Uma criança especial

E

ra uma vez uma menina chamada Eva Trench.
A Eva não era uma menina normal. Era uma
criança «especial». Era o que o seu pai dizia.
Especial.
A Eva pensava muitas vezes que seria bem mais
fácil ser uma criança normal, em vez de ser especial,
mas as coisas são como são. E ela era especial.
O motivo para a Eva ser especial era…
Bem, é um pouco complicado. A própria Eva não
entendia muito bem porquê.
Antes de nos dedicarmos ao que a tornava tão
especial, vamos começar por um facto simples.
A Eva gostava de animais. É claro que muitas pessoas gostam de animais. Só que a Eva gostava de todos
os animais. Não gostava só dos fofinhos.
Gostava de cães e gatos, claro, mas também gostava de baratas, cobras, morcegos, abutres, hienas,
tubarões, alforrecas e até das anacondas verdes.
Ela gostava de todos os animais. Bem, todos menos
a aranha armadeira, a mais mortífera do mundo.
Deste animal até a Eva tinha dificuldade em gostar,
por motivos que ainda vamos perceber melhor.
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Mas, regra geral, se fosse um animal vivo, a Eva gostava dele.
E sabia tudo sobre o mundo animal. Sabia mais
do que qualquer outra pessoa. Deviam existir provavelmente alguns professores de Biologia Animal
em certas universidades de gente muito inteligente
que sabiam menos do que ela. Aos 6 anos, a Eva já
tinha lido mais de 300 livros sobre o assunto.
Sempre que se sentia preocupada, triste ou aborrecida, sentava-se a ler um livro sobre animais.
Por isso, ela sabia muitas coisas.
Por exemplo, sabia que:
1.	Os caracóis conseguem dormir
durante três anos seguidos e as
lesmas têm quatro narizes.
2.	O urso-pardo é tão forte
que é capaz de esmagar
uma bola de bowling.
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3.	As aves não acham o piripíri picante.
4.	Todos os peixes-palhaço nascem machos. (Alguns
transformam-se em peixes-palhaço fêmeas mais
tarde.)
5.	Os gatos podem beber água do mar sem qualquer problema.
6.	Um polvo tem três corações.
7.	Os olhos de uma rena ficam azuis
no inverno para a ajudarem a ver
melhor no escuro.
8.	As elefantes fêmeas estão grávidas durante cerca de dois
anos.
9.	Por baixo do pelo às riscas,
os tigres também têm pele
às riscas.
E o seu facto favorito:
10.	As lontras-marinhas
dão as mãos quando
estão a dormir para
não se afastarem umas
das outras.
Mas a Eva não se limitava
a gostar dos animais. Não sabia
apenas factos sobre eles.
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Ela também tinha um dom muito especial.
Um dom bastante invulgar, que era:
A Eva conseguia mesmo OUVIR o que os animais
estavam a pensar.
E, às vezes, também conseguia fazer com que os
animais ouvissem aquilo que ela estava a pensar.
Sem mexer os lábios nem fazer um barulhinho que
fosse, a Eva conseguia falar com os animais.
Ela não fazia ideia de como ou porque conseguia
ouvir os animais. Conseguia e pronto. E, à medida
que crescia, era algo que parecia acontecer cada vez
com mais frequência. Era a melhor coisa de sempre.
Era o seu próprio superpoder secreto. Ela só tinha
contado a uma pessoa que conseguia fazer isto: ao seu
pai. E ele disse-lhe que nunca devia contar a ninguém. Nunca.
— Tu és especial, mas ser especial pode causar-te
muitos sarilhos. Ouvir as coisas que ouves, bem…
pode originar coisas muito más. Muito más mesmo
— referiu o pai. — Confia em mim. Nunca podes
contar isto a ninguém. E, independentemente do
que ouvires, nunca deves comunicar com os animais.
Nunca lhes respondas de volta. Tu sabes, com o teu
pensamento.
E a Eva não contou. E ninguém sabia de nada.
Pelo menos, era o que ela pensava.
Até que chegou o dia da coelha.
