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Este ano letivo não está a correr da forma que eu espe-
rava.

Claro, as minhas expetativas eram um pouco altas. 
Tinha ouvido coisas tão boas: «No terceiro ciclo podes 
fazer isto…» e «No terceiro ciclo podes fazer aquilo…»

Nunca ninguém me disse «Quando chegares ao ter-
ceiro ciclo, a Annabelle Jenkins vai tentar derrubar-te 
sem motivo absolutamente nenhum.» Mas foi exata-
mente isso que aconteceu quando a Annabelle Jenkins 
me empurrou no corredor, no final do segundo período.

Quarta‑feira, 6 de maio 
9h45 

Aula de Biologia
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O meu primeiro pensamento foi que se tratava de um 
engano. O que é que eu tinha feito à Annabelle Jenkins?

Foi por isso que lhe disse «Não faz mal!», quando me 
aninhei a apanhar as folhas que tinham caído da minha 
pasta. Percebi que o meu horário cor-de-rosa continuava 
colado à parte de dentro da pasta. Ufa!

Eu sei que é estranho estarmos em maio e eu ainda 
me preocupar em não perder o meu horário, mas não 
consigo evitá-lo. Levamos falta de material se perdermos 
o nosso horário. Eu consigo passar um ano inteiro sem 
levar uma única falta de material.

Além disso, gosto de saber que o meu horário está 
dentro da minha pasta, para o caso de ter uma amnésia 
ou algo do género.

— Não te preocupes — assegurei à Annabelle, assim 
que me levantei. — Não perdi o meu horário.

Foi então que a Annabelle fez algo realmente estra-
nho. A sério, realmente estranho — sobretudo para a 
mais popular e bonita rapariga do 8.° ano da Escola de 
Cranbrook.

Ela empurrou-me novamente!
E fê-lo com força. Com tamanha força que eu perdi 

o equilíbrio e caí com o rabo no chão, em frente a todos.
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Não me magoei (à exceção do meu orgulho).
Mas foi completamente escandaloso, tendo em conta 

que, até àquele momento, sempre pensei que eu e a 
Annabelle fossemos amigas. Não grandes amigas — 
não nos sentamos juntas ao almoço, por exemplo. 
A Annabelle é muito seletiva com quem convida para se 
sentar à sua mesa. 

Mas também não somos inimigas. Já estivemos em 
casa uma da outra, desde que o meu tio começou a tra-
balhar com o pai dela.

Sempre que vou a casa dela, ela mostra-me todos os 
troféus que ganhou nas competições de ginástica, 

e quando ela vem à minha, eu 
mostro-lhe os meus desenhos 

sobre vida selvagem. Nunca se 
mostrou muito impressionada com 



  12  

eles, mas, ainda assim, sempre achei que as coisas entre 
nós estavam bem.

Suponho que eu esteja enganada.
— Não quero saber se perdeste ou não o teu horário 

— zombou a Annabelle. — Tu achas-te tão especial, não 
achas, Princesa Olivia?

— Ei! — exclamei, levantando-me. — Annabelle, tu 
estás bem?

Perguntei isso porque não me ocorria nenhuma justi-
ficação para a Annabelle Jenkins:

1. Derrubar a minha pasta.

2. Empurrar-me.

3. Perguntar-me se me acho tão especial.

4. Chamar-me princesa.

Passou-me pela cabeça que talvez o seu cão tivesse 
fugido, ou algo do género, e ela estivesse a descarregar 
em mim. Isso se a Annabelle tivesse um cão — coisa que 
não tenho a certeza. Não vi nenhum na última vez que 
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fui a casa dela. Eu gosto de cães, por isso provavelmente 
teria reparado.

Mas suponho que eu esteja enganada sobre dar-
mo-nos bem, já que o acontecimento seguinte foi que as, 
também populares e bonitas, amigas da Annabelle — 
que estavam, impávidas, à volta a vê-la humilhar-me — 
desataram às gargalhadas quando ela me imitou, usando 
uma voz estridente e chorosa, que não me parece soar 
nada como a minha voz.

