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Zoé: Aliiiiice! Sei que tinhas dito 
que não, mas eu e as miúdas 
conseguimos saltar um muro. 
Estamos à frente da porta Z1,  
nas traseiras. Vem abrir! Anda lá! 
Por favor!

Alice permanece imóvel, a olhar para a mensagem do 

Messenger que acaba de aparecer no ecrã do seu telemóvel.

Será que ela está a falar a sério?

Impossível. Zoé não lhe faria uma coisa dessas.

Ainda sem conseguir acreditar, vê surgir uma nova 

mensagem:

Zoé: Aliiice! Despacha -te! 
Temos medo que os seguranças 
apareçam! Anda lá!
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Sim, ela está mesmo a falar a sério…

Agora, resta fingir não ter lido nada e esperar que 

Zoé arrepie caminho. É apenas fechar a aplicação e fa-

zer de conta, ao final do dia, não ter visto a garrafa lan-

çada nas águas da Internet pela sua prima. É o mais 

sensato.

Os bastidores estão calmos, iluminados por peque-

nos projetores de luz amarelada tombados do teto.

Zoé: Não finjas que não estás a ler, 
estou a ver o balão com o teu rosto 
mesmo no fim da conversa!

Bolas!

Alice suspira e dá meia -volta. Enquanto devia estar 

a fazer uma pausa, vai ter de dar um sermão à prima, 

em vez de beber um copo de água antes da noite inten-

sa que a espera. Passou a última hora a correr de um 

lado para o outro, a distribuir papéis esquecidos, mi-

crofones, pilhas para os ditos microfones, cafés… Tudo 

aquilo de que a equipa de produção precisa para que as 

coisas corram bem no palco dentro de uma hora.

O último ensaio acabou há cinco minutos, e daqui 

a pouco, de certeza absoluta, o seu walkie -talkie irá re-

começar a crepitar sem interrupção. Calha muito mal 

a Zoé aparecer agora. Alice já está suficientemente 
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dececionada por não ter podido esgueirar -se até ao pal-

co por um momento, para ver os 7X, o seu grupo de 

K -Pop preferido, a ensaiarem para o enorme concerto 

que darão daqui a pouco. Conseguiu apenas ver ao lon-

ge partes deles, braços a lançarem -se no ar, pés, algu-

mas pernas em calças de palco. Tentou adivinhar quem 

era cada um pela cor das madeixas de cabelo, mas as 

luzes do palco deturpavam as cores para quem estivesse 

nos bastidores.

Quanto mais se aproxima da porta Z1, mais a rapa-

riga fica irritada com a prima.

Esta noite, Zoé está a pedir -lhe demasiado. Deixá -la

entrar no concerto pelos bastidores da Arena! Se forem 

apanhadas, Alice será despedida de imediato. Ora, ela 

precisa desesperadamente deste trabalho. Se quiser pa-

gar os estudos, não tem escolha: é obrigada a poupar. 

Zoé não se apercebe disso, pois os pais ajudam -na e 

pagam -lhe o curso de Direito. Alice já se sente mal por 

viver com a prima no seu apartamento de estudante, 

portanto quer pelo menos pagar sozinha as propinas do 

ano que vem.

Quando empurra a porta pesada, tem no telemóvel 

uma boa centena de mensagens e de pedidos desespe-

rados de ajuda: o dispositivo não para de vibrar de for-

ma frenética.

— Zoé, pronto, chega! Estou aqui! Mas aviso -te já: 

nem penses que vais entrar.

Alice conhece bem o rosto desconsolado que a pri-

ma sabe exibir, certa de que as suas bochechas rosadas 
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e os seus enormes olhos castanhos, que ainda exibem 

uma centelha infantil, são capazes de fazer ceder prati-

camente toda a gente.

— Oh, Alice, não sejas mariquinhas!

— Não estou a ser… Mas tu queres que eu perca o 

emprego?

— Ninguém irá notar, prometo! Anda lá, deixa -nos

entrar!

Alice suspira. É incapaz de resistir a Zoé. Tem cons-

ciência disso. Sobretudo quando esta arregala os olhos, 

como o Gato das Botas. Um dia ainda terá de se per-

guntar porque se deixa sempre levar pelas histórias 

da amiga. Talvez porque se sente em dívida para com 

a sua prima? Talvez porque Zoé é um dos membros 

da pequena família que lhe resta? Depois da morte 

dos pais, encontrou em Zoé uma confidente, pacien-

te consigo quando se sentia deprimida, ajudando -a a 

reerguer -se, tolerando o seu lado ainda hoje um pouco 

fechado.

