Para os meus irmãos, Nick e Julia.
Adoro partilhar a vida com vocês, aqui, no planeta Terra.
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Olá!

Aqui há alguns anos, o meu pai perguntou-me, «Jenny, alguma
vez pensaste em escrever um livro sobre uma rapariga que gostava
de ser astrofísica?» Ri-me — com ironia — e não demorei a pôr
aquela ideia ridícula para trás das costas. A ideia era ridícula por
duas razões:
a) Eu não sabia muito bem o que fazia um astrofísico.
b) Apesar de, todos os dias da minha infância, o meu pai me ter
perguntado quantos quilómetros distavam da Terra ao Sol,
eu acabara por chegar à idade adulta sem saber nada acerca
do espaço… exceto a distância até ao Sol (150 milhões de quilómetros, mais coisa menos coisa).
Assim sendo, como podia eu escrever uma história sobre
uma rapariga que queria ser astrofísica? Bem, a verdade é que
não sou capaz de resistir a um desafio, principalmente se for lançado pelo meu pai, e, aos poucos, a ideia foi começando a tomar
forma na minha cabeça. A rapariga transformou-se na Meg e
o sonho dela cresceu: não queria apenas ser astrofísica, ela desejava ser astronauta. Queria sair do planeta Terra e flutuar pelo
espaço.
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Se queria perceber de que modo a mente da Meg funcionava,
tinha de aprender sobre todas as coisas de que ela gostava. Descobri
que, quando contemplamos as estrelas, estamos a olhar para o passado; que o nosso Sol é apenas uma das inúmeras estrelas que
existem no universo; e que em Marte conseguimos saltar três vezes
mais alto do que na Terra. Espreitei através de um dos maiores
telescópios do mundo e vi mais longe do que alguma vez fora capaz
em toda a minha vida.
Graças à Meg (e ao meu pai!), o meu mundo tornou-se maior.
Cerca de 146 mil milhões de anos-luz maior.
Se quiserem juntar-se à Meg enquanto tenta alcançar as estrelas, ou se precisam apenas de um pouco de espaço na vossa vida,
então, basta virarem a página. A missão dela está prestes a começar!
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Um

N

o dia do meu sétimo aniversário, o meu avô construiu-me
um foguetão. Para isso, utilizou a caixa de cartão da máquina
de lavar, colocou um cone por cima e pintou tudo de branco.
Depois, estampou num dos lados com tinta vermelha o nome
MEGARA 1
A minha mãe destapou-me os olhos e eu pestanejei, boquiaberta. O foguetão quase tocava no teto.
— É de verdade? — perguntei.
— Quase — respondeu ela.
O meu avô passou-me o capacete da bicicleta para as mãos.
— Estás pronta para a tua primeira missão, Meg?
Fiz sinal que sim com a cabeça.
— Acho que sim.
Já trazia o pijama de astronauta vestido, por isso tudo o que
tinha a fazer era pôr o capacete e entrar no foguetão. A minha mãe
entregou-me um teclado estragado — o meu painel de controlo —
e em seguida fechou a porta. Passei as mãos sobre as teclas. O meu
avô tinha colado etiquetas nos diferentes botões: impulsão, separação, ignição. Uma das teclas havia sido pintada de verde e indicava
simplesmente, DESCOLAGEM.
— Megara 1 — entoou o meu avô, recorrendo ao seu melhor sotaque americano —, tudo pronto para a descolagem em um minuto.

11

As estrelas o caos e eu.indd 11

22/09/2017 16:59

Jenny M c Lachlan

— Compreendido — confirmei. O avô e eu passávamos a vida
a ver os documentários da NASA, por isso eu sabia exatamente o
que dizer.
— Megara 1, daqui Houston. Pode iniciar separação da torre.
— Separação iniciada — anunciei, carregando na tecla. — Ignição. — Nesse exato instante escutei um ronco profundo e percebi
que a minha mãe tinha ligado o aspirador. Aquele troar fazia estremecer o foguetão. Senti o coração acelerar e apertei o teclado com
mais força.
— Megara 1, daqui Houston! — gritou o meu avô por cima do
ruído do aspirador. — Propulsores no máximo. Todos os sistemas
em funcionamento. Dez segundos e em contagem decrescente.
— Dez — gritei —, nove… oito…
O meu avô e a minha mãe fizeram coro.
— Sete… seis… cinco…
Depois, um deles começou a agitar o foguetão.
— Mãe!
— O que foi? — O rosto dela surgiu na janela recortada.
— Tenho medo!
Enfiou o braço pela janela e alcançou-me a mão. Os seus anéis
pressionaram a minha pele.
— Não tenhas medo, Meg. Eu estou aqui.
— Quatro… três… dois… um… — continuou o meu avô.
— Todos os motores a funcionar — anunciei, e em seguida carreguei com toda a força na tecla verde. — Descolagem iniciada!
— Descolagem! — bradou o meu avô. — Temos descolagem!
A mãe soltou-me a mão e desapareceu.