— Ei! Annabelle, tu estás bem? — gozou a Annabelle, 
apontando para mim, mas olhando para as suas amigui-
nhas. — A Olivia é uma idiota. Ela acha que eu realmente 
gosto dela. Pensa que nós somos amigas.

A expressão no seu rosto deixou bem claro que não 
somos, nem nunca fomos, amigas. Provavelmente, nem 
nunca fomos próximas…

Depois, a Annabelle aproximou a sua cara da minha 
e disse:

— Ouve bem, cara Princesa Olivia Grace Clarisse 
Mignonette Harrison… se é que este é realmente o teu 
nome, o que duvido: estou farta que tu penses que és 
melhor do que eu. Encontrámo-nos no átrio exterior da 
escola assim que as aulas de hoje acabarem. Vou dar-te 
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a tareia que tu mereces. E se contares a algum professor, 
eu digo que foste tu quem começou, e serás tu a receber 
castigo.

Depois, deu-me mais um empurrão — não tão forte 
quanto o anterior — e desapareceu, com as suas amigas a 
rir atrás dela, em direção à multidão de alunos dos 8.º e 9.º 
anos — que, de tão assustadoramente altos, parecem ocu-
par muito mais espaço do que nós, os alunos do 7.º ano.

Felizmente, por essa altura apareceu ao meu lado 
a minha amiga Nishi.

— O que foi isto? — perguntou a Nishi.
— A Annabelle disse que hoje, após as aulas, me vai 

dar a tareia que eu mereço — expliquei-lhe. Acho que eu 
ainda estava em choque, ou algo do género. Senti como 
se estivesse a observar aquela cena de fora. — Ela cha-
mou-me princesa.

— Por que razão ela te chamaria princesa? — quis 
a Nishi saber. — E por que motivo quer dar-te uma 
tareia? Pensava que vocês se davam bem.

— Também eu — respondi. — Suponho que eu esti-
vesse enganada.

— Isso é estranho. Será que ela acha que tu és uma 
convencida ou algo do género?
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— E por que motivo ela acharia que eu sou conven-
cida? — questionei. Olhei para baixo, para as minhas 
roupas, iguais às da Nishi, já que tínhamos de usar uni-
forme, o que incluía uma saia… Eu não sou fã de saias 
com pregas. Pregas não estão propriamente na moda, de 
acordo com as revistas de moda da minha prima Sara. — 
Tenho ar de convencida?

— Eu não acho — disse a Nishi, enquanto os outros 
alunos circulavam à nossa volta, tentando chegar à sala 
de aula antes que a campainha tocasse. — Não mais con-
vencida do que habitualmente.

— Ah ah ah! Obrigadinha! — gracejei, com um olhar 
sarcástico.

— Bem, às vezes as pessoas que gostam de desporto 
acham que as pessoas que fazem ilustrações de animais 
selvagens são…

— Mas eu nunca fui convencida em relação aos meus 
desenhos! É só um passatempo. Não ganhei propria-
mente medalhas com eles.

— Estranho. Talvez devesses contar a um professor.
— A Annabelle disse que se eu o fizesse, ela diria que 

a culpa é minha e seria eu a levar um castigo. E até agora 
nunca levei nenhuma falta nem castigo.
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— E porque é que acreditariam na Annabelle e não 
em ti? — perguntou a Nishi.

— Provavelmente porque o pai da Annabelle é advo-
gado. Não te esqueças que ela está sempre a dizer que 
o pai dela processa a direção da escola se algo não correr 
como ela acha que deve correr.

— Ah, pois — disse a Nishi, abanando a cabeça. — Já 
me tinha esquecido. Bem, tenho a certeza de que tudo 
não passa de um mal-entendido. Pensamos nisso durante 
o almoço. Vemo-nos nessa altura.