— Vá lá! — insiste Zoé, enquanto Alice continua a 

hesitar.

— Não percebes o risco que me fazes correr.

— Percebo, sim, mas é uma oportunidade única. 

Além disso, se perderes o emprego, não tardarás a en-

contrar outro, tenho a certeza.

— As coisas não são assim tão simples!

A tensão sobe. Alice olha à sua volta. Tem de con-

vencer a prima a ir -se embora. Zoé insiste, com um sor-

riso ainda mais rasgado.
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— Claro que são! Se precisares de dinheiro, sabes 

bem que a minha mãe te pode ajudar.

— Não sou responsabilidade dela!

— És sobrinha dela! — insurge -se Zoé. — É normal. 

Deixa -te dessas coisas. Enfim, a questão não é essa. Pro-

meto que ninguém vai dar por nós. Além disso, já é 

demasiado tarde: pulámos o muro. Se tivermos de vol-

tar para trás, de certeza que nos vão apanhar. Foi um 

milagre ninguém nos ter visto ainda há pouco.

— Não é problema meu!

Então, quando Alice está prestes a fechar a porta na 

cara da prima, ouve -se um latido. Zoé sobressalta -se

e fita a prima, os olhos revelando medo. O coração de 

Alice começa a bater mais rápido. De súbito, sente ca-

lor. O sangue pulsa -lhe nas têmporas. E sem pensar, 

para evitar que o grupo de raparigas seja apanhado pe-

los seguranças, abre a porta por completo.

Arrepende -se instantaneamente, mas as quatro 

raparigas já se encontram no interior e colam Alice 

contra a parede.

— Olha lá, Zoé, não me disseste que o grupo seria 

tão grande! Além disso, quando me falaste do teu pla-

no, eu disse -te claramente que não! Para ser franca, isto 

não é nada fixe.

Alice falou num tom seco. Tinham de se despachar. 

Quanto mais tempo ficassem ali amontoadas naquela 

passagem minúscula, mais arriscado seria. Uma cor-

rente de ar frio vindo do exterior envolve -lhes os torno-

zelos e fá -las arrepiarem -se.
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Zoé, porém, pisca o olho à prima e dá -lhe um beijo 

repenicado na bochecha.

— Oh, não estejas tão tensa! De qualquer maneira, 

já aqui estamos. Mais vale divertirmo -nos, não?

— Não — resmunga Alice.

Quando fecha a porta, o grupo de raparigas já está a 

correr pelo corredor estreito que dá acesso aos bastido-

res. Alice abre a boca, num grito mudo e inútil. Claro 

que, se elas aparecerem ali sem identificação, vão ser 

apanhadas num piscar de olhos.

As raparigas, demasiado excitadas, já não lhe pres-

tam atenção e desaparecem.

— Não!

Desta vez, Alice não resmungou. Na verdade, gemeu.

Correndo, por seu turno, pelo corredor fora, passa a 

mão pelo cabelo e imagina a montanha de problemas 

que se irá abater sobre si. Quando Alice vira a esqui-

na atrás da qual Zoé desapareceu, é demasiado tarde. 

Já não há rasto do grupo. A rapariga, vencida, encosta-

-se à parede e apoia a cabeça contra a superfície rígida. 

Fecha os olhos e decide acalmar -se antes de elaborar 

qualquer plano. Entrar em pânico nunca ajudou nin-

guém. Para se descontrair um pouco, concentra -se nos 

odores tão típicos dos bastidores da Arena: o odor do 

metal dos andaimes e das outras estruturas ali armaze-

nadas mistura -se com o cheiro a mofo.

Após alguns minutos de imobilidade, concentrada 

na sua respiração, Alice consegue abrandar os batimen-

tos cardíacos. Então, autoriza -se a voltar a pensar. Como 
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sair desta enrascada? Para já, tentar encontrar Zoé, an-

tes de esta ser apanhada. A seguir, prendê -la a um canto 

e pôr -lhe juízo na cabeça.

Alice suspira e abre os olhos. O tempo urge.

