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Não foi muito diferente de um circo, e chegou à cidade 

praticamente do mesmo jeito. Só que, em vez de carregarem 

elefantes e girafas, vieram com câmeras e microfones. No lu-

gar de palhaços, jaulas e corda bamba, trouxeram assistentes 

de produção, trailers e metros e mais metros de cabos bem 

grossos.

Teve um quê de mágica na maneira como apareceram, 

surgidos do nada, montando tudo tão depressa, que mes-

mo quem já estava esperando pela coisa toda acabou sendo 

pego de surpresa. E, à medida que o povo de Henley foi se 

aglomerando para assistir, até mesmo os integrantes mais 

metidos da equipe de fi lmagem não tiveram como evitar 

o ligeiro arrepio de expectativa, a corrente elétrica que pa-

recia tomar conta da cidade. Eles estavam acostumados a 

trabalhar em locações como Nova York ou Los Angeles, 

onde os nativos preferiam manter distância e fi car res-

mungando sobre os engarrafamentos enormes e pelo su-

miço das vagas de estacionamento, balançando a cabeça 

para os holofotes que extinguiam a escuridão. Em alguns 

lugares no mundo, um set de fi lmagens não passa de uma 
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aporrinhação, um transtorno que chega para interromper 

a vida real.

Mas Henley, no Maine, não é um desses lugares.

Como era junho, em pleno verão, a multidão que se aglo-

merava para olhar enquanto o pessoal descarregava os cami-

nhões era bem numerosa. A população local costumava ser 

tão fl utuante quanto o ritmo das marés. Ao longo de todo 

o inverno, os moradores permanentes perambulavam pelas 

lojas vazias, tentando fi car sempre bem juntinhos uns dos 

outros para se protegerem da friagem trazida pelo mar. Mas, 

assim que o verão dava as caras, o número de habitantes 

quadruplicava ou quintuplicava na mesma hora, com multi-

dões de turistas voltando a lotar as lojinhas de suvenires, as 

casas de veraneio e as pousadas ao longo da praia. Henley 

era como um urso gigante, que passava os longos invernos 

hibernando para então despertar de volta à vida sempre na 

mesma época, todos os anos.

A cidade inteira aguardava ansiosamente pelo feriado do 

Memorial Day, quando a virada ofi cial da estação inaugura-

va os três meses de invasão ininterrupta de velejadores, pes-

cadores, casais em lua de mel e veranistas. Mas Ellie O’Neill 

sempre detestara a alta temporada, e agora, enquanto tenta-

va abrir caminho através da massa compacta de pessoas que 

atravancavam a praça principal, ela se lembrava do motivo 

de seu ódio. Fora do verão, a cidade era toda dela. Naquele 

dia escaldante do início de junho, entretanto, Henley per-

tencia aos forasteiros outra vez.

E aquele verão prometia ser ainda pior que os outros.

Porque naquele verão haveria as fi lmagens na região.

Algumas gaivotas cruzaram o céu, e uma sineta a bordo 

de algum barco longínquo começou a tocar. Ellie apressou 
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o passo para se afastar dos turistas boquiabertos e dos trai-

lers enfi leirados ao longo da avenida do porto, tal como um 

acampamento cigano. Havia um gosto travoso de sal no ar, 

e o cheiro de peixe frito já começava a emanar do Lobster 

Pot, o restaurante mais antigo de Henley. O dono do lugar, 

Joe Gabrielle, observava o burburinho apoiado no vão da 

porta, os olhos treinados na agitação na rua.

—  Movimentado à beça, hein? — comentou ele, e Ellie 

parou para acompanhar o olhar de Joe. Enquanto os dois ob-

servavam, uma limusine preta deslizou até a entrada da tenda 

principal do set, seguida por uma van e duas motocicletas. — 

E agora os fotógrafos virão também — murmurou Joe.

Ellie não conseguiu evitar franzir a testa enquanto ob-

servava a explosão de fl ashes que acompanhavam a porta da 

limusine se abrindo.

Joe suspirou.

—  Só espero que esse pessoal goste muito de lagosta.

—  E de sorvete também — acrescentou Ellie.

—  É isso aí — concordou ele, meneando a cabeça para 

a camisa azul com o nome bordado no bolso que ela estava 

usando. — E de sorvete também.

