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Capítulo
Um

— Mamã! Viste o meu fato de banho verde? — perguntei eu.

— Não, fofinha, desculpa — respondeu ela finalmente.

Arre! Já tinha revirado tudo à procura dele e agora o 

quarto estava uma trapalhada. Andava sempre a perder coi-

sas. Também não ajudava morar em duas casas — ter de 

andar constantemente de mala aviada como um almocreve.

Regra geral, eu vestia qualquer outra coisa quando não 

encontrava o que queria, mas precisava de encontrar o fato 

de banho verde. Era o último dia de aulas antes das férias e 

a maioria dos miúdos da minha turma ia encontrar -se mais 

tarde na piscina, o que significava uma coisa: podia ser a 

minha última hipótese de estar com o Tom Matthews, um 

tipo perdido de bom.
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Se quisesse vê -lo nas férias, tínhamos de combinar 

qualquer coisa ou, pelo menos, trocar números de telefone. 

Fosse como fosse, se não acontecesse essa tarde na piscina, 

eu ficaria sem o ver durante o verão inteiro, e as minhas 

férias seriam uma seca monumental. A minha amiga do 

peito, a Gen, ia para fora com a sua enorme família, o meu 

pai e a minha mãe tinham de trabalhar, e quase toda a gente 

que eu conhecia tinha coisas marcadas. Eu teria de passar 

seis semanas a conviver comigo própria. Nada fixe. Mas se 

pudesse passar seis semanas a conviver com o Tom…

— Mas encontrei este, Frankie. — A minha mãe inter-

rompeu -me o devaneio, estava agora à porta do meu quar-

to com um fato de banho encarnado e velho na mão, que 

eu não usava desde que deixara os treinos. A minha expres-

são deve ter sido eloquente, porque ela olhou para o fato 

de banho e fez que sim com a cabeça. — Sim, é um boca-

dinho… — Aqui parece que ela perdeu o fio à meada. Era 

assim com ela. Devia estar a pensar nalgum projeto que 

tinha no emprego.

— Não posso usar isso. Fica todo largueirão dentro de 

água. Preciso mesmo do fato de banho verde — disse eu, 

numa voz mais lamurienta do que era minha intenção.

— Se calhar deixaste -o em casa do pai — sugeriu a Mamã.
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Assim que ela falou, eu sorri. Evidente!

— Porque é que não me lembrei disso? Obrigada, 

Mamã!

Felizmente, os meus pais moravam perto um do outro 

e eu até passava pela casa dele a caminho da escola. Peguei 

na mochila e no capacete da bicla e rumei à porta da frente.

— Um bom dia para ti, fofinha. Até domingo — disse 

a Mamã, a dar -me um beijinho de despedida.

Tornei a sonhar acordada com o Tom enquanto abria a 

porta de casa do meu pai. Distraída, perguntei «está alguém?» 

bem alto já a caminho do meu quarto. Ouvi uma porta a 

bater no andar de cima, mas não pensei muito nisso.

— Papá, sou eu. Vim buscar o fato de banho — disse 

de novo em voz alta.

Procurei rapidamente no quarto, mas vi logo que o fato 

de banho também não estava lá. Depois lembrei -me de que 

fora à piscina com a Gen, e que tinha mudado de roupa na 

casa de banho e deixado o fato de banho pendurado no 

biombo do chuveiro. Era uma coisa que eu fazia sempre, e 
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o Papá estava constantemente a mandar -me pendurá -lo na 

corda da roupa.

Comecei a galgar os degraus da escada quando o Papá 

me chamou:

— Frankie, podes esperar um minuto?

Não parei porque já estava atrasada para as aulas.

O Papá mora numa vivenda bonita que comprou depois 

de se divorciar da Mamã. A casa assenta -lhe que nem uma 

luva porque há um lugar para cada coisa e assim cada coisa 

está no seu lugar. Como mora sozinho, tirando as noites que 

eu lá passo, espaço é o que não falta. A única coisa chata é 

haver só um chuveiro, na casa de banho da suite do Papá, 

pelo que ele está sempre a mandar -me despachar quando 

lá estou. Não lhe passa pela cabeça que não se pode apres-

sar uma rapariga com cabelo revolto e encrespado.

Entrei de supetão na casa de banho à procura do fato 

de banho e ouvi um grito. Espantada, levantei a cabeça e vi 

uma mulher embrulhada numa toalha, a olhar para mim 

com um ar horrorizado.

— Desculpe, não queria, hum… quem é a senhora? — 

Consegui balbuciar.

— Sou a Jan — respondeu ela, como se fosse um dado 

adquirido.
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— Ah. Está bem. Só preciso do meu fato de banho — 

disse eu, a passar por ela para revirar o cesto da roupa suja, 

onde as minhas coisas geralmente vão parar quando o Papá 

as encontra na casa de banho.

— Dás -me licença? — Ela parecia algo zangada, o que 

não era de admirar, mas eu não tinha tempo para boas 

maneiras.

O Papá também tinha ouvido gritar, isso era óbvio por-

que, de repente, estava a empurrar -me para dentro da casa 

de banho e a reduzir ainda mais o espaço entre mim e a Jan.

— Frankie. Sai, se faz favor — disse o Papá, na sua voz 

mais severa.

Foi quando vi a cor verde do meu fato de banho no 

cesto e o arranquei de lá.

— Até logo, Papá — despedi -me, já a passar por ele para 

sair da casa de banho a todo o custo.