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Um pássaro
chamado Bico

O

dia da coelha começou com um pássaro.
Um pardal, na verdade.
O pardal — uma ave pequenina, vermelha-acastanhada, como qualquer outro pequeno
pardal doméstico — chamava-se Bico.
A Eva já tinha conversado com o pardal. Conversado com a cabeça, não com a boca, claro. Mas era
conversa na mesma.
O pássaro vinha comer as sementes que a Eva deixava no beiral da janela. Ela tirava secretamente as
sementes do pão que o pai gostava de comprar.
A Eva não conseguia ouvir sempre os pensamentos dos animais. Em alguns dias não ouvia mesmo os
pensamentos de um único bichinho. Mas o Bico era
um dos animais mais fáceis de entender. Não tão fácil
como os cães, mas também nenhum animal era tão
fácil como os cães.
— Hoje pareces triste, Eva — pensou o Bico,
enquanto petiscava as sementes e a Eva olhava pela
janela para o céu da manhã.
Então a Eva mostrou ao Bico a fotografia da mãe,
que guardava sempre ao lado da cama.
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— Tenho saudades dela, Bico.
— Também tenho saudades da minha mãe — disse
o Bico, não com o seu bico, mas com o pensamento.
— Quero dizer, para ser sincero, conheci-a durante
muito pouco tempo, mas ela parecia-me uma mãe
espetacular.
— Eu não conheci a minha mãe. Quero dizer, não
me lembro dela. Todas as informações que tenho
foram dadas pela avó Flora. E pelo meu pai, claro.
Achas estranho? Termos saudades de pessoas que
nunca conhecemos realmente?
— Não acho nada estranho. Eu tenho saudades de
todos os amigos que ainda não fiz. E já tenho milhares de amigos. Voamos juntos pelo céu. Mas ainda
sou jovem. Ainda nem vivi durante um inverno.
Ainda vou fazer muitos mais amigos. E tenho saudades deles. Porque tenho a certeza de que vão ser
especiais.
A Eva tentou não se sentir triste.
— Como é voar, Bico?
— É a coisa mais fácil do mundo. Se tiveres asas.
É como a liberdade. Poder subir e descer, andar de
lado e ir a todos os lugares que te apetecer com o
vento a passar-te pelas penas, poder comer todos os
insetos voadores que quiseres. Havias de gostar de
voar, Eva.
— Também acho que sim, menos dessa parte de
comer insetos.
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— Não há nada como a liberdade de sermos nós mesmos — disse
o Bico. — E se tiveres asas, mais vale
usá-las para voar.
— Hum. Pois, ouvi dizer.
Naquele momento, o pai da
Eva bateu à porta e abriu uma frincha. A cabeça
minúscula do Bico virou-se de repente.
— Ups! — pensou o Bico.
— Vamos lá, Eva, devias estar pronta para ir para a
escola — disse o pai, enfiando a cabeça pela frincha
da porta. Reparou na janela aberta e no pardal que
acabara de levantar voo.
O pai também viu as sementes no parapeito.
— Eva, o que é que te disse sobre tirares as sementes do pão para dares aos pássaros?
— Desculpa, pai. É só que, já que não posso ter
um animal de estimação em casa…
— Não estavas a tentar falar com o pássaro, pois
não? Com o teu pensamento, quero dizer?
— Não — mentiu a Eva. Teve de ser. O pai tinha
deixado bem claro que ela devia ignorar sempre as
vozes dos animais que entravam na sua cabeça, porque elas podiam originar COISAS MUITO MÁS.
Embora ele nunca lhe tivesse dito que coisas más
eram essas. O que era irritante. Principalmente porque a Eva queria muito, muito ter um animal de
estimação. — Não estava a falar com o pássaro.
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— Ótimo — afirmou o pai. Ele parecia cansado.
Tinha estado a trabalhar até tarde, a reparar mobílias
de outras pessoas na garagem. Talvez ele também
tivesse saudades da mãe da Eva. Era difícil de perceber. A Eva gostaria muito que o pai fosse tão fácil de
entender como um cão.