O aspirador rugia, o foguetão abanou violentamente de um
lado para o outro e, num piscar de olhos, eu estava a deixar a Terra
em direção às profundezas do espaço!
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Dois

Oito anos mais tarde. De volta ao planeta Terra.

A

ntes de tomar o pequeno-almoço, certifico-me de que tudo
no meu quarto fica como deve ser.
Aliso a colcha, empurro a cadeira para junto da secretária e faço girar o globo de modo a que a Inglaterra fique virada para
o sol. Depois pego numa caneta vermelha e risco o dia de ontem do
horário dos trabalhos de casa. Ótimo. Se esta noite passar algumas
horas a trabalhar no discurso, então não haverá atrasos. Não acredito na sorte, nem sou supersticiosa, mas antes de sair do quarto
olho sempre para a fotografia da Valentina Tereshkova — a primeira mulher a ir ao espaço. O seu olhar duro e frio ajuda-me a
manter-me concentrada durante todo o dia.
Faço uma tigela de Weetabix na cozinha e sigo o barulho da
música proveniente da sala. Só mesmo a minha mãe para ouvir
remixes às oito da manhã. Encontro-a ajoelhada no chão a encher
uma piscina insuflável. A minha irmã Elsa está sentada no sofá,
com uma côdea pegajosa a pender-lhe da boca.
Baixo o volume da música e sento-me ao lado da Elsa. Começo
a comer os cereais, tentando ignorar o intenso cheiro a chichi proveniente da minha irmã. A fralda parece demasiado protuberante.
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Escuta-se um sibilar quando a minha mãe coloca a tampa de
plástico na válvula.
— Estás desejosa de experimentar a nossa nova piscina insuflável?
— Nem por isso — garanto. — Mãe, vivemos num apartamento.
Para que precisamos de uma piscina insuflável?
— Para nos divertirmos, Meg! Pensei que podíamos enchê-la e
fazer de conta que o verão chegou.
Olho em redor. Vejo brinquedos, roupas e livros espalhados
pela alcatifa e o Pongo corre à volta da piscina a ladrar aos anéis
insuflados.
— Mãe, não há aqui espaço suficiente para isso.
— Há espaço que chegue e que sobre — argumenta ela, ao
mesmo tempo que se põe de pé. — Vou começar a enchê-la.
A Elsa tira a côdea da boca e estende-a na minha direção.
— Não quero, obrigada — respondo-lhe, mas a minha irmã
insiste.
— Da! — palra. — Da, da!
— OK, OK. — Tiro-lha do dedo e faço de conta mastigá-la.
— Nham, nham — digo. — Satisfeita?
A Elsa sorri, mete o dedo na boca e deita-se para trás no sofá.
Depois ficamos as duas a ver a minha mãe correr da cozinha para
a sala com panelas de água a fumegar. Tem vestida a sua camisa
de noite da Sininho e as rastas loiras estão apanhadas no cimo da
cabeça com um elástico. As suas pulseiras tilintam de cada vez que
despeja uma panela de água na piscina.
Após seis viagens, ainda só conseguiu encher o fundo.
— Isto vai levar uma eternidade — comenta num tom desapontado ao mesmo tempo que mergulha um dedo do pé na água.
— Podes ajudar-me, Meg?
— Tenho de ir para a escola. — Desloco-me até ao espelho por
cima da pedra da lareira e começo a pentear o cabelo para o apanhar num rabo de cavalo.
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— Um cabelo tão bonito — elogia a minha mãe. Através
do espelho vejo-a a olhar para mim, o piercing turquesa do nariz
brilha no seu rosto pálido. Somos tão diferentes: eu com os
olhos e o cabelo escuro e a minha mãe com os olhos azuis e o
cabelo tão loiro que quase parece branco. — Gostava que o usasses solto.
— Assim é mais fácil. — Empurro uma madeixa de cabelo
para trás da orelha e aperto o blazer. Sacudo algumas migalhas
do ombro. — Não devias estar a vestir-te para ires trabalhar?
— Daqui a nada. Vou só deitar mais um pouco de água na
piscina.
A minha mãe gere uma loja de caridade na cidade. Esse é o seu
trabalho pago, mas tem uma montanha de outros: como angariar
fundos para a Greenpeace e gerir a horta comunitária. O seu objetivo é tornar o planeta um lugar mais limpo e melhor. Acho que é
justo dizer que não acredita que o mesmo se deve aplicar ao apartamento onde moramos.
— Meg, podes tomar conta da Elsa depois das aulas? — A minha mãe despeja outra panela de água na piscina. — Lembras-te da
minha amiga Sara, a enfermeira? — Abano a cabeça. A mãe tem
tantas amigas que eu não consigo manter-me a par de todas. — Bem,
a Sara vai fazer voluntariado para o estrangeiro e precisa de boleia
para o aeroporto.
— Não sei… — Penso no quadrado do horário do trabalho de
casa todo preenchido. — Tenho tantos trabalhos de casa… E, para
além disso, devia ensaiar o meu discurso.
A minha mãe fita-me com os olhos muito abertos, como quem
implora.
