Capítulo 1

E

u não sabia sobre a garota morta até o primeiro dia
de aulas na escola.
Não foi culpa minha. Juro que não. Quero dizer, como
é que eu ia saber? Eu nem estava em casa. Se estivesse, é
claro que teria visto nos jornais, ou nos noticiários, ou
seja lá onde fosse. Teria ouvido as pessoas falando sobre
o assunto.
Mas eu não estava em casa. Tinha ficado presa num
lugar a quatro horas ao norte, nas dunas de Michigan,
na casa de veraneio da minha melhor amiga, Ruth Abramowitz. Os Abramowitz vão às dunas nas duas últimas
semanas de agosto, em todos os verões, e, nesse ano, eles
me convidaram para ir junto.
A princípio eu não ia. Quero dizer, quem iria querer
passar duas semanas presa numa casa de veraneio com
Skip, irmão gêmeo da Ruth? Hum, não eu. Skip ainda
mastiga de boca aberta, mesmo tendo 16 anos, e deveria
saber que não se deve fazer isso. Além do mais, ele é tipo
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o Grande Dragão-Mestre da nossa cidade no RPG Dungeons & Dragons, mesmo tendo comprado um Pontiac
Firebird com o dinheiro de seu bar mitzvah.
Ainda por cima, o Sr. Abramowitz tem esse lance com
relação a cabos, e o único telefone que pode ser usado em
sua casa de férias é o celular dele, reservado para usos
emergenciais somente, caso um de seus clientes vá parar
no xadrez ou coisa assim. (Ele é advogado.)
Então, como você pode ver, o motivo pelo qual eu
disse “Obrigada, mas não, obrigada” ao convite da Ruth
é bem óbvio.
Mas aí meus pais me disseram que passariam as duas
últimas semanas de agosto transportando meu irmão
Mike e todas as coisas dele até Harvard, onde ele começaria como calouro, e que minha tia-avó Rose viria para
ficar comigo e com meu outro irmão, Douglas, enquanto
nossos pais estivessem fora.
E daí que tenho 16 anos e Douglas 20, e que não
precisamos de supervisão de adultos? Especialmente na
forma de uma senhora de 75 anos obcecada com jogo de
paciência e com a minha vida sexual (não que eu tenha
uma). A tia-avó Rose viria para ficar, e fui informada de
que minhas opções eram aceitar ou aceitar.
Optei por nenhuma das duas. Em vez de ir pra casa
depois de terminar minha tarefa como monitora no Camp
Wawasee para Crianças com Talentos Musicais, que foi
como passei minhas férias de verão, me juntei aos Abramowitz e segui até as dunas.
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Ei. Até mesmo ver Skip comendo sanduíches grelhados
de manteiga de amendoim pela manhã, ao meio-dia e à
noite durante duas semanas era melhor do que passar
cinco minutos com minha tia-avó Rose, que gosta de falar
sobre como, nos tempos dela, somente garotas pobres
vestiam roupas de brim.
É sério. Roupas de brim. É assim que ela se refere ao
jeans!
Dá pra ver porque escolhi as dunas.
E, para falar a verdade, as duas semanas nem foram
tão ruins assim.
Ah, não me entenda mal. Não me diverti, nem nada
do gênero. Como poderia? Porque enquanto estive trabalhando como escrava no Camp Wawasee, Ruth vinha
trabalhando muito duro em seu desenvolvimento social
de adolescente, e até havia conseguido um namorado.
É isso aí. Um namorado de verdade, cujos pais — quem
imaginaria isso? — também tinham uma casa nas dunas,
a dez minutos de distância da casa da Ruth.
Tentei dar apoio, afinal Scott era o primeiro namorado
de verdade da Ruth, sabe, o primeiro cara de quem ela
gostava que realmente retribuía os sentimentos dela, e que
não parecia se importar em ser visto de mãos dadas com
ela em público e tal.
Mas convenhamos, quando alguém convida a gente
para passar duas semanas com ela, e então essa pessoa
passa essas duas semanas basicamente para cima e para
baixo com outro alguém, isso pode ser um pouco decepcionante. Passei a maior parte das minhas horas diurnas
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deitada na praia, lendo livros de bolso velhos, e a maior
parte das minhas noites tentando vencer Skip no jogo
Crash Bandicoot no Playstation dele.
Ah, sim! As minhas férias de verão foram realmente
emocionantes!