Nisto, antes que eu chegasse a descer a escada, o Papá 

impediu -me. Acho que não estava a contar com visitas esta 

manhã, e agora sentia que me devia explicações. Eu sabia 

que teríamos de conversar sobre aquilo, mas não me ape-

tecia nada enquanto a Jan ainda estivesse na casa de banho 

e pudesse ouvir.

— Frankie.
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— Sim, Papá.

— Hum, aquela é a Jan.

— Foi o que ela disse. — Mas eu devia saber quem era 

a  Jan?

— É uma amiga — disse ele em voz sumida. Era obvia-

mente penoso para ele ter também esta conversa agora. 

— Namorada. Hum, minha namorada — continuou. De -

pois fez um ar admirado por o ter mesmo conseguido dizer.

— Ótimo — disse eu, mas só porque não podia expres-

sar o que me estava realmente a passar pela cabeça.

— Já namoramos há algum tempo — disse o Papá, subi-

tamente concentrado numa nódoa que tinha encontrado 

na camisa. Estava a fazer o possível para não olhar para mim. 

E podia ter -se safado se a Jan não tivesse saído da casa de 

banho, avançado para ele e enfiado o braço no dele como 

se me quisesse mostrar que eram um verdadeiro casal. Pelo 

menos o Papá fez um ar constrangido, tal e qual como eu 

me sentia.

— Pronto, hum, apresentações. Esta é a Jan. E esta é a 

Frankie — disse o Papá, com a voz um bocadinho trémula.

Eu e a Jan mirámo -nos. Era esquisito olhar para a pri-

meira mulher que o meu pai me apresentava desde que se 

divorciara da Mamã. Eu sabia que ele saía com mulheres, 
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mas nunca tinha havido nada sério a ponto de eu conhecer 

alguém. Para ser sincera, eu preferia assim.

— Já ouvi falar muito de ti, Frankie — disse a Jan com 

um sorriso.

— Ótimo — respondi, no que parecia ser a única pala-

vra que eu conhecia. Porque é que eu não tinha ouvido falar 

dela? Só me apetecia abrir um buraco no chão e meter -me 

lá dentro. — Bem, gosto em conhecê -la, Jan — disse eu,  

já a vir -me embora.

— Até logo, Frankie — disse ela.

— Logo? — perguntei, confusa.

— O teu pai não te disse? — perguntou ela, a olhar para 

nós dois. Eu não sabia o que havia de dizer, porque o Papá 

não me tinha dito nada. Quanto a ele, estava a tentar que 

eu o olhasse nos olhos.

— Ah, eu e a Jan pensámos ir jantar fora esta noite, 

todos.

Esta noite. Agora eu já estava a apanhar tudo. Esta noite 

era a minha noite com o Papá. Há dois minutos, eu nem 

sequer sabia que ele tinha namorada. Agora, de repente, 

estávamos a combinar sair em família e, aparentemente, ele 

já me devia ter informado. Eu não queria ser malcriada 
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nem chatear o Papá, mas não ia fingir que ele me tinha dito 

o que não tinha.

Antes que eu pudesse refilar, a Jan perguntou:

— Pode ser tailandês?

— Claro — disse eu, a caminho da escada. Só queria 

mesmo sair dali.

Desci a escada mais depressa do que o costume, e quase 

tinha chegado à porta quando o Papá disse:

— Um momento.

— O que foi? — perguntei, num tom zangado.

— Desculpa. Devia ter -te dito — disse ele, a olhar -me 

nos olhos. Eu fiz que sim com a cabeça.

— Pois devias.

— E queria perguntar -te do jantar. Não te importas, 

pois não? É a nossa noite.

Apetecia -me dizer, Importo ‑me, sim, senhor, mas ele pare-

cia mesmo ralado com o que eu ia dizer, e eu nunca tive 

grande jeito para o chatear.

— Não faz mal.

— Não faz mal? Ora, isso não soa nada bem — disse 

ele, a tentar conquistar -me com um sorriso.

— Basta de segredos, está bem?
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— Está bem. Tem um bom último dia de aulas! E não 

arranjes sarilhos.

Revirei -lhe os olhos e ele riu -se. Gostava sempre de 

dizer coisas destas.

— Vê lá se estás em casa antes das sete. A Jan fez uma 

reserva.

A derrapar pelo portão da escola adentro, enfiei a bicla 

no suporte. Não tinha tempo para me ralar com o cadea-

do enorme. Estava desesperada por contar à Gen do meu 

pai e, se não a encontrasse antes da aula começar, teria de 

esperar pela hora de almoço, pois tínhamos disciplinas 

diferentes.

A Gen não estava nos cacifos, e eu enfiei lá a mochila, 

agarrei nos livros de Matemática e despachei -me para ir à 

procura dela. Porém, conforme virava a esquina a correr 

para ir ao edifício E, embati logo no Tom. Aquele Tom.

— Eh lá, Frankie — disse ele, a agarrar -me por um braço 

para eu não cair para trás. Eu mal podia crer que ele esti-

vesse mesmo a segurar -me no braço.
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— Desculpa. — Olhei para todo o lado menos para ele.

— Esquece lá isso — disse ele, a largar -me o braço e a 

sorrir -me. A sorrir para mim. Tinha um sorriso espantoso 

e não pude evitar sorrir de volta. Aqueles olhos azuis. Aque-

le cabelo preto revolto. Ali especados a sorrir um para 

o outro, eu mal podia crer no giraço que ele ficava sem a 

farda no último dia, de calças de ganga justinhas e t -shirt 

dos Ramones.

