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Capítu lo 1

MacGyver abriu os olhos. Sua barriga estava aconchegada ao cabelo 
quente e macio de Jamie, seu lugar favorito para dormir. O cheiro de 
sua humana, um dos poucos que reconhecia naquele novo lugar, era 
reconfortante.

Mas... ainda havia aquele odor. Não era um cheiro de doença, mas de 
algo parecido. Mac suspeitava que soubesse o motivo. Detestava pensar 
nessa possibilidade, mas os humanos eram mais parecidos com cachor-
ros do que com gatos, pelo menos em alguns aspectos. Eles precisavam 
de outros seres da sua espécie por perto, precisavam de um bando.

Mac não se incomodava nem um pouco em ser o único gato da 
casa, rodeado de comida, de água, de sua caixa de areia, de seus 
brinquedos, de sua humana. Jamie não era assim. Mac pensava que 
ela devia ir atrás de um humano para si mesma, simples assim. Havia 
um monte de humanos por aí, era só escolher. Mas às vezes Jamie 
ignorava as coisas mais óbvias. Tipo, ela não entendia que sua língua 
servia para tomar banho. Não havia necessidade alguma de enfiar o 
corpo debaixo da água.

Ele parou de ronronar. Agora que tinha percebido o odor, ficava 
cada vez mais incomodado com o cheiro. Então se levantou, aban-
donando o conforto da cabeleira de sua humana. Era hora de tomar 
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uma atitude! Mac esfregou a cabeça na de Jamie algumas vezes, para 
que qualquer um que a cheirasse soubesse que ela tinha dono, pulou 
para o chão, atravessou a sala de estar e saiu para a varanda telada. 
Mais cedo, tinha notado um pequeno rasgo na parte inferior da tela.

Mac encarou a escuridão. Devia haver alguém naquele lugar novo 
que pudesse pertencer a Jamie do jeito que ela pertencia a ele. Mas 
sua humana seria incapaz de encontrar essa pessoa por conta própria.

Sem problema. MacGyver cuidaria de tudo.
Ele se espremeu pelo rasgo na tela e parou. Aquela seria sua pri-

meira vez no mundo exterior, pelo menos sem uma janela de carro ou 
a grade de sua caixa transportadora na frente. Haveria perigos lá fora, 
mas não estava preocupado. Sabia que conseguiria lidar com qualquer 
problema que aparecesse.

Com as orelhas erguidas e o rabo lá em cima, Mac seguiu para a 
noite, inspirando a mistura de aromas — molho de tomate picante, 
cobertura de chocolate, postas de atum e dezenas de outros cheiros de 
comida. O odor encerado das flores roxas que cresciam na lateral da 
casa; uma fungada de algo doce e rançoso nas latas de lixo ao longo 
da calçada; um toque curioso de fezes de rato e o fedor sobrepujante 
de xixi de cachorro. Mac soltou um silvo de nojo. Era óbvio que havia 
um cão na vizinhança que mijava em tudo. O babacão claramente 
achava que isso fazia dele o dono do lugar. Só que não.

MacGyver trotou até a árvore que fora a última vítima do cachorro. 
Então lhe deu uma bela de uma arranhada e, quando terminou, seu 
cheiro estava muito mais forte do que o do vira-lata. Satisfeito, respirou 
fundo novamente, dessa vez abrindo a boca e botando a língua para 
fora. Quase conseguia sentir o gosto do ar.

Jamie não era a única humana na vizinhança a exalar aquele chei-
ro de solidão. Seguindo seus instintos, Mac resolveu ir atrás do mais 
forte. Parou algumas vezes para arranhar as superfícies dominadas 
pelo odor nojento de cachorro, mas logo encontrou a fonte do cheiro 
que rastreava: uma casinha com telhado redondo.
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Tirando o cheiro de solidão, ele gostou bastante dos outros aromas 
pela casa — bacon, manteiga, um pouco de suor, grama recém-cortada, 
e nada muito pungente, como aquele negócio que Jamie gostava de 
borrifar na cozinha, impedindo que ele aproveitasse por completo sua 
comida. Agora, como fazer sua humana descobrir que havia uma boa 
opção de companheiro de bando ali? Mac pensou por um instante e 
decidiu que devia levar algo da casa para sua humana. O faro dela não 
era nem de longe tão apurado quanto o seu, mas com certeza Jamie 
saberia o que fazer quando visse o objeto e sentisse a profusão de cheiros.

Não havia uma varanda telada como a de sua nova residência, mas 
Mac não se preocupou com isso. Seu lábio superior se retraiu enquan-
to continuava a investigação. O cachorro idiota estivera por ali, com 
certeza. Ele se forçou a ignorar o mau cheiro, lembrando a si mesmo 
que tinha uma missão a cumprir. Seus olhos iam de um lado para o 
outro, procurando, procurando. Então encontraram uma pequena 
janela redonda parcialmente aberta no segundo andar.

Chegar até lá — sem problema. A elevada árvore ao lado da casa 
parecia uma escada feita sob medida para ele. Mac rapidamente a 
escalou, deu uma cabeçada na janela para escancará-la e pulou para 
dentro. Aterrissou em cima do item perfeito para levar a sua humana. 
Estava saturado de aromas deliciosos, além de conter o odor de solidão 
que com certeza faria Jamie perceber que aquela pessoa precisava de 
um companheiro de bando tanto quanto ela.

Ele pegou o pedaço de pano com a boca, adorando os sabores que 
acompanhavam os cheiros. Triunfante, pulou de volta para a janela e 
seguiu pela noite adentro, seu prêmio agitando ao vento atrás de si.

Um miado sonoro e exigente acordou Jamie na manhã seguinte.
— Já vou, Mac — murmurou.
Ela se levantou da cama, praticamente dormindo em pé, e dois 

passos depois deu de cara com a porta do armário. Bem, pelo menos 
agora estava quase acordada.
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Ah, já sei o que aconteceu. É porque nessa casa nova o armário 
tinha sido colocado do outro lado da cama, o oposto de onde ficava 
na casa antiga.

Miaaaauuuu.
— Eu. Já. Vou — disse Jamie para o gato enquanto percorria a 

curta distância até a cozinha.
Mac soltou outro miado de eu-quero-comida. Era como se ele 

tivesse realizado um estudo para descobrir quais sons em seu reper-
tório faziam os tímpanos dela doerem mais e, agora, utilizava-os para 
solicitar refeições.

— Já cansei de te falar que, se você aprendesse a mexer na cafeteira, 
as manhãs seriam muito mais tranquilas para nós dois.