A parte boa de estar nas dunas, que Ruth continuava
ressaltando para mim, era que eu não estava na minha
casa esperando que meu namorado (ou o que quer que ele
fosse) me telefonasse. Isso, Ruth me informou, era uma
parte importante do ritual da conquista... sabe? O lance de
não estar lá quando ele ligar. Porque aí, Ruth me explicou,
ele vai ficar imaginando onde você está e vai começar a
criar cenários mentais, imaginando onde você poderia
estar. Talvez até mesmo pense que esteja com outro cara!
De algum modo, supostamente, esse é o tipo de coisa
que vai fazer com que ele goste mais de você.
O que acho que deva ser uma coisa boa, mas meio que
depende de uma coisinha: o cara precisa telefonar.
E olha só, se ele não ligar, não tem como descobrir que
você não está em casa. Meu namorado — ou eu deveria
dizer o cara de quem eu gosto, pois tecnicamente, ele não
é meu namorado, visto que nunca saímos num encontro
de verdade — nunca telefona. E isso se deve ao fato de ele
me considerar uma Lolita: atraente, porém proibida para
maiores, “chave de cadeia”.
E ele já está em condicional.
Não me pergunte por que motivo. Rob não quer me
contar.
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É, esse é o nome dele. Rob Wilkins. Ou o Babaca,
como Ruth se refere a ele.
Mas eu não acho justo chamá-lo de o Babaca porque
não é como se ele tivesse me enganado e tal. Quero dizer,
ele deixou muito claro, desde o momento em que descobriu que eu tinha 16 anos, que jamais poderia haver algo
entre nós. Pelo menos, não até passados mais alguns anos.
E, pra falar a verdade, quer saber? Estou tranquila em
relação a isso. Você sabe, tem um monte de peixe no mar.
E, tá, pode ser que nem todos eles tenham os olhos da
cor da neblina enquanto ela se desenrola sobre um lago
pouco antes de o sol nascer, ou um belo abdome de tanquinho, ou uma moto Indian completamente customizada
que foi remontada do nada no celeiro da família dele.
Mas, sabe, é coisa de macho. Aparentemente.
Não importa. O ponto é que fiquei fora por duas
semanas: sem telefone, sem TV, nada de rádio, nenhum
tipo de recurso de mídia que fosse. Eram férias, certo?
Férias de verdade. Bem, exceto pela parte de se divertir.
Então como é que eu poderia saber enquanto estava
fora que uma garota da minha classe tinha batido as
botas? Ninguém mencionou uma palavra que fosse a
respeito disso para mim.
De qualquer forma, não até a sala de chamada.
Esse é o problema, mesmo, de se morar numa cidade
tão pequena. Eu ficava na mesma sala de chamada com as
mesmas pessoas desde o ensino fundamental. Ah, claro,
de vez em quando, alguém se muda da cidade, ou surge
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um aluno ou uma aluna nova, porém, na maior parte do
tempo, são os mesmos velhos rostos, ano após ano.
Motivo pelo qual, no primeiro dia de aula do penúltimo
ano na Ernest Pyle High School, eu me sentei sorrateiramente no segundo assento perto da porta. Eu sempre
acabava ficando nesse lugar porque nos sentávamos em
ordem alfabética, e meu sobrenome, Mastriani, me colocava em segundo lugar dentre os alunos com sobrenome
iniciando com M, logo depois de Amber Mackey, que
sempre se sentava na minha frente na sala de chamada.
Sempre.
Menos naquele dia. Naquele dia, ela não apareceu.
Ei, eu não sabia o porquê. Como é que eu ia saber?
Amber nunca havia faltado no primeiro dia. Ela não era
muito mais esperta do que eu, mas a gente nunca faz
realmente alguma coisa no primeiro dia de aulas, então,
por que faltar? Além disso, ao contrário de mim, Amber
sempre gostou da escola. Ela era líder de torcida. Estava
sempre toda-toda “Temos vigor, para valer, nós temos,
temos energia, e você?”.
Vocês conhecem o tipo.
Um tipo de aluna que, sei lá, a gente espera que apareça
no primeiro dia de aula na escola, nem que seja só para
exibir seu novo bronzeado.
Então deixei a primeira cadeira na fileira perto da porta
livre. Todo mundo foi entrando, se sentando em seus lugares, parecendo meticulosamente indiferentes, mesmo sabendo que a maioria dos alunos (as meninas, pelo menos)
tinham passado horas escolhendo e selecionando a dedo
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as roupas perfeitas para exibir a quantidade de peso que
tinham perdido no verão... ou as novas luzes nos cabelos...
ou os dentes clareados por meio de processos químicos.
Todo mundo se sentou onde deveria se sentar; tínhamos
feito isso vezes o suficiente para sabermos, no segundo
ano do ensino médio, quem se sentava atrás de quem na
sala de chamada, e as pessoas estavam todas falantes,
“Ei, como foram suas férias de verão?” ou “Ai, meu Deus,
como você está bronzeada”, ou “Essa saia é tão fofa!”.
