Cartas de suco de limão
e
decepções fundamentais

Em uma manhã ensolarada de setembro, quando a maior parte das
crianças estava na escola entrando em pânico com as frações e os pontos
decimais, um garoto chamado Reynie Muldoon caminhava por uma estrada poeirenta. Era um menino de aparência normal (com cabelo e olhos
castanhos normais, pernas de comprimento normal, nariz a uma distância
normal das orelhas e assim por diante) e estava totalmente sozinho. Além de
um falcão que voava lá no alto, por sobre a estrada, e de várias andorinhas
que não se destacavam muito nos campos de ambos os lados do caminho,
era a única criatura viva presente.
Para um observador, Reynie poderia muito bem parecer perdido e longe
de casa, e de fato esse observador estaria meio certo. Pelo menos Reynie
achava divertido pensar assim, pois tinha acabado de determinar que sua
situação presente poderia ser inteiramente descrita em termos de “meios”:
estava a meio dia de carro dos subúrbios de Stonetown, onde morava; a
meio quilômetro da cidadezinha mais próxima; e, de acordo com o homem
que tinha lhe dado informações, ainda tinha meio quilômetro a percorrer
antes de chegar a seu destino. O mais importante, no entanto, era que fazia
meio ano que não via seus três amigos mais próximos.
Reynie apertou os olhos contra o sol. A estrada de terra batida logo
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subia por uma colina íngreme, bem como o homem da cidade tinha dito.
Depois da colina, deveria encontrar o sítio. E, nesse sítio, iria encontrar
Kate Wetherall.
Reynie caminhou mais rápido, levantando poeira com os sapatos. Só de
pensar que veria Kate a qualquer minuto! E Sticky Washington (ele chegaria
à noite)! E, no dia seguinte, todos iriam a Stonetown para encontrar... bom,
para encontrar Constance Contraire, mas tudo bem em relação a isso também. Até a ideia de escutar Constance insultando-o com versinhos rimados
deixava Reynie feliz. Ela podia até ser uma geniazinha ousada ainda em
estado bruto, mas era uma das poucas pessoas no mundo que Reynie podia
considerar amiga de verdade. Constance, Kate e Sticky eram como uma
família para ele. Não fazia diferença o fato de os ter conhecido há apenas
um ano. A amizade tinha se formado sob circunstâncias extraordinárias.
Reynie começou a correr.
Alguns minutos depois, estava parado no alto da colina com as mãos
apoiadas nos joelhos, arfando feito um cachorrinho, combalido pelo entusiasmo. Precisou rir de si mesmo. Afinal de contas, não era como Kate,
provavelmente capaz de correr desde a cidade sem nem suar. (Aliás, ela
certamente poderia ter feito o percurso plantando bananeiras.) Os dons
de Reynie não eram do tipo físico (era normal nesse aspecto também), e
aproveitou para enxugar a testa e retomar o fôlego enquanto examinava o
sítio que se espalhava a sua frente.
Então era ali que Kate morava: uma casa de sítio modesta e celeiro,
ambos recém-pintados, com um caminhão velho no pátio; um galinheiro
branco minúsculo; um cercado com ovelhas e cabras andando de um lado
para o outro; e, atrás deste, uma extensão de pastos verdejantes. Na frente
das construções havia um pomar, com algumas árvores salpicadas de maçãs
vermelhas rechonchudas, apesar de a maior parte das frutas ser mirrada
e pouco vistosa. Kate tinha dito em uma de suas cartas que o sítio ainda
precisava de muito trabalho. E isso era praticamente tudo que tinha revelado. As cartas nunca eram o que se poderia chamar extensas, apesar de
serem sempre animadas. Aliás, animadas demais: às vezes faziam Reynie
pensar que era o único a sentir falta dos amigos.
Bem quando Reynie começou a descer a colina, um sino tocou entre as
construções do sítio. Passou os olhos pela área, cheio de esperança de ver
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Kate, mas só enxergou as cabras e as ovelhas que enchiam o cercado, provavelmente aberto para que os animais pudessem sair para pastar. Reynie
parou de supetão, surpreso. Podia jurar que a última cabra que saiu do
curral deu meia-volta e empurrou o portão para fechá-lo.