Jamie nem se deu ao trabalho de tentar fazer seu café sem antes 
servir Sua Majestade. MacGyver a treinara bem demais para isso.

Mesmo precisando desesperadamente de cafeína, Jamie não con-
seguiu evitar um sorriso quando Mac começou a se esfregar em seus 
calcanhares assim que ela tirou o saco de ração do armário. Ela achava 
seu gatinho muito inteligente, mas havia algumas coisas que MacGyver 
simplesmente não conseguia entender. Como o fato de que a comida 
chegaria bem mais rápido à tigela se ele não tentasse amarrar os pés 
dela com o corpo.

— Prontinho.
Jamie conseguiu servir a comida sem derrubar nada na cabeça de 

Mac. Ela ficou observando enquanto ele cheirava, depois pegava um 
pouquinho, depois mais um pouquinho. Pelo visto, a Gataré continuava 
na sua lista de rações aprovadas. Não dava para acreditar que ela estava 
dando jacaré para seu gato comer. Mas o veterinário tinha dito que 
carne selvagem fazia bem para ele, e Mac gostava — por enquanto. 
Jamie se divertia ao imaginar Mac, no auge dos seus quatro quilos, 
caçando seu café da manhã, se esfregando nas patas grossas de um 
jacaré até conseguir sua carne.
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Jamie deu um passo em direção à cafeteira, uma das poucas coisas 

essenciais que tinha desencaixotado na noite anterior, e então desabou 

numa das cadeiras da cozinha, subitamente esgotada. Sua vida inteira 

estava de pernas para o ar. Depois de pedir demissão do trabalho, 

ela se mudou para o lugar mais longe possível dentro dos limites dos 

Estados Unidos. Jamie enlaçou os joelhos. No que estava pensando? 

Ela tinha 34 anos. Aos 34, você devia estar com a vida ganha, e não 

fazendo mudanças drásticas. Tinha sido assim com seus amigos. Todos 

estavam casados agora, todos mesmo, e mais da metade tinha crianças 

— e não bebês. Samantha já tinha até uma adolescente.

— Para com isso, Jamie. Para com isso. Esse tipo de pensamento 

não vai te levar a lugar nenhum.

Mas por onde é que ela deveria começar? Jamie pensou um pouco. 

Primeiro, precisava levantar. Ela ficou de pé. E agora?

A resposta surgiu na mesma hora. Precisava sair! E isso significava 

que devia trocar de roupa. Jamie correu para a sala e abriu sua maior 

mala antes que mudasse de ideia. Pegou sua calça jeans favorita e 

uma blusa reformada que comprara no Etsy. Ela só a usara uma vez, 

embora a amasse. Só não era o tipo de roupa que alguém usaria em 

Avella, Pensilvânia. A peça era mesmo meio extravagante, quase toda 

coral com rosas pretas, mas com longos retalhos de tecido colorido 

de estampas diferentes costurados na bainha e umas folhas verdes 

aplicadas aleatoriamente.

Era uma blusa perfeita para Los Angeles, ou pelo menos ela achava 

que sim. E, se não fosse, quem se importava? Jamie tinha declarado que 

2018 seria o “Meu Ano”. Fora uma declaração silenciosa, mas mesmo 

assim era válida. Ela já havia enfrentado o Ano do Homem Egoísta, o 

Ano do Homem que se Esqueceu de Mencionar que Era Casado, o Ano 

do Homem Grudento, o Ano do Homem com Medo de Compromisso. 

E, o pior de todos, o Ano da Mãe Doente.
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O Meu Ano não envolveria homem algum. Envolveria usar roupas 
maravilhosas, mesmo que só ela achasse isso. E para seguir seu sonho, 
assim que descobrisse qual era. Sua única certeza era que ele não 
envolvia dar aula de História no Ensino Médio.

O Meu Ano envolveria morar num lugar onde ela não conhecesse 
ninguém e no qual pudesse reescrever sua própria história aonde quer 
que fosse. O Meu Ano mudaria sua vida! Jamie balançou a cabeça. 
Mais um segundo pensando nisso e ela começaria a cantar como se 
fosse a Maria indo embora do convento em A noviça rebelde. Ela pe-
gou a bolsa e foi na direção da porta, mas parou. Talvez fosse melhor 
pentear o cabelo. E escovar os dentes.

Feito isso, Jamie seguiu para a rua. Seu olhar bateu em algo amas-
sado sobre o tapete. Ela se abaixou para pegar. Era uma toalha de 
mão branca. Com certeza aquilo não estava ali ontem, e não era seu. 
Coisas em branco chapado não faziam seu estilo.

Ela foi abrir a porta de tela para jogar a toalha na varada. Não tinha 
aberto nem dez centímetros quando, de repente, Mac apareceu — com 
aquelas malditas e furtivas patinhas felinas — e saiu.

Jamie correu atrás dele. Mac nunca saíra na rua. O cérebro dela 
imediatamente se encheu com dezenas de coisas horríveis que pode-
riam acontecer.

— MacGyver! — gritou ela. Ele, pasme, continuou correndo. Jamie 
tentou de novo, sabendo que não ia adiantar. — MacGyver!

— A voz da autoridade — disse alguém, com ar de ironia.
Ela virou e viu Al Defrancisco arrancando ervas daninhas do peque-

no canteiro de flores ao lado da escada da varanda. Jamie o conhece-
ra, e a sua esposa, Marie, quando chegou, ontem. Os dois moravam 
em um dos 23 bangalôs — bangalôs, aquilo soava tão glamoroso, 
saído da Era de Ouro de Hollywood — que formavam o Conjunto 
Residencial Conto de Fadas. O lugar foi batizado em homenagem ao 
estilo arquitetônico da década de 1920 no qual foram construídas as 
casinhas. Se não fosse pela arquitetura, que dava ao local um status 
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histórico, a vizinhança já teria sido derrubada e substituída por um 
arranha-céu. Fora um golpe de sorte uma das adoráveis casas ter 
ficado disponível na mesma tarde em que ela começou a procurar 
por um lugar novo.

— Ele obedece quando é chamado... às vezes. Quando mostro 
sachê da Whiskas. Ou quando estou comendo um sanduíche de atum 
— explicou Jamie a Al.

Pelo menos Mac não tinha ido longe demais, ainda não. Seu tigre-
zinho amarelo e marrom usava uma das palmeiras perto da fonte do 
pátio como arranhador.

Havia palmeiras do lado da sua casa! Isso era tão legal. Parecia 
impossível acreditar que a vida dela era assim agora. Mas era. Graças 
à herança que a mãe deixara, Jamie poderia passar um ano ali. Nem 
precisava arrumar emprego. Não neste ano especial. Mas ela não 
pretendia ficar à toa. Só tinha certeza de que não queria dar aula. Mas 
descobriria algo que quisesse fazer — e então o faria!

