para as crianças curiosas
de todo o mundo

coração‑fantasma

U

ma medusa, se olhares durante tempo suficiente,
começa a lembrar os batimentos cardíacos. Não
importa qual: a Atolla vermelho‑sangue com as
suas luzes como as da polícia a piscar, a espécie Olindias
formosa, ou a quase transparente medusa‑lua, Aurelia
aurita. É a pulsação delas, o modo como se contraem rapidamente e depois se impulsionam. Como um coração
‑fantasma — um coração através do qual consegues ver
diretamente outro mundo, onde se escondeu tudo aquilo
que perdeste.
É claro que as medusas nem sequer têm corações
— nem coração, nem cérebro, nem ossos, nem sangue,
mas observa‑as por uns momentos. Vais vê‑las a pulsar.
A professora Turton diz que, se viveres até aos 80 anos,
o teu coração terá batido três mil milhões de vezes. Eu estava a pensar nisso, a tentar imaginar uma quantidade tão
grande. Três mil milhões. Se recuares três mil milhões de horas, os seres humanos modernos nem existiam — apenas

8

ali benjamin

os homens das cavernas de olhar selvagem, peludos e
sempre a rosnar. Três mil milhões de anos e a própria vida
mal existiria. Contudo, aí está o teu coração, sempre a trabalhar, uma batida após a outra, a bater até aos três mil
milhões.
Mas só se viveres todo esse tempo.
Bate enquanto dormes, enquanto vês televisão, quando estás na praia com os pés enterrados na areia. Talvez,
enquanto ali estás, vejas lampejos de luz branca no
mar escuro e penses se valerá a pena voltares a molhar
o cabelo. Talvez repares que as tiras do teu fato de banho
estão um pouco apertadas nos ombros queimados pelo sol
ou que o sol brilha com demasiada intensidade nos teus
olhos sensíveis.
Semicerras um pouco os olhos. Neste momento, estás
tão viva como qualquer outra pessoa.
Entretanto, as ondas continuam a rolar sobre os dedos
dos teus pés, uma a seguir à outra (quase como uma batida do coração — podes reparar ou não), e o elástico está
a cravar‑se na carne, e talvez aquilo em que mais repares, mais do que o sol ou as tiras, seja o frio da água, ou
o modo como as ondas criam buracos na areia molhada sob
os teus pés. A tua mãe está algures perto de ti; está a tirar
uma fotografia e sabes que deves virar‑te para ela e sorrir.
Mas não o fazes. Não te viras, não sorris, continuas simplesmente a olhar para o mar, e nenhuma de vocês sabe
o que há de interesse neste momento nem o que está
prestes a acontecer (como é que poderiam saber?).
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Entretanto, o teu coração continua a bater. Faz o que é
preciso, uma batida a seguir à outra, até receber a mensagem de que está na hora de parar, o que pode acontecer
daqui a uns minutos, e tu nem sequer sabes.
Porque alguns corações batem apenas 412 milhões de
vezes.
O que até pode parecer muito. Mas a verdade é esta:
quase nem te chega para 12 anos.

primeira parte

Propósito
Não interessa se estão na preparatória a escrever um relatório sobre uma experiência ou a
produzir um artigo científico. Comecem por
uma introdução que defina o propósito de toda
a informação que se segue. O que esperam
encontrar nessa pesquisa? Como é que isso
se relaciona com as preocupações humanas?
Professora Turton, Professora de Ciências do 7.º Ano
Escola Preparatória Eugene Field
South Grove, Massachusetts