— Até logo — disse eu, não me sentindo muito oti-
mista.

Em seguida, cada uma de nós seguiu a multidão, já 
que não queríamos chegar atrasadas. Nesta escola se nos 
atrasamos, perdemos pontos na nota final. Se perdermos 
muitos pontos, arriscamos a não passar no final do ano.

Agora, estou aqui sentada, a tentar descobrir o que 
posso ter feito para a Annabelle me odiar tanto, ao ponto 
de querer dar-me uma tareia.

Mas não me ocorre nada.
Nada, exceto o medo de morrer hoje, após as aulas.



A verdade é que eu sou completamente aborrecida 
e normal. Não me parece existir qualquer razão para que 
a Annabelle me odeie.

Eu: Olivia Grace Clarisse Mignonette Harrison 
(é o meu nome verdadeiro, independentemente do 
que a Annabelle possa pensar)

Peso: médio (completamente dentro do normal índice 
de massa corporal para a minha altura)

Quarta‑feira, 6 de maio 
10h50 

Aula de Francês



Altura: média (para a minha idade: doze)

Cabelo : cor mais comum (castanho) e comprimento 
médio (pelos ombros, embora eu habitualmente o 
use em tranças para ser mais fácil de domar, uma vez 
que tem tendência a encaracolar, sobretudo em dias 
húmidos — o que em Nova Jérsia acontece imenso)

Pele: normal (bem, morena em resultado de uma mãe 
afro-americana e um pai caucasiano)

Olhos: normais — não são cor de 
safira, como os da minha prima 
Sara; nem castanhos-escuros 
como os da Nishi. Os meus são 
cor de avelã. Nem sequer mudam 
de cor com a luz, como os olhos das 
raparigas dos livros. Não ficam de 
um verde-esmeralda quando estou 
zangada, ou algo do género. São 
permanentemente cor de avelã.

Lá está: normal!
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Só há duas coisas sobre mim que não são normais, 
mas eu não acho que seja por isso que a Annabelle queira 
bater-me.

A primeira coisa é o meu grande nome: Olivia Grace 
Clarisse Mignonette Harrison (que, por algum motivo, 
a Annabelle pensa que é falso, mas eu juro que não).

Não percebo a decisão da minha mãe em dar-me tan-
tos nomes do meio, sobretudo tão bizarros. Mignonette 
é um molho que se pode pedir nos restaurantes para pôr 
nas ostras. Eu não gosto de ostras.

E há uma princesa famosa que a minha prima gosta 
de seguir nas revistas cor-de-rosa que se chama Princesa 
Amelia «Mia» Mignonette Grimaldi Thermopolis 
Renaldo, cuja avó se chama Clarisse — por isso é como 
se eu tivesse dois nomes de realeza (Clarisse e 
Mignonette), o que, admito, me parece um pouco estra-
nho. Às vezes, pergunto-me se a minha mãe seria obce-
cada por princesas ou algo do género.

Mas não lhe posso perguntar pois ela morreu quando 
eu era ainda bebé. Nunca tive oportunidade de a conhe-
cer, o que é péssimo, pois parece-me que teria gostado 
muito dela. Ela era piloto de aeronaves privadas. Ou seja, 
pilotava aviões particulares.
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No entanto, ela não morreu num acidente aéreo. 
Morreu numas férias no México, na sequência de uma 
queda com uma mota de água.

Eu nunca andei numa mota de água. A minha tia diz 
que é mais perigoso do que andar de avião.

Isto é a segunda coisa sobre mim que não é normal. 
Desde que a minha mãe morreu, que vivo com a minha 
tia, o marido dela e os dois filhos dele — o Justin e a 
Sara. Nunca conheci o meu pai, embora ele me envie 
cartas e outras coisas. Eu respondo-lhe para um apar-
tado em Nova Iorque, pois o meu pai viaja muito em tra-
balho — pelo qual é muito bem pago! Eu sei disso porque 
a minha tia Catherine fica sempre muito entusiasmada 
quando chega o cheque mensal que o meu pai me envia, 
apesar de ela e o marido, o Rick, terem uma empresa de 
arquitetura e construção, bem sucedida.