Porém, quando se afasta da parede e se prepara para 

retomar a perseguição, fica paralisada. Não está sozi-

nha no corredor. Um dos membros dos 7X está ali, vi-

rado de costas, a alguns passos de distância. As mangas 

da camisola dele, demasiado compridas, chegam -lhe a 

meio das mãos. Tem os dedos mergulhados no cabelo, 

a despentear -lhe as madeixas azuis.

O coração de Alice para de bater. Nem todas as lu-

zes do corredor estão acesas. Será Heejoon, o rapper do 

grupo?

Não, por favor, ele não. Se for ele e se se virar para mim, 

vou ter um ataque cardíaco.

Heejoon é o seu preferido do trio de vocalistas cons-

tituído por ele, Sun e Changmin. E é o responsável pelas 

letras que a marcaram profundamente, pouco depois 

de os seus pais terem falecido num terrível acidente de 

viação.

Não há nada pior que recusar
sonhar novamente. Bem o sei.
Mas agora não sou capaz.
É -me impossível voltar a sonhar.
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Aquela voz que parecia murmurar -lhe diretamente 

ao ouvido quando fechava os olhos cheios de lágrimas, 

à noite, na cama. O ritmo da sua dicção e as batidas do 

seu coração em uníssono.

Ainda estou na Terra,
Só porque não tenho escolha.
Os outros continuam a avançar
E eu aqui fiquei, para trás. 

Também ela se sente abandonada nesta Terra sem 

os seus pais adorados. Não sabia que uma voz era capaz 

de a emocionar àquele ponto. Heejoon, naquela canção, 

falava diretamente à sua alma.

Já não tenho sonhos que me façam avançar,
Já não há nada que me faça mexer.
Permaneço assim, paralisado,
Sem um sonho que me faça mover. 

Alguns metros adiante, o jovem cantor volta -se de-

vagar. É mesmo Heejoon. Os seus olhos rasgados não 

tardam a pousar nela. Lentamente. E como se o tempo 

tivesse parado, ficam presos no olhar. Alice é incapaz 
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de respirar; o simples facto de inspirar poderia quebrar 

aquela ligação.

Imóvel, Alice deixa -o avançar na sua direção. Ele 

aproxima -se cada vez mais. Quanto mais perto fica, 

mais rápido bate o coração dela. Ainda mais desenfrea-

damente do que antes. Alice não consegue acreditar 

no que tem à sua frente: as maçãs do rosto salientes, 

o queixo anguloso, os lábios carnudos. É mais do que a 

emoção suscitada pelo encontro com uma estrela, um 

cantor de quem ela gosta. É mais do que isso. É uma 

espécie de tremor de terra, de suspensão da gravidade, 

de explosão cósmica. Algo que a mantém mergulhada 

naquele olhar negro que vai brilhando cada vez mais, 

como duas chamas a consumi -la.

O ressoar das palpitações do seu coração aumenta, 

percorre -lhe o pescoço, parece apoderar -se -lhe da gar-

ganta, zumbir -lhe nos ouvidos. Alice nunca sentiu algo 

assim. Entreabre a boca para aspirar o oxigénio de que 

precisa, para tentar controlar o corpo que deixou de 

lhe obedecer. E ele, Heejoon, está cada vez mais perto. 

A cada passo, ela sente-se mais ligada a ele, atraída pelo 

seu intenso olhar.

Será que ele se dá conta do estado em que me deixa?

Quando há menos de um metro a separá -los, ele 

para. Alice tem a impressão de que o seu coração lhe 

ocupa agora o peito todo. Fica violentamente corada. 

Tem de dizer alguma coisa. Agora. É percorrida por 

faíscas elétricas. As pernas ameaçam ceder sob o peso 

do corpo. Não pode desmaiar nem fazer uma cena. 
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Não precisa de manter uma conversa; um simples olá 

será suficiente. Só para não passar por idiota.

«Olá, tudo bem?», qualquer coisa assim.

Vá lá!

Agora!!

— Ulá!

Ulá?

A sua voz soa de modo estranho, rompendo o silên-

cio ensurdecedor daquele instante, que pareceu durar 

uma eternidade.

Que idiota!

Heejoon ergue uma sobrancelha, com os olhos ain-

da presos nos dela.

Estou a sentir o perfume dele. Será que este cheiro mara-

vilhoso é mesmo o seu perfume?