— Estarei em casa por volta das seis. Tu e a Elsa podem brincar
juntas até essa hora. Será divertido!
Olho para a Elsa, que está deitada de costas no sofá, a palrar e a
tentar meter o pé na boca.
— Tens mesmo de dar boleia à Sara?
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— Dá-lhe jeito o favor — responde a minha mãe, puxando-me
logo depois para um abraço. Sinto o perfume do incenso de sândalo de que ela tanto gosta.
Aguento o mimo por alguns instantes e depois liberto-me dos
braços dela.
— Está bem — concordo, a contragosto.
A minha mãe faz um sorriso.
— O que faria eu sem ti?
Por cima do ombro da minha mãe, vejo a Elsa gatinhar até à
beira do sofá, na tentativa de alcançar a cauda do Pongo.
— Mãe! — grito, mas a Elsa já está a perder o equilíbrio. Baloiça
por segundos e depois cai para a frente, aterrando no chão com um
ruído seco.
Faz-se um momento de silêncio antes de os gritos começarem.
A minha mãe corre até junto do sofá e pega na Elsa ao colo.
— Pobre bebé! — lamenta ela, enchendo-a de beijos. O Pongo
salta e tenta pôr o focinho pontiagudo entre as duas.
— Vou sair agora — anuncio, mas ninguém me ouve. Pelo
canto dos olhos, reparo que o Pongo também foi incluído no abraço
e ladra excitado por cima dos gritos de Elsa. Saio do apartamento
e fecho a porta.
De imediato, sou surpreendida pelo silêncio, pelo ar frio e revigorante, e pela vista.
O nosso apartamento até pode ser pequeno e húmido, mas tem
a melhor vista de toda a cidade. Deixo-me ficar mais um pouco na
varanda e olho para lá das casas do bairro em direção até à escola.
Para lá da escola, vejo os hotéis, o mar e o pontão. Depois contemplo o céu, até encontrar a lua. É uma mancha branca que não
demorará a desaparecer.
Viro-me e desço as escadas de cimento a correr. Os meus passos ecoam.
Tenho de ir para a escola. Tenho tanto para fazer.
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Três

A

escola corre bem. Tenho um 100 por cento num teste de
Matemática, aprendi finalmente a conjugar os verbos em
Alemão, e passo a hora de almoço na biblioteca a pesquisar
sobre a minha estrela preferida, a Alfa Centauri B.
Quando desconfio que a cantina está mais calma, vou até lá buscar o almoço. Parece que já quase toda a gente foi corrida, com
exceção de alguns alunos do meu ano — a Bella Lofthouse e os
amigos dela —, que continuam sentados em volta de uma mesa
enquanto as senhoras fazem a limpeza. Quando passo por eles,
olham para mim e vejo a Bella esboçar um sorriso. Não demoro a
mostrar-lhes as costas. A Bella está sempre a rir com os amigos e
considera-me particularmente engraçada. Quanto mais tempo eu
ficar, mais aumentam as probabilidades de ela me dizer qualquer
coisa e eu acabar a fazer figura de parva. Deito a mão à primeira
sanduíche que vejo — de ovo e maionese —, pago e apresso-me
a sair da cantina.
É em alturas como esta que sinto a falta da Harriet. Ela era a
minha melhor amiga na escola. OK, ela era a minha única amiga
na escola, mas isso não importava porque éramos almas gémeas,
e fazíamos tudo juntas — ir para a escola, almoçar, conversar horas
ao telefone, dormir em casa uma da outra… A Harriet até ia todos
os verões acampar comigo e com a minha mãe. Depois, um dia,
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disse-me que a mãe e o pai andavam a falar de se mudarem para a
Nova Zelândia. Cinco meses mais tarde, foi-se embora.
Quando uma estrela se extingue, dá-se uma enorme explosão,
uma supernova, e, mais tarde, tudo o que resta é um buraco negro
denso e escuro onde a luz não entra e de onde não sai. Da luz brilhante à total escuridão: foi isso que senti quando a Harriet se foi
embora.
Quando consegui finalmente ultrapassar o choque da partida
da minha melhor amiga e olhei em redor, não me pareceu haver
lugar para mim em lado nenhum: todos os restantes tinham par
ou grupo. Tentei falar com as pessoas, participar nas suas conversas, mas a Harriet sempre fizera toda a conversa por nós as duas e
eu estava destreinada. Para além disso, como já referi, fiquei abalada quando ela se foi embora e a sentir-me como um escuro e
denso buraco negro.
E quem quer ser amigo de um escuro e denso buraco negro?
Ninguém!
Toda aquela escuridão já desapareceu, entretanto, mas o mesmo
parece ter acontecido com aquele momento certo para fazer amigos. E é por essa razão que, neste momento, me encontro encostada
à parede junto da casa de banho das raparigas a comer a sanduíche
de ovo sozinha.
Como já disse. Às vezes, sinto a falta da Harriet.
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C

hego à aula de Física mais cedo e encontro a Prof.ª Edgecombe
a colar um póster na porta.