É por isso que nunca o conheci (refiro-me ao meu 
pai). Uma assistente dele encaminha-lhe as cartas que eu 
envio para o apartado. Ele vive onde o trabalho dele 
o levar, o que fica algures entre a Costa Rica e Abu Dhabi 
(pelo menos a julgar pelos postais que ele me envia).

A sua vida é «demasiado instável para ter uma criança 
com ele» — de acordo com a minha tia Catherine.
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Suponho que ela e o marido Rick providenciem uma 
vida suficientemente estável para que eu viva com eles. 
Mas, às vezes, desejava poder viver com o meu pai. 
Aposto que viveríamos as melhores experiências nas 
suas escavações arqueológicas, mesmo que não existis-
sem quaisquer escolas ou água potável; apenas mosqui-
tos e, de acordo com um filme que vi, nazis.

OK! O meu pai nunca disse especificamente que é 
arqueólogo, e a minha tia não gosta que eu faça pergun-
tas sobre ele, mas tenho a certeza que foi assim que ele 
e a minha mãe se conheceram. Ela devia ter ser a piloto 
numa das suas expedições.

Provavelmente é por isso que o meu pai apenas 
comunica comigo por carta. Ver-me deve ser demasiado 
doloroso por lhe recordar o que perdeu (não que eu seja 
bonita como a minha mãe era — sou absolutamente nor-
mal, mas a minha tia Catherine diz que tenho a estru-
tura óssea da minha mãe e que posso vir a tornar-me 
muito atraente, um dia).

Mas não há problema. O pai explicou-me que, 
quando me sentisse sozinha ou frustrada, devia escrever 
os meus sentimentos num diário (que ele me enviou). No 
entanto, parece que nunca o tenho comigo quando 
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preciso. Por isso, eu escrevo no que 
tiver à mão, como por exemplo 
o meu caderno de Francês — 
como é, agora, o caso.

O pai disse que conhece 
alguém que manteve um 
diário durante muito 
tempo, e que isso aju-
dou essa pessoa. Eu supo-
nho que ele se estivesse a referir à minha 
mãe, mas que não suportasse dizer o nome dela (que era 
Elizabeth) pois a sua beleza continua a assombrá-lo.

Ainda assim, embora eu nunca tenha mencionado 
isto nas minhas cartas para o meu pai, a coisa que mais 
me deixa frustrada é que, basicamente, sou metade órfã.

Não que as pessoas me tratem assim, claro. Ninguém 
me obriga a dormir num arrumo, no vão de umas esca-
das — como o Harry Potter (nem sequer temos um 
arrumo debaixo das escadas) — ou varrer cinzas — 
como a Cinderela (as nossas lareiras são a gás e o tio 
Rick programou-as para que possamos controlá-las por 
controlo remoto — não que eu esteja autorizada a 
mexer-lhes).
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Eu tenho o meu próprio quarto e tudo. A tia Catherine 
e o marido tratam-me quase como se eu fosse um dos 
filhos dele, por isso não tenho muitas razões de queixa.

Exceto quando realmente fico triste por não me per-
mitirem ter um cão ou um gato (porque o tio Rick é alér-
gico e a tia Catherine não quer pelo de animais nos seus 
móveis de design ou nas suas carpetes).

Também me aborrece que a empresa da tia Catherine 
e do tio Rick, a Toole Designs, tenha sido contratada 
para construir um centro comercial muito chique num 
país chamado Qalif e que, por isso, nos mudemos para lá 
neste verão. Apesar de querer ser aventureira, como o 
meu pai, eu não quero mudar-me porque sei que vou ter 
muitas saudades da Nishi.
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Além disso, já é suficientemente mau ter de usar saia 
todos os dias como parte do meu uniforme escolar… E a 
tia Catherine diz que, em Qalif, as raparigas andam sem-
pre de saia, e as mulheres têm de cobrir as suas cabeças. 
É um costume local.

