


Aos meus pais, que não são tão 

confrangedores como os pais neste livro, 

e ao meu marido Patrick, 

que (quase) nunca é confrangedor.

Rebecca vale.indd   5 4/15/15   10:52 AM



7

SEGUNDA-FEIRA ♥ ♥♥

Hoje é o primeiro dia do novo ano letivo, e chove 

sem parar desde que acordei. O que é mesmo típico, 

como disse a Cass esta manhã a caminho da escola. 

Tinha de estar sempre a tirar os óculos enquanto ca-

minhávamos, porque chovia e ela não conseguia ver 

através deles. Ela diz que ficar basicamente cega pela 

chuva é apenas mais uma razão pela qual tem mes-

mo de receber umas lentes de contacto no aniversá-

rio, apesar de os pais acharem que ela devia esperar 

mais um ano.

— Mas, se pensarmos bem — disse a Alice en-

quanto a Cass limpava os óculos ao pulôver da escola 

pela quinquagésima vez —, é bom hoje estar a cho-

ver. Porque se estivesse sol, teria sido ainda pior vir 

para a escola. Deves dar-te por feliz, Cass.

A seguir pisou uma poça que mais parecia um 

lago e deixou de dizer que a chuva era fixe.
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Então aqui estou eu, Rebeca Rafferty, agora com 

a maravilhosa idade de catorze anos e de regresso 

ao horrível St. Dominic’s, a escrever no meu diário  

a meio da aula de geografia. A stora (a Prof.a Kelly) 

não se importa, porque está a palrar sobre os efei- 

tos horríveis do aquecimento global, o seu tema fa-

vorito. No ano passado, todas as nossas aulas foram 

sobre isso. É bastante útil, de verdade — a stora fica 

sempre tão animada com a ideia horripilante das 

nossas mortes iminentes que não liga ao que esta-

mos a fazer na sala de aula, desde que estejamos  

em silêncio. A Alice e eu estamos a ter uma con- 

versa através de bilhetes, mas agora a caneta da  

Alice acabou-se e eu estou a escrever isto. A stora  

de geografia já está toda lançada, portanto não vai 

notar. Não sei porque continua a falar-nos da dimi-

nuição das calotas polares e da próxima Idade do 

Gelo; já nos aterrorizou e nos tornou submissas há 

meses. Jurámos nunca ter os nossos próprios car-

ros. A Lisa O’Hara até se recusou a andar no carro 

dos pais durante algum tempo, mas desistiu quan-

do eles disseram que iam de carro para França, nas  

férias, sem ela.
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Enfim! A escola não mudou nos três meses desde 

que a vi pela última vez. Continua o mesmo velho e 

horroroso edifício do ano passado. Toda a gente na 

turma é a mesma, embora a Jessie McCabe tenha 

pintado o cabelo de loiro (diz que os pais se passaram 

quando a viram, e também por ter pago o cabeleirei-

ro com o dinheiro que lhe fora dado para comprar 

sapatos novos para a escola) e a Vanessa Finn pare-

ce estar ainda mais irritante do que no ano passado.  

Os pais da Vanessa são muito ricos e, pelos vistos, 

o pai queria mesmo que ela fosse para uma escola 

particular, porque não gostava que ela andasse na 

mesma escola onde, e passo a citar, «andam rapari-

gas que um dia se vão tornar cabeleireiras». Porque, 

segundo ele, isso é um destino pior do que a morte.  

Mas é claro que não há escolas particulares aqui perto,  

só no centro da cidade, e dar-lhe boleia até lá levaria 

demasiado tempo com o trânsito que expele fumos 

mortais, portanto ela está presa no St. Dominic’s 

como o resto dos plebeus.

Portanto, a escola está mais ou menos na mesma.  

Na verdade, a única diferença é já não sermos as miú-

das mais novas. Viva! A Cass e a Alice concordam  
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que as do primeiro ano parecem ter todas cinco  

anos de idade. Nós nunca tivemos aquele ar, pois 

não? As deste ano parecem não ter idade suficien- 

te para serem autorizadas a ir a pé para a escola  

sozinhas.