Era um desejo em que ela pensava muitas vezes.
Se pelo menos ele pudesse transformar-se num cão
durante um bocadinho… Se ele fosse um cão, então
a Eva ia conseguir compreender o que o pai pensava.
Podia ser um cão de caça grande e pachorrento.
A questão com os cães é: eles não conseguem não
contar-te coisas. Têm uma maneira de falar que nem
exige que abram a boca, como os humanos. E também não é preciso ler-lhes o pensamento para saber
que estão sempre, sempre a falar. Cada abanar de rabo,
cada latido, cada virar de cabeça, cada olhar meiguinho, cada suspiro e cada arquejo é uma espécie de
conversa dos cães. Todos os atos de um cão dizem
qualquer coisa. Os humanos não são assim muitas
vezes.Talvez por isso precisem de palavras. Talvez seja
demasiado difícil entenderem-se sem elas.
E os pais, em particular, são uma das espécies animais mais complicadas que existem neste planeta.
— Agora, vamos lá — disse o pai. — Para a escola.
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Uma coelha em apuros

A

lgumas horas depois, a Eva encontrava-se na
cantina da Escola Básica de Lofting, sentada ao
lado da sua melhor amiga, a Leonora Boavida.
A Eva estava a comer lasanha de vegetais e
a ouvir a Leonora a falar sobre a sua nova cadelinha.
Era uma terrier maltesa chamada Mimi. A Leonora
até tinha uma fotografia no telemóvel.
Os pais da Leonora eram uns youtubers muito
famosos. O seu canal do YouTube — «O LADO BOM
DA VIDA» — tinha dois milhões de subscritores.
A Leonora entrava nos vídeos dos pais literalmente
desde o dia em que nascera, já que o seu nascimento
foi filmado e foi um dos episódios mais populares.
«A Nossa Menina Pequenina», assim se chamava o
episódio, foi visto 17 637 269 vezes!
— A minha mãe fez uma pesquisa e descobriu
que, segundo os utilizadores da Internet, os terriers
malteses são a raça de cães mais fofinha, e por isso
pode conseguir-nos mais visualizações. O meu pai é
altamente alérgico a pelo de cães, mas a minha mãe
diz que ele vai ter de se conformar com os espirros.
E, de qualquer maneira, a Mimi não o faz espirrar.
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A Eva sabia porquê, claro.
— Isso é porque são hipoalergénicos, ou seja, são
cães que não perdem pelo.
— Ah — entoou a Leonora, enquanto comia o
seu almoço embalado: sushi. — Devias vir lá a casa
para a veres! Anda esta noite! Vais adorá-la. Quero
dizer, adoras os animais todos, bem sei. Até os feios.
Até as baratas. Por isso vais adorar a Mimi. Ela é completamente adorável. Até podes entrar num vídeo.
Isto se, enfim, conseguires dar um jeitinho no teu
cabelo.
— Qual é o problema do meu cabelo?
— Está assim um bocadinho… aborrecido.
— Está? Pensei que era só cabelo — disse a Eva,
que nunca tinha pensado muito no seu aspeto físico.
Era uma menina mais ou menos alta para os seus
11 anos, tinha um nariz mais ou menos pequeno e
olhos mais ou menos grandes. Era muito mais ou
menos. Mas toda a gente dizia sempre que ela tinha
um «sorriso bondoso» ou um «sorriso sábio», o que
ela supunha que era melhor do que ter um sorriso
maldoso ou estúpido. De qualquer modo, a única
coisa de que ela gostava mesmo em si era do cabelo
acastanhado liso, porque era exatamente do mesmo
tom e tipo que via nas fotografias da mãe.
— Ah! Ah! Ah! Ah! — riu-se a Leonora, enquanto
tirava selfies com um filtro de unicórnio. Um unicórnio a comer sushi. — Tu és ENGRAÇADA, Eva.
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Gosto tanto de ti. Mas não te preocupes, o que importa
é o que está no coração das pessoas. É o que diz o Jay,
o instrutor de fitness do meu pai. Mas, enfim, ele
também é modelo.
