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Laurelton, Rhode Island

caligrafia ornamentada no tabuleiro tremulava sob
a luz das velas, fazendo com que as letras e os números
dançassem na minha cabeça. Estavam misturados e indistintos, como uma sopa de letrinhas. Quando Claire empurrou a peça em formato de coração para minhas mãos, tive um sobressalto. Não costumava ser tão tensa e esperava que Rachel não
percebesse. O tabuleiro de Ouija era seu presente preferido naquela
noite e fora dado por Claire. Eu dei uma pulseira. Rachel não a estava
usando.
Ajoelhada no tapete, passei a peça para Rachel. Claire sacudiu a
cabeça, mostrando desdém. Rachel apoiou a peça.
— É só um jogo, Mara. — Ela sorriu, os dentes parecendo ainda
mais brancos sob a iluminação fraca. Rachel e eu éramos melhores amigas desde a pré-escola, e, enquanto Rachel era morena e rebelde, eu era
pálida e fazia as coisas com cautela. Mas não quando estávamos juntas.
Ela fazia com que me sentisse mais forte. Normalmente.
— Não tenho nada para perguntar aos mortos — disse a ela. E, aos
16 anos, estávamos velhas demais para aquilo, mas não falei isso.
— Pergunte se algum dia Jude também vai gostar de você.

A
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A voz de Claire soou inocente, mas eu a conhecia o suficiente.
Minhas bochechas pegaram fogo, mas contive a vontade de dar-lhe um
tapa e gargalhei para a sensação passar.
— Posso pedir um carro? É tipo um caso de Papai Noel morto?
— Na verdade, como é meu aniversário, vou primeiro. — Rachel
colocou os dedos na peça. Claire e eu a imitamos.
— Ah! Rachel, pergunte como vai morrer.
Rachel emitiu um gritinho agudo concordando com a proposta e
lançou um olhar sombrio para Claire. Desde que se mudou, há seis
meses, Claire se agarrara à minha melhor amiga como uma sanguessuga faminta. Seus dois principais objetivos de vida passaram a ser: me
fazer sentir como se estivesse sobrando e me torturar por causa da quedinha que tenho por seu irmão, Jude. Estava igualmente de saco cheio
das duas coisas.
— Lembre-se de não empurrar — ordenou-me Claire.
— Entendi, obrigada. Mais alguma coisa?
Mas Rachel nos interrompeu antes que começássemos a trocar
insultos:
— Como vou morrer?
Nós três observamos o tabuleiro. Minhas canelas estavam pinicando por ficar ajoelhada no tapete de Rachel durante tanto tempo, e a
parte de trás dos meus joelhos suava. Nada aconteceu.
Até que alguma coisa aconteceu. Olhamos uma para a outra conforme a peça começou a se mover sob nossas mãos. Ela percorreu o
tabuleiro em semicírculo, disparando do A até o K, e reduziu a velocidade ao passar o L.
A peça parou sobre o M.
— Será morta? — A voz de Claire estava cheia de animação. Ela
era tão sinistra. O que Rachel via nela?
A peça deslizou na direção errada. Para longe de O e R.
E parou no A.
Rachel parecia confusa.
— No mar? — disse ela.
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— Mastigada? — perguntou Claire. — Talvez você saia para nadar
e acabe devorada por um tubarão?
Rachel gargalhou, logo dissolvendo o pânico que havia se instaurado no meu estômago. Quando nos sentamos para jogar, precisei resistir à vontade de revirar os olhos para os melodramas de Claire. Agora,
nem tanto.
A peça fez um zigue-zague no tabuleiro, interrompendo a gargalhada.
R.
Ficamos em silêncio. Nossos olhos não saíram do tabuleiro conforme a peça voltava para o início.
Para o A.
E então parou.
Esperamos até que a peça apontasse para a próxima letra, mas ela
permaneceu parada. Depois de três minutos, Rachel e Claire tiraram as
mãos. Senti que as duas me observavam.
— Ela quer perguntar algo a você — falou Rachel baixinho.
— Se com “ela” você quer dizer Claire, e não a tábua, tenho certeza de que sim. — Fiquei de pé, trêmula e enjoada. Para mim aquela
brincadeira já tinha dado.
— Eu não empurrei — falou Claire, com os olhos arregalados
enquanto olhava de Rachel para mim.
— Jura de pés juntos? — perguntei, com tom sarcástico.
— Por que não? — rebateu Claire, maliciosa. Ela se levantou e se
aproximou de mim. Até demais. Os olhos verdes pareciam perigosos.
— Não empurrei — falou de novo. — A tábua quer que você jogue.
Rachel segurou minha mão e deu um impulso para se levantar.
Então olhou diretamente para Claire.
— Eu acredito em você — disse ela —, mas vamos fazer outra
coisa?
— Tipo o quê? — A voz de Claire era inexpressiva, e a encarei de
volta sem piscar. Lá vamos nós.
— Podemos assistir A bruxa de Blair. — Era o preferido de Claire,
lógico. — Que tal? — A voz de Rachel soava hesitante, mas estava firme.
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Tirei os olhos de Claire e concordei, conseguindo abrir um sorriso. Claire fez o mesmo. Rachel relaxou, mas eu não. Por ela, no entanto,
tentei engolir a raiva e o descontentamento conforme nos ajeitávamos
para assistir ao filme. Rachel colocou o DVD e apagou as velas.
Seis meses depois, as duas estavam mortas.
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