Pergunto-me se elas já ouviram os rumores de 

que as alunas do primeiro ano são obrigadas a en-

fiar a cabeça na sanita com o autoclismo puxado em 

seguida pelas valentonas do último ano. A Alice e 

eu estávamos obcecadas com essas histórias antes  

de virmos para o St. Dominic’s, embora a Rachel  

nos tenha dito que eram um disparate. Pensámos 

que ela estava apenas a transmitir-nos uma falsa sen-

sação de segurança, porque é isso que as irmãs mais 

velhas fazem, mas afinal ela tinha razão. As alunas 

do último ano não enfiam a cabeça das do primeiro 

ano na sanita. Porém, não acreditámos nisso até ao 

Natal. Nunca íamos sozinhas à casa de banho para 

o caso de uma aluna do último ano saltar para cima 

de nós detrás de uma porta e nos enfiar a cabeça na 

sanita.

Ups, a stora de geografia parece estar a terminar. 

Já chegou ao que faremos se sobrevivermos à Idade 
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do Gelo, o que significa que a aula está quase no fim. 

É melhor ir.

MAIS TARDE

Estou a escrever isto em casa, longe do inferno do 

colégio St. Dominic’s. Não que seja muito melhor 

aqui. Estava ao telefone com a Cass, quando a mi-

nha mãe entrou no meu quarto e ficou a olhar para 

mim até eu desligar! Que tipo de mãe é ela? Não quer  

que consiga falar com ninguém. Ela e o meu pai só 

me dão um crédito pequeno para o telemóvel, por-

tanto tenho de usar o telefone fixo se quiser ter uma 

conversa como deve ser. E, claro, isso significa que 

ela fica em cima de mim, a mandar-me desligar  

depois de cerca de cinco minutos. Esta noite, disse 

que eu tinha estado mais de uma hora ao telefone  

e que isso era muito caro para ela e para o meu pai  

e que quando eu pagasse as minhas contas podia fi-

car ao telefone o tempo que quisesse, mas, até lá, 

blá-blá-blá.

Eu respondi, com uma voz muito digna: 
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— Mãe, a Cassandra e eu temos assuntos impor-

tantes da escola a discutir. Por favor, vai-te embora.

— Oh, deixa-te disso, Bex, estavas a falar daquele 

programa ridículo que é sobre miúdos ricos em Los 

Angeles, eu ouvia-te da cozinha — respondeu ela.

— As séries dramáticas na televisão americana 

são um tema importante nas aulas, querida mãe. 

Este período estamos a estudar a comunicação social.

E ela apenas se riu e disse: 

— Bem, tenho a certeza de que a tua professora 

estará muito interessada em ouvir a tua opinião so-

bre… o que era? O «ar fofinho do Jack Rosenberg».

Olhei para ela e disse: 

— Os únicos rapazes atraentes que vemos estão 

na televisão, uma vez que estamos presas numa es-

cola só de raparigas. Por favor, não nos negues o nos-

so único prazer. O Jack Rosenberg é o único escape 

romântico que temos. 

E ela riu-se de novo e disse: 

— Mais um minuto, Bex. Estou a avisar. 

Foi para a cozinha para se rir mais um pouco  

de mim com o meu pai, mas eu sabia que ela ia es-

tar a ouvir para se certificar de que eu não ficava ao  
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telefone mais de sessenta segundos. Então tive de 

desligar. Se todas as mulheres que leem os seus  

livros idiotas soubessem que mãe terrível ela é, nun-

ca mais comprariam nenhum. Os livros da minha 

mãe estão todos cheios de mães combativas que são 

o centro dos seus lares felizes. Nunca forçam as fi-

lhas inocentes a desligar o telefone quando estão  

a discutir se o Jack Rosenberg ainda é tão bonito como 

era na primeira série, filmada em Laurel Canyon.  

(Eu digo que não é; a Cass diz que ele melhorou com 

a idade.)

Um dia hei de escrever uma composição sobre  

a minha mãe. Disse isto à Rachel uma vez e ela ape-

nas riu e perguntou: 

— Ai sim, e o que vais dizer? Que ela não te dei-

xou acumular mais uma conta de telefone de trezen-

tos euros? Oh, és tão carente. 

— Olha que ela também é tua mãe, Rache — ri-

postei. — Também devias escrever alguma coisa. 

E depois a Rachel pôs-se muito séria e disse-me 

para me dar por feliz porque os nossos pais são bes-

tiais (o que não é o que ela pensava há alguns meses, 

quando eles não a deixaram ir a Glastonbury com  
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o namorado) e que algumas raparigas têm problemas 

verdadeiros com os pais que são muito mais graves 

do que serem forçadas a desligar o telefone ao fim de 

uma hora.