— Vocês vão à piscina mais logo? — perguntou ele.

Eu estava tão deslumbrada por ele me perguntar se ia, 

que nem pensei. Respondi logo:

— Ah, pois claro que sim, estou desertinha. Sou uma 

brasa!

Quando o Tom se riu, apercebi -me do que tinha dito. 

Senti -me logo corar — acontecia sempre que eu dizia algo 

embaraçoso.

— Oh, Deus, não queria dizer que sou uma brasa — 

tentei explicar. — Hoje é que está… uma brasa.

Ele tinha um sorriso enorme na cara, como se estivesse 

a gozar com o meu embaraço.

— Então, não — disse ele. Ai que raiva. — Olha, estou 

há séculos para te dizer que a canção que tu cantaste na 

semana passada foi um espetáculo.
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— Ah. Obrigada — disse eu, a tentar mostrar -me impá-

vida e serena. Eu tinha cantado uma canção original no 

concerto da escola da semana anterior, e as pessoas não se 

calavam com isso. Ora, nunca pensei que o Tom Matthews 

fosse uma dessas pessoas. — Até foi muito divertido, subir 

ao palco — admiti.

Nisto, o Tom deixou -me mesmo siderada quando disse:

— Devíamos encontrar -nos e tocar alguma coisa. Se 

estiveres por cá nas férias…?

— Claro — consegui balbuciar, e manter -me impávida 

e serena. — Seria ótimo.

Seria esta a maneira de ele me convidar? Ou gostaria 

mesmo de música?

— Bom, encontramo -nos na piscina, Frankie — disse 

o Tom, a ir -se embora. Depois virou -se e bradou: — Não 

fiques em brasa… — com um sorriso enorme na cara.

Fiquei a vê -lo ir. Até de costas era perdido de bom. 

Agora eu só tinha de garantir que trocávamos contactos 

mais tarde. Estava desertinha por contar à Gen que eu e o 

Tom íamos encontrar -nos para tocar música. Como é que 

eu ia conseguir aguentar um dia de aulas inteirinho? Só me 

apetecia estar na piscina com o Tom. Agora, já!
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Sobrevivi a Matemática e dei com a Gen à minha espe-

ra debaixo da árvore onde almoçávamos sempre. Ela já tinha 

enfardado a sandes quase toda. Eu teria de me despachar 

com a minha, senão ela apanhava -ma. Andava sempre chei-

inha de fome porque fazia natação quase todas as manhãs. 

Porque é que não trazia duas sandes com ela?

— Adivinha lá — disse eu, a sentar -me na relva ao lado 

dela.

— Vão deixar -te finalmente furar as orelhas?

Tive de me rir.

— Era bom, era.

Nós duas sabíamos que isso só iria acontecer quando eu 

fizesse catorze anos, e ainda faltava quase um mês. Os meus 

pais adoravam estar de acordo em praticamente tudo o que 

eu ainda não podia fazer.

— Conta lá — disse a Gen, impaciente.

— Queres primeiro a novidade do Papá ou a novidade 

do Tom? — perguntei, a fazer render o peixe.

Ela chegou -se mais, na expetativa de coisa boa.

— Tens mesmo de perguntar?
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— Bem, dei de caras com o Tom esta manhã e disse -lhe 

que era uma brasa — comecei, e ela riu -se. — Depois ele 

disse que devíamos encontrar -nos e tocar música nas férias.

— Ahhhh! — guinchou a Gen. Olhei em redor, não 

fosse alguém ouvir -nos. — Vocês vão fazer músicas lindas 

juntos! — disse ela com um sorriso parvo.

Revirei -lhe os olhos.

— Eu bem disse — insistiu ela, agora com um sorriso 

enorme.

— Talvez sim. Talvez não. Talvez ele estivesse só a ser 

simpático — disse eu, à pesca de confirmação.

— Claro que ele gosta de ti. Tu és linda. E amorosa.  

E talentosa. O Tom Matthews teria muita sorte se andas-

se contigo.

— Era mesmo isso que eu queria ouvir! — exclamei.

Há meses que a Gen me dizia que o Tom gostava  

de mim. Ela afirmava saber como os rapazes se sentem  

realmente porque ela tem três irmãos mais velhos e está 

sempre a ajudá -los com as namoradas. Eu queria acreditar 

nela. Queria mesmo mas, depois de ter tido um desgosto 

no princípio do ano por causa de um rapaz chamado Jack, 

jurei que nunca mais me metia com rapazes. Por algum 

tempo. Eram tão complicados.

Segue o teu coração 2-Chuva de Verão_dp_Miolo Final.indd   13 18/8/15   14:51



14

— Outra notícia de última hora, o meu pai tem namo-

rada — disse eu, admirada com o constrangimento que 

sentia só de falar nisso. — Chama -se Jan e deparei -me com 

ela na casa de banho esta manhã.

— O quê? Oh, meu Deus! Blhec! E ela, estava nua? — 

perguntou a Gen de uma assentada.

Abanei a cabeça, a sorrir perante o ar horrorizado da 

Gen.

— Mas desde quando é que o teu pai tem namoradas?

— Sei lá. Ele não me contou dela. Calhou encontrá -la 

na casa de banho, e agora vamos todos jantar fora esta noite. 

— Custava -me imaginar estar sentada a uma mesa com o 

Papá e a Jan e vê -los juntos, a sentir -me um estorvo. Nunca 

me tinha sentido assim com o Papá. Sempre nos demos 

mesmo muito bem.