E então tocou o sinal, e o Sr. Cheaver entrou com a lista
de chamada e disse para nos acalmarmos, embora às 8h15
da manhã ninguém estivesse exatamente animadíssimo.
Então ele baixou o olhar para a lista de chamada,
hesitou e disse, “Mastriani”.
Ergui a mão, mesmo com o Sr. Cheaver praticamente
parado na minha frente, e mesmo com ele tendo sido
meu professor de civilizações mundiais no ano anterior,
então não era como se não fosse me reconhecer. Certo,
Ruth e eu tínhamos gastado uma quantia considerável
de nossos pagamentos como monitoras no acampamento
Wawasee comprando roupas em outlets fora da cidade de
Michigan, e eu estava usando, graças à insistência dela,
uma saia de verdade para ir à escola, algo que pode ter
tirado o foco do Sr. C. um pouquinho, já que ele nunca
havia me visto aparecer na escola usando algo diferente
de calça jeans e camiseta.
Ainda assim, como ressaltou Ruth, eu nunca deixaria Rob perceber o quanto ele havia errado em não sair
comigo até conseguir que outro sujeito me levasse para
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sair (e fosse vista por Rob na companhia desse outro cara),
então, segundo a Ruth, eu tinha que “fazer um esforço”
neste ano. Eu estava vestida com roupas da marca Esprit
da cabeça aos pés, mas não era tanto na esperança de
atrair pretendentes em potencial, e mais porque, tendo
voltado tão tarde na noite anterior (Ruth se recusa totalmente a passar dos limites de velocidade quando dirige,
até mesmo quando não há nenhum fosso que seja à vista,
onde um patrulheiro de estradas poderia se esconder), eu
não tinha nenhuma outra roupa limpa além daquelas.
Talvez, pensei, o Sr. Cheaver não esteja me reconhecendo por causa da minha minissaia e do meu suéter de
algodão. Então falei:
— Aqui, Sr. C. — Para mostrar a ele que estava presente.
— Estou vendo você, Mastriani — disse o Sr. C., em
seu costumeiro modo lento e preguiçoso de falar. — Sentese uma carteira à frente.
Olhei para o assento vazio adiante.
— Ah, não, Sr. C. — falei. — Esse é o lugar de Amber. Ela deve estar atrasada ou algo assim. Mas ela vai
aparecer.
O que se seguiu foi um silêncio estranho. Sério. Quero
dizer, nem todos os silêncios são iguais, mesmo se pensarmos em termos de definição — a ausência de som — eles
não seriam iguais.
Contudo, aquele silêncio foi mais silencioso do que a
maioria. Como se todo mundo, ao mesmo tempo, subitamente tivesse decidido prender o fôlego.
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O Sr. Cheaver, que também prendia a respiração, semicerrou os olhos ao voltá-los para mim. Eu não tolerava
muitos professores na Ernie Pyle High, mas o Sr. C. não
era um deles. E o motivo era porque ele não tinha essa
de alunos prediletos. Ele odiava igualmente cada um de
nós. Talvez me odiasse um pouco menos do que a alguns
de meus colegas, pois no ano anterior eu realmente tinha
feito a lição de casa que ele mandou a gente fazer, pois
eu achava civilizações mundiais um assunto interessante,
especialmente as partes sobre o assassinato em massa de
populações inteiras.
— Em que planeta você esteve, Mastriani? — quis
saber o Sr. Cheaver. — Amber Mackey não retornará.
Fala sério, como é que eu ia saber disso?
— Ah, é mesmo? — falei. — Os pais dela se mudaram
ou algo assim?
O Sr. C. simplesmente me encarou de um modo muito
desagradável enquanto o restante da sala soltou o fôlego de
repente, todos ao mesmo tempo, e começou a cochichar.
Eu não fazia a mínima ideia do que estavam falando, mas
pelos olhares escandalizados estampados em seus rostos,
eu poderia concluir que realmente tinha dito uma asneira.
Tisha Murray e Heather Montrose pareciam particularmente desdenhosas a meu respeito. Pensei em me levantar
e bater a cabeça de uma na outra até rachá-las, mas já
havia tentado isso antes, sem sucesso.
Porém, uma outra coisa que eu estava “me esforçando”
para conseguir nesse penúltimo ano — além de fazer com
que algum jovem inocente se apaixonasse totalmente por
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mim para que eu pudesse caminhar, sempre de modo bem
casual, de mãos dadas com ele na frente da garagemoficina onde Rob vinha trabalhando desde que se formara
no ano anterior — era não sair na porrada. Falando sério.