Algo apimentado, forte, franco.

—나는이해하지못해요 [naneun ihaehaji moshaeyo].1

O que é que… O quê?

Ah, bolas! É verdade, ele não fala francês!

Talvez ele tivesse percebido qualquer coisa se eu não 

tivesse dito «ulá».

Quer dizer que não passei por tonta. Pelo menos isso.

— 안녕하세요 [annyeonghaseyo]2 — tenta Alice 

articular, embaraçada..

Embora tenha orgulho do seu nível de coreano, bas-

tante bom para uma francesa que só começou a estudar

1 Não percebi.

2 Olá.
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a língua há dois anos, a intensidade do stress faz a sua 

pronúncia parecer um desagradável guincho de rato.

Heejoon permanece impassível, com os lábios per-

feitos a desenhar um ligeiro sorriso, que lhe cria uma 

cova minúscula na bochecha direita.

Imóvel como uma estátua, ela deixa de respirar por 

completo, à espera da reação do rapaz à sua frente.

É então que uma madeixa azul cai sobre os olhos 

de Heejoon. O rapaz tenta livrar -se dela com um mo-

vimento da cabeça, mas ela volta a cair, velando miste-

riosamente o olhar preso a Alice e capturando o que a 

rapariga gostaria de decifrar nele.

— Hey. Are you OK? — pergunta ele, suavemente.

— Sim… Yes… Sorry.

Definitivamente, ela já não sabe o que diz. De cer-

teza que agora ele vai rir -se. Mas, em vez disso, o rapaz 

aproxima -se, ergue uma mão, segura uma das madei-

xas que escapou do carrapito de Alice e prende -a atrás 

da orelha dela. Quando sente aqueles dedos, Alice expe-

rimenta uma descarga elétrica: um arrepio fortíssimo 

que lhe percorre o corpo, da nuca ao fundo da coluna 

vertebral. Os dedos dele deixam um rasto de calor.

— Don’t be sorry — murmura Heejoon.

Seria mais simples se ele não tivesse voltado a falar, 

com aquela voz calma, lenta e doce. Alice está certa de 

que nunca mais conseguirá pronunciar o menor som.

Acho que vou desmaiar.

A tensão é quase insuportável. Alice não quer rom-

per esta espécie de bolha que se criou em torno deles, 
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mas, ao mesmo tempo, já não é sustentável esta proxi-

midade, esta turbulência.

O feitiço é quebrado quando surge, por detrás do 

jovem rapper, um exaltado grupo de raparigas.

— Alice! Temos de sair daqui!

A voz de Zoé revela urgência, e Alice compreende 

que a prima finalmente ganhou consciência da gravi-

dade da situação. Entra em pânico. Quando desvia o 

olhar de Heejoon, é tomada por uma imensa sensação 

de frio. A estranha bolha que se formara em redor deles 

explodiu bruscamente.

— Zoé? Não! Não me digas que…

— Pois!

Alice quer voltar a concentrar -se em Heejoon, es-

quecer tudo o resto e não ver mais do que ele. Mas o 

rapaz já não está à sua frente. Contornou -a e afasta -se

a passos largos. Talvez por sentir o olhar de Alice nas 

costas, ele volta -se por alguns segundos, leva uma mão 

à fronte e inclina a cabeça para se despedir. A madeixa 

azul desobediente volta a cair -lhe sobre a testa, ocultan-

do o brilho profundo do seu olhar. Por instantes, o tem-

po para novamente, e já só estão eles os dois naquele 

pequeno corredor, apesar do barulho e do pânico das 

quatro raparigas junto de Alice. Infelizmente, o tempo 

torna a pôr -se em marcha.

Zoé, desvairada, nem repara que acabou de passar 

por ele a correr, quase lhe dando um encontrão. Quan-

do chega junto da prima, agarra -a pela manga e puxa -a

violentamente.
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— Despacha -te! Os seguranças vêm aí!

— Zoé, o que se passou? Como é que deram logo 

por ti?

Alice ultrapassa o grupo de raparigas que se dirigem 

para a saída.

— Por aí não! Vão apanhar -vos assim que abrirmos 

a porta, e eu serei despedida de imediato. Por aqui!

Alice indica a porta de um antigo camarim que ser-

ve agora de arrecadação. A seguir, abre -a, esperando en-

contrar tudo às escuras.