contacto

D

urante as primeiras três semanas do 7.º ano, aprendi
principalmente uma coisa: uma pessoa pode tornar
‑se invisível simplesmente mantendo‑se quieta.
Sempre achara que ser vista tinha que ver com aquilo
de que as outras pessoas se apercebiam com os olhos. Mas,
quando a Escola Preparatória Eugene Field organizou a
visita de estudo de outono ao aquário, eu, Suzy Swanson,
desapareci por completo. Ser vista tem mais que ver com
os ouvidos do que com os olhos, vim a descobrir.
Estávamos parados na sala do tanque de contacto,
a ouvir um funcionário barbudo do aquário a falar para o
microfone.
— Estendam a mão — disse ele. Explicou que, se colocássemos as mãos no tanque e as mantivéssemos completamente imóveis, pequenos tubarões e raias iriam roçar
nas nossas palmas como gatos domésticos.
— Vêm ter contigo, mas tens de aguentar a mão estendida e não a mexer.
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Gostaria de ter sentido um tubarão nos meus dedos.
Mas estava muita gente no tanque, muito barulho. Fiquei
na parte de trás da sala. Só a ver.
Tingimos camisas na aula de educação visual, em preparação para esta visita de estudo. Manchámos as nossas
mãos de laranja‑néon e de azul e agora usamos as camisas como se fosse um uniforme psicadélico. Penso que
a ideia seria fazer de nós um alvo fácil de avistar caso
nos perdêssemos. Algumas das raparigas giras — miúdas como a Aubrey LaValley, a Molly Sampsone e a Jenna
Van Hoose — ataram as t‑shirts delas em volta das ancas.
A minha ficou pendurada sobre as calças de ganga como
uma velha bata de pintar.
Passou exatamente um mês desde que aconteceu a Pior
Coisa e quase tanto tempo desde que começou o meu não
‑falar. O que não é recusar‑me a falar, como toda a gente
pensa que é. O que decidi foi não encher o mundo com
palavras se não for preciso. É o oposto de falar-constante
mente, que era o que eu costumava fazer, e é melhor do
que conversa-fiada, que é o que as pessoas gostariam que
eu fizesse.
Se eu tivesse optado pela conversa-fiada, talvez os meus
pais não insistissem que eu fosse ao tipo de médico com
quem podes falar, que seria o que eu iria fazer esta tarde,
depois da visita de estudo. Sinceramente, a argumentação deles não faz sentido. Quero dizer, se uma pessoa não
fala — se é essa a ideia —, então talvez o tipo de médico com
quem podes falar seja a última pessoa que se deva ver.
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Além disso, eu sei o que significa o tipo de médico com
quem podes falar. Significa que os meus pais acharam que
eu tinha problemas na cabeça e não o tipo de problemas
que levam a que seja difícil aprender matemática ou a ler.
Significa que acharam que eu tinha problemas mentais, daqueles a que a Franny teria chamado maluca da tola, com tola
a vir de cabeça e maluca a querer dizer que estava avariada1.
Significava que eu estava avariada da cabeça.
— Mantenham as mãos esticadas — indicou o funcionário do aquário, não se dirigindo a ninguém em particular, o que era bom, porque, fosse como fosse, ninguém
estava a prestar‑lhe atenção. — Estes animais, na realidade,
conseguem sentir as batidas do coração ao seu redor. Não
precisam de agitar os dedos.
O Justin Maloney, que é um rapaz que ainda mexe os
lábios ao ler, não parava de tentar agarrar as caudas das
raias. Tinha as calças tão largas que, sempre que se debruçava sobre a água, lhe via um bom bocado das cuecas.
Reparei que a t‑shirt tingida dele estava do avesso. Passou
mais uma raia e o Justin estendeu tão depressa a mão que
salpicou água para cima da Sarah Johnston, a nova colega,
que estava ao lado dele. A Sarah limpou a água salgada da
testa e afastou‑se uns passos do Justin.
A Sarah é muito sossegada, algo que eu aprecio, e no
primeiro dia de aulas sorriu‑me. Mas depois a Molly apareceu e começou a conversar com ela, depois vi‑a a falar
No original surge cray cray, uma expressão que significa «completamente louca». [N. do T.]
1
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com a Aubrey ao pé dos cacifos, e agora a Sarah tinha a
t‑shirt atada à cintura, como as delas.
Afastei uma mecha de cabelo da frente dos olhos e tentei prendê‑la atrás das orelhas. Miss Caracóis, que cabelo
impossível. Voltou a cair‑me de imediato sobre a cara.
O Dylan Parker aproximou‑se discretamente da Aubrey
por trás. Agarrou‑a pelos ombros e sacudiu‑a.
— Tubarão! — gritou.
Os rapazes em redor dele riram‑se. A Aubrey guinchou,
como as raparigas em volta dela, mas estavam todas aos
risinhos daquela forma como as raparigas às vezes fazem
quanto estão ao pé dos rapazes.
E claro que aquilo me fez pensar na Franny. Porque, se
ela ali tivesse estado, também teria começado aos risinhos.
Fiquei então cheia de suores, como fico sempre que
penso na Franny.
Fechei bem os olhos. Por uns segundos, a escuridão
revelou‑se um alívio. Mas depois surgiu‑me na mente uma
imagem, e não era das boas. Imaginei o tanque de contacto a partir‑se, com as raias e os tubarões a espalharem‑se
pelo chão. E aquilo fez‑me pensar em quanto tempo durariam os animais antes de se afogarem no ar.
Tudo se tornaria frio, arrepiante e brilhante para eles.
E então os animais deixariam de respirar para sempre.
Abri os olhos.
Às vezes deseja‑se tanto que as coisas mudem que, do
modo como as coisas estão, nem se aguenta permanecer
na mesma divisão.
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Num canto afastado, uma seta apontava para uma escada que dava para outra exposição, «MEDUSAS», no piso
inferior. Encaminhei‑me para os degraus e depois olhei
para trás para ver se alguém repararia. O Dylan atirou
água à Aubrey, que voltou a guinchar. Um dos responsáveis dirigiu‑se a eles, já de sobrolho franzido.
Apesar da minha t‑shirt néon manchada, apesar do meu
cabelo à Miss Caracóis, ninguém terá reparado em mim.
Desci a escada, até à exposição sobre medusas.
Ninguém reparou. Nem uma única pessoa.