Reynie franziu a testa. Aquela cabra cuidadosa não era a primeira coisa fora do comum que via naquela manhã. Se lembrou de um outro fato:
algo curioso a que, no meio da animação, não tinha dado muita atenção
até então. Reynie cobriu os olhos com a mão e examinou o céu. Ali, voando em círculos, bem baixo sobre sua cabeça, estava o falcão em que ele
tinha reparado antes. Só conseguia vislumbrar algumas marcas na cabeça
do pássaro, que se assemelhavam a um boné e a longas costeletas pretos.
Reynie não achava que sabia muito sobre pássaros (apesar de, na verdade,
saber mais do que a maioria das pessoas), mas tinha certeza de que aquele
era um falcão-peregrino e, nesta região, nesta época do ano, eram de fato
muito raros.
Reynie sorriu e correu encosta abaixo até o sítio. Algo estranho estava
acontecendo, e estava ansioso para descobrir o que era.
O celeiro estava mais próximo do que a casa, de modo que Reynie foi
até ele e enfiou a cabeça pelas portas abertas, para o caso de Kate estar ali.
Demorou um instante para seus olhos se acostumarem com a escuridão do
celeiro, mas depois de se ajustarem, não poderiam ter captado uma visão
mais adorável.
Lá estava aquele rabo de cavalo loiro tão conhecido, aqueles ombros
largos, aquele balde vermelho cor de cano de bombeiro. Tinha encontrado
Kate, sem dúvida nenhuma. Estava de costas para ele, com as mãos na
cintura, olhando fixo para a parede do outro lado. Reynie pensou em dar
um susto nela, mas logo mudou de ideia. Provavelmente não seria nada
bom dar um susto em Kate. E, de todo modo, ele não queria incomodá-la.
Ela continuava olhando fixo para frente, parecia totalmente concentrada.
Reynie, que não estava enxergando nada na parede do celeiro, desconfiou
de que ela estivesse absorta em algo dentro de si. Talvez estivesse contemplando alguma nova ferramenta útil para carregar no balde.
De repente, Kate se dobrou ao meio e começou a tossir. Depois, a cuspir.
Finalmente, começou a fazer barulhos horríveis, como se estivesse vomitando. Será que tinha se engasgado? Reynie estava prestes a sair correndo para
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ajudá-la quando Kate soltou um berro de frustração e bateu o pé no chão.
— De novo, não! — resmungou ela, endireitando o corpo. Então se virou
e viu Reynie observando-a da entrada do celeiro.
— Não faço a menor ideia do que aconteceu — disse Reynie —, mas
tenho a sensação de que vou achar engraçado.
— Reynie!
Kate saiu correndo na direção dele com os olhos bem azuis brilhando
de alegria. Reynie abriu os braços e se arrependeu no mesmo instante. O
cumprimento de Kate, sempre na máxima potência, era mais um arremesso
de bola de futebol do que um abraço, e os dois caíram com tudo no chão;
Reynie ficou totalmente sem fôlego.
— Você acabou de chegar? — perguntou Kate, toda animada, e se
ajoelhou. — Onde estão a Srta. Perumal e a mãe dela? E por que você
demorou tanto? Devia ter chegado ontem. Eu conferi a carta duas vezes,
só para ter certeza.
Reynie, com aquela sensação de pânico que sempre acompanha a sensação de estar sem fôlego, procurava, mesmo assim, sorrir (ou melhor, fazer
uma expressão diferente da de um peixe fora d’água), mas ele só conseguia
mover os lábios sem emitir nenhum som.
— Nossa, Reynie, você ficou sem palavras! — disse Kate, dando risada.
Ela o ajudou a se levantar e começou a tirar a poeira das roupas dele com
tapas certeiros e doloridos. — Eu sei, também estou animada. E não só por
causa da grande surpresa do Sr. Benedict. Estou emocionada só de ver vocês,
garotos, mais uma vez! Você nem faz ideia de como eu fiquei decepcionada
ontem, quando você não apareceu.
Quando recuperou o fôlego, Reynie se deslocou para fora do alcance
dos tapas de Kate e disse:
— Você não é a única. O nosso carro quebrou e teve que ser guinchado
para a cidade. Passamos a noite no hotel.
— No hotel da cidade? — perguntou Kate. — Ah, se nós soubéssemos!
Poderíamos ter ido buscar vocês com o caminhão.
— Desculpe, eu teria ligado, mas como você não tem telefone...