Ela tem razão, suponho. Mas mesmo assim…

TERÇA-FEIRA B

Ainda chove! Pergunto-me se este será um dos mui-

tos resultados terríveis do aquecimento global. Disse 

isto à mesa do pequeno-almoço e a Rachel respon-

deu: 

— Sim, Rebeca, está a chover há dois dias segui-

dos. Na Irlanda. Que espantoso. Deve ser o fim do 

mundo. 

Ela não brincaria com isso se tivesse de assistir 

às minhas aulas de geografia. Pelo menos quando  

a segunda Idade do Gelo começar vou estar prepa- 

rada. O pai apoiou-me e disse que o aquecimento 

global era um assunto que todos deviam levar a sé-

rio, e que cabe a todos fazer a sua parte para proteger 

o património verde. E então saiu para trabalhar no 
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seu carro devorador de gasolina e destruidor do am-

biente! Ele podia simplesmente apanhar o autocarro, 

uma vez que a faculdade fica no centro da cidade. 

Ou podia ir a pé, se tivesse energia. Quero dizer, eu 

tenho de ir a pé para a escola todos os dias, mesmo 

quando chove. Ele só teria de andar mais três quiló-

metros e meio. Eu andaria a pé cinco quilómetros 

por dia se isso significasse adiar a segunda Idade do 

Gelo.

No entanto, gostava de não me ter dado ao tra-

balho de ir a pé para a escola hoje (não que tivesse 

voto na matéria), porque foi horrível. Quero dizer, 

não é geralmente muito divertido, mas hoje foi parti-

cularmente terrível. Agora tenho uma nova inimiga. 

Bem, na verdade, ela é a minha primeira inimiga de 

sempre, mas que seja. É a nossa nova stora de in-

glês, a Prof.a Harrington. Tivemos hoje a primeira 

aula, e eu estava desejosa porque gosto de inglês e 

gostava da nossa antiga stora, a Prof.a Ardagh (e não 

apenas porque ela sempre me deu boas notas nas re-

dações). Mas ela foi escrever um livro (o que é muito 

fixe, acho, para uma professora de inglês) e a nova 

é… bem.
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Tudo começou quando ela estava a fazer a cha-

mada. Eu estava a olhar pela janela, a pensar no  

que iria usar se tivéssemos outro «Dia Sem Unifor- 

me» este período, quando ouvi o meu nome. Disse  

«presente» e olhei lá para fora novamente, partindo 

do princípio de que ela continuaria a chamada para 

a Clare Reading que vem depois de mim. Mas tal 

não aconteceu. A Prof.a Harrington fez uma pausa 

e então disse: 

— Rebeca Rafferty… és filha da Rosie Carberry?

Olhei para ela e disse: «Hum, sim.» E depois voltei 

a olhar para a janela. Toda a gente sabe que a minha 

mãe é escritora, claro, e algumas raparigas da tur-

ma costumavam brincar acerca disso o ano passado, 

mas todas se fartaram rapidamente e eu, obviamen-

te, nunca falo no assunto. Os professores também 

sabem todos, mas nunca nenhum deles falou nis-

so, a não ser daquela vez em que a Prof.a Quinn me  

disse para pedir à minha mãe que autografasse um 

livro para a mãe dela, que estava doente (a mãe da 

Prof.a Quinn, é claro, não a minha avó).

De qualquer forma, parti do princípio de que  

a stora de inglês iria continuar a fazer a chamada. 
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Mas não foi isso que aconteceu. Ela sorriu para mim, 

como uma louca, e disse: 

— Adoro os livros da tua mãezinha! Sou uma 

grande fã. Foi por isso que reconheci o teu nome: 

li a teu respeito nas entrevistas dela. Ela tem muito 

orgulho em ti e na tua irmã, não é? E, qual é o nome 

da tua irmã… Rachel, não é? 

Fitei-a, horrorizada. Mas ela não se importou, por- 

que era uma assediadora horrorosa que deve ter uma  

sala secreta especial coberta de fotografias da minha  

mãe. Continuou a tagarelar sobre «as histórias mara- 

vilhosas da minha mãezinha» e como o Jardim no 

Campo era o seu livro favorito de sempre. E disse: 

— E tenho a certeza de que a pequena Katie e a 

Róisín são baseadas em ti e na tua irmã mais velha.