Quando chegou à entrada da lojinha amarela com toldo 

verde e letreiro desbotado onde se lia sprinkles, Ellie já 

estava dez minutos atrasada. Mas não havia motivo para se 

preocupar; a única pessoa lá dentro era Quinn — a melhor 

amiga e pior funcionária que alguém poderia ter —, debru-

çada no balcão de sorvetes, folheando uma revista.

—  Dá pra acreditar que nós vamos passar o dia presas 

aqui dentro, justamente hoje? — perguntou ela assim que 

Ellie entrou, fazendo balançar a sineta que fi cava acima da 

porta.
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O interior da loja era todo colorido, cheirava a calda de 

açúcar e, como sempre, tinha algo que remetia Ellie ao pas-

sado, removendo os anos da sua vida um a um, como se fos-

sem as camadas de uma cebola. Tinha apenas 4 anos quando 

se mudara para Henley com a mãe, e depois da longa viagem 

pela estrada desde Washington — com o carro pesado por 

causa das tralhas que as duas estavam carregando, e silen-

cioso por causa de todas coisas que estavam abandonando 

—, elas fi zeram uma parada na cidade para descobrir o me-

lhor caminho até a casinha de veraneio que tinham alugado. 

A  mãe, apressada, estava ansiosa para pôr um ponto fi nal na 

jornada iniciada bem antes das últimas dez horas dirigindo. 

Mas Ellie passou direto pela porta da loja para colar o nariz 

salpicado de sardas no vidro abaulado do balcão. Assim, sua 

primeira lembrança dessa nova vida sempre seriam os la-

drilhos pretos e brancos do piso, o ar frio no rosto e o sabor 

doce do sorbet de laranja.

Agora ela se abaixava para passar por baixo do balcão e 

pegar um avental pendurado no gancho da parede.

—  Acredite, você não ia querer estar lá fora — falou para 

Quinn. — Aquilo está uma loucura.

—  Mas é claro que está — respondeu a outra, saindo de 

onde estava para içar o corpo e sentar-se no balcão ao lado 

da caixa registradora, os pés balançando no ar. Quinn sem-

pre fora miudinha, desde quando ambas eram mais novas, o 

que fazia Ellie sentir-se uma giganta, muito alta e desajeita-

da, chamando atenção demais com os cabelos ruivos. Eram 

“Catatau e Zé Colmeia”, como a mãe costumava chamar as 

duas, e Ellie achava muito injusto ter herdado apenas aquela 

altura ridícula de seu pai — principalmente considerando 
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que a única coisa que mais queria na vida era não se destacar 

na multidão.

—  Acho que jamais aconteceu nada de tão importante 

assim nessa cidade. — dizia Quinn, os olhos brilhantes. — 

É como aquelas coisas que a gente vê nos fi lmes, se não 

fosse literalmente um fi lme mesmo. — Ela voltou a pegar 

a revista que estava lendo e a ergueu para me mostrar. — 

E não é qualquer fi lminho alternativo, não, tem astros de 

verdade envolvidos na produção. Olivia Brooks e Graham 

Larkin. Graham Larkin. Passando um mês inteiro bem aqui.

Ellie semicerrou os olhos para enxergar a foto que 

Quinn lhe sacudia, a imagem de um rosto que ela já vira 

milhares de outras vezes: um sujeito de cabelos escuros e 

óculos mais escuros ainda, de testa franzida enquanto aco-

tovelava um bando de fotógrafos para abrir caminho. Mes-

mo sabendo que ele tinha mais ou menos a idade das duas, 

algo o fazia parecer mais velho. Ellie tentou visualizá-lo 

ali em Henley, escapando dos paparazzi, distribuindo au-

tógrafos, batendo papo com sua linda colega de cena nos 

intervalos das fi lmagens, mas não conseguiu fazer sua ima-

ginação cooperar.

—  Todo mundo acha que ele e Olivia estão juntos, ou que 

é só questão de tempo até isso acontecer — falou Quinn. 

— Mas quem sabe? Vai ver o cara gosta mais de garotas do 

interior. Será que ele vai aparecer na sorveteria algum dia 

desses?

—  Só existem doze lojas na cidade inteira — respondeu 

Ellie. — Então, estatisticamente, as chances provavelmente 

estão a seu favor.