— O que achas? — pergunta ela. É uma foto do centro
de controlo da NASA e no cabeçalho pode ler-se, Viagem ao Centro
Espacial de Houston — DESCOLAGEM a …… de julho! A Prof.ª
Edgecombe bate na fotografia com uma unha pintada de azul.
— Podes ir, Meg. Daqui a quatro meses, podes estar no centro de
controlo responsável pela aterragem na lua! — Escuto uma gargalhada. — Merda, é quase inacreditável!
— Stora, está outra vez a dizer asneiras.
— Desculpa, Meg, mas algumas situações pedem uma asneira…
Afinal de contas, não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar do centro de controlo!
Sigo a stora até ao interior da sala de aula. A viagem até Houston
custa mais de duas mil libras e a minha mãe não tem essa quantia.
O avô ofereceu-se para vender alguma coisa e pagar a minha viagem, mas logo depois percebeu que não tem nada que valha esse
dinheiro, nem sequer o seu telescópio.
— Deve ser fantástico — concordo —, mas eu não vou, stora,
já se esqueceu?
Ela mostra-me um sorriso.
— Podes ir… Só tens de ganhar o concurso.
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O concurso. Duas palavras que têm o condão de me fazer suar e
de me deixar o estômago às voltas. Chama-se «Alcançar as Estrelas»
e um adolescente do nosso condado tem a oportunidade de ganhar
um lugar na viagem; tudo o que tem de fazer é subir a um palco e
explicar o que o espaço significa para si.
Fácil! Este concurso foi feito para mim — vivo obcecada pelo
espaço e sei tudo o que há para saber sobre buracos negros, exoplanetas e sobre o nosso sistema solar — mas, e é um grande
«mas», tenho um problema: não consigo falar em público. Algumas pessoas têm medo de aranhas ou de andar de elevador, ou
de palhaços. Eu tenho medo de falar. A minha fobia é bastante
inconveniente. Digamos que, num dia normal, sou confrontada
com a fala mais vezes do que um coulrofóbico é confrontado com
palhaços.
Mas nem sempre fui assim. Quando frequentava o 1º ciclo,
tinha sempre a mão no ar antes mesmo de o professor terminar de
fazer a pergunta, mas depois, quando passei para o ensino secundário, reparei que quando punha o braço no ar os outros colegas
reviravam os olhos e riam à socapa. Então, certo dia, na aula de
Ciências, o Prof. Harper perguntou, «Que nome se dá ao processo através do qual as plantas utilizam a luz do sol para gerar
energia?» Por essa altura, eu já tinha aprendido a não levantar a
mão. «Ninguém sabe?», insiste ele. «Começa com um “f”… “fo”…
“foto”…» Às tantas, eu já não aguentava mais, pus a mão no ar e
respondi, «Fotossíntese.» A palavra pairou no ar por instantes e
depois o Prof. Harper repetiu, «Fotossíntese!», imitando a minha
voz na perfeição. Desataram todos a rir. «Estou a brincar, Meg»,
garantiu ele, piscando-me o olho, mas foi o que bastou. A partir
desse dia a minha boca não voltou a abrir-se.
Falar com outra pessoa ainda aguento. Cara a cara é suportável. Mas assim que tenho audiência, as palavras desaparecem. Puf!
Até quando me pedem para ler em voz alta na aula de Inglês fico
com a boca seca, o meu ritmo cardíaco acelera e sinto vontade de
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vomitar. Para ser sincera, só o facto de pensar em entrar no concurso faz com que a sanduíche de ovo volte para trás!
— Estás a pensar nisso agora, não estás? — pergunta a Prof.ª
Edgecombe.
Faço que sim com a cabeça.
— Adivinhei porque tens as mãos a tremer.
— Tenho? — Olho para as minhas mãos e gemo. — Como é
que vou conseguir, stora?
Ela solta uma gargalhada.
— Meg, tu és capaz de falar sobre o espaço durante três horas
sem olhares uma única vez para um papel. Escolhe um tópico
e fala sobre ele.
Abano a cabeça.
— Só conseguirei subir ao palco se souber exatamente o que
vou dizer. Escrevi todo o discurso em cartões e agora vou praticar
até o saber de trás para a frente.
— E como foi escrever o discurso?
— Difícil — admito, pensando em todas as versões que elaborei e na dificuldade de encaixar os meus factos preferidos em apenas três minutos. — O espaço é gigantesco. Não posso explicar em
apenas três minutos o que os neutrinos significam para mim, e são
tão ínfimos que 65 mil milhões acabaram de atravessar a minha
unha. — Estico o dedo. — E isso apenas neste último segundo!
Não sei se aquilo que escrevi está alguma coisa de jeito.
A professora ri.
— Não entres em pânico, Meg. Ainda tens três semanas…
— Duas semanas e cinco dias.
— Tenta diante de alguns amigos. Vê o que eles pensam.
Ela sugere aquilo como se fosse a coisa mais simples do mundo.
— Talvez.
— Sim! — insiste, e depois despeja uma pilha de livros nos
meus braços. — Agora sê uma querida e distribui estes livros pelos
teus colegas.