Bem, eu até então estivera demasiado horroriza-

da para falar, mas não podia deixar passar aquilo.

— Não — retorqui. — A minha mãe nunca nos 

usa nos seus livros. Jamais. 

Além disso, a pequena Katie e a Róisín eram 

campeãs de dança irlandesa e tinham canudos. Cre-

do! Só a ideia de ter alguma coisa a ver com aquelas 

anormais nojentas me fazia estremecer.
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A stora, por outro lado, riu-se.

— Oh, tenho a certeza de que há um pouco de 

ti naquela pequena Katie! Pareces ter os pés muito 

leves. 

E fiquei tão chocada com aquilo que não consegui 

mesmo falar.

Não queria ter de dizer mais nada à stora de inglês,  

mas queria mesmo dizer-lhe para nunca chamar 

«mãezinha» à minha mãe. (Eu chamo-lhe «mãe» ou  

«mãe querida» quando estou irritada com ela.) Bom, 

a stora continuou, dizendo que esperava que eu  

tivesse herdado os dons literários da minha mãe, 

enquanto as minhas alegadas amigas se riam atrás 

dos seus exemplares novinhos em folha de Grandes 

Esperanças, que estamos a dar para o exame do 9.o 

ano. Graças a Deus nenhum professor se pôs com 

aquelas conversas no ano passado, quando eu era 

nova na escola e não conhecia ninguém a não ser 

a Alice, senão eu provavelmente não teria nenhu-

ma amiga agora (além da Alice. Espero.). A stora lá 

se lembrou por fim que aquilo devia ser uma aula  

de inglês, em vez de uma reunião do clube de fãs 

da Rosie Carberry, mas quando a aula acabou e eu 
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estava a tentar fugir da sala de aula o mais depressa 

possível, ela aproximou-se de mim e disse que esta- 

va ansiosa por receber uma «redação encantadora  

da filha da tua mãezinha!»

Não vou aguentar um ano inteiro (ou quatro — 

meu Deus, podemos tê-la todos os anos até sair- 

mos daqui!) de referências aos «encantadores li- 

vros da mãezinha». Ela não acharia que eram tão  

encantadores se ouvisse como a minha mãe pragueja 

sempre que percebe que tem de reescrever alguma 

coisa.

QUARTA-FEIRA l

Hoje fui a casa da Cass depois das aulas. Adoro lá ir;  

têm sempre um lanche melhor do que nós. E o quarto  

da Cass é muito mais fixe que o meu. Quero mesmo,  

mesmo, mesmo redecorar o meu quarto, mas os 

meus pais dizem que não posso, porque já o redeco-

rei há dois anos. Como eu tinha doze anos na altu-

ra, é horrível e rosa e roxo e não é nada fixe. A Cass 

remodelou o seu este ano e está o máximo. Tem um 
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candeeiro giríssimo, tipo anos sessenta, e um tapete 

da Urban Outfitters. No entanto, não posso ter inveja 

do quarto porque ela é minha amiga e merece um 

candeeiro giro (embora eu também mereça, e não  

o tenha). Deitámo-nos no tapete e tivemos uma con-

versa muito profunda sobre a Vida e o que Quere-

mos Fazer Quando Formos Grandes (Eu: artista/atriz  

famosa. Cass: cenógrafa. Isto é um pouco misterioso, 

porque a Cass nem sequer vai ao teatro muitas vezes, 

portanto não sei por que motivo quer tanto dese-

nhar cenários, mas pronto), que se transformou aos 

poucos numa conversa sobre que professores eram  

os mais malucos, durante a qual anunciei que odiava  

a stora de inglês, do fundo do coração. Ela piora  

a cada dia que passa.

— Eu também a odeio. Quem me dera que ela 

parasse de falar sobre a tua «mãezinha».

— Ouviste o que ela disse hoje? — perguntei. — 

«O-oh, bem podes dizer que és filha da tua mãezi-

nha, não é? Tanto jeito com as palavras!»

— Ela é repugnante — comentou a Cass.

— Eu sei — concordei. — É minha inimiga. Acho 

que está a virar a turma contra mim! 
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— Ora, vá lá — disse a Cass. — Ela não consegue 

fazer isso. Ninguém gosta dela, e as pessoas gostam 

de ti.