As quatro raparigas precipitam -se para o interior, 

chocando umas contra as outras e quase caindo aos pés 

de dois indivíduos. Aquela irrupção interrompeu brus-

camente uma conversa acalorada.

— SUN! — exclamam estridentemente Zoé e as três 

amigas, a uma só voz.

Sun, o líder do grupo 7X, fica com a mão no ar, in-

terrompido a meio de uma frase. Sob o cabelo castanho 

espesso e despenteado, os seus minúsculos olhos ne-

gros fulminam -nas. O seu maxilar anguloso contrai -se.

A discussão interrompida não era claramente das mais 

pacíficas. Alice, ainda com a mão no manípulo da porta, 

está petrificada.

A rapariga deveria ter ficado atordoada por ver -se

frente a frente com o seu ídolo, mas é a deceção que do-

mina as suas emoções. Desta vez, está definitivamente 

perdida.
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Kim, o produtor dos 7X, liga imediatamente um walkie-

-talkie e ladra ordens sumárias. Pequeno, magro, tem 

uma barba espessa que lhe cobre o queixo de forma de-

sigual. Apesar da pilosidade, parece ainda bastante jo-

vem. Talvez não seja muito mais velho do que o primei-

ro vocalista dos 7X. Rapidamente, surgem dois homens 

enormes. As raparigas são forçadas a segui-los para o 

gabinete dos seguranças. Quando a calma se reinsta-

la, Kim já não está enraivecido como antes. É possível 

que se tenha lembrado de uma solução para o proble-

ma criado por Sun, mas ainda tem de pensar melhor. 

Tem de elaborar essa solução com paciência, para que 

se torne perfeitamente coerente e sirva bem o objetivo. 

O objetivo de sempre: impulsionar a carreira de Sun, 

mesmo que, para isso, tenha de contrariar a vontade do 

cantor. E este não lhe tem facilitado a tarefa nos últimos 

tempos.

À sua frente, o protegido de Kim está em grande agi-

tação. Tamborila nervosamente em tudo o que vê: as pa-

redes, ele próprio, os caixotes empilhados a toda a volta.

— Por que motivo não te livraste logo daquelas doi-

das? — pergunta Sun.

— Porque é que achas? Estávamos a falar em corea-

no! Mesmo que tivessem ouvido alguma coisa, não te-

riam percebido. Tens medo de quê? Que elas vão contar 
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que estavas a discutir com o teu produtor? Se calhar 

nem me reconheceram!

— Qual é o teu jogo?

Sun não sabe o que pensar.

— Cala -te. Estou a refletir — declara Kim.

Sun assume um ar preocupado, ergue as mãos no 

ar e afasta -se. O silêncio apodera -se da divisão. É tão 

pesado que o cantor acaba por perguntar:

— E precisas que eu fique aqui plantado a teu lado 

enquanto pensas ou posso ir embora? Caso não te lem-

bres, tenho de subir ao palco daqui a pouco. Para não 

dizer que teria sido melhor não me chateares agora 

com essa história estúpida, e…

— «Essa história estúpida»? — interrompe logo o 

produtor. — «Essa história estúpida»? — A sua ira volta 

a fazer -se sentir. — Sun, não é caso para desvalorizar. 

É muito provável que tenhas de apresentar desculpas 

publicamente. És o líder do maior grupo de K -Pop, tan-

to no nosso país quanto na cena internacional, e a tua 

quota de popularidade junto das fãs coreanas está em 

queda livre!

Sun morde o lábio: sabe que Kim tem razão. Deve-

-lhe tanto! Não sabe o que há de dizer, pelo que tenta 

uma defesa desajeitada:

— Mas não junto das fãs francesas, que me adoram. 

Só que elas não acham que lhes pertenço, ao contrário 

das coreanas, que acham que se casaram comigo!

— Para com isso, Sun. Sabes bem como estas coisas 

funcionam. Nem de propósito, foste tu quem acabou 
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de sugerir que nos livrássemos delas como se fossem 

leprosas.

Sun suspira. Nunca se perdoará pelo que fez. Passa 

a mão pelo cabelo e concede:

— É verdade. Tenho reagido de forma parva ultima-

mente. Sabes que lamento.

— Eu sei.