às vezes, as coisas
simplesmente acontecem

T

u já estavas morta há dois dias antes sequer de eu saber.
Era de tarde, em finais de agosto, no final de um
longo e solitário verão depois do 6.º ano. A minha mãe
chamou‑me para dentro e, só de olhar para ela, percebi ime‑
diatamente que se passava algo de errado — algo de mui‑
to, muito errado. Assustei‑me logo, ao pensar que poderia ter
acontecido alguma coisa ao meu pai. Mas, depois do divór‑
cio, iria a minha mãe importar‑se se ele se magoasse? Então,
pensei que talvez tivesse acontecido algo ao meu irmão.
— Zu — começou por dizer a minha mãe. Ouvi o zumbido
do frigorífico, o som do chuveiro a pingar, o tiquetaque do ve‑
lho relógio sobre a lareira que está sempre atrasado, a não ser
que eu me lembre de lhe dar corda.
Compridos raios de sol atravessavam a janela, como es‑
píritos a passar através das paredes. Estendiam‑se no tapete
e permaneciam quietos.
A minha mãe falou num tom calmo, com as palavras a
saírem a um ritmo normal, apesar de tudo me parecer estar
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a acontecer em câmara lenta, como se o tempo se tivesse tor‑
nado pesado. Ou como se o tempo pura e simplesmente tives‑
se deixado de existir.
— A Franny Jackson afogou‑se.
Quatro palavras. Provavelmente, levaram apenas um par
de segundos a sair, mas pareceram durar cerca de meia hora.
O meu primeiro pensamento foi: É estranho. Porque é que
ela usou o sobrenome da Franny? Não me lembrava de a
minha mãe alguma vez ter usado o teu sobrenome. Para ela,
sempre foste a Franny.
E depois percebi a coisa que ela disse depois de ter pronun‑
ciado o teu nome.
Afogada.
Disse que te afogaste.
— Ela estava de férias — prosseguiu a minha mãe. Reparei
que estava sentada muito quieta, com os ombros muito rígi‑
dos. — Férias na praia.
E depois acrescentou, como se isso de algum modo ajudasse
a dar sentido ao que dissera:
— Em Maryland.
Mas é claro que as palavras que ela disse não faziam senti‑
do nenhum.
Havia um milhão de razões para não fazerem. Não faziam
sentido porque ainda não tinha sido assim há tanto tempo
que eu te vira e estavas tão viva como qualquer outra pessoa.
As palavras dela não faziam sentido porque eras sempre uma
boa nadadora, melhor do que eu alguma vez fui desde que nos
conhecemos.
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Não faziam sentido porque o modo como as coisas acaba‑
ram entre nós não foi o modo como deveriam ter acabado.
Não foi o modo como deveria acabar o que quer que fosse.
Ainda assim, ali estava a minha mãe, mesmo à minha fren‑
te, a dizer‑me aquelas palavras. E, se as palavras dela fossem
verdadeiras, se estivesse certa no que dizia, isso quereria dizer
que o último vislumbre que tive de ti — a percorrer o corredor
no último dia de aulas do 6.º ano, com aqueles sacos de roupa
molhada e a chorar — seria o último que alguma vez teria.
Olhei fixamente para a minha mãe.
— Não se afogou nada — disse‑lhe.
Não podia ser. Não farias isso. Eu tinha a certeza.
A minha mãe abriu a boca para dizer algo, mas depois
fechou‑a.
— Ela não se afogou — insisti, desta vez mais alto.
— Foi na terça‑feira — disse a minha mãe. Falou ain‑
da mais baixo do que antes, como se o facto de eu ter
falado mais alto lhe tivesse sugado a força da sua própria
respiração. — Aconteceu na terça. Só soube agora.
Já era quinta‑feira.
Tinham passado dois dias.
Sempre que penso nesses dois dias — no intervalo de tempo
entre o teu fim e eu ter sabido —, penso nas estrelas. Sabias