Kate resmungou:
— Travez e suas regras!... Você sabe que eu o amo, mas, sinceramente,
ele insiste em certas coisas...
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— Mas, bom — disse Reynie, dando risada —, não aguentei esperar
até que o carro fosse consertado, então recebi a permissão de Amma —
“Amma” era como Reynie chamava a Srta. Perumal, sua antiga tutora, que
o tinha adotado havia pouco tempo —, o mecânico me deu indicações e
aqui estou eu. Amma e Pati vão vir assim que o carro voltar a funcionar.
Kate pegou o braço de Reynie com o rosto marcado de preocupação
(uma expressão nada comum nela, pouco acostumada a se preocupar).
— O carro é grande o suficiente para nós três irmos juntos? Quer dizer,
com a Srta. Perumal, a mãe dela e toda a bagagem? Os pais de Sticky também vêm, sabe, e o carro deles é minúsculo. Não posso imaginar algum de
nós passando seis horas longe dos outros... Não depois de termos passado
seis meses separados!
— Nós alugamos uma perua. Vai ter espaço de sobra. Mas, escute
— disse Reynie, erguendo a mão para fazer Kate ficar quieta, porque já
tinha começado a falar mais uma vez — antes de nos afastarmos demais
do assunto, você pode me contar o que estava fazendo agora há pouco? A
última vez que escutei um som assim foi quando o gato do orfanato cuspiu
uma bola de pelo.
— Ah, aquilo? — disse Kate e deu de ombros. — Estou treinando para
regurgitar coisas, mas é muito mais difícil do que você pode imaginar. —
Ao ver a expressão horrorizada de Reynie, ela foi logo explicando. — É
um antigo truque de ilusionista. Houdini e todos aqueles caras conseguiam
fazer. Eles engoliam uma chave, ou algo assim, e depois usavam os músculos
da garganta para expelí-la. Você tem que treinar com um fio amarrado ao
objeto que engoliu, para ajudar. Eu fiz isso no começo, mas depois fiquei
achando que podia conseguir sem a linha. Por enquanto não tive sorte.
— Então eu estava certo — concluiu Reynie. — É mesmo engraçado.
Mas não é perigoso?
Kate apertou os lábios para pensar. Evidentemente, aquilo nunca tinha
lhe ocorrido. Ela não era uma pessoa que se preocupava muito com o perigo.
— Imagino que não deve ser a coisa mais segura do mundo — admitiu
ela, com uma expressão séria. — É melhor você não tentar.
Reynie deu risada (porque nada seria capaz de induzi-lo a fazer algo
assim, jamais), depois assumiu uma expressão igualmente séria e disse:
— Tudo bem, Kate, eu prometo nunca engolir... Bom, o que foi mesmo
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que você engoliu, aliás?
Kate revirou os olhos e desprezou a pergunta.
— Não quero falar sobre o assunto.
— E o que vai acontecer com essa coisa agora? — insistiu Reynie, mais
uma vez horrorizado. — Quer dizer, já que você não conseguiu...?
— Não quero falar sobre isso — disse Kate com firmeza.
Mas, de todo modo, eles tinham várias outras coisas sobre o que conversar. Além de Kate querer mostrar todo o sítio para Reynie, estava louca
para saber o que o amigo achava da grande surpresa que o Sr. Benedict
tinha planejado. Exatamente um ano tinha se passado desde que ele tinha
recrutado os quatro para uma missão urgente (uma missão que apenas as
crianças mais notáveis seriam capazes de cumprir) e agora, no aniversário
do primeiro encontro, tinha providenciado uma reunião na casa dele, em
Stonetown. Em uma de suas cartas, explicava: “Aqui vocês vão ser recebidos
por uma surpresa que, espero, vai agradar a todos; é uma surpresa que, ao
mesmo tempo que expressa minha gratidão de maneira inadequada, sem
mencionar meu enorme e duradouro carinho por vocês, ainda assim me
parece apropriadamente...”, e prosseguia assim por um tempo, estendendo-se
a respeito de seu apreço pelas qualidades únicas das crianças e sobre como
estava ansioso para voltar a vê-las. Kate tinha lido a carta bem rapidinho
e colocado de lado. Reynie a tinha lido várias vezes e decorado o texto.
— Você decorou aquela coisa inteira? — perguntou Kate, ao conduzir
Reynie por uma escada para lhe mostrar o palheiro. — Você está começando
a ficar parecido com Sticky.