— Al, eu te falei para colocar um chapéu. — Marie saiu de casa e 
jogou um fedora de palha para o marido. Era uma mulher pequena 
e frágil, aparentando estar na casa dos 80, assim como Al, mas sua 
voz era forte e dominante.

O marido colocou o chapéu.
— A voz da autoridade — murmurou ele, apontando o queixo na 

direção de Marie.
— Aonde você vai? — perguntou ela a Jamie.
— Depois que conseguir apreender meu gato, estava pensando em 

tomar café em algum lugar. Vi uma Bean & Tea Leaf quando estava 
vindo para cá.

Marie bufou em reprovação, aparentemente para Jamie, e entrou 
na casa. Em Avella, todo mundo sabia da sua vida. A cidade não tinha 
nem mil habitantes. Ela achava que Los Angeles seria diferente, mas, 
pelo visto, estava enganada.
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Jamie olhou para Mac como quem não quer nada. Conhecendo 
seu gato, sabia que a melhor forma de convencê-lo a voltar para casa 
era fingir que não se importava com o que ele fazia. Agora, ele estava 
pegando um sol ao lado da palmeira.

— Não posso deixá-lo aqui. Ele é um gato de apartamento. Não 
sabe o que é um carro — disse ela a Al. E então acrescentou: — Pa-
rece que ele gostou do pátio. Talvez eu devesse comprar uma coleira 
para passear com ele.

Al deu só uma resmungada em resposta. Jamie pensou em pegar 
um sachê. Mas Mac tinha acabado de comer. Talvez não fosse a melhor 
ideia. Quem sabe a vara com penas... Antes que pudesse tomar uma 
decisão, Marie voltou.

— Café — anunciou ela, oferecendo-lhe uma xícara no corrimão 
da varanda. — Vinte e sete centavos por café. Deve ser dez vezes mais 
caro nessa tal de Bean.

— Obrigada. É muita gentileza sua — agradeceu-lhe Jamie.
Ela tomou um gole. Perfeito.
— Leve um para Helen.
Marie entregou uma segunda xícara para Al, que seguiu para o 

bangalô da vizinha.
— Helen, café! — gritou ele, não se dando nem ao trabalho de subir 

os dois degraus da varanda.
Alguns segundos depois, uma mulher, talvez dez anos mais nova 

que o casal, saiu. Helen pegou o café, deu um gole e olhou de cara 
feia para Marie.

— Você esqueceu o açúcar. De novo.
— Você não precisa de açúcar — rebateu a outra mulher. — Está 

ficando gorda. — Helen continuou emburrada. — A Nessie continua 
em forma. Você podia...

— Eu já te falei para não falar da m... — Helen se deteve. — Vou 
colocar açúcar — declarou, e então notou a presença de Jamie. — 
Você! É você que é a Jamie Snyder? Eu estava querendo te conhecer. 
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Tenho um afilhado da sua idade. Você não faz muito o tipo dele. Ele 
prefere mulheres mais exóticas, não a loirinha simpática. Mas ele 
também é professor. Vou passar seu número para ele.

Loirinha simpática? Era isso o que ela era? Não era exótica. Sabia 
disso. Mas loirinha simpática parecia algo tão normal e sem graça. 
Tudo bem, ela era normal, mas nem tanto. E...

— Seu número? — insistiu Helen.
— Não. Digo, obrigada, mas não quero conhecer seu afilhado. 

Não quero conhecer homem nenhum — protestou Jamie, as palavras 
saindo rápido e alto demais para soarem educadas. — É que acabei 
de chegar, preciso organizar minha vida. — Ela olhou para Mac. Ele 
continuava pegando sol. — Como você sabe que eu sou... que eu 
era professora?

Ela tinha quase certeza de que não mencionara isso para Al e Marie 
no dia anterior, e também não tinha conversado com mais ninguém 
no condomínio.

— Se estava no seu comprovante de renda ou no contrato de alu-
guel, essas duas sabem — respondeu Al, voltando para as plantas.

Jamie tinha certeza de que a divulgação dessas informações pelo 
locador era ilegal, mas resolveu não criar caso.

— O afilhado dela não é mesmo um bom partido para você — disse 
Marie. — Ele não troca nem uma lâmpada para Helen quando ela 
precisa. Sempre tenho que pedir ao Alzinho, nosso filho, para ir até 
lá. Ele vem jantar com a gente todo domingo. — Ela apontou um dedo 
ossudo para Helen. — E o seu afilhado é novo demais.

— Só cinco anos mais novo que ela — rebateu a outra mulher.
— Meu sobrinho-neto é três anos mais velho. O marido tem que ser 

mais velho. Os homens amadurecem mais tarde. — Marie se voltou 
para Jamie. — Talvez você goste dele.

Jamie foi se retirando de fininho. Como se sentisse o desconforto 
de sua humana, MacGyver se aproximou e soltou seu miado me-
-pegue-no-colo, que era mais baixo e bem mais agradável do que o 
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quero-comida. Grata, Jamie o tirou do chão. Ela tracejou o M em 
sua testa com o dedo. A marca marrom fora um dos motivos para ter 
escolhido o nome MacGyver.

— Seu afilhado é alérgico a gatos, não é? — gritou Marie para 
Helen, sua voz cheia de triunfo.

— Vou pegar meu açúcar — murmurou Helen e voltou para dentro 
de casa.

— Deixe a xícara na varanda quando terminar — disse Marie para 
Jamie antes de entrar também.

— Eu realmente não quero conhecer ninguém — reclamou ela para 
Al, já que nenhuma das mulheres prestara atenção no que dissera.

Ele soltou outro resmungo.
— E você acha que isso faz diferença?
Com certeza fazia diferença para Jamie. Ela não ia deixar que o 

Meu Ano começasse com encontros desconfortáveis com sobrinhos-
-netos, afilhados ou qualquer outro homem.

— Você falou da Clarissa para ela, não foi? — quis saber Adam assim 
que David voltou para a mesa.

David não respondeu, apenas deu um gole na IPA amarga que 
Brian, dono do Palmeira Azul, havia recomendado. Ele geralmente 
preferia uma Corona, mas aquele não era o tipo de lugar onde se 
bebiam cervejas normais.