A Eva encolheu os ombros. Às vezes nem tinha
palavras para responder à Leonora. Era como se as
palavras da amiga fossem água e ela tivesse de suster
a respiração durante algum tempo e esperar que a
água passasse. Às vezes, a Eva questionava-se por que
motivo era amiga da Leonora, já que ela a fazia sempre sentir-se tão mal consigo mesma.
Depois do almoço, a Eva quis ficar sozinha. Por isso
decidiu ir até à biblioteca da escola. Ela adorava a
biblioteca da escola, porque tinha uma coleção
enorme de livros sobre a natureza, a vida selvagem e
os animais. Lembrou-se de que tinha um livro para
devolver à biblioteca. O título era Enciclopédia de
Espécies em Vias de Extinção.
A Eva lera o livro do princípio ao fim em apenas
dois dias e ficara muito aborrecida quando descobrira
quantos tipos diferentes de tigres já estavam extintos
e percebera que os que restavam também se encontravam em risco. Ficara ainda mais aborrecida
quando lera que as tartarugas-marinhas gigantes — as
maiores tartarugas-marinhas — estavam quase extintas, porque a espécie já existia há 110 milhões de
anos, desde os dinossauros. Uma vez que os humanos
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modernos só existiam há 200 mil anos — o que nem
se aproximava de um milhão de anos —, parecia-lhe
um pouco atrevido por parte dos humanos — até um
pouco mal-educado — estarmos a pôr estas espécies
todas em perigo, porque elas surgiram muito antes e
estavam a sair-se muito bem sem os humanos. Bem,
pelo menos era o que a Eva pensava.
E ali estava ela, sozinha, com a enciclopédia na
mão, enquanto atravessava os corredores da escola a
caminho da biblioteca, quando passou pela Khalo.
A Khalo era a nova coelha da escola. Por algum
motivo estranho, o seu nome era uma homenagem à
famosa artista mexicana, Frida Khalo. A Khalo vivia
numa coelheira mesmo por fora do gabinete da
secretária da escola.
A única vez em que a Eva tinha ouvido a coelha
a pensar em alguma coisa tinha sido no dia anterior,
mas estava com a Leonora. A coelha estava junto ao
seu bebedouro quando a Eva a ouviu pensar: «Oh,
não». Mas uma vez que estava com a Leonora, a Eva
não pôde parar para verificar se a Khalo estava bem.
Só que, agora, a Eva ouviu novamente um pensamento da coelha.
Uma voz, um murmúrio, um gemido, alguma coisa.
A Eva virou-se.
— Lá vai mais um — pensou a Khalo para com
os seus botões. — Passam sem dizer nada. Não têm
uma única preocupação no mundo.
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A Eva parou.
— Oh, isto não é bom. Eles vão morrer sem
mim.
A Eva olhou intensamente para a coelha. Ela sabia
que se olhasse intensamente para um bichinho, em
vez de fechar os olhos, a probabilidade de ouvir os
seus pensamentos era maior.
— O que foi, Khalo? — perguntou em pensamento, enquanto alguns rapazes de outro ano passavam por ela, dando cotoveladas entre si e rindo-se
da Eva, por estar a olhar compenetradamente para
uma coelha.
A coelha não ouviu a pergunta, por isso a Eva
pensou nela outra vez. Até murmurou a questão para
si mesma, para ter a certeza de que o pensamento era
límpido e cristalino.
— O. Que. Foi. Khalo?
A Khalo olhou para cima e fitou a Eva. Tinha um
rosto fofinho, mas triste, com as orelhas encostadas
ao teto da coelheira.
— Tu entendes o que eu penso? — perguntou a
coelha com um pensamento.
— Sim.
— Nunca vi um humano a fazer isso. Os outros
animais, sim, a toda a hora… Mas um humano?
Deve ser uma coisa muito rara.
A Eva sabia que era raro, sim. Em certa ocasião,
um gato contou-lhe que os humanos não ouviam
21

Matt Haig
os animais porque eram muito arrogantes — o que
era um bocadinho irónico, vindo de um gato.