— Sticky só precisaria ler uma vez — disse Reynie, e era perfeitamente verdade, apesar de ter mencionado o amigo principalmente para tirar
a atenção de si. O fato de ele ter memorizado todas as cartas que tinha
recebido nos últimos seis meses (não só do Sr. Benedict, mas também os
bilhetes alegres que Kate tinha enviado, os relatórios levemente tediosos,
mas rigorosamente detalhados de Sticky e até a poesia esquisita que Constance tinha mandado junto com qualquer botão, fiapo ou pedaço curioso
de papel que ela havia encontrado na busca por um selo). Reynie se sentia
um pouco mais do que acanhado com a maneira como tinha se apegado
a cada palavra dos outros, sendo que nenhum deles jamais disse qualquer
14
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coisa sobre ter sentido saudade.
— Falando de Sticky — disse Kate e ergueu Reynie pelo alçapão para
entrar no sótão —, você tem recebido notícias dele? Ele diz que vocês dois
escrevem com mais frequência do que eu. Diz que você realmente se dá ao
trabalho de responder às perguntas dele, diferentemente de alguns amigos
que conhece. Acho que ele não compreende muito bem a minha situação.
Pronto, aqui estamos.
Reynie olhou ao redor. O palheiro se parecia com todos os outros que
tinha visto (apesar de admitir que só tinha visto lugares assim em fotos e
filmes), mas Kate parecia imensamente orgulhosa, de modo que ele assentiu
com ar de aprovação antes de dizer:
— O que Sticky não entende? Quero dizer, a respeito da sua situação.
— Bom, para começar — disse ela, abrindo a porta externa do sótão,
que tinha vista para o cercado de animais —, eu ando ocupadíssima; tenho
de ir para a escola e tentar fazer com que o sítio volte a funcionar. Travez
vive fora, em alguma missão, sabe, e eu preciso ajudar.
Disso Reynie sabia. Travez era o pai de Kate. Era também agente secreto.
Mas nenhum desses fatos era conhecido até recentemente... Nem mesmo
por Kate. A menina era praticamente bebê quando Travez foi capturado
em uma missão, perdeu a memória e não conseguiu voltar. Como a mãe
dela estava morta e o pai a tinha abandonado (ou pelo menos era nisso que
todo mundo acreditava), Kate tinha sido mandada para um orfanato, que
acabou abandonando para se juntar ao circo. Travez, por sua vez, tinha
fugido de seus captores e ido trabalhar para o Sr. Benedict. Foi só quando
o Sr. Benedict os reuniu, há exatamente um ano, a se completar neste mês,
que Kate e Travez descobriram a verdade.
— O sítio realmente caiu aos pedaços ao longo dos anos — continuou
Kate. — Tem trabalho o bastante para me deixar ocupada o dia inteiro.
Não que eu me importe em trabalhar, claro. O que eu acho mais difícil é
ficar sentada tempo o suficiente para escrever uma boa carta. Sticky devia
saber disso, não é mesmo?
— Provavelmente devia — reconheceu Reynie. Ele foi até a porta, onde
Kate tirava algo do balde (ele reparou que o balde agora tinha uma tampa
com dobradiça) e colocava entre os lábios. Era algum tipo de apito. Ela
enfiou a mão no balde mais uma vez.
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— Mas o verdadeiro problema em escrever cartas — prosseguiu Kate,
falando sem tirar o apito da boca e enfiando uma luva de couro grosso na
mão — é que o governo lê toda a minha correspondência. Sou filha de um
agente de alto escalão, sabe como é. Eles precisam ter certeza de que eu
não vou revelar nenhum segredo. Já é bem ruim que os fatos sobre a nossa
missão foram abafados... Nós tínhamos todo o direito de ficar famosos
pelo que fizemos, e eu nem posso enviar cartas particulares para os meus
melhores amigos? Isso é uma afronta!
Como que para demonstrar sua revolta, Kate inflou as bochechas e
soprou o apito com toda a força, fazendo-o soltar um sibilo fino, parecido
com o de uma chaleira.
— Isso aí serve para o que eu estou pensando? — perguntou Reynie.
— Provavelmente — respondeu Kate. — Afinal, você costuma estar
certo a respeito de tudo. Mas, sinceramente, você não acha injusto Sticky
me culpar porque eu escrevo tão pouco?