— Frankie, isso é um horror. Não posso crer que ele 

não te tenha contado! — exclamou ela, a chegar -se para me 

dar um abraço.

— Eu também não — disse eu, a lembrar -me do emba-

raço todo dessa manhã.

A Gen era a única amiga que tinha conhecido mesmo 

os meus pais ainda juntos, e ela sabia que o Papá não tinha 

namorada desde o divórcio, há oito anos.
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— Há qualquer coisa nos pais a namorarem, quando 

nós não namoramos, que piora tudo. Calculo que, se as 

coisas derem certo com o Tom… — ela deixou a ideia 

no ar.

— Se as coisas derem certo? — contrapus para a arreliar.

— Quando. Queria dizer quando as coisas derem certo 

— corrigiu ela. — Mas não achas? Ele é teu pai e anda a 

beijar alguém. Esquisito.

— Pois é. E ela não se parece nada com a minha mãe. 

Também é esquisito — disse eu, e apercebi -me de que só 

agora pensava nisto. Era verdade. A minha mãe era uma 

profissional na sua carreira. Era alta e magra e usava sempre 

qualquer coisa preta e estilosa. A Jan era mais baixa e mais 

curvilínea e, quando finalmente apareceu vestida, tinha cal-

ças de ganga velhas e uma t -shirt. Aliás, elas não podiam ser 

mais diferentes.

— A tua mãe sabe? — perguntou a Gen, e ouviu -se 

uma espécie de pânico na voz dela.

— Não faço ideia — respondi. Eu é que não lhe ia con-

tar, de certezinha. Regra geral, os meus pais são ótimos nes-

tas cenas. Conversam um com o outro e resolvem tudo para 

eu não me ver no meio, mas parece que o Papá fez segredo 

em relação à Jan.
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— E tu não te importas? — perguntou a Gen, a roubar-

-me o que me faltava comer da sandes.

Importo -me? Não sei bem.

— Não quero que ele fique sozinho e não é que me 

apeteça ter a Mamã e o Papá juntos outra vez, nem nada… 

— Comecei, mas depois calei -me. A Gen rematou a frase 

por mim.

— Mas não te apetece dividir o teu pai com quem não 

conheces. Certo?

— Certíssimo.

Eu gostava de ter o Papá só para mim e, se ele já tratava 

a Jan por namorada, era óbvio que tinha ideias sérias sobre 

ela. Talvez o nosso tempo juntos passasse a ser a três, e não 

só eu e o Papá.

— Pronto, chega de falar no teu pai — disse a Gen, a 

levantar -se. — Ele não te vai estragar o dia. Conta -me mais 

do Tom que te acha uma brasa.

Eu adorava que a Gen tivesse tanta certeza de que o Tom 

gostava de mim. Também adorava que ela achasse que toda 

a gente devia adorar -me. Ela era esse tipo de amiga. Toda-

via, às vezes ficava tão cega com a maravilha que eu era que 

não interpretava as situações ou as pessoas lá muito bem. 
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Por conseguinte, eu nem sempre me podia fiar na opinião 

dela. No entanto, ela tinha razão. Porque é que o facto de 

o meu pai ter namorada me havia de estragar o último dia 

de aulas?

O resto da tarde passou num instante. Vimos um filme 

na aula de Inglês porque as ventoinhas tinham parado de fun-

cionar e estava calor a mais para outra coisa qualquer. O Stor 

Phillips nem sequer se ralou quando nos descalçámos todos, 

e depois até distribuiu gelados e desejou-nos boas férias.

Alguns dos miúdos mais velhos já estavam em plena 

batalha de água quando atravessámos a escola para ir buscar 

as biclas. Fazia tanto calor que ninguém se ralava em apa-

nhar com esguichos.

— Seis semanas inteirinhas — disse a Gen, a tentar 

comer o resto do gelado antes que derretesse para o chão.

— Olha lá, Gen, que é da minha bicla? — Eu tinha a 

certeza de a ter deixado ao lado da dela, mas não a via em 

parte alguma.
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— Onde é que a trancaste? — perguntou a Gen, a olhar 

em volta. Nisto, lembrei -me.

— Não tranquei. Já estava atrasada. — Ocorreu -me 

logo. — E se ma roubaram? — perguntei, ralada com a res-

posta dela. Eu adorava a minha bicicleta. Andava nela todos 

os dias. Podia ir de minha casa à da Gen em menos de cinco 

minutos.

— Há de estar aqui. Ninguém a iria roubar — disse ela, 

a tentar soar confiante. — Os miúdos passam a vida a dei-

xar as biclas destrancadas.

Porém, enquanto procurávamos nos telheiros, nas cer-

cas, a toda a volta da escola, ficava cada vez mais evidente 

que alguém me tinha levado a bicla.

Senti -me enjoada. O Papá tinha -ma comprado há coisa 

de cinco meses, e era mesmo das boas. Agora eu teria de 

lhe dizer que nem me tinha dado ao trabalho de lhe pôr o 

cadeado.

A ver que eu estava à beira das lágrimas, a Gen abraçou-

-me.

— Se calhar é melhor ir já para casa do meu pai e dar-

-lhe a notícia. Sabes, despachar o assunto.

Antes que a Gen me pudesse responder, apareceu o 

Tom com o amigo dele, o Arlo.
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— Vocês vão à piscina? — perguntou o Tom.