Quinn fi cou olhando enquanto Ellie começava a enxa-

guar as conchas de sorvete na pia.
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—  Como você consegue fi car assim tão inabalável com 

essa história toda? — indagou. — Isso tudo é tão empolgante!

—  É um saco — retrucou Ellie, sem erguer os olhos das 

conchas.

—  É bom para os negócios.

—  Parece até que o parque de diversões chegou à cidade.

—  Exatamente — concordou Quinn, com um ar triun-

fante. — E parques de diversão são ótimos.

—  Não para quem odeia montanha-russa.

—  Bem, mas dessa vez você já está sentada no carrinho 

e não tem mais como sair — argumentou Quinn, rindo. 

— Então é melhor apertar bem o cinto.

As manhãs na loja eram sempre bem tranquilas. O movi-

mento só começava mesmo após o almoço, mas, com aquela 

agitação na cidade, algumas pessoas começaram a aparecer 

querendo comprar pacotinhos de balas, que fi cavam em vi-

dros nas prateleiras, ou atrás de uma casquinha fora de hora 

para amenizar o calor. Já quase no fi nalzinho de seu turno, 

Ellie estava ajudando um garotinho a escolher o sabor do 

sorvete enquanto Quinn preparava o milk-shake de choco-

late para a mãe dele, que estava ocupada com uma conversa 

no celular.

—  Que tal menta com gotas de chocolate? — sugeriu 

ela, debruçando o corpo no vidro frio enquanto o menino, 

que não devia ter mais que uns 3 anos, fi cava nas pontas 

dos pés para espiar os diversos sabores. — Ou creme com 

biscoito?

Ele balançou a cabeça, fazendo a franja cair nos olhos.

—  Eu quero porco.

—  Pouco?
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—  Porco — repetiu ele, agora com menos segurança na 

voz.

—  Que tal esse de morango? — Ellie ajudou, apontando 

para a massa de sorvete cor-de-rosa. O garoto fez que sim 

com a cabeça.

—  Porco é cor-de-rosa — explicou ele, enquanto Ellie 

servia uma bola do sorvete num copinho.

—  É verdade — concordou ela, entregando o copo ao 

garoto. Mas sua cabeça já estava longe, pensando no e-mail 

que tinha recebido umas semanas antes de... Bem, Ellie não 

sabia exatamente quem era o remetente; não de verdade, pelo 

menos. Mas a mensagem contava que o porco dele, Wilbur, 

para horror do dono, dera um jeito de roubar um salsichão 

da grelha durante um churrasco.

Meu porco, dizia o e-mail, agora é ofi cialmente um canibal.

Não faz mal, Ellie escrevera de volta. Duvido que tivesse 

alguma carne de verdade no tal salsichão, mesmo.

O torpedo inicial dera origem a uma longa sequência de 

mensagens sobre o que de fato havia na lista de ingredientes 

de um salsichão, fato que, obviamente, fez a conversa se des-

viar para outros temas, desde as comidas favoritas de cada 

um a pratos mais gostosos das datas festivas, até que Ellie 

notou o relógio mostrando que já eram quase duas horas 

da madrugada. Mais uma vez, os dois tinham conseguido 

conversar sobre tudo sem falar de fato sobre coisa alguma, e 

mais uma vez Ellie fi cara acordada até muito tarde.

Mas sempre valia a pena.

Mesmo agora, durante seu turno na sorveteria, ela se fl a-

grava sorrindo com a lembrança dos tais e-mails, que pare-

ciam tão verdadeiros e sinceros quanto qualquer conversa 

cara a cara que já tivesse experimentado. Sua vida vinha 
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acontecendo praticamente no fuso horário da Califórnia, 

com Ellie fi cando acordada até tarde para esperar o endere-

ço dele surgir na telinha de seu celular, sentindo os pensa-

mentos vagarem constantemente para a outra extremidade 

do país. Sim, tinha noção de que aquilo era ridículo.  Ambos 

não sabiam nem o nome um do outro. Mas na manhã se-

guinte à tal primeira mensagem enviada por engano, ela en-

controu um novo recado assim que acordou:

Bom dia, E, dizia a mensagem, aqui está bem tarde e acabei 

de entrar em casa e dar de cara com Wilbur dormindo dentro de 

meu guarda-roupa. Geralmente ele fi ca na área de serviço quan-

do estou fora, mas o “passeador de cachorro” que saiu com ele deve 

ter esquecido o portãozinho aberto. Se você morasse mais perto, 

com certeza iria fazer um trabalho muito melhor...