Reynie resolveu falar o que pensava.
— Eu preciso confessar que me senti mais ou menos da mesma maneira, e não só em relação às suas cartas, mas em relação às de todo mundo.
Ninguém nunca falou muito sobre... sobre... Bom, eu estava começando a
pensar que eu era o único que, sabe como é, que...
Kate olhou para ele de soslaio.
— Reynard Muldoon! Eu nunca pensaria que você, justo você... — Ela
sacudiu a cabeça. — Nem todo mundo tem o seu dom para expressar as
coisas, Reynie. Você não faz ideia de quanta saudade eu senti de todos
vocês. Eu tenho saudade até de Constance, caramba!
Reynie sorriu. Tinha sido bem como ele esperava que fosse. Só fazia
cinco minutos que estava lá e já se sentia cem vezes melhor.
— Ah, aqui está ela! — disse Kate e estendeu o braço. Um instante depois, o ar na frente deles irrompeu em um borrão de garras e asas. Reynie
pulou para trás. O falcão tinha se acomodado na luva de couro grossa de
Kate, que se estendia muito além do pulso e agora virava a cabeça de um
lado para o outro, observando os dois. — Reynie, esta aqui é a Maje.
— Maje?
— É a abreviação de Majestade. Na verdade, o nome inteiro dela é Sua
Majestade a Rainha. Porque, sabe como é, ela é a rainha dos pássaros.
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— Sei — disse Reynie. — Naturalmente. Rainha dos pássaros.
— Não olhe para mim desse jeito! É um nome excelente, independentemente de você gostar ou não. Não é um nome excelente, Maje? — Kate
deu para o falcão uma tira de carne que pegou em uma bolsinha fechada
dentro do balde. Ela pediu a Reynie que acariciasse as penas do pássaro
(Reynie atendeu, nervoso). — Travez me deu de presente de aniversário...
Só precisei de uma dúzia de indiretas e passar um mês implorando... E eu
a estou treinando. Ela é muito inteligente. — Kate baixou a voz, como se
Maje, que já estava a cem metros de distância, pudesse escutar. — E isso,
cá entre nós, é bem difícil no caso de uma ave de rapina. Claro que eu
nunca diria isso a ela.
Reynie observou o falcão sobrevoar o sítio. Era mesmo típico de Kate
Wetherall mostrar uma coisa tão dramática e então agir como se você não
devesse se surpreender.
— Eu achei que era preciso de licença oficial para ter um falcão — disse
ele. — E passar por anos de treinamento especial.
— Ah, precisa sim — disse Kate e voltou a guardar a luva de couro no
balde. — Eu fiz isso tudo quando estava no circo. Um dos treinadores de
animais era falcoeiro e permitiu que eu fosse sua aprendiz. Aquele cara me
ensinou todo tipo de coisa... Mas podemos conversar sobre isso depois —
disse ela e terminou o assunto com um aceno impaciente. — Você ia me
falar sobre Sticky. Teve notícias dele ultimamente?
Reynie tirou um monte de papel dobrado do bolso.
— Na verdade, me mandou isto há alguns dias. É um relato da nossa
missão... para a posteridade, ele diz, partindo do princípio de que a missão
um dia vai deixar de ser sigilosa. Disse que eu podia mostrar para você.
Quer a sua opinião.
— Está dizendo que ele escreveu tudo que aconteceu? Como se fosse
uma história?
— Bom... algo assim. — Reynie desdobrou os papéis e entregou-os a
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Kate, que se acomodou imediatamente no feno para ler. Eram cinco folhas
cobertas frente e verso com letras de forma minúsculas e apertadas, e só o
título já era quase tão longo quanto uma das cartas inteiras de Kate. Dizia
o seguinte:

A derrota da terrível máquina de lavagem cerebral chamada Sussurrador
pela Misteriosa Sociedade Benedict (junto com seu inventor, Ledroptha
Curtain, que se revelou ser o irmão gêmeo idêntico — que estava desaparecido havia muito tempo — do Sr. Nicholas Benedict, que dá nome
à sociedade): Um relato pessoal
— Caramba! — disse Kate.
— O título?
Kate assentiu e continuou a ler:

No caso de você, leitor, não estar a par do plano fracassado do Sr.
Curtain de se tornar um poderoso governante mundial com a ajuda de
seu alterador de mentes Sussurrador, este relato vai informá-lo a respeito.