— Mas não passam de rumores! — irrita -se nova-

mente Sun. — Com a exceção da Yoo. OK, isso reconhe-

ço, não me portei bem. Mas não ando a sair com três 

miúdas ao mesmo tempo! As fotografias não são claras, 

não se vê nada! Esta situação é um completo disparate!

— Também sei disso — replica Kim, sem perder o 

sangue -frio e pondo o cérebro a trabalhar. — Deixa -me

pensar numa solução com calma, OK?

Sun volta a erguer as mãos em sinal de rendição. 

Mas, por dentro, tem o sangue a ferver. Não sabe porque 

se sente tão magoado. Ao longo da sua carreira, rumores 

houve muitos. Mas nunca como estes. O rapaz não sabe 

o que o magoa mais: que as fãs possam, depois de todos 

estes anos, pensar que ele se comportaria tão mal com 

as mulheres ou, então, que ele próprio tenha provocado 

estes mexericos devido às suas reações disparatadas.

Agora, tem uma imagem de pinga -amor sem escrú-

pulos, o que o afasta muito da imagem de cavalheiro e 

homem ideal que deveria incarnar. Sun suspira. É real-

mente um completo disparate.

— Peço desculpa pela minha relação com a Yoo — 

acaba por murmurar.
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— Pois, de facto, foi uma estupidez — corta imedia-

tamente Kim, ainda mergulhado nos seus pensamen-

tos. — Se pelo menos fosse a mulher dos teus sonhos… 

Mas aquela atriz! Não podias ter escolhido pior. Ela não 

só tem uma reputação terrível no meio, como também 

é conhecida pela sua falta de simpatia.

— Não sinto nada por ela. A Yoo apanhou -me num 

momento de fraqueza e de depressão.

O certo é que Kim faz tudo por ele. Sem aquele ami-

go, Sun nunca teria chegado onde chegou. Tem para 

com ele uma dívida de gratidão eterna por tudo o que 

fez. Quando deixa Kim dececionado, Sun sente -se tão 

mal que nem sabe o que fazer. Tem perfeita consciência 

dos enormes sacríficos que Kim fez por ele ao longo 

dos últimos anos. Deu -lhe uma vida incrível, a vida com 

que sempre sonhou, muitas vezes em detrimento da 

sua… E Sun acha que nunca o dececionou tanto como 

agora. Como poderá corrigir as coisas?

Por uma vez, obriga -se a esperar enquanto Kim ten-

ta livrá -lo dos sarilhos em que se meteu.

— Volto a lembrar que as fotografias não são nada 

claras — tenta ele ajudar.

Não sabe se isso pode ser de alguma utilidade, pois, 

embora não se reconheça a rapariga, é evidente que nas 

fotografias ele está a beijar uma jovem de cabelo enca-

racolado. Os órgãos de comunicação social atiraram -se

logo ao caso. Todas as coreanas de cabelo encaracolado 

minimamente conhecidas foram sendo sucessivamen-

te apontadas como namoradas dele. 
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Kim, parecendo já ter refletido, diz baixinho:

— De facto, é essa a nossa sorte. A falta de nitidez, 

aquelas fotografias pouco claras, a identidade incerta 

das raparigas com quem tu, em teoria, andavas a sair.

— Porquê? — pergunta Sun, sem perceber por que 

razão aquela informação parece subitamente tão crucial 

aos olhos do produtor.

Kim aproxima -se dele, agarra -o pelos ombros e fita-

-o diretamente, sem concessões. Sun recolhe -se no in-

terior de si próprio. Às vezes, as expetativas elevadas 

do produtor deixam -no aterrado. Sun gostaria que ele 

se descontraísse um pouco, que não levasse tudo tão 

a sério. Não é pedir demasiado! Não sabe que ideia 

retorcida acabou de nascer na cabeça de Kim, mas já 

sabe que terá de aceitar fazer algo difícil para corrigir o 

seu erro.

— Vamos fazer o seguinte: vou propor a uma das 

raparigas que acabámos de apanhar que venha à Coreia 

representar o papel de tua namorada.

— O quê?! Mas… isso é um disparate! Não é o con-

trário do que queríamos?

