimento? 

— 19 de maio de 1993. 

— 15 de abril, mesmo ano — disse eu. — Irmãos?

— Nenhum.

Não admirava que fosse tão fedelho. Filho único. 

Provavelmente também seria rico. 

— Eu tenho uma irmã, a Charlie. Animais de estimação?

— Um cão. — O Miles franziu o nariz ao dizê ‑lo, o que não 

me surpreendeu. Imaginei que o Miles seria do tipo de gostar 

de um enorme gato. Dormiam muito. Pareciam sempre ente‑

diados. Gostavam de brincar com a comida antes de a comerem. 

Vi uma joaninha arrastar ‑se pela beira da banca. Eu estava 

plenamente convencida de que não era real — as pintas eram 

em forma de estrela. Tinha deixado a máquina fotográfica na 

mochila.

— Nenhum. O meu pai é alérgico. 

O Miles deitou a mão à folha e fitou ‑a.

— Seria de achar que fariam perguntas um pouco mais 

interessantes. «Cor preferida?» O que é que isso pode revelar 

de uma pessoa? A tua cor preferida pode ser amarelo ‑chartreuse 

que isso não faria qualquer diferença.

Depois, sem esperar que eu respondesse, escreveu chartreuse  

por baixo de «Cor Preferida».
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Foi o mais animado que o vi nesse dia. Ouvi ‑lo barafustar 

relaxou ‑me, de uma forma estranha. Se ele fosse um resmun‑

gão zangado e idiota, não seria o Olhos Azuis. 

— Então, a tua é malva — disse eu, preenchendo o espaço.

— Olha… «Comida Preferida»? O que é que isso vai revelar 

de mim?

— Concordo. O que gostas de comer? Corações de rã em 

picle?

Encostei a caneta ao lábio inferior e ruminei. 

— Sim. Adoro corações de rã em picle.

Respondemos a mais umas perguntas. Sei que não estava a 

imaginar os olhares de espanto dos nossos camaradas do outro 

lado da mesa. Quando chegámos a «Embirrações», o Miles 

disse:

— Quando as pessoas dizem «catsup» em vez de «ketchup». 

É um condimento, e não o vómito de animal. — Fez uma breve 

pausa antes de prosseguir. — E esta é verdade. 

— Eu não aguento quando as pessoas percebem mal 

a História — disse eu. — Como dizer que o Colombo foi  

o primeiro explorador a dar com a América do Norte, quando 

ele nem sequer pôs os pés na América do Norte, e o primeiro 

explorador foi o Leif Ericson. E esta também é verdade.

Respondemos a mais umas perguntas e quando nos apro‑

ximámos do final a voz dele começou a ficar diferente. Não sei 

como, tornou‑se mais grosseira. Menos fluente. Arrastou os 

«r» e os «s» começaram a soar como «z». O grupo do outro 

lado da mesa olhou para ele como se fosse o advento do apo‑

calipse. 

Avancei para a última pergunta.

— Graças a Deus que estamos quase a acabar. O que é que 

recordas melhor da tua infância?
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— Animalia Annelida Hirudinea. — O Miles mordeu a ponta 

da caneta como se desejasse não ter dito aquilo. Não olhou, 

fitando ao invés as duas torneiras prateadas em arco sobre o 

lavatório. 

Aquelas palavras… as ligaduras. A dor que eu não com‑

preendera. O Yoo ‑hoo. O cheiro a peixe. 

Senti um arrepio da cabeça aos pés, deixando ‑me ali para‑

lisada. Fitei ‑o. O cabelo castanho ‑alourado todo espetado.  

Os óculos com armação metálica. Sardas douradas no nariz e 

maçãs do rosto. Olhos azuis. 

Para de olhar para ele, idiota! Vai achar que gostas dele, ou 

assim!

Eu não gostava dele. Ele nem sequer era lá muito giro. Ou 

seria? Talvez ajudasse olhar outra vez. Não, raios! Oh, que 

diabo. 

Risquei atabalhoadamente o meu caderno, ignorando o 

coração aos saltos. Era suposto anotar o que ele dissera? Porque 

é que dizia classificações científicas? O Olhos Azuis não era 

real. Ninguém me ajudara a libertar as lagostas. Ele não aca‑

bara de dizer aquilo. Era a minha mente a fazer troça de mim. 

Outra vez.

Tossi delicadamente, afastando um fio de cabelo. 

— Bem, no meu podes anotar «Yoo ‑hoos».

— Yoo ‑hoos — disse ele lentamente.

— Yoo ‑hoos… sabes o que é? A melhor bebida do mundo.

Agora, era ele a olhar ‑me fixamente. Revirei os olhos.

— Y ‑O ‑O ‑H…

— Eu sei escrever, obrigado. — A voz dele de repente vol‑

tara ao normal. Fluente e nítida. Enquanto começava a escre‑

ver, espreitei para o relógio. A aula estava quase a terminar.  

As minhas mãos tremiam. 
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Ao toque da campainha, levantei ‑me de um pulo para reco‑

lher a minha mochila e juntar ‑me aos outros no corredor. Senti‑

‑me melhor quando me afastei do Miles, como se a revelação 

que tive na aula de Química não tivesse passado de um sonho 

do qual eu acabasse de despertar. Não o compreendi — ele saiu 

diretamente das minhas alucinações e, no entanto, aqui estava.

ele. Cruzou a linha entre o meu mundo e o de toda a gente,  

e eu não gostava nada disso. 

Chegámos ao mesmo tempo aos nossos cacifos. Ignorei ‑o, 

abri o meu cacifo e peguei nos meus manuais. 

Caíram das capas como as entranhas de um peixe.

— Parece que alguém destruiu as encadernações dos teus 

livros — comentou o Miles.

Não, merda, imbecil. Ele que se lixe — Olhos Azuis ou não, 

não ia aturar isto. 

Peguei nos meus livros arruinados, enfiei ‑os na mochila e 

bati com a porta do cacifo. 

— Acho que vou ter de arranjá ‑los. — E, depois, saí em pas‑

sadas pesadas na direção do pavilhão, sabendo que agora não 

iria conseguir escapar ‑lhe. 