Ellie, que tinha acabado de sair da cama, fi cou parada 

diante da escrivaninha, a luz matinal entrando pela janela, 

piscando, bocejando e sorrindo sem saber muito bem o mo-

tivo. Ela fechou os olhos. Bom dia, E.

Poderia haver jeito melhor de saudar um novo dia?

Sentada ali, relembrando a troca de mensagens da noi-

te anterior, ela sentiu-se tomada por uma onda de eufo-

ria. E, por mais que a ideia de nem saber o nome dele lhe 

parecesse estranha, havia alguma coisa que a impedia de 

perguntar. Porque aquelas duas simples palavrinhas, nome 

e sobrenome, ela sabia muito bem, inevitavelmente dispa-

rariam uma reação em cadeia: primeiro a barra de buscas 

do Google, depois o Facebook, depois o Twitter, avançando 

mais e mais, vasculhando os quatro cantos da internet até 

todo o mistério fi nalmente ser solucionado.

E talvez os fatos não fossem tão importantes quanto o 

restante da história: a sensação de expectativa que tomava 
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conta dela enquanto os dedos pairavam no teclado do ce-

lular, ou a maneira como uma interrogação que pulsara em 

seu peito durante a noite toda podia ser substituída rapida-

mente por um ponto de exclamação assim que chegava um 

e-mail dele. Talvez houvesse um quê de segurança nesse não 

saber, algo que dava a sensação de que todas as perguntas 

corriqueiras, geralmente compulsórias nesse tipo de intera-

ção, na verdade, não eram tão importantes assim.

Ela olhou para a tela por mais um instante, depois tocou 

as teclas. Querido G, escreveu, e assim a coisa prosseguiu.

A parceria deles se calcava em detalhes em vez de em 

fatos. E os detalhes eram a melhor parte. Ellie sabia, por 

exemplo, que GDL — como havia se acostumado a pen-

sar nele —, quando criança, ganhara um corte na testa ao 

tentar pular do teto da van da família. E que, numa outra 

ocasião, fi ngira estar se afogando na piscina de um vizinho, 

dando um baita susto em todo mundo quando foram tentar 

resgatá-lo. Sabia que ele gostava de desenhar edifícios — 

prédios altos, ou aqueles clássicos com fachada de tijolos, 

ou ainda arranha-céus com fi leiras e mais fi leiras de jane-

las — e que, quando sentia-se ansioso, acabava rabiscando 

cidades inteiras. Sabia que ele tocava violão, mas não muito 

bem. Que tinha planos de um dia morar no Colorado. Que 

a única coisa que sabia fazer na cozinha era queijo-quente. 

E detestava trocar e-mails com a maioria das pessoas, mas 

que isso não se aplicava a ela.

Você é bom em guardar segredos?, Ellie escrevera para ele 

um dia, porque era uma coisa que achava importante saber. 

Para Ellien, a maneira como a pessoa lidava com segredos 

podia dizer muito a seu respeito — se conseguia guardá-lo, 

quanto tempo levava até contar a alguém, a maneira como 
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agia quando estava tentando não deixar o segredo vazar, coi-

sas assim.

Sou, respondera ele. E você?

Também, disse ela, simplesmente. E os dois cessaram ali.

Durante toda a vida de Ellie, segredos foram sinônimos 

de coisas pesadas e incômodas. Mas aquilo? Aquilo era di-

ferente. Era como um borbulhar dentro dela, leve, fl utuante 

e efervescente a ponto de fazê-la parecer levitar ao longo 

dos dias.

Haviam se passado apenas três meses desde a primeira 

mensagem, mas parecia muito mais tempo. Se a mãe dela 

tinha reparado em alguma coisa diferente, não comentara. 

Se Quinn havia começado a achar que Ellie estava agindo 

de um jeito meio estranho, também não fez qualquer men-

ção. Provavelmente, a única pessoa que devia estar perce-

bendo a diferença era aquela no outro dos e-mails.