— Nem precisa responder — continuou Adam. — Sei que contou. 
Daqui eu vi. Posso até dizer o momento exato em que você contou. Você 
foi até o balcão, sentou ao lado dela e da amiga, fez um comentário en-
graçadinho, provavelmente autodepreciativo. Ela sorriu. Estava indo tudo 
bem. A amiga foi ao banheiro, talvez para deixar vocês dois sozinhos. 
Ela tocou seu braço. Ela tocou seu braço. E eu fiquei aqui pensando 
que as coisas estavam sendo mais fáceis do que você esperava. Então 
o toque no braço virou uma batidinha. Uma batidinha de pena. E eu 
sabia, eu sabia, que você tinha começado a falar da sua esposa morta.

R5588-01(FICÇÃO ESTRANGEIRA)CS5.indd   16 21/06/2019   16:15:52



17

David sentiu os ombros tensionarem, mas forçou um sorriso e 
ergueu o copo para o amigo.

— Acertou em cheio.
— Desculpe. Eu devia ter falado de outro jeito. — Adam jogou um 

pretzel na boca. — Mas você não pode sair falando da Clarissa cin-
co minutos depois de conhecer a pessoa — continuou ele enquanto 
mastigava. — Não se quiser que role alguma coisa.

— Eu nem sei se quero que role alguma coisa. Já te falei isso.
Sua voz saiu mais irritada do que ele esperava, mas estava cansado 

de repetir para Adam que talvez ainda não estivesse pronto para “voltar 
à ativa”. Mesmo que já tivessem se passado três anos.

— Bem, sou seu amigo. Eu te conheço desde antes de você ter 
pentelhos, ou seja, uns cinco anos atrás. E digo que, no fundo, você 
quer que role alguma coisa, sim, mesmo não tendo certeza.

Adam tentou pegar outro biscoito, mas David afastou sua mão.
— Esse é meu — disse ele.
O amigo tentou por outro ângulo, pegou o biscoitinho e continuou 

falando.
— Porque, se não rolar nada agora, só vai ficar mais estranho e 

difícil, e aí, quando você finalmente estiver cem por cento certo de 
que está pronto, não vai conseguir arranjar ninguém, e vai acabar se 
tornando um velho triste e solitário.

— Vou acabar me tornando um velho triste e solitário? Parece que 
você está escrevendo um diálogo para o seu próximo capítulo — disse 
David.

— Estou falando sério — insistiu Adam. — Já faz tempo demais. 
Lucy acha que você devia entrar no Tinder.

— É sobre isso que você e a Lucy conversam quando as crianças 
vão para a cama? Não é de admirar que nunca transem — respondeu 
David.

— Esses aplicativos têm suas vantagens. Você pode começar de-
vagar. Ir conhecendo aos poucos a outra pessoa antes do encontro. 
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E pode pensar no tipo de impressão que quer passar. Não estou falando 
para você nunca mencionar a Clarissa. Mas não nos primeiros cinco 
minutos. Quer pedir mais? — Ele apontou para o prato vazio.

— Mais? — protestou David. — Eu nem comi nada.
— Vamos pedir mais. — Adam fez um sinal para a garçonete, 

apontou para o prato, com um olhar de súplica e as mãos apertadas 
contra o peito. A mulher riu e assentiu com a cabeça. — Vamos pedir 
mais bebida também. E só saímos daqui depois de criar o seu perfil 
no Tinder. Sou escritor. Tenho certeza de que consigo dar um jeito de 
deixar até você interessante. — Ele analisou o amigo. — As pessoas 
sempre te acham parecido com Ben Affleck, mas não queremos essa 
vibe de traição e vício no jogo. Além do mais, como é você quem su-
postamente está se descrevendo, talvez soe arrogante se comparar a 
um ator famoso. Então vamos colocar só o básico: trinta e três, cabelo 
castanho, olhos cor de mel, um metro e oitenta e cinco, e o que, uns 
oitenta quilos?

David assentiu com a cabeça. Seu amigo estava empolgado. Agora, 
já era.

— Temos que colocar que você é padeiro e confeiteiro. As mulheres 
vão adorar. Os cupcakes de sorvete com calda quente de chocolate 
estão incluídos no pacote. Talvez a foto do seu perfil possa ser você 
sovando massa ou algo assim. Seria como naquela cena de Ghost, 
mas com pão em vez de argila — tagarelou Adam.

— Não quero nem saber por que você viu Ghost.
Na verdade, David também já tinha visto. Clarissa assistira ao filme 

pela primeira vez aos 12 anos e ficara impressionada. Sempre que o 
via na televisão, parecia ter sido hipnotizada para assistir até o fim.

A garçonete apareceu com outro prato de aperitivos e anotou o 
pedido das cervejas.

— Certo, o que mais? O que mais? — murmurou Adam. — Pegue 
seu celular e baixe o aplicativo enquanto eu penso.

David tirou o celular do bolso, porque Adam era Adam e não desistia 
nunca. Mas só ficou fuçando o aplicativo, sem criar a conta.
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— Vamos colocar que você tem um cachorro. Isso mostra que 
consegue cuidar de outro ser vivo.

Ele agora escrevia num guardanapo.
— Você acha que essas mulheres estão tão desesperadas assim? 

— perguntou David.
Adam o ignorou.
— Vamos deixar sua obsessão pelo cinema mudo de fora por en-

quanto, porque isso vai limitar suas opções. Você gosta de caminhar 
na praia, não é?

David tentou lembrar a última vez que fora à praia. Não tinha ido 
desde Clarissa. Menos de uma hora de distância, bem menos se o trân-
sito estivesse bom, e ele agia como se vivesse do outro lado do estado.

— Você não pode colocar isso. É o maior clichê do mundo. Eu 
não ia gostar de uma mulher que quisesse um cara que diz gostar de 
caminhar na praia.

Adam sorriu.
— Só queria ver se você estava prestando atenção. Você está gos-

tando, vai, pode falar.
Estava? Era possível. Um pouco. Talvez Adam tivesse razão. Talvez, 

mesmo que ele não quisesse conhecer alguém, devesse tentar. Tentar 
mais do que tentara com a mulher no balcão do bar, coisa que fora 
ideia de Adam.

— Pode ser bom mencionar que fui voluntário da Habitat para a 
Humanidade — sugeriu ele.

— Gostei. É o tipo de coisa que faz você parecer um cara sensível, 
mas que também consegue consertar coisas na casa. — Adam anotou 
a sugestão. — Também é bom falar um pouco de como você gostaria 
que fosse a mulher que está procurando.

A mulher que estava procurando. Uma mulher que estivesse sempre 
disposta a experimentar coisas novas. Que acreditasse que sempre 
havia algo maravilhoso a ser descoberto por aí. Que...