Eu acho que prefiro combater os nazis.
Também me parece um pouco injusto que os tios me 

digam que não posso ter o meu próprio computador, 
como a Sara e o Justin (porque não há suficiente rede 
wi-fi para chegar ao meu quarto), ou que não posso ter 
telemóvel (a tia Catherine diz que eu posso ter um 
quando passar para o secundário, se tiver boas notas).

Sinto que estou perder algumas coisas ao não poder 
enviar mensagens de texto ou estar online com os meus 
amigos. A Sara pode — e ela é apenas quatro meses mais 
velha do que eu!

No entanto, decididamente não me importo por não 
ter televisão no meu quarto, ao contrário do Justin e da 
Sara. Eu quero ser ilustradora de vida selvagem quando 
crescer, por isso não tenho tempo para estar a vegetar em 
frente à televisão, a jogar videojogos como o Justin, ou a 
ver reality shows como a Sara. Tenho de praticar o meu 
desenho. Ilustradores de vida selvagem são aqueles que 



desenham todos os animais que se veem nos livros, 
online e nas exposições patentes nos jardins zoológicos.

As pessoas não imaginam, mas os cangurus bebés 
nascem com apenas dois centímetros, completamente 
cegos e sem pelo. Eles têm de trepar até à bolsa da mãe, 
onde permanecem seis a oito meses até ficarem prepara-
dos para sair e aventurar-se no exterior.

Alguém tem de desenhar isto porque a mãe canguru 
não vai deixar que ninguém fotografe o interior da sua 
bolsa!

É isto que os ilustradores de vida 
selvagem fazem. Obviamente, eu 
ainda não sou uma ilustradora pro-
fissional, mas fiz um teste de arte 
que encontrei numa revista no con-
sultório do meu dentista — do tipo 
em que dizem «Desenha esta 
Tartaruga o melhor que souberes» 
— e enviei-o. Tenho de admitir 
que não esperava ter retorno.

Por isso, fiquei muito 
surpreendida 

quando, do nada, 
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ligaram da Escola de Arte para minha 
casa, a dizer que receberam o meu desenho 
da tartaruga e achavam que eu tinha «ver-
dadeiro talento». Queriam oferecer-me 
uma bolsa de estudos!

Claro que eles desligaram assim que a 
minha tia lhes disse que só tenho doze anos.

Mas valeu a pena! Desse dia em diante, eu 
soube que seria artista. Quer dizer, se aos doze 

anos eu ia conseguir uma 
bolsa de estudos, certa-
mente que conse-
guirei uma quando 
for mais crescida.

A Sra. Dakota, a minha professora de Educação 
Visual, concorda. Ela diz que só tenho de continuar 
a praticar, sobretudo a perspetiva (que é a arte de dese-
nhar objetos de forma a parecerem tridimensionais). 
A Sra. Dakota mostrou-me como criar um ponto de fuga 

no centro da página e, em 
seguida, certificar-me de que 
todas as linhas do meu dese-
nho se unem lá. É superdifícil.
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Tão difícil que tenho de 
admitir que passo horas 
a desenhar cangurus e 
chitas, e o gato da nossa 
vizinha, a Sra. Tucker, em vez 
que praticar a técnica da perspetiva.

É fantástico como toda a nossa vida pode mudar 
num único dia. Como no dia em que ganhei o concurso 
da Escola de Arte (apesar de não poder aceitá-lo). Esse 
foi um dia realmente bom, um dia em que passei de nor-
mal a não-normal, no bom sentido, pois alguém achou 
que eu era boa em artes.