Eu tinha passado semanas na detenção o bastante no ano
passado graças à minha inaptidão de controlar meu impulso raivoso. Neste ano eu não cometeria o mesmo erro.
Esse era um dos motivos — além da minha total carência de uma calça jeans limpa da Levis — pelo qual eu
tinha ido de minissaia para a escola. Não era tão fácil
dar uma joelhada em alguém vestindo uma roupa que
era uma mescla de viscose com Lycra.
Talvez, pensei, enquanto observava as expressões das
pessoas ao meu redor, Amber tivesse engravidado, e todo
mundo soubesse disso, menos eu. Ei, mesmo com as aulas
de saúde do técnico Albright, obrigatórias para todos os
alunos do segundo ano, nas quais éramos alertados quanto
aos perigos do sexo inseguro, acontece. Até mesmo com
líderes de torcida.
Porém, aparentemente esse não era o caso de Amber
Mackey, pois o Sr. C. baixou o olhar para mim e disse,
num tom monótono:
— Mastriani. Ela morreu.
— Morta? — repeti o que ele falou. — Amber Mackey?
— E depois, tal como uma imbecil: — Você tem certeza?
Não sei por que perguntei aquilo a ele. Quero dizer,
se um professor diz que alguém morreu, a gente pode
muito bem contar com o fato de que ele esteja falando
a verdade. É que fiquei tão surpresa. Provavelmente isso
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é um clichê, mas a Amber Mackey sempre foi... bem,
cheia de vida. Ela não era uma daquelas líderes de torcida
de dar ódio na gente. Nunca era malvada de propósito
com ninguém e sempre se esforçava bastante para se dar
bem com as outras garotas da equipe, tanto em termos
sociais quanto atléticos. Em termos acadêmicos, nunca
foi nenhuma aluna exemplar digna de muitos méritos, se
é que me entende.
Mas ela se esforçava. Sempre se esforçava, de verdade.
Não foi o Sr. C. quem respondeu à minha pergunta, e
sim Heather Montrose.
— Tenho, ela morreu — confirmou ela, com o lábio
superior meticulosamente cheio de gloss erguido em repulsa. — Em que planeta você esteve, afinal?
— É mesmo — disse Tisha Murray. — Achei que a
Garota Relâmpago tivesse pelo menos uma pista.
— Qual é o problema? — perguntou Heather. — Seu
radar psíquico está pifado ou algo do tipo?
Não sou exatamente o que se poderia chamar de garota popular, mas já que não tenho o hábito de sair por
aí bancando uma vadia completa com as pessoas, como
Heather e Tisha fazem, existem pessoas que realmente
vêm em minha defesa contra elas. Uma dessas pessoas,
Todd Mintz, linebacker no time de futebol americano da
escola, que estava sentado atrás de mim, começou a dizer:
— Jesus, vocês duas podem parar com isso? Ela não
faz mais esse lance psíquico. Lembram?
— É — disse Heather, mexendo sua longa cabeleira
loira. — Ouvi dizer.
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— E eu ouvi dizer — falou Tisha —, que exatamente
há duas semanas ela encontrou um garotinho que tinha
se perdido numa caverna ou algo assim.
Aquela era, claramente, uma inverdade. Aquilo havia
acontecido um mês atrás. Mas eu não ia admitir isso a
tipinhos como Tisha.
Felizmente, fui poupada de ter que apresentar qualquer
resposta que fosse graças à diplomática intervenção do
Sr. Cheaver.
— Com licença — disse o Sr. C. —, mas embora possa
ser surpreendente para alguns de vocês, tenho uma aula
para dar aqui. Se importariam de guardar suas conversas
pessoais para depois do sinal? Mastriani. Sente-se uma
carteira à sua frente.
Fiz o que ele mandou, e o restante de nossa fileira
também. Enquanto fazíamos isso, sussurrei para Todd:
— Então, afinal, o que aconteceu com ela? — falei,
pensando que a Amber havia desenvolvido leucemia ou
algo do tipo, e que as líderes de torcida começariam a lavar
carros o tempo todo para arrecadar dinheiro para ajudar
na luta contra o câncer, que provavelmente chamariam
de Fundo Amber.
No entanto, ao que parecia, a morte de Amber não
tinha sido de causas naturais. Não se o que Todd sussurrou
em resposta à minha pergunta fosse verdade.
— Eles a encontraram ontem — disse ele. — Com o
rosto virado para baixo num poço. Foi estrangulada até
morrer.
Ah!
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