Ele percebeu que estava procurando por Clarissa.
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Era como se um dos pretzels salgados tivesse entalado em sua gar-
ganta. David não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele lutou 
para ignorar a dor, mais forte do que poderia imaginar. De repente, 
parecia que Clarissa tinha morrido ontem.

— Olha, eu sei que você tem razão. Eu realmente preciso me per-
mitir conhecer alguém novo. Mas não estou pronto — disse David. E 
achou que tivesse conseguido manter um tom de voz despreocupado, 
mas Adam deve ter notado o sofrimento em sua expressão, pois amas-
sou o guardanapo e o guardou no bolso. — Não estou dizendo que 
é para sempre. — David passou uma das mãos pelo cabelo. — Mas, 
por enquanto, não. Sei lá, talvez no ano que vem.
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Capítu lo 2

Tudo bem, começou o Segundo Dia do Meu Ano, pensou Jamie. 
Não ia contar o dia da mudança. Não fora um dia inteiro, então, como 
poderia contar? Além do mais, se fizesse isso, hoje seria o Terceiro 
Dia, o que significava que já deveria ter bolado um plano. Porém, se 
estivesse no Segundo Dia, ainda poderia pensar no que fazer.

Ela pegou a bolsa. Parecia algo que uma avó antiquada usaria, mas 
de um jeito bom, com um monte de flores bordadas e alças de vime. 
E também era bem espaçosa, grande o suficiente para o caderno em 
que estava escrevendo — pretendia escrever — seu plano. Jamie não 
tinha nada contra seu notebook, mas, para listas e planos, preferia 
papel e caneta.

— Vou dar uma volta, Mac. Não conte a Marie, mas vou à cafeteria. 
— Ela coçou o queixo do gato. — Deixei umas surpresinhas para você.

Ela costumava esconder alguns petiscos pela casa quando saía, 
assim Mac tinha algo para caçar.

Jamie conseguiu escapulir pela porta sem o gato tentar sair. E 
depois conseguiu virar a esquina e sair de vista sem Marie aparecer 
e perguntar aonde ia. Bom começo, pensou. Então decidiu caminhar 
pelo condomínio, até o outro lado. Estava doida para dar uma olhada 
nas outras casas.
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A primeira da calçada parecia pertencer a uma vilã da Disney, 
com um telhado pontudo que dava a impressão de que a casinha 
usava um chapéu de bruxa. As janelas imitavam o formato, e a al-
drava na porta era de aço preto, no formato de uma aranha, com 
grandes olhos de vidro vermelho lapidado. Enquanto Jamie estudava 
o exterior, uma mulher saiu e pendurou uma enorme bengala doce 
numa das pernas de aranha da aldrava. Ela usava um vestido verde 
minúsculo que talvez até pudesse passar por fantasia de elfo. Seu 
cabelo — curto e escuro, com uma franja a poucos milímetros das 
sobrancelhas — também parecia fazer parte da fantasia. Quando a 
viu, a mulher acenou e gritou:

— O Natal é uma época maravilhosa, não acha?
— É, também acho — respondeu Jamie, apesar de ter considerado 

aquela uma pergunta meio aleatória para setembro.
— Estou começando a decorar. — A mulher prendeu outra bengala 

doce enorme no pequeno limoeiro de um vaso na varanda. Jamie 
tentou adivinhar sua idade. Era difícil dizer. — Já fiz até uns biscoitos 
— acrescentou ela. — Quer entrar e comer um boneco de gengibre?

Jamie tentou lembrar se tinha caído na toca de um coelho ou sido 
levada por um tornado recentemente. Era como se tivesse entrado 
num universo paralelo.

— Assustei você? — perguntou a mulher, sorrindo, obviamente 
sentindo a hesitação de Jamie. — Eu sei que ainda estamos em se-
tembro. Só acho que o Natal é bom demais para durar apenas um 
ou dois meses. Ah, eu sou a Ruby Shaffer. Esqueci de me apresentar. 
Aceita um biscoito de gengibre? Está uma delícia.

— Claro. — Jamie se juntou a ela na varanda e também se apre-
sentou. — Acabei de me mudar. Minha casa é depois da esquina.

— Vizinha do Al e da Marie? — perguntou Ruby, e Jamie assentiu 
com a cabeça. Agora que estava mais perto, dava para ver os fios 
brancos no cabelo escuro da mulher, então avaliou sua idade em 50 e 
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poucos anos. — São uma peça, aqueles dois! Adoro eles. Marie tenta 
se fazer de durona, mas quer cuidar de todo mundo que conhece. — 
Ela abriu a porta e foi mandando-a entrar, e os olhos de Jamie foram 
tomados por uma profusão de vermelho e verde, prateado e dourado. 
— Como eu disse, comecei a decoração de Natal — continuou a vizi-
nha enquanto atravessava um caminho estreito entre pilhas de luzes, 
ornamentos, guirlandas e algumas dezenas de bichos de pelúcia em 
roupas natalinas.

— Começou? — murmurou Jamie.
— Não sou acumuladora nem nada. De 15 de janeiro a 15 de se-

tembro, deixo tudo guardado num depósito — explicou Ruby. — Sente.
Ela indicou uma das cadeiras da mesa da cozinha. O único sinal de 

Natal no cômodo era o prato de bonecos de gengibre cobertos de glacê 
verde e vermelho. Ruby o pegou da bancada e colocou-o na mesa.

— Jamais gostei muito de comer esses bonecos de gengibre — ad-
mitiu Jamie. — Fico me sentindo uma canibal.

— Come a cabeça primeiro, aí eles param de te encarar — acon-
selhou a vizinha, pegando um biscoito e decapitando-o com uma 
mordida.

Jamie riu e comeu a cabeça do seu biscoito. Estava começando a 
gostar daquela mulher esquisita. Ela própria também era um pouco 
estranha, mas sabia esconder isso um pouco melhor, especialmente 
quando estava na sala de aula.

— Posso te fazer uma pergunta? — quis saber Ruby. — Tem uma 
coisa que eu pergunto para todo mundo que conheço. É um jeito de 
conhecer melhor a pessoa assim logo de cara.

— Claro... — respondeu Jamie, hesitante. Por que, sério, o que 
mais poderia falar?

— Qual seria o título do filme da sua vida?
— É difícil dizer, já que ainda não sei o final — comentou ela. — 

Não sei se é um filme inspirador, assustador ou engraçado.
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— Bom argumento — respondeu a vizinha. — Nunca tinha ouvido 
essa resposta antes.