O relato começa com a formação da Misteriosa Sociedade Benedict.
Por meio de uma série de testes, foi determinado que George “Sticky”
Washington (o autor deste relato), Reynard Muldoon (cujo nome
completo agora é Reynard Muldoon Perumal, já que foi adotado),
Kate Wetherall e Constance Contraire tinham habilidades suficientes
para entrar na Academia-Ouro da Vivência Vocacional (cuja sigla é
AOVIVO) e atuar como agentes secretos para o Sr. Benedict. No
instituto supracitado, essas crianças descobriram muitas coisas preocupantes. Então elas danificaram o Sussurrador, apesar de o Sr. Curtain
e seus assistentes mais próximos (seus Executivos, como eram chamados)
infelizmente terem fugido à captura. Mas vejo que já cheguei ao fim.
Permita-me voltar no tempo e apresentar uma introdução adequada
para o desenrolar dos acontecimentos...
O relato prosseguia assim, desviando-se para trás e para os lados e
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dando voltas e mais voltas enquanto Sticky se esforçava para produzir um
resumo exato das aventuras vividas. Um parágrafo inteiro, por exemplo,
era dedicado à origem da palavra “apavorado”; outro, à curiosa sensação
de isolamento que pode ocorrer em uma ilha (diferentemente de uma península); e mais um ainda para considerar os castigos cruéis nas escolas.
Quando Kate chegou à segunda página, os ombros estavam caídos. Com
um suspiro, foi até a última página e leu a frase final: “E este é o fim do
relato”. Ela ergueu os olhos para Reynie.
— Será que... hum, ele é inteiro assim?
— Acredito que sim.
— Mas como é que ele conseguiu transformar o acontecimento mais
emocionante, mais perigoso, mais importante da vida dele... da vida de
qualquer pessoa... em algo tão... tão...
— Tão tedioso? — sugeriu Reynie.
Kate se jogou no feno e começou a dar risada.
— Ah, não aguento mais esperar para vê-lo!
— Não o critique muito. Pode estar começando a colocar a cabeça para
fora da toca, mas ainda é sensível, sabe como é.
— Pode deixar que vou dar um abraço nele antes de começar a fazer
— disse Kate.
Reynie se encolheu. O abraço de Kate provavelmente iria machucar
Sticky muito mais do que seus gracejos.
— Bom, chega de ficar sem fazer nada — disse Kate, depois de passar
mais ou menos três segundos em completa inatividade. Ela se levantou de
um salto. — Você não vai dizer nada a respeito do meu balde?
— Era o que eu ia fazer — disse Reynie. — Eu vi que você fez algumas
modificações.
Kate se apressou para mostrar a ele. A tampa nova e inteligente abria
com facilidade, mas fechava de maneira segura, o que impedia que as coisas
dela caíssem, como tinha acontecido algumas vezes no passado. Além do
mais, dentro do balde, Kate tinha colocado várias bolsinhas que fechavam
com botões de pressão, amarras e zíperes, de modo que cada coisa podia ser
guardada em um lugar específico. A corda dela estava enrolada no fundo
como sempre, ajeitada entre as bolsinhas.
— Impressionante — disse Reynie, examinando a presilha escondida
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que fazia a tampa abrir.
Kate ficou radiante.
— Travez desenhou a tampa. Ele observou que um cinto de utilidades
seria menos volumoso do que um balde, mas eu lembrei a ele que não dá
para subir em um cinto de utilidades para alcançar as coisas...
— Nem encher de água e jogar em cima dos seus perseguidores —
acrescentou Reynie, ao se lembrar de que Kate tinha feito exatamente isso
para fugir de Jackson e de Jillson, os Executivos mais abrutalhados do Sr.
Curtain, que tinham ameaçado as crianças no Instituto.
— Exatamente! E Travez viu que eu tinha razão, então ele se ofereceu
para me ajudar a aprimorar o balde em vez de substituí-lo. Olhe — disse
ela, subindo na tampa fechada. — Não preciso mais esvaziar e virar de
cabeça para baixo. Economiza tempo, sabe como é.
Era difícil imaginar Kate fazendo algo com mais rapidez do que já fazia,
mas Reynie reconheceu o avanço.
— E o que você guarda dentro dele agora? Quer dizer, além de petiscos
e apitos para falcão.