— Roubaram -me a bicla — disse eu, a sentir -me muito 

estúpida. Eu punha sempre o cadeado na bicicleta. Se ao 

menos não estivesse com tanta pressa de encontrar a Gen 

antes das aulas para lhe contar da nova namorada do meu 

pai…

— Mas que treta. Tens a certeza? — perguntou o Tom.

— Pois. Tenho a certeza. Estava mesmo aqui — disse eu, 

a apontar.

— Vamos dar a volta à escola para ver se a encontramos. 

Se calhar mudaram -na de sítio — disse o Tom.

— Já fomos ver — disse eu. O Tom encolheu os ombros.

— Não faz mal, vamos ver outra vez.

Quando os rapazes se foram, eu sabia que a Gen estava 

a sorrir para mim.

— O que foi? — perguntei.

— Ele gosta de ti — respondeu ela, a rir -se.

— Chiu, Gen. Não quero que ele te ouça! — ralhei, a 

olhar em redor.

Fiquei mesmo admirada quando o Tom se ofereceu para 

me procurar a bicla. Eu não o conhecia assim tão bem, 

tirando sentar -me ao lado dele nos ensaios da banda da 
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escola, às vezes, e estarmos na aula de Ciências juntos. 

Talvez a Gen tivesse razão.

— Achas o Arlo giro? — perguntou a Gen. Eu esqueci-

-me da bicla por meio segundo.

— Tu gostas dele? — perguntei, admirada. Ela encolheu 

os ombros.

— Não sei. Só não quero ficar de fora. Se tu vais ter 

namorado… — respondeu ela, a sorrir. — Assim podíamos 

sair em casais! A não ser que prefiras sair com o teu pai e a 

namorada dele.

Franzi a cara toda só de pensar.

— O Arlo é giro — afirmei para a Gen.

Adorava a ideia de andarmos os quatro mas, antes que 

ficasse toda animada, os rapazes voltaram nas suas biclas.

— Nada — anunciou o Tom.

Oh, o Papá não iria ficar nada contente. Ele detestava 

que eu perdesse um livro, um chapéu. Agora a bicicleta! Era 

borrada da grande.

— Ainda pode aparecer — disse a Gen, esperançosa, 

embora ambas soubéssemos que eram poucas as hipóteses.

— A bicla do Stu foi roubada a semana passada — disse 

o Arlo. — Cortaram o cadeado.
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Isto deu -me uma ideia. Talvez pudesse fazer de conta 

que alguém me tinha cortado o cadeado. Seria, no entanto, 

uma mentira cabeluda. Eu não podia fazer uma coisa dessas.

Tinha de contar a verdade ao meu pai. Ele insistia sem-

pre para que eu fosse sincera com ele. Porém, o mais certo 

era eu ter de fazer recados e trabalho doméstico durante 

um ano, antes de juntar dinheiro suficiente para uma nova 

bicla. Assim nunca conseguiria comprar uma viola para 

mim.

Os rapazes estavam obviamente à espera para ver o que 

iríamos fazer.

— Então, vão à piscina? — perguntou o Arlo.

De certezinha que ele estava a falar com a Gen, e de 

certezinha que ela sabia disso, porque nem sequer esperou 

que eu dissesse alguma coisa, respondeu logo:

— Pois, vamos a pé. Encontramo -nos lá.
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Já havia imensos miúdos na água quando chegámos à pis-

cina, e nós conhecíamos a maioria deles. O ano passado 

tinha sido o nosso primeiro ano no secundário, mas este 

ano já parecia que aquele era mesmo o nosso lugar.

Largámos as coisas todas na relva e começámos a ver se 

víamos o Tom e o Arlo.

— Não estou a vê -los, e tu? — perguntou a Gen.

Eu sentia -me desapontada. Tinha praticamente contado 

que eles estivessem à nossa espera. Mas estava mesmo calor. 

Talvez já tivessem ido para dentro de água.

Eu e a Gen tínhamos andado na natação juntas, mas eu 

parei com isso há uns anos. Detestava ter de me levantar tão 

Capítulo
Dois
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cedo três vezes por semana para treinar, mas a Gen adorava. 

Desconfio de que ela gosta porque, nas deslocações para  

a piscina, fica com a mãe só para ela no carro. A Gen não 

costuma ter muito tempo a sós com a mãe por ter uma 

família tão grande.

A sorrir para mim, ela correu até à beira da piscina, sem 

ligar aos sinais que diziam «não correr». Mergulhámos jun-

tas. A água estava fresca e perfeita. Sabia lindamente, como 

se o verão estivesse mesmo a começar.

— Estás a ver os rapazes? — perguntei à Gen quando 

viemos ao de cima. Porém, ela estava entretida às camba-

lhotas e não se ralou a procurar.

— Campeonato de pinos? — propôs a Gen. Já fazía-

mos o pino dentro de água desde que aprendemos a nadar.

— Está bem. Um, dois, três — disse eu, e mergulhámos 

as duas.

A Gen só tinha uma mão no fundo da piscina e esten-

deu a outra para pegar na minha. Fui agarrá -la e desfizemos 

as duas o pino. Voltámos à superfície a rir muito.

— Gen! — chamou alguém.

A Gen virou -se para ver quem era e levou com uma 

onda na cara.
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Era o Arlo. Baixou -se logo na água para fugir à onda de 

retaliação da Gen. Depois voltou ao de cima e tornou a 

molhar -nos. Desafio aceite!

Ainda ajudei a Gen a apanhar o Arlo por um minuto, até 

me aperceber de que o Tom não estava com ele. Olhei à volta 

mas a piscina estava tão cheia que não o vi em parte alguma.