que a luz da estrela mais próxima de nós leva três anos até cá
chegar? O que quer dizer que, quando a vemos — quando
vemos qualquer estrela —, estamos na verdade a ver o aspeto
dela no passado. Todas aquelas luzes cintilantes, todas as es‑
trelas no céu, podem já se ter apagado há anos — todo o céu
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estrelado pode estar vazio neste preciso minuto, e nós nem
saberíamos.
— Ela sabia nadar — disse eu. — Era boa nadadora,
lembras‑te?
Vendo que a minha mãe não dizia nada, insisti.
— Lembras‑te, mãe?
A minha mãe fechou os olhos e apoiou a testa nas palmas
das mãos.
— É impossível — insisti. Como é que ela não percebia que
era mesmo impossível?
Quando a minha mãe olhou para cima, falou devagar,
como se estivesse a esforçar‑se muito para se assegurar de que
eu ouvia todas as palavras.
— Até os bons nadadores se afogam, Zu.
— Mas não faz sentido. Como é que ela…
— Nem tudo faz sentido, Zu. Às vezes, as coisas simples‑
mente acontecem. — Abanou a cabeça e inspirou fundo.
— Isto provavelmente nem parece real. A mim também não
me parece real.
E então fechou os olhos durante uns bons segundos. Quan‑
do voltou a abri‑los, contorceu a cara de um modo terrível.
Começaram a escorrer‑lhe lágrimas pelas faces.
— Lamento — disse ela. — Lamento muito.
Ela parecia grotesca, com a cara toda contorcida. Odiei
o aspeto dela. Virei a cara, com aquelas palavras disparatadas
ainda aos trambolhões na minha mente.
Afogaste‑te.
A nadar em Maryland.
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Dois dias antes.
Não, nada daquilo fazia sentido. Nem na altura, nem mais
tarde nessa noite quando a Terra mergulhou na direção das
estrelas. Nem na manhã seguinte quando voltou a rodar até
à luz do Sol.
Não fazia sentido que o mundo conseguisse rodar de novo
na direção da luz do Sol.
Todo este tempo, achei que a nossa história era mesmo isso:
a nossa história. Mas, afinal, tu tinhas a tua própria história
e eu a minha. As nossas histórias podem ter‑se sobreposto por
uns tempos — o suficiente para até parecerem a mesma his‑
tória. Mas eram diferentes.
E fizeram‑me perceber isto: as histórias de cada um são
diferentes, sempre. Ninguém nunca está efetivamente junto,
mesmo que por uns tempos pareça que está.
Houve uma altura em que a minha mãe soube o que te
aconteceu, quando o peso disso já a atingira e eu andava
a correr pela relva como se fosse só mais um dia. E houve
uma altura em que mais alguém soube e a minha mãe não.
E uma altura em que a tua mãe soube e quase mais ninguém
no planeta sabia.
E isso significa que houve uma altura em que tu partiste
e ninguém na Terra soube. Só tu, completamente sozinha,
a desaparecer na água sem ninguém fazer ainda a mínima
ideia do que acontecera.
E isso é uma coisa terrivelmente triste de se pensar.
«Às vezes, as coisas simplesmente acontecem», dissera
a minha mãe. Era uma resposta horrível, a pior de todas.
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A professora Turton diz que, quando acontece alguma coisa
inexplicável, significa que se embate contra os limites do
conhecimento humano. E é então que necessitamos da ciên‑
cia. A ciência é o processo para descobrir a explicação que
mais ninguém te consegue dar.
Aposto que nunca conheceste sequer a professora Turton.
«Às vezes, as coisas simplesmente acontecem» não é uma
explicação. Nem sequer é remotamente científico. Mas, du‑
rante semanas e semanas, foi a única coisa que eu tive.
Até ficar parada naquela sala a olhar para uma medusa do
outro lado do vidro.