— Consegue sim — insisti. — Hoje ao almoço 

a Ellie O’Mahony fez uma piada estúpida sobre eu 

ser uma «menina da mãezinha». Bolas! O que tem 

a Ellie contra mim de repente? Pensei que éramos 

amigas. E de qualquer maneira, ela o que fazia me-

lhor era calar-se sobre as mãezinhas.

A mãe da Ellie é uma verdadeira hippie. Tornou-

-se hippie na década de oitenta, quando ser hippie 

não estava muito na moda. Mas a mãe da Ellie não se 

importa. Continuou a ser hippie. Algumas ideias do  

movimento hippie foram agora aceites pelo resto  

do mundo — a reciclagem, fazer artesanato, culti- 

var legumes — portanto, parece que sempre tinha 

razão. Em algumas coisas. Mas não noutras. Usa 

imensas cornucópias e tecidos que ela própria fez 

(isso não seria tão mau se ela fosse boa a tecelagem, 

mas não é), e toca alaúde, e faz rituais no jardim das 

traseiras para louvar a deusa Terra todas as primave-

ras. E o nome da Ellie é, na verdade, Galadriel, como 

a rainha dos elfos de O Senhor dos Anéis (só algumas  
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pessoas na escola sabem disso), e ela passou a maior 

parte da infância vestida como alguém da «Terra  

Média». Portanto, como podem ver, ela gozar comigo  

por eu ter uma mãe confrangedora é um pouco  

excessivo.

— Ah, eu sei que é mau, mas não me preocuparia 

muito com isso — disse a Cass. — A Ellie estava só  

a brincar. Acho que vai acabar por passar. A novidade 

vai esgotar-se. E ninguém te vai culpar pelas coisas 

que aquela professora parva diz.

Mas eu não tenho assim tanta certeza. Podem 

pensar que estou a encorajá-la. Podem pensar que 

realmente gosto da atenção. Podem pensar que sem-

pre quis que as pessoas me apaparicassem por cau-

sa do que a minha mãe faz. Podem pensar que sou 

realmente como as crianças horríveis nos livros dela.

Depois fui para casa e encontrei a minha mãe  

(a fonte de todas as minhas aflições) sentada à mesa 

da cozinha com um livro e um copo de vinho tinto.  

É a segunda vez que ela bebe vinho esta semana.  

Espero que não esteja a tornar-se alcoólica. Muitos 

escritores o são, creio eu. De qualquer forma, ela não 

devia andar a perder tempo na cozinha, devia estar  
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a trabalhar no seu próximo livro. O mais recente,  

A Rapariga de Braddon Hall, saiu há meses e a agente  

dela, a Jocasta, diz sempre que ela deve começar  

o próximo livro antes de o novo sair, porque assim 

que o novo livro é publicado há tanto frenesim e en-

trevistas e outros eventos que se torna ainda mais 

difícil começar uma nova história. E, geralmente,  

a minha mãe começa a escrever o próximo livro pra-

ticamente no dia a seguir a ter acabado o último. 

Mas não acho que ela tenha já começado um novo 

projeto, porque sempre que inicia algo novo farta- 

-se de falar sobre as suas novas ideias para o enredo 

e às vezes testa-as em mim e na Rachel, falando-nos 

delas enquanto estamos a fazer o jantar. No entanto, 

ainda não mencionou quaisquer novas ideias desde 

que acabou de rever as provas de Braddon Hall há 

imensos meses. Eu disse-lhe isso e ela apenas se riu 

e disse que não havia motivo para preocupações.

— Espero que isso não tenha sido um riso em-

briagado — declarei, e deixei-a com os seus festejos 

alcoólicos solitários. Encontrei o meu pai quando ia  

a sair da cozinha. Ele tinha na mão o seu próprio copo 

de vinho. Beber numa quinta-feira à noite! Na idade 
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deles! Às vezes acho que sou a única pessoa sensata 

nesta casa.

SEXTA-FEIRA 

h

Dia fantástico! Antes de mais, a escola hoje foi boa 

— a stora de inglês só mencionou a minha «mãezi- 

nha» uma vez, e apenas de passagem. Estivemos 

com a Ellie e a Emma ao almoço e a Ellie disse que 

odiava a stora de inglês e não era só porque ela tinha 

apanhado a Ellie e a Emma num tranquilo e agra- 

dável jogo da forca quando deviam estar a ouvir  

a pior professora do mundo a tagarelar acerca de 

Wordsworth e da sua maluca obsessão por narcisos. 