— Olá, Arlo, onde está o Tom?

O Arlo irrompeu da água mas não me estava a ouvir. 

Estava entretido a tentar fazer moche à Gen.

— Arlo! — Desta vez, gritei. E, desta vez, a Gen ouviu-

-me.

— Onde está o Tom? — perguntou ela.

— Na relva — respondeu o Arlo, e tornou a molhar a 

Gen. Pareciam mesmo à vontade um com o outro. Quem 

me dera saber portar -me assim com o Tom.

Nadei até à beira e saí da piscina. Havia miúdos por toda 

a parte. Avancei para onde tinha deixado a toalha mas, na 

verdade, estava à procura do Tom.

Vi um rapaz deitado na relva. Parecia o Tom visto de 

trás. Pus a toalha à volta da cintura e fui até lá.

Quando lá cheguei, apareceu uma rapariga com uma 

lata de refrigerante. Fez -me assim um meio sorriso e sentou-

-se na relva ao lado do rapaz que me parecia o Tom.
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Talvez não fosse ele? Eu estava quase a vir -me embora 

quando ele se soergueu e me viu. Sorriu -me. Era aquele 

sorriso. Era aquele Tom.

— Oh, então, Frankie, sempre vieste — disse ele.

— Pois — disse eu, a pensar em quem seria a rapariga. 

Não andava na nossa escola, e eu nunca a tinha visto.

Depois ela abriu a lata, bebeu um golinho e passou -a 

ao Tom.

— Obrigada, Jas — disse ele baixinho e depois olhou para 

mim outra vez. — Esta é a Frankie. Aquela de quem te falei.

A rapariga fez que sim com a cabeça e sorriu -me.

— Tu é que és a cantora?

— Sou — respondi, a sentir -me confusa.

— Oh, desculpa, esta é a Jasmine. É minha namorada. 

Também canta e eu achei que seria ótimo juntá -las às duas.

— O Tom contou-me que a tua canção era espantosa 

— disse a Jasmine. — Eu adorava ouvi -la.

Oh. Ele gostava de mim, mas só porque eu sabia cantar.

— Não queres sentar -te? — perguntou o Tom. — Devía-

mos trocar números para nos encontrarmos nas férias.

Eu não podia acreditar que me tivesse enganado tanto. 

Ele estava só a ser simpático. Como se eu quisesse encontrar-

-me com ele e a namorada dele.
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— Pois, boa. Mas vou só ali buscar qualquer coisa para 

beber — disse eu, desesperada por me afastar deles.

— Fixe — disse o Tom a sorrir -me, obviamente sem 

perceber nada da importância que aquilo tinha para mim. 

Pelo menos ele não fazia a mais pálida ideia de que eu gos-

tava dele.

Fui direitinha à piscina e procurei pela Gen. Ainda esta-

va a fazer ondas para o Arlo. Saltei lá para dentro e nadei 

até ela.

— Encontraste -o? — perguntou a Gen, a esconder -se 

do Arlo. Fiz que sim com a cabeça.

— Está com a namorada.

A Gen fez uma careta.

— Não. O quê? Mas não pode ser assim!

Encolhi os ombros.

— Mas é. Chama -se Jas.

— Oh, Frank, tenho tanta pena. Pensei mesmo… — 

Nisto, a Gen abraçou -me com força.

— Vou para casa e acabou-se — disse eu, na esperan-

ça de que ela saísse da piscina comigo. Porém, ela só per-

guntou:

— Queres que vá contigo?
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Claro que eu queria. A Gen era a minha amiga do peito. 

Eu sentia -me triste e envergonhada e como se estivesse 

sempre a estorvar as relações dos outros. Mas não queria 

obrigá ‑la a vir. Queria que ela insistisse.

Antes de lhe poder dizer que queria que ela se viesse 

embora comigo, o Arlo irrompeu da água atrás de nós e 

puxou a Gen para o fundo. Ela veio ao de cima a rir -se e 

virou -se para a desforra. Era óbvia a minha resposta — ela 

estava a divertir -se tanto que não se vinha embora comigo.

A tentar disfarçar o ar melindrado, saí da piscina, enfiei 

a roupa por cima do fato de banho molhado e comecei a 

dirigir -me à saída. Tinha quase lá chegado quando a Gen 

me agarrou por um braço.

— Frankie, onde é que vais?

— Para casa. Não faz mal, podes f icar — respondi, 

a tentar sorrir.

— A sério? Não te zangas depois? — perguntou ela, 

pois já me conhecia tão bem.

— Provavelmente — respondi.

— Se quiseres que vá contigo… — começou ela.

Não sei por que razão, não lhe conseguia dizer que 

queria que ela viesse comigo. Talvez fosse porque as pessoas 
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me tivessem desiludido o dia inteiro, e eu só quisesse que a 

minha amiga do peito soubesse quando eu precisava dela. 

Em contrapartida, fiz um sorriso chocho e despedi -me, 

depois passei os torniquetes e fui -me embora.

Estava a tocar viola de fato de banho vestido quando a 

minha mãe chegou. Eu não devia estar ainda em casa dela, 

mas tinha ido lá buscar a bagagem que levava para casa 

do meu pai, e ainda não me tinha despachado. Por vezes, 

quando as coisas corriam mesmo mal, eu sentava -me na 

cama a tocar viola horas a fio. Geralmente fazia -me sentir 

melhor mas, curioso, esta noite não dava certo. Estava sem-

pre a ver a cara do Tom a apresentar -me inocentemente à 

namorada.