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ssim que acabo de pousar o último livro, os outros alunos invadem a sala. A Bella aborda de imediato a Prof.ª
Edgecombe.
— Veja só, stora! — Agita um cartão cor-de-rosa junto ao nariz
da professora. — Acabámos de receber os bilhetes para o Baile de
Primavera. Vamos fazê-lo no hotel, juntamente com os alunos do
11.º ano, a anos-luz dos alunos do 9.º que o vão fazer na cantina!
A stora observa o papel.
— Meu Deus… Acho que terei de ir.
A Bella dá-lhe um toque com o cotovelo.
— Vai adorar, stora. E pode mostrar-nos os seus perversos passos de dança.
A stora abana a cabeça.
— Sentir-se-iam demasiado intimidados. Agora senta-te e apanha o cabelo.
A Bella guarda o papel no bolso e vem sentar-se ao pé de mim.
— Tudo bem, Megara? — pergunta com um sorriso.
— Meg — digo automaticamente. A Bella Lofthouse é a única
pessoa no mundo que me trata pelo meu nome completo. Talvez
esteja apenas a ser simpática, recordando-me que já nos conhecemos há anos… Ou, se calhar, está apenas a fazer pouco do meu
estúpido nome de princesa da Disney. É difícil de perceber.
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— Nã, serás sempre Megara para mim — argumenta ela ao
mesmo tempo que apanha o cabelo e o prende com um elástico
que tem no pulso. Alguns fios de cabelos caem soltos e, assim sem
mais nem menos, ela fica com um aspeto perfeito, como uma atriz
de cinema. De súbito, senta-se muito direita. — Olha, olha, lá vêm
os rapazes!
Levanto a cabeça e vejo o Raj e o Ed caminharem na nossa
direção, de mãos nos bolsos, as calças apertadas nas pernas e os
cabelos a desafiar a gravidade.
— Bella, sua ladrona — grita o Raj. Aproxima-se por detrás
dela e começa a revistá-la. — Devolve-me o telemóvel!
— Oh, meu Deus! — guincha a Bella. — Tira as mãos de cima
de mim, seu pervertido! Stora, o Raj está outra vez a apalpar-me!
— Porém, a Prof.ª Edgecombe nem sequer olha para eles. Enquanto
continuam naquilo, e o Ed começa a tirar as coisas da mochila e a
despejá-las sobre a mesa, eu sinto-me encurralada e tento tornar-me invisível.
O Ed King senta-se ao meu lado. O tipo é tão alto que mais parece
que uma enorme sombra se abateu sobre mim.
— Não é ela que o tem, meu — diz ele na sua voz profunda.
— Estás a perder o teu tempo. — Sorri para a Bella e esta pisca-lhe
o olho.
De repente, o telemóvel do Raj é esquecido e a Bella começa a
falar de uma fotografia que colocou no Instagram.
— Mostra à Meg — pede o Raj, e o telemóvel da Bella é colocado à frente do meu nariz. Nunca consigo ficar invisível durante
muito tempo. — O que achas da selfie da Bella? — pergunta ele,
observando-me atentamente e rindo em antecipação daquilo que
eu posso vir a dizer.
Olho para a fotografia. As bolas de sabão que rodeiam o rosto
da Bella mostram-me que ela devia estar na banheira. Tento pensar
na coisa certa para dizer, aquela que não os fará: a) rir; ou b) pensar
que sou estranha. Encolho os ombros e digo:
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— Parece bem lavada.
— Lavada? — repete a Bella, desatando a rir às gargalhadas.
— É mesmo uma resposta à Megara! Vou pôr nos comentários.
OK. Falhei.
O Raj senta-se finalmente.
— E eu pareço lavado, Meg? — pergunta ele com um esgar.
— Muito bem — afirma o Ed num tom firme. — Quero trabalhar, por isso está na hora de vocês os dois se calarem — aponta
para o Raj e para a Bella — e de a Meg me emprestar uma caneta.
— Estica a mão, tal como faz em todas as aulas.
Procuro uma esferográfica no estojo e entrego-lha.
O Ed examina-a.
— Não tens uma caneta de gel?
Do outro lado da mesa, a Bella dá uma risadinha.
Com um suspiro, troco a esferográfica por uma das minhas
adoradas canetas de gel.
— Obrigado, Meg — agradece o Ed, arrancando a caneta da
minha mão e concentrando-se de imediato no seu trabalho.
A meio da aula, a Prof.ª Edgecombe começa a distribuir peças de
dominó e bolas de pingue-pongue.
— Vamos recriar o processo de fissão nuclear — anuncia ela
—, e quero que trabalhem…
— Em grupo — afirma a Bella. — Por favor, stora.
Por toda a sala os alunos exigem trabalhar em grupos, enquanto
eu imploro silenciosamente para trabalharmos sozinhos.
— Quero que trabalhem com a pessoa sentada ao vosso lado
— declara a professora.
— O quê? — questiona a Bella, franzindo o sobrolho ao mesmo tempo que olha para o Raj. — Mas eu quero trabalhar com
o Woody! — Este é outro dos nomes especiais da Bella — Edward —
Woody —, mas ao contrário do meu «Megara», quando ela chama
«Woody» ao Ed toda a gente sabe que está a ser simpática.