A coelha pressionou o rosto cinzento-acastanhado
contra o arame da coelheira e implorou com os seus
olhos escuros, brilhantes e desesperados.
— Eu não devia estar aqui presa. O meu lugar é
na floresta. Tiraram-me da Floresta das Tocas. Eu não
devia estar numa coelheira, o meu lugar é com a
minha colónia.
— A Floresta das Tocas?
— Sim. É muito perto daqui. Eu fui raptada pela
Brenda.
— Brenda? Quem é a Brenda?
— A Brenda Baxter.
A Eva sorriu.
— Espera, a professora Baxter chama-se Brenda?
Espantoso. Brenda Baxter. — Mas depois apercebeu-se do que a Khalo acabara de dizer. — A professora
Baxter, diretora da escola, raptou-te da natureza?
— Raptou, pois.
— Isso é terrível! Ela não faria uma coisa assim.
— Bem, mas fez. Os coelhos não mentem. Eu fui
raptada. Ela tirou-me da floresta e preciso de voltar.
Tenho lá toda a minha família. E ainda tenho a minha
mãe. Sabes o que é estar longe da tua mãe?
A Eva sentiu uma tristeza profunda, muito familiar.
— Sei melhor do que ninguém — respondeu a
menina.
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— Por favor. Ela só está a 200 saltos de distância.
Saltar! Como sinto saudades de saltar! Mas aqui dentro mal consigo dar um pulo sem bater com a cabeça
no teto. Tens de me ajudar. És a única que me consegue ouvir.
Subitamente, a Eva ficou preocupada. Olhou ao
redor. Não havia ali ninguém.
— Como queres que te ajude?
— Tens de me tirar daqui.
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O mundo dos coelhos

—G

ostavas de estar aqui dentro? — perguntou a Khalo. — Deitada na palha, a olhar
para fora através destes quadrados de
metal? A esgravatar aquele tubo ridículo
para conseguir beber água? Com centenas de dedos
humanos a tentarem tocar-te todos os dias? Olha para
isto. Achas que conseguias viver aqui?
— Provavelmente, não — disse a Eva com o pensamento, não a murmurar palavras, mas a Khalo
entendia-a mesmo assim. Realmente, agora que a
Eva pensava nisso, aquela coelheira parecia bastante
pequena para uma coelha tão grande.
— Por favor. Tens de me ajudar…
A Eva engoliu em seco e entrou em pânico só de
pensar no que o pai diria se ela ajudasse a coelha da
escola a fugir da coelheira. Mesmo que a coelheira
fosse tão apertada como esta.
— Desculpa — disse.
Deixou a coelha e correu em direção à biblioteca.
Até que viu a professora Baxter, a diretora.
— Não se corre nos corredores, Eva — repreendeu ela com ar austero.
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A Eva parou. Virou-se para trás e reparou no rosto
severo da professora Baxter. A sua boca era tão
pequena como o rabo de um gato.
— Professora, posso fazer-lhe uma pergunta?
A professora Baxter suspirou.
— Se tiver mesmo de ser.
— Acha que era possível construirmos uma coelheira nova para a Khalo, a nossa coelha?
— Ela já tem uma coelheira — retorquiu a professora Baxter, de modo ríspido.
— Eu queria dizer uma coelheira maior. Para ela
poder saltitar um pouco mais. Parece-me triste que
um coelho não possa saltar. Podíamos construir a
coelheira como… como um projeto escolar.
— A Khalo é uma coelha. Vai viver na coelheira
que lhe for dada e pronto. Não há cá coelheiras maiores. Isto não é um Hotel de Cinco Estrelas. Não há
cá coelheiras com piscina para ninguém.
— Tenho quase a certeza de que os coelhos não
gostam de piscinas…
A professora Baxter acenou com a mão, como se
a Eva fosse uma mosca num piquenique.
— Agora tenho de ir, Eva. Para a semana vêm cá
uns inspetores e eu tenho papelada muito importante
para preparar. Adeus.