Não um dia como o de hoje — que está a ser horrível.
Acho que devia ter adivinhado que este dia seria hor-

rível, no instante em que o Sr. Courtney entregou aquela 
ficha para preenchermos: «Quem sou eu?», um trabalho 
sobre as nossas origens.
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O que é suposto eu 
preencher no item «Cor 

de olhos do pai» ou 
«Cor de olhos do avó 

paterna». Posso sempre 
escrever ao meu pai e 

perguntar, mas com o tempo que demorarei a ter as res-
postas, o trabalho já caducou — e ele vale 25% da nota 
final! (Apesar de que o Sr. Courtney disse que não há 
problema se deixarmos alguns itens por preencher. As 
gémeas, Netta e Quetta, também não sabem a informa-
ção genética do pai).

Mas eu detesto não saber as coisas.

Sobretudo coisas como: Por que motivo a 
Annabelle Jenkins me quer bater?

Não faz sentido.
Sentido nenhum.



Nenhuma das raparigas com quem falei durante a hora 
do almoço imagina por que motivo a Annabelle me quer 
bater. Bom, exceto, talvez, a minha prima Sara. Mas não 
concordo que seja porque o meu verniz não combina 
com a cor dos meus sapatos.

— Ninguém bate noutra pessoa por esse motivo, Sara 
— respondi-lhe.

— A Annabelle bate — disse a Sara, sorvendo, cal-
mamente, o seu refrigerante. — Ela valoriza muito os 
ditames da moda!

Quarta‑feira, 6 de maio 
14h52 

Aula de História
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Ninguém contra-argumentou — sobretudo porque 
todas nos recordamos de que a Sara costumava almoçar 
com a Annabelle, até ao dia em que a Sara cometeu 
o erro de usar um verniz que não combinava com os 
sapatos. A Annabelle, fatalmente ofendida, baniu-a para 
sempre da mesa das populares.

Agora, a Sara almoça connosco — as divertidas- 
-mas-nem-sempre-na-moda!

— Bem, eu ainda acho que devias contar a um pro-
fessor. Até porque nunca te meteste em sarilhos antes. 
Um professor mais facilmente acreditaria em ti do que 
nela — disse a Nishi.

— E o pai da Annabelle Jenkins? — questionou 
a Beth Chandler.

— O que tem ele? — perguntou a Nishi.
— Eu vi-o na televisão — disse uma das gémeas 

(a Netta ou a Quetta, pois ainda não consigo distingui-
-las, embora finja que sim). — Ele é muito famoso.

— Em casos de Direito Civil — disse a Nishi. — 
Como quando têm um acidente de carro, ou algo do 
género. Não em processos escolares.

— Eu não me atreveria contra a Annabelle — disse 
a outra gémea. — Ela governa esta escola.
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— Não sejas palerma — disse a Nishi. — Ninguém 
pode governar uma escola, muito menos uma aluna do 
8.° ano.

— A Annabelle Jenkins pode — declarou a Sara, ple-
namente convicta. — Na semana passada, ela foi convi-
dada para uma festa dos alunos do 9.° ano.

Apeteceu-me gritar-lhe, sarcasticamente: «Não estás 
a ajudar!». Mas a Sara não tem sentido de humor no que 
toca à Annabelle.

A Beth Chandler disse que eu devia fingir uma dor 
de barriga e ir à enfermaria. Depois, chamariam a tia 
Catherine para me vir buscar antes de as aulas termina-
rem. Mas todas concordámos que eu estaria apenas 
a adiar o inevitável.

— E se contasses ao Justin. Assim, se a Annabelle se 
aproximar, ele pode defender-te — sugeriu, por fim, uma 
das gémeas.

Não me pareceu uma grande sugestão. Eu podia ver 
o Justin e os outros alunos do 9.° ano numa mesa do 
refeitório mais adiante. Ele estava a jogar numa consola, 
apesar de o Dr. Bushy, o diretor, ter dito que se fossemos 
apanhados na escola com aparelhos de jogos, eles seriam 
confiscados e perderíamos valores na avaliação.
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Suponho que os alunos do 9.° ano não se preocupem 
com perder valores.