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— Não podes — contrapõe o Ed, colocando a tampa na minha
caneta. — Eu fico com a Meg.
— Como sempre — resmoneia a Bella.
O Ed e eu acabamos sempre a trabalhar um com o outro. Isso
acontece porque somos ambos inteligentes ou, na opinião do Raj,
porque somos «completas aberrações». Ainda assim, o Ed consegue ser uma aberração apenas em part-time, assumindo e descartando esse papel dependendo do local onde se encontra: na sala
de aula ou com os amigos. Para mim, é uma ocupação a tempo
inteiro. Já muitas vezes me perguntei qual será a diferença entre
nós os dois, e como conseguirá ele ser simultaneamente inteligente e popular. Talvez isso aconteça porque é rapaz, ou por ser
capitão da equipa de futebol, e isso como que equilibra a sua inteligência. Quem sabe? Tudo o que sei é que, embora eu e o Ed King
sejamos ambos inteligentes, em todos os outros aspetos estamos a
quilómetros de distância.
Ele agita as peças do dominó.
— Meg, tu preenches a ficha e eu organizo as peças.
Contraponho de imediato:
— E se eu quiser ficar com os dominós? — Quando os outros
não estão a ouvir, eu consigo falar com o Ed. Mais ou menos.
— Achas que não vais saber as respostas? — Mira-me, com
uma sobrancelha arqueada. — Queres que te ajude?
— Eu sei as respostas — argumento, puxando a folha na minha
direção. O Ed e eu estamos em constante competição. Foram os
nossos professores que começaram, mas agora já o fazemos por
nós próprios. Creio que devia achá-las irritantes, mas estas «pequenas discussões» com ele são frequentemente as únicas conversas
que mantenho na escola.
O relógio dourado do Ed reluz enquanto ele coloca a peça de
dominó no padrão correto. Alguns segundos depois, murmura:
— Urânio 235.
— Desculpa?
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— É a resposta à terceira pergunta. Parecias encalhada.
— Escuta — digo —, estás a fazer os dominós ou a ficha?
— Estava só a ajudar — argumenta ele com um sorriso de
esguelha.
— Não preciso, obrigada.
Quando estou a responder à última pergunta, reparo em qualquer coisa no manual de Ciências do Ed que me chama a atenção. A um canto desenhou um asteroide, com riscos ao lado para
mostrar a velocidade a que se desloca. Olho para o outro lado da
mesa. O Raj está a meter as bolas de pingue-pongue na boca e
a Bella diverte-se a desenhar-lhe uma cara na bochecha saliente.
Parecem bastante distraídos naquilo e, por isso, apresso-me a dizer
ao Ed:
— Já soubeste?
As mãos dele ficam a pairar sobre as peças.
— Do quê?
Aponto para o desenho.
— O asteroide TR7768, tem três quilómetros de extensão e vai
passar perto da Terra.
Ele observa-me com curiosidade e eu sinto o rosto a arder. Não
costumo falar destes assuntos com o Ed — discutimos, é tudo o
que fazemos —, mas ao ver o asteroide no livro dele fiquei com
a certeza de que teria ouvido falar da sua passagem.
— O asteroide TR7768 — repete ele, com um pequeno sorriso nos lábios. — Bem, o meu desenho devia ser de uma bola de
futebol.
Volto a olhar para o livro. Uma bola de futebol? Claro que é
uma bola de futebol! A vermelhidão do meu rosto consegue ofuscar a de Marte.
— Fala-me desse asteroide — pede ele.
Do outro lado da secretária, a Bella levanta a cabeça. Eu volto a
minha atenção para a ficha.
— Não tem importância — respondo.
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— Ei — chama a Bella, batendo com as mãos no tampo da
mesa. — Algum de vocês viu o tubarão que encontraram perto
de Hastings? Era enorme!
— Eu vi — diz o Raj. — Filas de dentes como no filme Tubarão.
— Woody, lembras-te no verão passado quando saltaste do
barco a remos e te puseste a nadar? — lembrou a Bella
Ele faz que sim com a cabeça, não desviando os olhos das peças
de dominó.
— Devia estar debaixo de água, à espera para te morder. — Estremece de forma dramática. — Nunca mais volto a nadar no mar.
— Eu ouvi dizer que era um tubarão-tigre — afirma o Ed.
— Esse tipo de tubarões mata pessoas.
— Não era um tubarão-tigre — contraponho, incapaz de não
corrigir o Ed.
Viram-se todos para mim e eu percebo que devia ter ficado
calada.
— Era um anequim — acrescento rapidamente. — E esses não
fazem mal a ninguém.
A Bella suspira.
— Por favor, Megara, não transformes a minha história de
tubarões numa coisa aborrecida. — Inclina-se para a frente. — Por
falar em devoradores de homens… Woody, sabes quem te vai convidar para o baile?
Ele deixa escapar uma gargalhada.
— Não, mas tenho a sensação de que me irás dizer.