— Fofinha? Porque é que não estás em casa do pai? — 

perguntou ela quando entrou no meu quarto e se debru-

çou para me dar um beijo. Acho que o som da viola 

denunciou logo a minha presença ali. — Estás bem? — quis 

saber ela.
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— Estou — respondi, mas depois acrescentei: — Não, 

não estou nada bem.

A Mamã sentou -se ao meu lado na cama.

— Aconteceu alguma coisa na escola?

Eu nem sabia por onde começar. Não era costume falar 

de rapazes com ela e não estava preparada para começar 

agora. Também não podia falar do Papá, e não sabia o que 

dizer da Gen. Só havia uma coisa que lhe podia contar 

naquele momento e senti -me culpada só de o dizer.

— Hum, roubaram -me a bicla — declarei.

— Como? Não tinhas um cadeado gigantesco? — per-

guntou ela.

Eu estava a pensar no que havia de dizer, quando ela 

continuou:

— Tu puseste o cadeado, não puseste? — Às vezes, pare-

cia que a Mamã me conseguia ler os pensamentos.

— Hum, não, não pus — respondi, e senti -me aliviada 

por não me ter tentado safar com mentiras.

— Oh, fofinha — disse a Mamã naquela voz, ou seja, 

estava mesmo desapontada comigo.

— Por favor, não digas mais nada. Eu sei. Foi um dia 

péssimo. Hei de pagar por uma bicicleta nova, sei lá como. 
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E sei que tenho de contar ao Papá — disse eu, antes que ela 

acrescentasse mais alguma coisa.

— Então está bem. Podemos falar disso mais logo — 

disse ela. — Aliás, Frankie, eu tenho uma pergunta para te 

fazer. — A Mamã estava com um ar muito sério. — Hoje 

fiquei a saber que o Tony não pode ir Londres receber o 

galardão internacional de design que ganhámos, porque 

tem a mulher doente. Enquanto sócia arquiteta, tenho de 

ser eu a ir.

Levantei a cabeça.

— Ah, sim? Mas isso é bom, não é? — perguntei.

— Sim, é, mas é na semana que vem, tudo muito 

rápido. Tenho de partir na quinta -feira. E f icarei fora 

duas semanas.

— O Papá sabe que vou ficar com ele? — perguntei, na 

esperança de que ele não estivesse muito descontente por 

me ter por perto enquanto namorava.

— Sim, e claro que está contente por isso. Mas eis o que 

se passa, Frankie: eu posso levar alguém comigo.

Fiquei a pensar se ela me iria dizer que tinha um namo-

rado novo escondido no armário que eu desconhecia, mas 

não, ela sorriu e declarou:

— E tu nunca foste a Londres.
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Sentei -me logo na cama.

— O quê? — perguntei, a duvidar de ter ouvido bem 

o que ela tinha dito. A Mamã fez que sim com a cabeça.

— Queres vir?

Pronto. Esquece lá o dia péssimo. Londres?

— Sim! Seria espetacular — respondi, a tentar assimilar 

a ideia de ir a Londres daí a uma semana.

— Eu tenho de trabalhar um pouco no escritório de 

Londres. Em vez de ficarmos num hotel, pareceu -me boa 

ideia ficarmos com a Tina — continuou a Mamã.

Isto acabou -me com o entusiasmo.

— A Tina e o Jack? — perguntei, mas já sabia a resposta. 

A Tina era a amiga do peito da minha mãe. O filho dela, 

Jack, era da minha idade e, quando eles passaram uns dias 

connosco no princípio deste ano, eu estive caidinha por ele.

Ora, era evidente que a Mamã não tinha ouvido a preo-

cupação na minha voz, porque sorriu e perguntou:

— Não seria bom ver o Jack outra vez?

Lá consegui fazer que sim com a cabeça, porque não sabia 

bem se me sairia alguma coisa de jeito. Não sabia mesmo o 

que sentia quanto a ver o Jack outra vez. Achei que podíamos 

ser amigos, mas a maneira como ele tinha cortado relações 

comigo e deixara de responder aos meus e -mails era horrível.
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— Bem, seja como for, pensa nisso e diz -me qualquer 

coisa esta noite. Se quiseres vir, temos de nos organizar. 

— A Mamã riu -se quando contemplou a balbúrdia que 

era o meu quarto. — E isso não é o nosso forte, pois não, 

Frankie?

No caminho para casa do Papá, a pé, eu não conseguia 

parar de pensar na ida a Londres. Nunca tinha estado no 

estrangeiro, e seria um sítio espantoso para passar férias. 

Contudo, já não via o Jack há quase ano e meio, e só há 

pouco tempo tinha deixado de pensar nele. Será que eu 

queria mesmo passar por aquilo tudo outra vez?

Quando cheguei a casa do Papá, ouvi o telefone a tocar. 

Só podia ser a Gen. Já tinha deixado um monte de men-

sagens. Eu não queria falar com ela mas, se não atendesse, 

ela continuaria a ligar até conseguir falar comigo.

Começou a falar assim que eu atendi.

— Desculpa, Frankie. Devia ter -me vindo embora con-

tigo — disse ela.

— Não faz mal — disse eu, mas não falava a sério.
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— Não faças isso, por favor. Tu fazes sempre isso. Faz-

-me sentir ainda pior — disse ela.

— Está bem. Tu devias ter vindo comigo. Eu teria saído 

de lá contigo — disse eu. Sentia -me tão zangada que con-

seguia desabafar tudo.