Agora ela se fl agrava sorrindo para o copinho de sor-

vete cor-de-rosa que entregava ao menino. Às suas costas, 

Ellie ouviu um clique alto, depois o barulho de algo sendo 

espirrado, então um gorgolejar escandaloso, e, quando virou 

o corpo para olhar, deu de cara com os resultados de uma 

explosão de milk-shake de chocolate. Havia meleca por toda 

parte, nas paredes, no balcão e no piso, mas principalmente 

em Quinn, que piscou duas vezes e depois limpou o rosto 

com as costas da mão.

Por um instante, Ellie teve certeza de que a amiga iria 

começar a chorar. A camisa estava empapada de chocolate, e 

havia ainda mais milk-shake escorrendo dos cabelos. Quinn 

parecia recém-saída de um ringue de luta na lama — depois 

de ter perdido o round.

Mas então o rosto dela se abriu num sorriso.
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—  Você acha que Graham Larkin aprovaria este visual?

Ellie deu risada.

—  Quem é que não gosta de um bom milk-shake de 

chocolate, né?

A mãe do menininho tinha baixado o celular, boquiaber-

ta, mas agora já estava pegando a carteira para deixar umas 

notas no balcão.

—  Acho que vamos levar só o copinho de sorvete mesmo 

— falou, conduzindo o fi lho porta afora, virando a cabeça 

uma vez só para Quinn, que continuava encharcada.

—  Assim sobra mais para nós — comentou Ellie, e as 

duas começaram a rir outra vez.

Quando conseguiram limpar toda a bagunça, já estava 

quase na hora de Ellie ir embora.

Quinn deu uma olhada para o relógio, depois para a pró-

pria camisa.

—  Sortuda. Eu ainda vou ter que passar mais duas horas 

aqui com essa cara de quem acabou de escapar da fábrica do 

Willy Wonka.

—  Eu vim de camiseta por baixo — disse Ellie, tirando 

a camisa azul para entregar à amiga. — Você pode usar a 

minha.

—  Valeu — murmurou Quinn, entrando no banheiro 

minúsculo que fi cava perto dos freezers no fundo da loja. 

— Acho que tem chocolate até dentro das minhas orelhas.

—  Vai ajudar a proteger contra o barulho quando o 

movimento começar a aumentar — berrou Ellie de volta. 

— Quer que eu espere aqui com você até Devon aparecer? 

Mamãe não se incomoda se eu demorar.

—  Não precisa — disse Quinn, então surgiu de volta, a 

camisa da Ellie parecendo um vestido. — Ficou meio com-
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prida — admitiu ela, tentando enfi ar a sobra de tecido den-

tro da calça. — Mas dou um jeito. E depois passo lá na loja 

para te devolver.

—  Tá bem — concordou Ellie. — A gente se vê, então.

—  Ei — chamou Quinn, quando Ellie já estava quase 

saindo, os ombros agora à mostra sob as alças fi nas da cami-

seta. — Vai um protetor solar aí?

—  Tá tranquilo — respondeu Ellie, revirando os olhos. 

A segunda semana das férias de verão mal tinha começa-

do e Quinn já exibia um bronzeado ótimo. Ellie, por outro 

lado, parecia ter só duas tonalidades possíveis ao longo do 

ano inteiro: muito branca ou muito rosa. Quando as duas 

eram pequenas, ela chegara a parar no hospital com um caso 

grave de insolação depois de ir à praia, e desde então Quinn 

nunca mais perdera a oportunidade de lembrá-la da impor-

tância de passar protetor solar. Esse era um hábito que Ellie 

achava ao mesmo tempo fofo e irritante — afi nal de contas, 

já tinha uma mãe —, mas o qual Quinn nunca abandonava, 

apesar de tudo.

Na rua, Ellie parou para observar a montagem do set de 

fi lmagens mais adiante. A multidão agora estava menor; as 

pessoas provavelmente tinham se cansado de fi car olhando 

os sujeitos de camiseta preta carregando equipamentos pe-

sados de um lado a outro. Mas, quando se preparava para ca-

minhar até a loja de presentes, reparou num sujeito usando 

um boné dos Dodgers indo para a sorveteria.