— O Justin parece estar muito ocupado com os ami-
gos dele — disse eu.

— Ele é teu primo. É família. Têm de te ajudar — 
disse a Nishi. 

Por diversas vezes, tentei explicar à Nishi que a Sara 
e o Justin são família, apenas porque o pai deles casou 
com a minha tia. Não temos qualquer relação de sangue. 
Eles são enteados da tia Catherine, o que faz deles meus 
primos «emprestados».

Eu sei que isso não significa que tenhamos de ser 
menos unidos do que se fossemos primos unidos pela 
genética. As famílias podem ser compostas por todo 
o tipo de pessoas, algumas das quais sem relações de 
sangue. Alguns nem sequer são da mesma espécie. Por 
exemplo, a nossa vizinha, a Sra. Tucker, considera os seus 
gatos como filhos e até lhes tricota chapéus minúsculos.

Mas a verdade é que eu sinto, muitas vezes, que 
o facto de não ter relação de sangue com a família Toole, 
realmente importa para eles.

— Não o faças — alertou-me a Sara, enquanto comia 
as suas bolachas de arroz sem glúten (não que alguém na 
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família Toole seja celíaco ou alérgico ao trigo — como 
a Beth Chandler, que não pode comer glúten pois a sua 
garganta começa a fechar e ela tem de ir imediatamente 
para o hospital —, mas a minha tia Catherine acha que 
o glúten engorda, por isso, lá em casa nunca há pão ou 
outro tipo de bolachas). — Lembra-te do que o Justin 
disse no primeiro dia de aulas.

Como poderia esquecer? No primeiro dia de aulas, 
o Justin deu-me um sermão. Apesar de andarmos na 
mesma escola, eu não devia falar com ele, nem mesmo 
para lhe pedir indicações.

E, acima de tudo, eu nunca deveria mencionar a nin-
guém o facto de, em casa, o Justin gostar de cantar, em 
karaoke, músicas da Taylor Swift; ou que ele tinha cho-
rado no final dos filmes inspirados na vida da Princesa 
Mia de Genovia.

— Oh, Sara, não sejas má para a tua prima — disse 
a Beth Chandler. — O Justin vai ajudar a Olivia. Ele é tão 
querido!

Só mesmo alguém que não tenha de viver na mesma 
casa que o Justin poderia dizer aquilo. Algumas das 
raparigas acham que o meu primo Justin é giro, mas isso 
apenas porque:
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1. Não têm de viver com ele, e nunca cheiraram as 
suas fedorentas meias, como eu já cheirei.

2. Há mais raparigas do que rapazes na Escola de 
Cranbrook, por isso para algumas raparigas 
qualquer rapaz é giro, até o Justin.

— Não faz mal — disse eu.
— Claro que faz! — exclamou a Beth Chandler. — 

Pede-lhe ajuda, Olivia.
— Claro! Tens de fazer isso — disse a Nishi.
— Não o faças — alertou a Sara.
— É uma emergência — recordou uma das gémeas.
A Sara abanou a cabeça e sorveu mais um pouco de 

refrigerante.
— Ela vai arrepender-se — disse ela.
Mas a Nishi, a Beth Chandler e as gémeas incita-

ram-me a ir falar com o Justin.
Eu devia ter dado ouvidos à Sara.
Mas que outra hipótese eu tinha? Ninguém teve uma 

ideia melhor, muito menos eu.
Por isso, invoquei toda a minha coragem e fui até 

à mesa onde o Justin estava.
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Ele estava a jogar com a consola e todos os outros 
rapazes estavam à volta dele a vê-lo. Estavam a dizer coi-
sas como «Vai! Vai!», «Dispara agora!» De facto, não me 
parecia o melhor momento para interrompê-lo, mas, 
como a Netta e a Quetta disseram, tratava-se de uma 
emergência.