De repente, um profundo cansaço apodera -se de 

Sun. Kim prossegue:

— Ah, não. Acredita! A rapariga vem connosco. Não 

por muito tempo. Um ou dois meses, no máximo. Re-

conhecemos a tua relação com ela. Damo -la a ver um 

pouco, as fãs internacionais hão de achar piada como 

sempre, as francesas irão ficar extasiadas quando sou-

berem que o Sun, o sublime Sun, o Sun com quem 
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todas elas sonham, escolheu uma francesa. França, país 

do romantismo. É perfeito! Na Coreia, as fãs não vão 

gostar nada disso, mas hão de esquecer a tua imagem 

de pinga -amor. Depois, como os outros cantores apa-

nhados em falso, apresentas desculpas publicamente. 

As fãs coreanas irão perdoar -te e este episódio desagra-

dável pertencerá ao passado.

Sun leva algum tempo a assimilar o que Kim acaba 

de lhe anunciar.

— Mas isso é manipulação! É mentira!

O rapaz sente o coração a saltar -lhe do peito e a desa-

parecer num poço de ansiedade. Não pode mentir tanto 

às suas fãs. É demasiado ignóbil. Kim apercebe -se do 

pânico no olhar do cantor.

— Sun, é a única forma de salvar a tua carreira. Es-

tes rumores são muito persistentes. Já não há tempo 

para pensar, temos de agir. Imediatamente!

Larga os ombros de Sun e afasta a manga do casaco 

do pulso, para consultar o relógio.

— Agora vai, tens mesmo de te preparar. A decisão 

está tomada. Eu trato dos pormenores, tu cantas.

No corredor, arrastando os pés, Sun sente uma von-

tade repentina de vomitar. As luzes amarelas, insufi-

cientes, deixam -no zonzo. Sente que lhe roubaram a 

vida, os sentimentos, a honra. Será que o seu sonho 

merece tais sacrifícios? Mas, quando se aproxima dos 

camarins, chega -lhe aos ouvidos a algazarra das primei-

ras fãs a chegarem junto ao palco. O seu coração sai do 

marasmo e comprime -se.
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Irá cantar para elas como nunca cantou. Não tem o 

direito de abandonar tudo. Não tem o direito de as dece-

cionar. Não pode dececionar Kim nem o pai. Não pode 

dececionar todos aqueles que sempre acreditaram nele.

Entra no camarim para acabar de se preparar. Po-

rém, uma tristeza terrível manifesta -se no seu coração. 

Agarra -se às costas da poltrona em frente ao espelho. 

Uma hora antes, estava ali sentado com a maquilha-

dora. Agora, tem a impressão de se afundar cada vez 

mais fundo no desespero. Cometeu um erro. Será que, 

por causa desse deslize, irá ser castigado até ao fim dos 

seus dias?

Ergue a cabeça e encara o seu olhar sombrio no espe-

lho. Normalmente, encontra nele entusiasmo, cansaço, 

orgulho… Esta noite, pela primeira vez em muito tempo, 

lê nele uma imensa tristeza. Quem o poderá salvar?

Alice, encolhida na cadeira, observa na secretária do 

chefe de segurança o crachá que lhe confiscaram. En-

tão, a porta abre -se. E agora, o que irá fazer? Não pode 

perder aquele emprego, de maneira nenhuma.

Aquele espaço lembra o cenário de um filme mau. 

Austero, com uma secretária cheia de papéis e de ecrãs 
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pálidos. Foram adicionadas cadeiras à pressa para que 

todas as raparigas tivessem onde se sentar. Com as suas 

bolsas largadas, já não havia um centímetro de espaço 

para se andar.

Aparece o homem que estava a discutir com Sun. 

Os seguranças, que há quase uma hora as vigiavam em 

silêncio, puseram -se imediatamente de pé. Devia tratar-

-se de alguém importante. O coração de Alice começou 

a bater ainda mais rapidamente.

Será que, além de perder o emprego, também irei ter 

problemas com a polícia?

O homem de fato escuro murmura algo ao chefe de 

segurança, que o acompanha. A voz retumbante do co-

losso fá -la sobressaltar -se.

— Para a rua, miúdas. Já. O Sr. Séong teve a gentile-

za de vos deixar ir embora, mas tem de ser já. Os meus 

homens irão acompanhá -las.

As raparigas levantam -se e pegam precipitadamente 

nos seus pertences, espalhados pelo chão. Porém, 

quando Alice começa a fazer o mesmo, o produtor 

interrompe -a e decreta, em inglês:

— Não, tu não. Tu ficas.