Era também porque a stora estava a transformar  

a minha vida num inferno com as suas constantes 

referências à «mãezinha». Portanto, suponho que 

afinal a Ellie não é minha inimiga.

Em seguida, depois das aulas, a Alice e a Cass 

vieram até cá a casa para comer comida chinesa  

do takeaway De-Luxe e, depois, passar cá a noite.  

Os meus pais saíram de casa muito cedo, porque iam 
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jantar algures em Meath, por isso tivemos a casa só 

para nós. Bem, com exceção da Rachel, que esteve cá  

até às sete e depois foi sair com o Tom, o namorado  

com quem quase foi a Glastonbury até os meus pais se  

mostrarem intransigentes e dizerem que ela era de- 

masiado nova para ir a um festival noutro país acom- 

panhada pelo namorado de dezoito anos. Para alguém  

que quase fez isso tudo, a Rachel é muito puritana 

quando se trata do meu bem-estar. Deu-nos um grande  

sermão sobre «não nos aproveitarmos da casa estar 

vazia» e não devermos «dar uma grande festa e esva-

ziar o armário das bebidas dos nossos pais».

— Vá lá, Rachel, eles regressam à meia-noite,  

é difícil darmos uma grande festa — respondi.

— Então porque estão todas produzidas? — per-

guntou a Rachel. Ela é tão desconfiada. Ainda é pior 

do que os nossos pais, e só tem dezasseis anos.

— Oh, desculpa — respondi. — Se calhar devía-

mos usar os nossos uniformes mesmo quando não 

estamos na escola, não é? Ou sacas?

A Rachel suspirou, de forma irritante. 

— Não partam nada — acrescentou, e saiu para 

ir ter com o Tom.
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Ela é uma parva. Não estávamos nada produzi-

das. Eu enfiara umas calças de ganga e uma t-shirt 

e os meus Converse cor-de-rosa preferidos, o que não 

se pode considerar uma grande produção. Embora  

tivesse aplicado algum rímel e surripiado um lipgloss  

novo e giro da Rachel antes de ela guardar a bolsa 

de maquilhagem na mala. E também não podíamos 

dar uma festa boa de qualquer maneira, não conhe-

cemos nenhuns rapazes e não imagino que alguma  

das nossas amigas da escola pudesse vir a minha casa 

em cima da hora. De qualquer forma, encomendá-

mos um belo festim no takeaway e quando a campai-

nha tocou, cerca de vinte minutos depois, tínhamos 

a certeza de que era a comida, portanto eu corri para 

abrir a porta.

E ali parado estava o rapaz mais giro que já vi  

na vida real. Fiquei tão surpreendida que nem con-

segui falar. Limitei-me a olhar para ele durante o que 

pareceu serem uns dez anos. O pobre rapaz ficou 

um pouco incomodado com isso e olhámos um para  

o outro mais algum tempo, até que ele disse: 

— Hum, sou da papelaria Smyth’s… vim recolher 

o dinheiro do jornal…
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Era o novo rapaz dos jornais! Recebemo-los aos 

fins de semana e o rapaz passa sempre por cá nas 

noites de sexta-feira para recolher o dinheiro. Mas 

esses rapazes não costumavam ter este aspeto. O do 

costume é baixo e balofo e usa fato de treino. Este é 

alto e magro, com cabelo castanho-escuro encaraco-

lado e curto, e olhos verdes. Em vez de um fato de 

treino, vestia umas calças de ganga coçadas muito 

giras e a t-shirt de uma banda fixe. Um rapaz lindo! 

À minha porta!

Bom, assim que ele disse quem era, recuperei  

o poder da palavra e disse: 

— Ah, certo, hum, o dinheiro está aqui algures… 

— E enquanto tentava pensar em algo inteligente  

e divertido para acrescentar, a Cass e a Alice aparece-

ram a perguntar «onde está a nossa comida?!» e «vá 

lá, Bex, vamos comer!». A seguir viram o Rapaz dos 

Jornais e, como eu, ficaram mudas com a sua beleza. 