Ouvi -a respirar mas não dizia nada.

— Não terias nada — disse ela finalmente. — Quando 

o Jack cá esteve, deixaste -me sair da festa do Sam sozinha.

Eu não podia crer que ela tivesse recalcado aquilo. Esta-

va quase a refilar quando caí em mim e admiti que ela tinha 

razão. Mesmo assim, não me fazia sentir melhor.

Ela devia ter pressentido que eu ainda estava sentida 

porque disse:

— Desculpa lá, está bem? Eu queria ficar com o Arlo.

Era inacreditável como ela podia ser frontal às vezes. Eu 

adorava que ela se saísse com o que estivesse a sentir ou a 

pensar, embora isso me deixasse magoada a mim, pois era 

comigo que ela estava a desabafar.

— Desde quando é que gostas dele? Não tinhas dito 

nada — contrapus, e percebi que também estava chateada 

porque ela me tinha escondido aquilo. Há meses que eu 

falava no Tom e ela nem nunca tinha falado no Arlo.
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— Não é nada de especial, Frank. Ele é porreiro. É giro. 

Gosto dele. Divertimo -nos. Mais nada. Eu não sou como 

tu és com os rapazes — disse ela. — Não penso neles se não 

estiverem por perto.

Desatei a rir -me. Não pude evitar.

— Aldrabona. Então e aquele Charlie não sei quantos? 

E o Marcus?

Ela também começou a rir -se.

— Está bem. Não sou tão má como tu — admitiu ela. 

— Mas sim, eu devia ter -me vindo embora contigo. Con-

tudo, tu devias ter -me pedido que viesse. Somos as duas 

uma seca. Está bem?

A Gen era assim. Por mais que nos zangássemos, resol-

víamos tudo bem depressa, porque ela não desistia. Mesmo 

quando eu me recusava a atender chamadas ou ficava 

amuada ou sei lá, ela continuava a insistir até ficar tudo 

bem outra vez.

Quando desliguei o telefone, sentia -me muito melhor. 

Embora tivesse tido esperança de ser eu a divertir -me com 

um rapaz na piscina, estava contente pela minha amiga do 

peito. E apercebi -me de que me tinha esquecido de lhe 

contar sobre Londres. Se calhar não queria que ela me 
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dissesse para não ir. Ela é que me tinha ajudado no rescaldo 

do Jack e eu sabia muito bem o que ela diria se soubesse 

que eu ia ficar em casa dele duas semanas. Era uma conver-

sa que eu não tinha pressa nenhuma de ter.

O Papá tinha combinado encontrar -se com a Jan já no 

restaurante, pareceu -me que queria passar algum tempo só 

comigo antes.

— Então estás mesmo zangada comigo? — perguntou 

ele, a descermos a rua até ao restaurante.

— Hum, não, não estou propriamente zangada. Estou 

magoada. Preferia que me tivesses contado da Jan.

— Desculpa, Frankie. Não sabia como é que havia de 

te contar. Acho que tinha vergonha de dizer «tenho namo-

rada». Na minha idade é engraçado, não é?

Hilariante. Parece que toda a gente tem namorada. Ou namo‑

rado. Menos eu.

— Seja como for, ainda bem que descobriste, porque 

quero que vocês duas se fiquem a conhecer — disse ele.
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Depois contou -me que tinha ido tomar café com a 

minha mãe para lhe contar da Jan porque não queria que 

eu tivesse de fazer segredo.

— E a tua mãe contou -me de Londres — disse ele.

Estava a ser um dia cheiinho de equívocos meus em 

relação a perceber as pessoas, pelo que decidi ser frontal.

— Tu queres que eu vá? — perguntei, já a sentir -me 

toda melindrada. — Para tu e a Jan passarem umas sema-

nas sem mim a estorvar?

O Papá desatou -se a rir.

— Não. Não quero que vás. Aliás, estou ansioso por 

passar tempo contigo nestas férias grandes. Tirei duas sema-

nas e a Jan tem uma casa de veraneio na costa mais a sul. 

Espaço é o que não falta. Era o que a Jan te ia perguntar esta 

noite. Eu sei que tu adoras férias na praia.

Parei de andar e olhei para o Papá, sem saber se teria 

percebido como deve ser.

— Ela ia convidar -me para passar férias com vocês? 

Vocês dois?

Ele fez que sim com a cabeça.

— Sim. Até podes aprender a fazer surf e tudo. Eu sei 

que sempre quiseste.
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Fiquei tão contente porque o Papá ainda me queria por 

perto que até foi um espanto para nós dois quando lhe lan-

cei os braços ao pescoço e o abracei com toda a força.

— Isso é um sim? — perguntou ele a rir -se.

Quando o larguei, apercebi -me da sorte que tinha. Os 

meus pais tinham -me convidado para passar umas férias 

fabulosas com cada um deles. Agora só me restava decidir 

quais. Londres seria tão fixe, mas também me iria custar ver 

o Jack depois de ele me ter dado um desgosto amoroso.  

E eu adorava mesmo praia, mas não sabia bem o que sentir 

da ideia de passar tempo com a namorada nova do meu pai.

Aquilo ia ser mais difícil do que eu pensava.

Se achas que a Frankie 

deve ir a Londres com  

a mãe, avança para a 

página 38.

Se achas que a 
Frankie deve passar 
férias na praia com 
o pai, avança para  
a página 72.
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A Frankie  VAI A LONDRES  
         COM a ma~e 
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