E então a Eva foi para a biblioteca.
Entregou a Enciclopédia de Espécies em Vias de Extinção.
Depois encontrou um livro intitulado O Mundo dos
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Coelhos. Era um livro de fotografias. Só de coelhos.
Na página 93 estava uma fotografia de um coelho tão
parecido com a Khalo que até podia mesmo ser ela.
E na fotografia andava a correr numa colina cheia de
tocas, com imensos outros coelhos. E apesar de ser só
uma fotografia e não se conseguir ler pensamentos
em fotografias, a Eva sentiu com grande certeza que
o coelho da imagem estava feliz.
Depois tocou a campainha da escola, então a Eva
guardou o livro na prateleira e saiu da biblioteca.
Quando passou pela Khalo, voltou a ouvi-la. E desta
vez conseguia mesmo sentir a tristeza, como se fosse
sua. Isto fez com que todo o corpo da Eva ficasse
pesado. A Eva sentiu que era capaz de começar a
chorar ali mesmo, no meio do corredor. Por um
instante, foi quase como se ela fosse a coelha.
— Oh, não — murmurou a Eva para com os seus
botões.
Nesse instante, a Eva percebeu que não tinha
hipótese. Sabia que, se fosse ela que estivesse ali apertada dentro da coelheira, também ia desejar que
alguém a ajudasse.
Por outras palavras, ela sabia que estava prestes a
fazer algo muito, muito idiota.
— Por favor — pediu a Khalo. — Tens de me
ajudar. Eu tenho de sair daqui.
Então a Eva esperou que alguns alunos mais novos
passassem por ela, foi até à coelheira, abriu os dois
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trincos e pegou na Khalo. A coelha era mais pesada
do que a Eva imaginara.
O coração da Eva começou a bater muito depressa.
E sentiu que o da coelha também. Se fosse apanhada,
estaria metida no maior sarilho da sua vida. Até podia
ser expulsa da escola. Ou pior.
Ainda com a coelha nos braços, a Eva desatou a
correr para fora da escola. Foi até ao recreio e pousou
a Khalo na relva. A Khalo olhou para a Eva com os
bigodes a vibrar.
— Obrigada. Obrigada! Tu serás conhecida como
a Boa Humana! Obrigada! Obrigada…
— Vai — disse a Eva. — Depressa, antes que
alguém te veja.
E se a Khalo era rápida! A Eva observou-a a saltar
por ali fora em direção à vedação de madeira do
campo de jogos. Para lá dela, do lado esquerdo, havia
campos de cultivo, cheios de vacas e bois. Do lado
direito ficava a Floresta de Lofting. Ou a Floresta das
Tocas, como a Khalo lhe chamara.
— Continua — incitou a Eva, esperando que o
pensamento alcançasse a coelha, que já estava bem
longe dela, saltitando rapidamente em direção à sua
colónia. — Não pares até chegares a casa.
Depois, quando a Eva já se dirigia para dentro da
escola, desejando que ninguém tivesse visto o que acabara de fazer, ouviu um pensamento fugidio da Khalo:
— Se um dia precisares de um favor, é só pedires.
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Como a Eva se zangou
com a Leonora

A

Eva estava na gigantesca sala de estar da Leonora.
A Leonora enviara uma mensagem à mãe,
que, por sua vez, enviara uma mensagem ao pai
da Eva, que respondera de forma afirmativa.
A Eva não queria passar a noite com a Leonora,
mas a Leonora fazia com que as coisas acontecessem,
mesmo quando a Eva não queria. A Eva e a Leonora
tinham sido amigas durante toda a escola primária,
mas agora que estavam quase a passar para o 6.º ano,
estava a tornar-se muito claro que não tinham assim
tanto em comum. Tinham sido as melhores amigas
de todo o mundo. Adoravam as mesmas coisas e até
tinham um aperto de mão especial. Mas agora já
nunca davam esse aperto de mão, e a Leonora gostava
de vídeos sobre maquilhagem, enquanto a Eva gostava de vídeos sobre hipopótamos e alforrecas, e sobre
como comprar menos plástico. Mas talvez fosse bom
estar com a Leonora, porque ela falava tão depressa e
tanto que era bastante difícil a Eva conseguir ter
pensamentos quando estava com ela, mesmo daqueles pensamentos que a preocupavam. Além disso,
a Leonora tinha uma cadelinha nova.