Bolsinha por bolsinha, Kate mostrou a Reynie o conteúdo do balde.
Por sorte. Travez tinha recuperado algumas das coisas que ela tinha sido
obrigada a deixar para trás no Instituto: a luneta de espionagem (que ela
disfarçava de caleidoscópio), o canivete, o ímã de ferradura e a lanterna...
E ela também tinha substituído alguns dos itens que tinham se perdido ou
estragado, como o estilingue e as bolinhas de gude, o carretel de linha de
pesca transparente, a cola de extra forte e a caneta-lanterna. Além disso,
ela tinha adicionado recentemente um pincel do tamanho de um lápis e
uma garrafinha de suco de limão.
— Eu tive de esperar para contar a você pessoalmente — disse Kate,
com um ar maroto. — Você conhece o truque do suco de limão, certo?
A partir de agora, eu vou pincelar recados secretos nas minhas cartas, e
aqueles xeretas do governo não vão poder ver. Só é preciso colocar o papel
em cima de uma vela e as palavras aparecem.
Reynie deu risada. Ele conhecia o truque do suco de limão, mas nunca
tinha tido oportunidade de usar.
— O que tem na última bolsinha? — perguntou ele, apontando para a
única que continuava fechada.
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— Ah, só isto aqui — respondeu Kate, de maneira um pouco temerosa,
e tirou um chaveiro com pelo menos duas dúzias de chaves de tudo quanto
é tamanho e tipo.
— Chaves de casa. Chaves do caminhão. Chaves do cadeado do celeiro,
de todos os portões e armários e barracões, de tudo que você puder imaginar. — Ela suspirou e voltou a guardar as chaves na bolsinha.
— Qual é o problema? — perguntou Reynie.
— Nada, nadinha — respondeu Kate. — Nada de importante, pelo menos... E acho que o problema é este. Eu adoro o sítio, sabe, e fico feliz por
estar aqui. É só que, às vezes, parece meio chato. Depois de todas as coisas
emocionantes por que passamos, as coisas importantes que realizamos...
Bom, de lá para cá tudo parece meio normal. Nós éramos agentes secretos,
Reynie! — Antes mesmo de terminar de proferir as palavras, os olhos de
Kate se acenderam de um jeito conhecido para Reynie. Então ela deu risada
de si mesma. — É meio difícil ficar animada com o fato de ter a chave do
porão dos tubérculos. É só isso.
— Bom, você não está sozinha — disse Reynie. — Desde que a Srta.
Perumal me adotou, as coisas têm sido ótimas, mas eu ainda me sinto irrequieto o tempo todo... Como se eu devesse estar fazendo alguma coisa
urgente que não sei o que é.
— É mesmo? — perguntou Kate e, por um instante, os dois amigos
ficaram se olhando em silêncio. Era um olhar que transmitia tudo que
compartilhavam: os perigos, as dificuldades e os triunfos de sua missão,
é claro, mas também a certeza de que compreendiam coisas a respeito
do mundo que ninguém mais entendia e das quais nunca podiam falar, a
não ser entre si; e isso era solitário quando estavam sozinhos e eletrizante
quando estavam juntos.
— Acho que é só um desânimo normal — completou Kate.
Ela caminhou até o canto do palheiro.
— Mas, bom, não é assim tão ruim. E eu faço o que posso para que as
coisas sejam interessantes.
Ao dizer isso, ela deu um pulo alto e puxou uma corda que estava pendurado na viga acima. Uma porta de alçapão se abriu embaixo e, com um
aceno brincalhão, Kate caiu pelo buraco e desapareceu. Reynie escutou
quando ela pousou com um baque no piso de terra batida lá embaixo.
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— Venha! — chamou ela. — Vamos colher algumas maçãs.
Reynie sacudiu a cabeça e preferiu descer pela escada. Kate realmente
fazia com que as coisas fossem interessantes, afinal de contas, não adiantava
nada ficar sonhando com aventuras que já tinham acontecido. De qualquer
forma, Reynie devia se sentir grato (ele era grato) pelo fato de que estar com
seus amigos já não significava estar em perigo. Afinal, quem precisava de
perigo? Reynie não, com toda a certeza!
Mas, independentemente de Reynie precisar disso ou não, e apesar de
ele não ter como prever, era quase certeza de que o perigo estava à espera
dele e de seus amigos.
E não ia esperar muito.
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