— No momento, o título seria O Meu Ano — declarou Jamie.
Ruby tinha alguma coisa especial. Ela passava a impressão de que 

você podia lhe contar qualquer coisa sem ser julgado.
— Por quê?
Ruby mordeu um dos pés do seu boneco de gengibre.
— Passei um tempo, um bom tempo, vivendo para agradar as 

pessoas com quem me relacionava. Em geral, namorados. Aí minha 
mãe ficou doente, e eu passei a viver em função dela, mas, agora... 
— Jamie respirou fundo.

— Agora é O Meu Ano — completou Ruby. — Que bacana. Meu 
filme se chamaria Minhas fantásticas aventuras inventadas. Porque 
trabalho como cenógrafa, criando mundos alternativos. Minha ima-
ginação é minha melhor amiga. Sempre encontro uma forma de me 
divertir com ela. Tenho muitas aventuras na minha cabeça, e algumas 
de verdade também.

— Então você diria que seu emprego é sua paixão? — perguntou 
Jamie.

— Uma delas, com certeza — respondeu ela, sem hesitar. — Eu 
adoro o desafio de, por exemplo, decidir o que certo personagem 
teria na primeira gaveta de sua mesa de cabeceira. E adoro trabalhar 
em equipe.... Quero dizer, pelo menos na maioria das vezes. Quando 
está todo mundo ali, o diretor, os atores, o figurinista, a equipe inteira 
trabalhando junta para criar algo, é maravilhoso.

É isso que eu quero, pensou Jamie. Quero falar sobre o meu 
trabalho assim.

— E você? Como ganha a vida? — Ruby mordeu o outro pé do 
biscoito. — Existe alguma palavra para amputação de pé? Decapeta-
ção? — Ela balançou a cabeça. — Deixa pra lá. Quero saber de você.

— Eu era professora de História. Do Ensino Médio. Adorava a 
matéria. Adorava alguns dos alunos. Odiava dar aula e ter que ensinar 
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só o que a turma precisava saber para passar na prova. E os pais? Era 
impossível lidar com eles. Se o filho tirava nove e meio, eles vinham 
tirar satisfação perguntando por que não tinha sido dez. Se fosse um 
oito? Nem em sonho. Os pais surtavam — respondeu Jamie. — Ah, 
você tem filhos? — acrescentou ela, tarde demais.

— Não. Esqueci de perguntar ao meu ex-marido se ele queria ser 
pai antes de casarmos. Parti do princípio que sim. Uma idiotice. Quan-
do finalmente descobri a verdade e cada um seguiu seu rumo, já era 
tarde demais para mim. Não para ele. O babaca agora tem um bebê 
e um filho de 6 anos. Os homens já têm tantas vantagens. É justo que 
também tenham um estoque ilimitado de esperma? — Ruby conseguiu 
falar isso tudo sem respirar, agora tomava fôlego.

Ela não é mal-intencionada, pensou Jamie. Não quer só saber da 
minha vida, também está se abrindo para mim.

— Então, se você não é mais professora de História, o que está 
fazendo? — continuou Ruby.

— O Meu Ano é financiado por uma herança — confessou Jamie. 
— Estou usando o dinheiro para descobrir o que quero fazer da vida. 
— Ela tirou um caderno da bolsa. — Meu plano para hoje era fazer 
uma sessão de brainstorming.

Ruby se levantou.
— Vá-se embora, então! Não quero matar sua inspiração. Outra 

hora a gente conversa mais, a não ser que você tenha me achado a 
maluca do conjunto residencial.

— Claro que não. A gente se fala depois — respondeu Jamie, 
guardando o caderno.

— Maravilhosa, essa sua bolsa — comentou Ruby.
Sim, ela com certeza estava gostando da vizinha excêntrica. Pro-

meteu a si mesma que mais tarde exploraria o restante da vizinhança, 
porque agora estava na hora de colocar a mão na massa. Jamie atra-
vessou rapidamente o conjunto e seguiu até a Sunset Boulevard. Só 
parou para tirar uma foto do shopping na Gower Gulch.
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Não era nada de mais. Tirando a carroça antiga de circo itinerante 
no fim do estacionamento, o shopping era igual a todos os outros, com 
aparência abandonada. Os únicos diferenciais eram uma lanchonete 
Denny’s e uma farmácia Rite Aid. Mas ela vinha lendo sobre a história 
local e sabia que, nos tempos áureos, os caubóis que vinham procurar 
emprego no cinema se reuniam ali. Só porque ela não queria mais 
ensinar história, não significava que tivesse perdido o interesse pelo 
assunto, e a cidade nova tinha um passado bem intrigante. Até fizera 
um tour no dia anterior. Decidira que precisava de um dia de descanso 
antes de resolver o que ia fazer da vida dali para frente.

Jamie andou mais alguns quarteirões e parou diante de uma palmei-
ra com glórias-da-manhã roxas enroscadas no tronco. Precisava tirar 
uma foto. Ela não tinha o hábito de fazer essas coisas. Alguns amigos 
seus tiravam foto de tudo que comiam e, é claro, um zilhão de fotos 
dos filhos, mas ela nunca se dava ao trabalho. Talvez porque, em casa, 
via as mesmas coisas todos os dias. Aqui, tudo era novo.

No momento em que tirou a foto da palmeira, ela notou algo se 
movendo lá em cima, onde a folhagem estalava. Um rato. Eca.

Mas a foto tinha ficado boa. Flores bonitas, palmeira glamorosa, 
rato de olhos brilhantes. Um belo contraste. Ela tirou mais algumas, só 
para garantir, e seguiu para a Coffee Bean. Pediu um Floresta Negra 
grande gelado, porque, para decidir o que queria fazer da vida, ela ia 
precisar de açúcar — mais do que havia num biscoito de gengibre — e 
muita cafeína. Ela encontrou uma mesa vazia, pegou o caderno, abriu 
numa página em branco, separou duas Varsity roxas, suas canetas 
favoritas, e... ficou sentada ali.

Açúcar e cafeína, lembrou a si mesma. E tomou dois goles generosos 
do Floresta Negra. Generosos demais, rápido demais. Agora estava 
— ai, ai, ai, ai — com a cabeça doendo de tão gelado. Ela massageou 
as têmporas, esperando a sensação passar. E então voltou para o 
caderno, para a página em branco.
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Jamie escreveu as palavras “Meu Ano” no topo da página, mas 
logo as riscou. Elas soavam bem na sua cabeça, pareciam até nome 
de filme, mas ficaram meio bobas no papel. Jamie pensou por um 
segundo, então escreveu: “Coisas de que eu gosto”. Era assim que ia 
descobrir sua paixão na vida. Paixão é aquilo que nos dá prazer, e a 
gente torce para atrair algum dinheiro.