Alice fica paralisada e Zoé também. Esta lança um 

olhar apavorado à prima, mas Alice permanece impas-

sível. Quando, em crianças, eram apanhadas após um 

disparate comum, era sempre Alice quem o assumia. 

Zoé encolhia -se, recorrendo ao seu encanto para se 

safar, ao passo que a prima enfrentava os adultos de 

cabeça erguida e boca fechada.
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— A culpa é minha, Sr. Séong — argumenta Zoé. 

— Se há alguém a responsabilizar, essa pessoa sou uni-

camente eu.

Séong lança -lhe um breve olhar — inapelável, ne-

gro, implacável.

Este tipo é mesmo assustador.

— Aconselho -a a ir -se embora imediatamente, caso 

não queira piorar as coisas. Não foi o que lhe disseram 

ainda agora?

A voz é glacial.

Alice sente as pernas perderem as forças. O esforço 

da prima é louvável, mas também ela é responsável pela 

situação e, além disso, trabalha ali.

— Vai, Zoé. Depois mando -te uma mensagem, não 

te preocupes — murmura ela.

Zoé dirige -lhe um gesto mudo; tem os olhos cheios 

de lágrimas. Mas Alice vira -lhe costas. Está zangada 

com a prima e deseja que aquele pesadelo chegue ao 

fim rapidamente. De resto, tem de assumir o seu erro. 

Mais vale arrancar o adesivo de uma vez.

Sem a ver, ouve a prima e as amigas dela a aban-

donar a sala, acompanhadas pelos seguranças. O pro-

dutor fecha a porta. Ficaram sozinhos. A atmosfera é 

gélida. Alice continua de pé, com a bolsa e o casaco nas 

mãos. Observa rapidamente o homem impassível, que 

desabotoa o casaco para poder sentar -se numa cadei-

ra. Sem manifestar a menor emoção, indica à rapariga 

que se sente também. De forma autoritária, mas quase 

afável.
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Alice obedece, com o coração descompassado. Du-

rante quanto tempo poderá manter um ritmo cardíaco 

tão acelerado?

Quando ela se instala, o Sr. Séong deixa que o silên-

cio continue a esmagá -la por alguns instantes, e então 

cruza as mãos sobre os joelhos.

— Bem, menina… Como é que se chama?

O tom do produtor é neutro, ligeiramente impacien-

te, com um toque de desprezo quase indiscernível, mas 

que a arrepia de imediato. A rapariga fica em alerta.

— Alice Chastain.

O homem pega no telemóvel e envia rapidamente 

uma mensagem.

— O que está a fazer? — pergunta Alice, ainda mais 

desconfiada.

O produtor contenta -se em responder com um sorri-

sinho discreto. As suas pupilas negras, sob as pálpebras 

rasgadas, brilham de inteligência, não de compaixão. 

A rapariga sente um arrepio a percorrer -lhe a coluna. 

Aquele homem não está a preparar nada de bom, tem 

a certeza. Espreita a porta fechada. Talvez não devesse 

ter deixado a prima ir -se embora. Abraça -se como se de 

repente tivesse frio, embora esteja um calor terrível nos 

bastidores da Arena. Séong continua a observá -la com a 

acuidade de um falcão. Subitamente, quebra o silêncio:

— Então, Alice Chastain, tem uma boa reputação?

A rapariga ergue a cabeça e fita -o, com os olhos arre-

galados de surpresa.

— Desculpe? Como é que se atreve?!
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O homem ri -se, divertido.

— Ah, as ocidentais. Se não quiser, não responda. 

Mas já estamos a investigá -la. Não tarda muito para que 

saibamos tudo o que o seu passado esconde.

Espicaçada, Alice faz -se grande, endireitando -se

o máximo possível. Tudo tem limites! Ele que diga logo o 

que quer! Sim, cometeu um erro, aceita corrigi -lo, mas 

não permitirá que a insultem. Abre a boca para retor-

quir, quando o telemóvel de Séong lhe vibra na mão. 

O homem ergue um dedo para a impedir de falar, lê ra-

pidamente a mensagem que acaba de receber e esboça 

novamente o seu sorrisinho assustador.

— Perfeito. Agora, tenho a certeza de que vai fazer 

exatamente o que lhe vou pedir.