Gostava de saber se isso acontece muitas vezes ao 

Rapaz dos Jornais. Se assim for, deve tornar a vida 

dele um pouco estranha. Bom, felizmente vi uma 

nota de cinco na mesa da sala, ao lado de um papel 

da minha mãe que dizia «dinheiro para os jornais» 
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em letras grandes. Então dei a nota de cinco ao Rapaz 

dos Jornais e ficámos as três a olhar para ele todas 

babadas enquanto ele contava o troco e mo dava. Eu 

disse: «Obrigada!» e ele respondeu: «Até para a se-

mana» (!!!!!) e eu sorri e fechei a porta e, em seguida, 

corremos para a sala de estar e gritámos, histéricas! 

A Alice disse, numa voz solene: 

— Estou apaixonada.

 O que foi bastante inesperado, porque a Alice 

está já, supostamente, apaixonada por um rapaz do 

St. Anthony’s, que passa por nós de bicicleta todas  

as manhãs em Calderwood Road. Ela gosta dele há 

um ano, o que é muito tempo para gostar de alguém 

com quem nunca se falou. Mas apenas uma olhade-

la ao Rapaz dos Jornais foi o suficiente para fazê-la  

esquecer o rapaz por quem ela ansiou o ano inteiro! 

Tal é o seu poder.

Enfim, acho que a Alice vai ter muitas rivais pelo 

afeto do Rapaz dos Jornais. Eu e a Cass, por exemplo. 

E temos uma grande vantagem, porque vivemos por 

aqui, e a Alice vive perto de Kinsealy, longe da volta 

do Rapaz dos Jornais. Na verdade, a Alice vive basi-

camente no campo. Costumava viver perto de mim, 
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em Glandore Road, mas a família mudou-se para  

o campo há uns anos. A mãe deixa-a no cimo da mi-

nha rua a caminho do trabalho todos os dias e ela vai 

para a escola comigo e com a Cass, quando chega-

mos à rua dela. Portanto, nunca irá ver o Rapaz dos 

Jornais a não ser que esteja em minha casa numa 

sexta-feira à noite. Mas nem a Cass nem eu lhe dis-

semos isso, porque podia parecer que nos estávamos 

a gabar.

Em seguida, a campainha tocou e por uma fração 

de segundo pensei que o Rapaz dos Jornais podia ter 

voltado por estar tão apaixonado pelos nossos (ou, de 

preferência apenas pelos meus) encantos, mas era  

a comida chinesa. O que não era um substituto do 

Rapaz dos Jornais, mas ainda assim, nada mal. Por 

isso, tínhamos diante de nós um festim e comemos 

demasiado e ficámos um pouco enjoadas. Mas re- 

cuperámos a tempo de ver o nosso filme antigo  

favorito, 10 Coisas Que Odeio em Ti, em DVD, que foi 

excelente, embora nenhum dos rapazes do filme fos-

se tão giro como o Rapaz dos Jornais, o nosso novo 

amor. A seguir pusemos a Beyoncé e dançámos no 

sofá, que foi divertido até a Cass cair. Os óculos dela  
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caíram numa direção diferente do resto do corpo,  

e demorámos uma eternidade a encontrá-los.

Agora é quase uma da manhã e elas adormece-

ram. Normalmente quando dormimos em casa de 

alguém ficamos acordadas a noite toda, mas esta 

noite estamos exaustas. Suponho que é do stress e 

da tensão do regresso às aulas. E de falar no Rapaz 

dos Jornais.

Qual será o nome dele?

DOMINGO 8

Fui a casa da Alice. Eu não gostaria de viver tão lon-

ge da cidade, mas aquilo ali é mesmo bonito. Fomos 

fazer uma caminhada (uma verdadeira caminhada 

pelo campo) e vi uma raposa e alguns coelhos, o que 

foi fixe. A raposa saiu a correr de uns arbustos, olhou 

para nós, e correu novamente para os arbustos.

Estava um belo dia soalheiro — sem chuva, viva! 

— e quase me fez desejar viver entre as maravilhas 

da natureza em vez de entre vivendas pequenas de 

três e quatro quartos. Atravessámos uma pequena  
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floresta e estava tudo muito bonito e tranquilo.  