— A Chiara Swift! Contou-me no intervalo.
O Ed abana a cabeça e sorri.
O Raj diz:
— A Chiara é gira!
— Eu disse-lhe que tirasse o cavalinho da chuva — resmunga
a Bella. — Tu és o meu par de reserva para o caso de eu não ter
uma oferta melhor. — Vira-se para mim. — E quem é que tu vais
convidar para o baile, Meg?
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Endireito a ficha de trabalho. Aqui vamos nós. Estava à espera
desta pergunta desde que vi a Bella com o bilhete cor-de-rosa. Para
a Bella, o Baile de Primavera é a oportunidade perfeita para se rir
de mim, uma vez que há tanta coisa que eu não entendo: música,
dança, roupa, rapazes…
Apresso-me a dizer:
— Não vou. — Mais vale cortar o mal pela raiz.
— Porque não? — quer saber o Ed.
— Vou estar ocupada.
— Ai sim? — diz ele num tom que parece inocente. Tenho a
certeza de que ele e a Bella se entreolham e fico com a sensação de
que estão a rir-se de mim.
Deve ser por causa disso que digo bruscamente:
— Era o que eu estava a dizer há pouco… o asteroide. Vai passar
pela Terra na noite do baile.
A Bella não entende e insiste:
— E esse calhau é mais importante do que o baile porque…?
Fico com a boca seca. Por que fui eu deixar-me arrastar para
esta conversa?
— Bem, tem três quilómetros de extensão… Se colidir com a
Terra, pode fazer desaparecer um país.
— Mas dizem que não vai atingir a Terra — argumenta o Ed.
Não consigo ficar calada.
— Pois, mas podemos ter a oportunidade de ver um ponto de
luz passar, e se isso acontecer, irei presenciá-lo na companhia dos
meus amigos do Centro de Ciências.
— E esses teus amigos são…? — quer saber a Bella.
O que posso eu dizer para que isto soe um pouco melhor?
Na verdade, são apenas os companheiros do meu avô, um grupo
de homens de meia-idade que se junta para se gabar do tamanho
dos seus telescópios.
— Os meus amigos — declaro, escolhendo as palavras com
toda a cautela — pertencem ao Clube de Astrónomos de Sussex.
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A Bella arregala os olhos.
— Deixa cá ver se entendi. Em vez de ires ao baile, vais ver um
ponto de luz no Centro de Ciências na companhia de um monte
de velhos?
Ela resumiu mais ou menos tudo. Obrigo-me a manter a cabeça
levantada.
— É uma festa das estrelas — explico.
A Bella abre um sorriso de orelha a orelha.
— Megara, tudo em que tocas transforma-se em «totozice»! —
É então que o Raj desata a rir a bandeiras despregadas e o Ed não
demora a fazer o mesmo.
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pós as aulas, passo mais uma hora na biblioteca antes de ir
para casa. Subo a colina, atravesso o bairro e depois trepo os
três lanços de escadas até ao nosso apartamento. Assim que
abro a porta, apercebo-me do silêncio. Geralmente sou saudada
pelos hits de Ibiza que a minha mãe adora ouvir, ou por uma mistura louca de cantoria, televisão, choro e ladrar, mas neste instante
o apartamento está em silêncio.
Perfeito. Assim posso ensaiar a leitura do meu discurso em voz
alta sem que ninguém oiça.
Deito a mochila para o chão e vou para a sala. Sei o início de
cor, por isso aclaro a garganta, concentro-me no póster de um Buda
verde pertencente à minha mãe, e falo num tom de voz audível e
nítido:
— Para mim, o espaço significa liberdade… — A minha voz
ecoa pelo apartamento e soa tão constrangedora e apatetada que
me esqueço imediatamente da frase seguinte. O pânico toma
conta de mim e, de repente, a expressão do Buda parece-me um
sorriso de escárnio. Isto é ridículo! Se não sou capaz de falar
diante de uma folha de papel, como vou eu dirigir-me a outros seres
humanos?
Respiro fundo. Sou capaz de fazer isto… Mas será melhor
comer qualquer coisa primeiro, algo que me dê energia: uma fatia
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de pão com manteiga de amendoim. Contorno a piscina insuflável
e reparo que a minha mãe a deve ter despejado, depois entro na
cozinha e é nessa altura que reparo no papel preso no frigorífico:
Meg, não te esqueças de ir buscar a Elsa e o Pongo a casa do avô. Até
logo! Xxxx Mãe.
Tinha-me esquecido completamente da boleia até ao aeroporto.
Quer-me parecer que é o fim do meu ensaio, a menos que o queira
fazer à frente da Elsa e do Pongo. Na verdade, até que não é nada
má ideia…
Ligo para o telemóvel da minha mãe para saber a que horas
regressa, mas, assim que começa a chamar, escuto a música «Let It
Go» a tocar na sala. Sigo o som até encontrar o telemóvel da minha
mãe caído debaixo do sofá. Afasto ao pontapé as tralhas espalhadas pelo chão e agarro nas chaves de casa. O melhor é ir o mais
depressa possível. Posso não querer tomar conta da Elsa, mas o
meu avô não é a pessoa mais aconselhável para cuidar de bebés.