invisível

A

exposição de medusas, por baixo do tanque de contacto, onde o resto da minha turma atirava água
uns aos outros, encontrava‑se quase vazia. Lá em
baixo era muito sossegado, o que foi um alívio.
A sala estava cheia de aquários de medusas. Vi medusas cujos tentáculos eram mais finos do que fios de cabelo; os funcionários devem ter apontado luzes para
o tanque, porque os animais estavam sempre a mudar
de cor. Perto, noutro aquário, vi medusas cujos tentáculos rodopiavam como madeixas de cabelo de uma
rapariga a flutuar debaixo de água. Num terceiro
aquário, os tentáculos das medusas eram tão grossos
e direitos que parecia que os animais tinham criado
a sua própria prisão. Havia até um aquário cheio de
medusas‑bebés; pareciam flores brancas pequenas
e delicadas.
Que criaturas estranhas, todas elas — quase pareciam extraterrestres. Extraterrestres graciosos. Silenciosos. Como
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bailarinas extraterrestres que dançavam sem necessidade
de música.
Junto ao canto da sala, uma placa dizia «UM ENIGMA INVISÍVEL». Eu sabia o que queria dizer «enigma»
— a minha mãe dizia muitas vezes que eu era um,
especialmente quando mergulhava ovos fritos em compota de uva ou vestia de propósito meias desemparelhadas.
«Enigma» significa «mistério». Eu gosto de mistérios, por
isso aproximei‑me da placa para a ler. Uma fotografia na
placa mostrava dois dedos a segurar num pequeno frasco.
Dentro do frasco, quase sem se ver, flutuava uma medusa
transparente do tamanho de uma unha.
O texto explicava que o frasco continha algo chamado
medusa Irukandji, cujo veneno está entre os mais perigosos do mundo. Havia até quem dissesse que era mil vezes
mais potente do que o de uma tarântula.
A picada de uma Irukandji provoca dores
lancinantes de cabeça e no corpo, vómitos,
suores, ansiedade, batimentos cardíacos
extremamente acelerados, hemorragias cerebrais e líquido nos pulmões. Quando picadas, as vítimas relatam uma sensação de
morte iminente; algumas vítimas ficam tão
certas de que a morte se aproxima que imploram aos médicos que as matem para «acabar
com aquilo».
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Bem. Soou a algo horrível. Continuei a ler:
Na verdade, há diversas mortes documentadas com síndrome de Irukandji, e não se
sabe se as picadas de Irukandji foram a verdadeira razão de mortes erradamente atribuídas a outras causas. Os cientistas tentam
aprender mais sobre o veneno e se o verdadeiro impacto da picada de Irukandji é maior
do que se achava.
Apesar de a Irukandji viver em grandes
quantidades ao largo da costa da Austrália, sintomas semelhantes ao da picada da
Irukandji foram sentidos em locais tão
a norte como as ilhas britânicas, bem como
no Havai, na Florida e no Japão. Perante
isso, muitos investigadores acreditam que
a Irukandji migrou até bem longe da sua
Austrália natal. Com o aquecimento dos
oceanos, é provável que a Irukandji, tal
como outras medusas, continue a migrar
para distâncias ainda maiores.
Quando acabei de ler aquela passagem, reli‑a.
E depois li uma terceira vez.
Olhei para a fotografia, para a criaturazinha transparente.
Ninguém conseguiria ver aquela coisa na água. Seria
completamente invisível.
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Devolvi a atenção à explicação. Fitei demoradamente
aquelas palavras.
Diversas mortes documentadas…
Migrar para distâncias ainda maiores…
Senti a cabeça a zumbir e fiquei meio zonza. Era como
se não existisse nada no mundo além de mim, daquelas
palavras e das criaturas silenciosas a pulsar à minha volta.
Erradamente atribuídas a outras causas…
Fitei as palavras durante tanto tempo que até começaram a parecer‑me desconhecidas, como se fosse algo
escrito numa língua completamente diferente.
Só quando expirei percebi que não estivera a respirar.
Voltei a ouvir o barulho das conversas dos meus colegas
e subi apressadamente a escada até à sala do tanque de
contacto, onde os deixara.
Mas, lá em cima, estava tudo diferente. O funcionário barbudo do aquário fora substituído por uma mulher
loura com rabo de cavalo. Ela disse exatamente as mesmas
coisas ao microfone: «mãos esticadas, não se mexam».
As t‑shirts tingidas dos meus colegas também tinham
desaparecido; a sala do tanque de contacto estava agora
repleta de miúdos de uniforme caqui e tecido escocês.
Era um grupo de uma escola diferente.
Pensei se os meus colegas de turma teriam regressado
sem mim à Escola Preparatória Eugene Field.
Saí para o setor principal do aquário e olhei em volta.
Não demorei muito a dar com as t‑shirts tingidas às
manchas. Estendiam‑se em volta de um grande tanque
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marítimo como se fosse uma escola de peixes pintalgados
em cores néon.
Nem sequer se deram ao trabalho de visitar a exposição
sobre as medusas. Não sabiam nada sobre as Irukandji.
Nunca iriam fazer ideia.
E então percebi: ninguém alguma vez faria ideia. Ninguém, a não ser eu.