Ele estava com a cabeça abaixada e as mãos enfi adas 

nos bolsos, mas tudo em sua postura aparentemente casual 

denunciava um esforço deliberado; o sujeito estava se em-

penhando tanto para se misturar à multidão que acabava 

se destacando ainda mais. Uma parte de Ellie ainda ten-
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tava argumentar que podia ser uma pessoa qualquer — só 

um cara comum, ou melhor, um garoto —, mas ela no-

tou imediatamente que não era o caso. E sabia muito bem 

quem era ele. Havia um contorno muito bem defi nido em 

cada movimento, como se ele estivesse caminhando dentro 

da foto de um outdoor ou em cima de um palco, e não 

numa ruazinha qualquer do Maine. A cena toda teve um 

ar estranhamente surreal, e, por um instante, Ellie quase 

conseguiu enxergar a magia da coisa; ela quase conseguiu 

entender o que levava as pessoas a serem seduzidas por 

aquele tipo de feitiço.

Quando estava a poucos passos, ele ergueu a cabeça por 

um instante, e ela fi cou impressionada com seus olhos, de 

um azul tão profundo que pareciam retocados nas fotos das 

revistas. Mas, mesmo sob a aba do boné, eram bem pene-

trantes, e Ellie tomou fôlego numa arfada súbita quando es-

tes pararam brevemente no rosto dela antes de se desviarem 

para o toldo da sorveteria.

O pensamento tomou conta da mente de Ellie com 

uma força surpreendente: Ele está triste. Ela não tinha uma 

noção exata de como sabia disso, mas, de repente, teve a 

certeza de que era um fato. Por baixo de todo o restante — 

um nervosismo inesperado, um toque de cautela, um certo 

receio nos movimentos —, havia também uma tristeza tão 

profunda que chegava a assustá-la. Uma tristeza que estava 

bem ali dentro daqueles olhos, que pareciam bem mais ve-

lhos que todo o restante do corpo, na indiferença estudada 

daquele olhar.

Ellie havia lido a respeito dele, claro, e tinha a impressão 

de se recordar de algo sobre ele não ser uma dessas celebrida-

des que vivem entrando e saindo de clínicas de reabilitação. 
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Até onde sabia, ele não precisva lidar com uma vida fi nan-

ceira conturbada, nem com pais complicados. E também não 

havia experimentado essas infâncias tristes que marcam as 

vidas de tantos astros mirins: a entrada no mundo das cele-

bridades acontecera havia poucos anos. Ellie tinha visto em 

algum lugar que ele comemorara seu aniversário de 16 anos 

levando todo o elenco do fi lme que rodava na época para 

esquiar nos Alpes suíços. E que a imprensa já o havia ligado 

a várias das jovens atrizes mais disputadas de Hollywood.

Não havia motivo para Graham Larkin ser um cara triste.

Mas ele é, ocorreu a Ellie.

Parado do lado de fora da sorveteria, ele parecia estar 

ponderando alguma coisa. Para surpresa de Ellie, o olhar foi 

até onde ela estava mais uma vez, e ela então sorriu por puro 

refl exo. Mas ele simplesmente fi cou com os olhos vidrados 

nos dela por um momento longo, a expressão imutável de-

baixo da aba enterrada do boné, e os lábios dela foram aban-

donando o sorriso.

Ainda observado por Ellie, ele aprumou os ombros e 

passou pela porta da sorveteria no mesmo instante em que 

Ellie fl agrou Quinn através da vitrine. A amiga articulou 

os lábios num comentário que Ellie não conseguiu captar, e 

exibiu então uma máscara de pura descrença antes de voltar 

a concentração para a porta, cuja sineta tocou com a entrada 

de Graham Larkin.

E foi só então que os fotógrafos chegaram, aparente-

mente surgidos do nada. Seis deles, com enormes câme-

ras pretas e bolsas a tiracolo, todos se acotovelando junto 

à vitrine e clicando a cena freneticamente. De dentro da 

sorveteria, Graham Larkin nem mesmo se deu ao trabalho 

de virar.
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Ellie fi cou parada por mais um instante, os olhos osci-

lando entre a vitrine — que exibia uma Quinn sorridente 

ao balcão — e os fotógrafos, que se empurravam na disputa 

pelo melhor ângulo. Quem estava passando por ali come-

çou a se aproximar da loja, atraídos para a cena como que 

por uma espécie de magnetismo, uma mistura irresistível de 

celebridade e espetáculo. Mas, assim que viu a multidão se 

aglomerar, Ellie começou a recuar, escapando pela lateral do 

prédio antes que alguém reparasse em sua ausência.
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