Ela sublinhou as palavras. E ficou ali sentadinha, encarando o 
caderno. Então começou a escrever as coisas o mais rápido possível:

Brincar com Mac usando o laser.
Ver filmes antigos.
Coisas reaproveitadas.
Açúcar e cafeína.
O cheiro de chuva no chão quente.
A sensação dos lençóis nas pernas logo depois da depilação.
Lojas de segunda mão.
Cartões-postais antigos com mensagens escritas.
Bonecas antigas — tanto as assustadoras quanto as bonitas.
História — mas não dar aula.
Biografias.
Mulher-Maravilha.

Mulher-Maravilha? De onde ela tinha tirado aquilo? Jamie gostava 
da Mulher-Maravilha. Certamente não tinha nada contra ela. Mas não 
esperava que ela fosse aparecer nessa lista.

Seria porque, no passeio do dia anterior, tinha visto uma pessoa 
fantasiada de Mulher-Maravilha na frente do Grauman’s Chinese Thea-
ter? Ela sabia que o nome tinha mudado, mas não conseguia se adaptar 
à mudança. Quando via as pegadas dos famosos, era Grauman’s que 
vinha à cabeça.

Será que a cosplayer de Mulher-Maravilha vivia daquilo? Era essa 
a paixão dela? Talvez. Se você realmente ama e admira a Mulher-
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-Maravilha, talvez sua paixão seja ficar o tempo todo fingindo ser a 
Mulher-Maravilha. Todas as pessoas que posaram com ela estavam 
sorrindo. Jamie não fizera isso, mas tirara fotos das pessoas tirando 
fotos com a Mulher-Maravilha, que parecia estar se divertindo com 
cada segundo de cada encontro.

Ela havia tirado mais fotos nos últimos dois dias do que nos últimos 
dois anos. Tinha perdido o hábito, apesar de ter sido fotógrafa do jornal 
da escola no Ensino Médio e de ter feito uns cursos de fotografia na 
faculdade, só por diversão. Talvez estivesse voltando às origens porque 
tinha muita coisa nova despertando seu interesse.

Então acrescentou mais alguns itens à lista:

Tirar fotos.
Ver pessoas felizes.
Fazer as pessoas felizes.

E... não conseguia pensar em mais nada. Era impossível que só gos-
tasse de — ela contou rápido — 15 coisas. Mas 15 já era um começo. 
Jamie releu a lista devagar, procurando por semelhanças, pontos em 
comum, inspiração.

Pelo visto, gostava de coisas velhas. Filmes antigos. Bonecas antigas. 
Cartões-postais antigos. História. Lojas de segunda mão. Inclusive as 
coisas reaproveitadas, pois, em geral, eram coisas velhas. E, assim 
que pôs os pés no Conjunto Residencial Conto de Fadas, teve certeza 
de que precisava morar lá, porque era como se o lugar pertencesse 
a outra era. As casas tinham uma aparência velha até mesmo para a 
época em que foram erguidas. Dava a impressão de que eram obras 
de algum mundo encantado, e foram transportadas para cá, como 
a casinha de bruxa de Ruby. Al e Marie moravam num castelo em 
miniatura, com torrezinhas, e Helen, numa mistura aconchegante de 
toca e casa.
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Então sua paixão a tinha levado até sua nova casa, apesar de ela 
não ter percebido isso antes. Será que também poderia levá-la a uma 
nova carreira?

Algumas pessoas ganhavam bastante dinheiro vendendo coisas ve-
lhas no eBay, mas isso não lhe parecia interessante. Jamie não queria 
ficar estimando o valor das antiguidades maravilhosas que encontrasse.

Ela queria muito saber reaproveitar suas roupas para criar algo como 
sua blusa favorita, mas não tinha talento para essas coisas. Quando 
tentava, os resultados eram... catastróficos. Inclusive, uma vez, conse-
guiu a façanha de grudar dois dedos no cabelo com cola instantânea. 
E não foi por falta de atenção.

Jamie voltou a encarar o papel. Teve a impressão de que a cabeça 
estava voltando a doer por causa da bebida gelada, embora não tivesse 
tomado outro gole.

— Quebrando... a cabeça — murmurou ela com sua voz de Fran-
kenstein.

Seria possível ganhar a vida em Hollywood fazendo uma imitação 
razoável de Frankenstein? Difícil. Ela fechou o caderno bruscamente 
e o enfiou na bolsa — outra velharia de que gostava. Voltaria para o 
brainstorming quando sua cabeça melhorasse.

Enquanto saía para o belo dia lá fora, Jamie decidiu que precisava 
comprar uma coleira para Mac. Ele também merecia explorar a vi-
zinhança nova, era injusto deixar o pobrezinho trancado em casa o 
tempo todo.

Catioro recebeu David na porta, com a guia na boca e o rabo — na 
verdade, toda sua parte traseira — balançando.

— Tá bom, filhão, tá bom.
Ele tirou a guia babada da boca do cachorro, prendendo-a na co-

leira. E, assim que fez isso, Catioro saiu correndo, puxando-o pelas 
escadas da varanda.
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David sabia que devia ser o alfa da relação, não Catioro. E, como 
alfa, devia passar pela porta primeiro. Mas já tinha se conformado 
com o fato de que travar essa batalha com um cão gigante várias 
vezes ao dia é algo que entra na categoria “aceita que dói menos” 
da vida.

Primeira parada, o cedro ao lado de casa. Catioro lhe deu uma boa 
mijada, mas isso não significava que tinha terminado. O cão pensava 
em sua urina como uma commodity preciosíssima, passando o restante 
da caminhada dispensando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, 
declarando “isto é meu”, “isto é meu” e “aquilo ali também é meu”.

— Na cerca, não — avisou David enquanto abria o portão. Ele mes-
mo tinha construído aquela cerca quando adotou o cachorro, usando 
galhos de árvore retorcidos condizentes com o visual toca-de-hobbit 
que idealizara para sua casa. — Na cerca, não — repetiu.

Então tirou um pedaço de fígado desidratado do bolso — sim, ele 
costumava subornar seu cachorro com frequência — e o usou para 
distraí-lo da cerca antes que conseguisse marcá-la.

O cão foi galopando até o alfeneiro no quintal do chalé vizinho e 
deu início aos trabalhos. Sua técnica era se reclinar para longe do alvo, 
o que lhe permitia erguer mais a perna e mijar o mais alto possível. 
O vira-lata era quase do tamanho de um pônei, mas parecia querer 
deixar registrado que por ali passara uma fera monstruosa do tamanho 
de um Clydesdale.