— Justin — disse eu.
Todos os colegas dele olharam para mim. Todos, 

exceto o Justin, que continuou o seu jogo.
— Sai daqui, Olivia — disse ele.
— Justin, peço desculpa por estar a incomodar-te — 

disse eu.
Eu percebi que os colegas dele desviaram o olhar de 

mim, quase como se não fosse digna dos seus olhares. 
Por mim tudo bem.

De qualquer forma, não era a atenção deles que eu 
queria.

— Mas, Justin… Será que podemos falar a sós?
— Já te disse: sai daqui — repetiu o Justin, sem sequer 

tirar o olhar da consola.
— Pois… mas é uma emergência. Sabes, é que há 

uma rapariga, a Annabelle Jenkins… Sabes que o pai 
dela é sócio do teu pai, certo?
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— Advogado — disse o Justin, sem olhar para mim.
— Pois, advogado do teu pai. É que ela diz que me vai 

dar uma tareia, quando as aulas terminarem, mas eu não 
sei porquê. Por isso, estive a pensar que se ela tentar… 
Será que me podes ajudar?

O Justin fez algum tipo de erro no jogo e todos os 
seus colegas exclamaram: «Oh!» e alguns disseram até 
algumas asneiras.

Foi então que o Justin se virou para olhar para mim 
e disse:

— DESAPARECE ou a Annabelle não será a única 
a dar-te uma tareia, Olivia Grace!

Mas, o que o Justin não sabia era que o diretor Bushy 
estava ali, a fazer uma ronda pelo refeitório.

Ele ouviu o Justin a gritar comigo. O Dr. Bushy não 
gosta quando os alunos gritam no refeitório (ou nos cor-
redores, onde o Justin e os seus amigos costumam gozar, 
sem mais nem menos, com as alunas do 7.° ano, como eu 
e a Nishi), por isso veio direito a nós.

— O que se passa? Vá! O que se passa, meninos? — 
quis o Dr. Bushy saber. — Se vocês não se conseguem 
dar bem um com o outro, talvez vos deva castigar a 
ambos. Certo?
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Eu quase morri. Castigo! Depois de ter passado quase 
um ano inteiro imaculado!

— Não, Dr. Bushy. Não é necessário — disse o Justin, 
muito corado.

— Bem me parecia. Então e tu, Olivia? Queres mere-
cer um castigo? — perguntou o diretor.

— Não, senhor — disse eu, a transpirar. — Não me 
apetece ser castigada.

Eu não consegui ver a Annabelle Jenkins em lado 
nenhum, mas tenho a certeza de que ela estava lá, a assis-
tir àquela cena.

— Ótimo! Então volta para o teu lugar!
Depois, o Dr. Bushy foi gritar com uns miúdos que 

despejaram restos de pizza no balde de lixo comum 
e não no de compostagem.

Eu fugi para o meu lugar, quase a chorar.
— Ó meu Deus! — exclamou a Nishi. — O Dr. Bushy 

vai castigar-te?
— Não sei — gemi, enfiando a cara no meio das 

mãos. — Acho que não. Talvez!
A Netta e a Quetta bateram-me nas costas, sussur-

rando coisas encorajadoras, e a Beth Chandler chamou, 
baixinho, um nome feio.
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A Sara disse apenas: «Eu avisei», com um ar um 
pouco presunçoso.

Embora eu não quisesse um como o Justin ou a Sara, 
às vezes gostava de ter um irmão. Tenho a certeza que se 
tivesse, ele ou ela protegeria a minha retaguarda numa 
emergência. Como agora, que as três horas da tarde se 
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aproximam velozmente, a cada compasso do ponteiro 
dos minutos.

Em vez disso, tenho de enfrentar o facto de que o 
meu primeiro ano no 3.° ciclo vai, muito provavelmente, 
ser o último.