Distrai-se com facilidade e gosta demasiado de fogueiras e de líquidos inflamáveis. O que não é a combinação ideal.
Encontro o meu avô deitado à frente do fogão e rodeado de ferramentas.
— Olá, querida! — cumprimenta ele, olhando para cima.
— Vieste buscar a tua irmã?
— Sim… O que estás a fazer?
— A ligar o fogão à botija de gás — responde, coçando a cabeça.
— Não tenho instruções nenhumas, mas acho que consigo.
Pego no adaptador e em seguida reviro o interior da caixa de
ferramentas até encontrar a chave certa.
— Passa-me o tubo — peço, e logo depois, agacho-me ao lado
dele e começo a trabalhar —, pois nem morta me sento no chão
imundo. O meu avô deixa as galinhas vaguearem por todo o lado e
o Pongo é o seu único aspirador. A minha mãe e o seu pai partilham a mesma atitude em relação às tarefas domésticas. Quando
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comparado com o apartamento e com a casa do meu avô, o meu
quarto é um oásis de limpeza.
Enquanto ligo o adaptador, o meu avô acende um dos seus
cigarros de enrolar e pega nas palavras-cruzadas.
— Desejosa que o sábado chegue? — pergunta ele.
— Estou um pouco nervosa — confesso —, mas tento não
pensar muito sobre isso. — No sábado, vou ajudar o meu avô a dar
uma palestra no Centro de Ciências. Ele já o fez de outras vezes e,
habitualmente, eu fico na assistência. Porém, desta vez ofereci-me
para ser sua assistente. Embora não lhe tenha dito, espero que
entregar-lhe balões diante do seu público me ajude a encontrar a
minha própria voz diante de uma audiência. Seja como for, é esse
o plano.
— Não é preciso estares nervosa — diz ele. — Só vais garantir
que eu mantenho tudo organizado. — Dá-me uma pequena cotovelada e sorri. — Tu e eu, Meg, a impressionarmos os miúdos com
o cosmos… e a rebentarmos coisas. Mal posso esperar! — Deixa
que a cinza do cigarro aterre no chão.
Olho para a ponta incandescente do cigarro e tento imaginar-me diante de todos aqueles miúdos… Espera lá, estou a olhar para
a ponta incandescente de um cigarro!
— Avô, diz-me que desligaste o gás…?
— Não há problema — argumenta ele, agitando a mão para
afastar o fumo.
Arranco-lhe o cigarro da mão e apago-o.
— Claro que há problema. — Nesse momento, escuto um
guincho oriundo do exterior. — É a Elsa?
— Está a explorar o jardim.
— Avô!
— O quê? Não podia tê-la aqui comigo a fumar e a fazer este
trabalho perigoso. E o Pongo está a tomar conta dela.
— Pois, mas sabes... o Pongo é um cão e a Elsa tem… o quê,
1 ano e meio?
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— Não. Mas ela não fez anos aqui há dois meses? — Por instantes, tentamos perceber que idade tem a Elsa, mas abandonamos
esse intento assim que ela começa a chorar.
Encontro-a sentada em cima de uns narcisos, com as mãos e
os cabelos cobertos de terra. Logo ao lado, a bicar o solo, anda uma
das galinhas Bantam (também coberta de terra) do meu avô. Assim
que a Elsa me vê, para de chorar e começa a rir e a agitar os braços
para cima e para baixo, dizendo: — Pi, pi.
Estará a tentar imitar uma galinha? Quem sabe… Pego-lhe ao
colo, segurando-a bem longe de mim, e transporto-a para dentro
de casa.
— Onde está o carrinho da Elsa? — pergunto.
— A tua mãe trouxe-a de carro.
Era o que me faltava. A Elsa pesa uma tonelada. Vai ser um
longo caminho de volta até casa. É então que vejo o «extravagante»
carrinho das compras do meu avô, decorado com a bandeira nacional. Estaria a quebrar alguma regra dos bebés se colocasse a Elsa lá
dentro? Na verdade, pouco me importa se estaria ou não a quebrar
uma regra, não posso deixar que ninguém da escola me veja com
um bebé num carrinho de compras.
— Quer-me parecer que vou ter de a levar ao colo. — Passo-a
para os braços do avô enquanto vou buscar a trela do Pongo.
De pé, no colo dele, a Elsa tenta alcançar as palavras-cruzadas.
— «Gás incolor; número atómico 86»? — pergunta ele.
— Rádon. — Pego na Elsa e as suas mãos enlameadas agarram-se a mim. Tento afastar-me, mas ela segura-se com mais força.
— Tu sabias isso — resmungo. — Para de me dar as mais fáceis
de resolver.
A Elsa larga-me a camisola e tenta alcançar-me o cabelo.
O meu avô pega num cigarro e no isqueiro.
— Quatro letras — diz ele. — «Confusão total».
— Caos! — grito, ao mesmo tempo que o Pongo me arrasta em
direção à porta.
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