— Bom menino — elogiou David enquanto seguiam pela calçada 
de pedrinhas.

— Oi, Catioro! — gritou Zachary Acosta do outro lado da rua.
O cachorro saiu correndo na direção do menino. David repuxou 

a guia até se certificar de que não havia carros por perto, e então se 
deixou arrastar até Zachary. Catioro imediatamente colocou as patas 
nos ombros do menino, que lhe deu uns tapinhas nos flancos, sua 
versão de um abraço entre homens heteronormativos.
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Só quando Catioro finalmente tirou as patas do menino, foi que 
David viu o rosto de Zachary. Havia um círculo vermelho e inflamado 
no meio de suas sobrancelhas, do tamanho de uma moeda. Ele não 
fez perguntas, mas teve de se forçar a olhar para o outro lado. Estava 
muito marcado e era bem simétrico.

— E aê? — perguntou David. Era assim que o garoto costumava 
falar quando era pequeno, e a frase se tornara parte da linguagem da 
sua amizade. — Como vai a vida?

— Mesma coisa de sempre, só estudando e tal... — respondeu Zach.
Às vezes era difícil para David acreditar que Zachary estava com 

14 anos. Como é que já fazia quase dez anos que começaram a correr 
juntos pela vizinhança? Completava apenas uma semana que David 
e Clarissa tinham se mudado, e ele fazia questão de sair para correr 
pelo menos uns dois dias na semana para queimar as amostras que 
comia enquanto criava novas receitas. Um dia, quando ia descendo 
a rua, a porta dos Acosta se escancarou e Zachary saiu correndo em 
disparada, usando uma camisa dos Oakland Athletics, calças de corrida 
e tenizinhos da Puma. O menino parecia uma miniatura de David, até 
a cor dos tênis era igual — vermelho e branco.

— Espera! Espera! Eu vou! — gritara ele.
Sua mãe, Megan, o alcançou antes que chegasse à calçada e o 

pegou no colo. O menino imediatamente começou a se debater.
— Desculpa, David. É que ele te viu correndo um dia desses e agora 

só fala nisso. Pensei que ele fosse se contentar com a roupa.
— Ah, bem que eu queria um parceiro de corrida — dissera David.
— Tem certeza?
— Claro. Vamos lá, Zachary.
O menino desde sempre insiste em ser chamado de “Zachary”. 

Nada de “Zach”. Megan o colocou no chão, e ele se jogou no vizinho. 
Desde então, os dois passaram a correr juntos e, nos últimos anos, a 
passear com Catioro umas três ou quatro vezes por semana.
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— Mesma coisa de sempre, estudando e tal... — repetiu David. — 
Quero detalhes.

Zachary tinha acabado de começar o primeiro ano do Ensino Médio. 
David tinha certeza de que havia mais a ser dito.

— Esquilo à direita — anunciou o garoto.
David enrolou a guia na mão algumas vezes, já se antecipando. 

Alguns segundos depois, Catioro viu o esquilo e fez o que seu dono 
chamava de Deslocador de Ombros, um puxão forte e repentino. O 
esquilo subiu pela treliça da casa mais próxima, e o cachorro soltou 
uma explosão de latidos, avisando ao intruso exatamente o que faria 
com ele caso estivesse livre.

Quando a barulheira terminou, Zachary disse:
— Eu me inscrevi na equipe de corrida. Cross country. Eu queria 

entrar pro time de futebol americano, mas minha mãe ficou enchendo 
o saco.

Talvez a mãe tivesse razão, pensou David. Naquelas férias, Zacha-
ry havia ganhado estatura, mas ainda era desengonçado. David se 
lembrava dessa fase. O menino mal conseguia atravessar um cômodo 
sem quebrar nada. Não era a melhor época para ele participar de 
partidas de futebol americano. Não que David fosse dizer uma coisa 
dessas a Zachary.

— Você corre desde os 5 anos. É um talento de berço — foi o que 
disse, se proibindo de encarar a marca vermelha entre os olhos do 
menino.

Seria mesmo um círculo perfeito? Será que ele tinha levado uma 
bola de golfe na testa?

David tinha quase certeza de que o pai de Zachary jogava golfe, 
mas duvidava de que ele levasse o filho junto. O acordo era que os dois 
se vissem em fins de semana alternados, mas, na maioria das vezes, 
acabavam se vendo numa noite a cada duas semanas. Pelo que Zachary 
contava, geralmente iam a algum restaurante da moda escolhido pela 
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namorada da vez do pai, onde não havia nada que o garoto gostasse 
de comer. Mas, justiça seja feita, Zachary não gostava de comer muita 
coisa. Sua dieta parecia consistir em pasta de amendoim, salame e 
aquelas balas vermelhas em formato de peixe.

Os dois fizeram uma pausa quando Catioro parou para cheirar uma 
nogueira-do-japão. Zachary dizia que ele estava verificando seu “mijo 
postal”. Depois que o cão se reclinou e fez seu xixi, respondendo a 
alguma mensagem, o grupo pôde seguir em frente. Quando chega-
ram à esquina — ou ao mais parecido com uma esquina no Conjunto 
Residencial Conto de Fadas, já que no lugar não havia um ângulo reto 
que fosse —, Catioro se virou para a esquerda. O alfa sempre indicava 
o caminho a ser seguido.

Eles só tinham dado alguns passos quando ouviram os berros de 
Addison Brewer ao celular. Como Zachary, a menina odiava apelidos. 
Ou bem a chamavam por “Addison”, ou eram solenemente ignorados. 
Sua voz aumentava conforme caminhavam.

— Você disse que ia passar aqui. Mas aqui na cozinha, fazendo 
bagunça na geladeira, você não está. Nem monopolizando o controle 
da TV. Você não está aqui. Ah, espera aí. Talvez esteja deixando o 
banheiro todo cagado, como sempre. Não, não está. Então você furou 
comigo. De novo. E você não parecia nem um pouco doente na aula 
de educação física. Dava para te ver pela janela da sala de ciências. 
Então nem adianta vir com esse papinho.

— Essa menina é doida — murmurou Zachary, virando a cabeça 
de modo que apenas sua nuca fosse visível da casa dela.

— Vocês estão estudando juntos esse ano? — perguntou David.
— Só na aula de inglês. — Suas palavras eram cheias de desdém.
— Os pulmões dela estão de parabéns. Ela não parou para respirar 

uma vez durante esse piti aí — comentou David.
Zachary não falou nada, apenas continuou andando com o rosto 

virado para a rua.
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