No entanto, a Alice não é muito observadora. Eu esta-

va sempre a ver coelhos e esquilos e outros animais, 

mas de cada vez que a Alice se virava para olhar, eles 

tinham desaparecido. Por fim, ela irritou-se e disse-

-me que já tinha visto coelhos com fartura e que eu 

não precisava de gritar como uma alma penada de 

cada vez que via um. Acho que ela está apenas com 

inveja porque vive ali no meio da vida selvagem rural 

e nunca vê os animais quando eles saem das suas 

tocas, ao passo que eu, menina da cidade, consegui 

vê-los imediatamente. Talvez um dia eu seja uma 

zoóloga famosa em vez de uma artista famosa. Pos-

so apresentar programas na televisão como o David  

Attenborough, só que mais jovem. E do sexo feminino.

MAIS TARDE

Só agora me dei conta (porque a minha mente está 

confusa devido ao amor) que o Rapaz dos Jornais 

deve ter mesmo entregado os jornais em minha casa 

ontem e esta manhã! Como pude ter sido tão estúpida  
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a ponto de esquecer essa parte importante do tra-

balho dele?! A própria essência do seu trabalho, na 

verdade. Não posso acreditar que ele esteve à minha 

porta outra vez e eu não… bem, na verdade, acho que  

não podia ter feito nada. Teria sido um pouco es-

tranho se eu tivesse, tipo, aberto de repente a porta 

quando ele estava a meter o jornal na caixa do correio. 

Ou até mesmo olhado para ele pela abertura da cai-

xa do correio. Além disso, os jornais são geralmente 

entregues antes de eu acordar. Mas ainda assim. Eu 

podia ter espreitado pela janela do quarto da Rachel.

SEGUNDA-FEIRA ♥ ♥♥

Estou preocupada com a minha mãe. Acho mesmo, 

mesmo que ela não seguiu o conselho da Jocasta 

acerca de começar um novo livro antes do anterior 

ser publicado. Quero dizer, há meses e meses que  

o último saiu e sempre que lhe pergunto se começou 

o novo ela fica com uma expressão estranha e diz  

que «está tudo bem». O que pode significar qual- 

quer coisa! Pode significar que está com um bloqueio  
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criativo e nunca mais voltará a escrever, o que torna-

ria a minha vida mais fácil, mas não a dela, e para 

dizer a verdade, embora o facto de ela ser uma escri-

tora famosa tenha um efeito negativo na minha vida 

(hoje a stora de inglês estava em boa forma, devo 

dizer. Fartou-se de falar na «mãezinha»), ela adora 

mesmo escrever e não quero que deixe de o fazer. Sei 

que parece que estou a fazer uma tempestade num 

copo de água, mas normalmente ela gosta de falar so-

bre o que está a escrever no momento. Li algures que 

a maioria dos escritores detesta isso, mas ela não. 

Diz que falar das suas histórias a ajuda a solucionar 

todos os problemas que tem. Assim, o facto de ela 

estar tão reservada é muito estranho. Perguntei ao 

meu pai o que achava, mas ele apenas riu e disse: 

«Rebeca, a tua mãe sabe o que está a fazer. Não te 

preocupes.» Mas não sei se sabe. Acho que tenho de 

ficar de olho nela.

Porém, ela tem em breve uma festa relacionada 

com o livro, e a sua editora Lucy vem de Londres para 

isso, e talvez ela (a Lucy, não a minha mãe) possa ser 

capaz de fazer alguma coisa. Esta festa vai ser muito 

chique. Os editores da minha mãe organizaram-na 
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em sua homenagem para comemorar os vinte anos 

do lançamento do seu primeiro livro (e, possivelmen-

te, para a persuadir a escrever outro — com certeza  

a Lucy e companhia devem ter percebido que esta 

coisa toda de «não-começar-um-novo-livro» é um 

pouco estranha). Claro que a Rachel e eu temos de 

ir — temos sempre de ir a esses eventos. Eles soam 

muito mais emocionantes do que realmente são. 

Costumamos ser as únicas pessoas presentes com 

menos de trinta anos e se alguém se dá ao trabalho de 

conversar connosco tratam-nos como se tivéssemos 

cinco anos. Acabamos por ficar ao pé dos canapés 

(no último lançamento a Rachel comeu demasiados 

mini-hambúrgueres devido ao tédio e o pai teve de ir 

a correr à farmácia para lhe comprar um antiácido). 

Portanto, é claro que estou mortinha por ir a esta fes-

ta. Pelo lado positivo, posso ser capaz de chantagear 

emocionalmente a minha mãe para me deixar com-

prar roupa nova para levar. Mas não apostaria nisso.  

Provavelmente vai fazer-me usar um dos trapos velhos  

da Rachel.
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