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Os cãezinhos tornavam tudo melhor. É um facto
científico.
Mas a Eva continuava preocupada. Ninguém
reparara que a coelha desaparecera até chegar a hora
do intervalo da tarde. Depois, a professora Baxter
convocara uma reunião de emergência e a última
hora de escola foi passada com todos os alunos a procurarem a Khalo pelo campo.
A Eva desejou não ter dito nada à professora Baxter
sobre o tamanho da coelheira. Porque mais tarde ela
iria certamente perceber. E depois, amanhã, a Eva
seria chamada ao seu gabinete. A seguir, o pai ficaria
mais furioso do que nunca com ela.
E… e… e…
A Eva tentou afastar as preocupações e todos os
«e…» da sua cabeça enquanto se sentava numa cadeira
entre o piano e a televisão de 75 polegadas. A mãe
da Leonora estava no andar de cima a fazer ioga e o
pai não estava em casa; a Leonora tinha pedido à Eva
que a filmasse enquanto vestia roupas à Mimi.
E, na verdade, a Mimi, uma terrier muito fofa de
pelo branco, estava neste momento a ser espremida
para dentro de um minúsculo fato de ballet. Já tinha
vestido o body preto e agora era a vez do tutu.
Ela não gostava disto, percebeu a Eva. Embora a
Mimi não estivesse a dar muita luta, os seus suaves
pensamentos estavam a entrar na mente da Eva:
«Detesto isto, detesto, faz com que ela pare!»
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— Acho que ela não está a gostar muito disto.
— Oh, cala-te, Eva, estamos a filmar. Ela está tão
engraçada!
— Só acho que a Mimi não está a achar assim
tanta graça.
— Como é que sabes? Os cães não se riem. Ela
pode estar a rir-se por dentro.
— Ela não está a rir-se por dentro. A Mimi não
gosta disto.
Aí, a Leonora tirou-lhe o telemóvel das mãos. E a
cadelinha fugiu.
— O que é que se passa contigo, Eva?
— Nada.
— Bem, não estás a ser lá muito divertida. Estás
a ser o oposto de divertida. Estás a ser A MAIOR
SECA DO MUNDO. A minha mãe diz que só devo
ter gente positiva na minha vida. Foi por isso que
deixou de seguir 400 pessoas no Instagram. E tu não
és muito positiva. Tu és não positiva.
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Depois enrugou o nariz e disse:
— Eu não tenho culpa que nunca tenhas conhecido a tua mãe e essas coisas todas.
A Eva sentiu as lágrimas a arderem-lhe nos olhos.
Tinha sido um dia tão comprido.
— O que tem a minha mãe que ver com isto?
— Acho só que se calhar já não devíamos ser
amigas.
— Por mim tudo bem.
— Por mim também.
— Ótimo.
A seguir, a Leonora disse à Eva que devia ligar ao
pai para ele a ir buscar. E foi o que ela fez. Depois,
a Leonora disse que a campainha não estava a funcionar muito bem e que se calhar era melhor a Eva
esperar pelo pai lá fora, no banco da rua.
A Eva saiu e foi sentar-se no banco, à espera de
que o pai chegasse. Sentia-se muito sozinha, sem
amigos, e estava preocupada, perguntando-se se seria
apanhada por ter ajudado a Khalo a fugir.
Dois rapazes da escola passaram por ela, a chutar
uma bola de futebol entre si.
Não chores, pensou a Eva. Olhou para o céu e viu
três pássaros a voar ao longe, bem alto. Talvez um
deles fosse o Bico. Pensou no Bico, a divertir-se no
céu, e a ideia fê-la sentir-se um pouco melhor.
A Eva olhou para baixo, para o seu lado, e avistou
um cão.
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