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O Acampamento Pádua tem o prazer de recebê-los
para um verão de exploração, aventura e, principalmente, de autoconhecimento. Nossa meta é levar
cada um de vocês a alcançar o mais alto nível de
desenvolvimento e bem-estar. Para que vocês recebam um atendimento de qualidade, os nossos monitores concentram-se em seis qualidades essenciais
que todas as pessoas deveriam possuir. Sem essas
qualidades, nós perdemos o rumo.
Esperamos que nas próximas cinco semanas
vocês reflitam sobre as pessoas que são agora… e as
pessoas que vocês precisam se tornar.

– A Equipe
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Conhecer a si mesmo
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1
Mamãe e papai,
Eles me disseram que eu precisava escrever algum recado pra vocês.
O acampamento é legal. A gente se vê em breve.
Z
PS: Eu também sou legal… independentemente do que vocês pensem.

A maçaneta fica travada quando a porta é trancada do lado de dentro do chalé.
De pé, com minha mochila pendurada no ombro, fico olhando para a maçaneta prateada como se ela fosse me dizer qualquer coisa. Isso não me parece
algo normal.
— Nós trancamos as portas à noite apenas por precaução. E eu durmo aqui
no chalé com vocês — Madison diz, brincando com a chave pendurada em seu
pescoço. Ela toca o meu braço e eu olho para as unhas elegantes da mão dela
encostadas na minha pele. O esmalte cor‑de‑rosa‑escuro brilha com perfeição.
— E qual seria o motivo desse excesso de precaução? — eu pergunto.
Madison não me responde imediatamente. Ela me dá um sorrisinho com o
canto da boca e inclina a cabeça para o lado, como se estivesse pensando em uma
boa resposta. Depois, segura a longa trança do seu cabelo castanho e examina a
sua ponta.
— A porta trancada mantém os ursos do lado de fora. — Ela finalmente diz,
alisando uma ponta dupla do cabelo.
— Acho que não existem ursos nessa região.
— As florestas daqui estão cheias de coisas que as pessoas não querem admitir que existem. Mas não se preocupem, estou aqui para protegê‑los. — Ela põe a
mão no meu braço de novo.
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Madison está usando uma camiseta verde‑musgo com o logotipo do acampamento na parte da frente e uma bermuda tipo cargo preta. O reluzente esmalte
nas suas unhas contrasta com o uniforme básico. As duas coisas simplesmente não
combinam.
— Eu me lembro da minha primeira vez no acampamento. Estava nervosa
demais — Madison diz.
— Você já ficou neste acampamento?
— Não, não neste… — Madison se distrai por um instante, alisando o tecido
da sua camiseta. — Foi num acampamento equestre na Califórnia.
Ela parece uma garota rica o suficiente para praticar hipismo e vestir camisetas polo cor‑de‑rosa e calças de montaria. Essas roupas, sim, combinariam perfeitamente com suas unhas impecáveis.
— Eu não estou nervosa — comento.
— Isso é bom. — Madison sorri. — Bem, vá se ajeitando por aqui e me
encontre em meia hora no Círculo da Esperança.
— No Círculo da Esperança… Mas por que lá? — pergunto.
— Se não tivermos esperança, Zander, não nos resta nada. Esse é o melhor
lugar para se começar. — Ela toca o meu braço e sorri mais uma vez antes de se
virar e ir embora, com a trança balançando nas costas.
— Isso não é resposta que se dê — eu resmungo, e um pernilongo passa
zumbindo bem perto do meu rosto. Eu o espanto, mas ele se aproxima de novo
em questão de segundos. Uma porta que só pode ser trancada e destrancada pelo
lado de dentro, e por uma única chave, é um sinal de que há algo errado. Com
certeza. Isso é totalmente ilegal. Eu até poderia denunciar esse lugar e deixar que
fosse interditado, mas se isso acontecesse, eu teria de voltar para casa.
Solto minha mochila no chão e ela bate no piso de cimento em um baque
seco. Fora o concreto frio debaixo dos meus pés, tudo o mais na sala é de madeira
— as camas, as paredes, os armários. Eu me sento no colchão descoberto de uma
das camas e corro as mãos pelo cabelo, puxando‑o com força. Alguns fios de
cabelo preto acabam saindo na minha mão. Não consigo abandonar esse hábito,
que deixa o meu cabelo cada vez mais fino e frágil.
— Que merda — eu digo baixinho.
A porta se abre de repente e bate com força na parede de madeira.
Uma garota vestindo a menor camiseta branca e o menor calção vermelho
que eu já vi na minha vida aparece à porta.
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— Falar sozinha não é um bom sinal — ela diz, girando o dedo indicador ao
lado da cabeça e insinuando que eu sou louca.
A garota atira a sua mochila em cima da cama e eu fico olhando para ela.
Não dá para evitar. Ela não está usando sutiã. Que tipo de garota não usa sutiã sob
uma camiseta branca transparente? Através da camiseta eu consigo ver a sua pele
escura. E consigo ver tudo, até mesmo seus mamilos.
— Que foi? — ela me questiona num tom nada amigável.
Ela é muito magra, também — o tipo de magreza que poderia exigir hospitalização. Para ser mais exata, a garota é só pele e osso.
A menina desaba sentada sobre a cama, cruzando suas longas pernas.
— Eu sou a Cassie — ela anuncia, mas não estende sua mão. — É, eu sei.
Cassie é nome de gorda.
Antes que eu tenha a chance de dizer o meu nome, Cassie começa a despejar o conteúdo de sua mochila em cima da cama. Eu passo os olhos pela pilha de
roupas à procura de um sutiã, mas não avisto nenhum. Tudo o que vejo é um
biquíni cor‑de‑rosa, alguns shorts curtos e camisetas de várias cores.
— Você já deve ter conhecido a Madison — ela diz com os braços cheios de
roupas. A seguir, enfia tudo numa gaveta sem dobrar nem separar nada. Ela simplesmente empurra toda aquela montanha caótica de roupas para dentro de uma
única gaveta. — Que menina babaca. — Enquanto fala, Cassie pega a sua mochila
vazia e a vira de cabeça para baixo. Uma enxurrada de embalagens de remédios se
derrama sobre a cama. — Como eu disse, esses monitores são idiotas. Eles não
checam os compartimentos ocultos das bolsas. — Ela abre um dos frascos,
fazendo a tampa dele estalar. — Pare de ficar me encarando. Isso é bem desagradável — a garota diz.
— Ah, me desculpe. — Eu abaixo a cabeça e olho para as minhas mãos.
— Relaxe, é brincadeira. Todo mundo me encara, especialmente aqui. —
Cassie estende para mim uma mão cheia de pílulas, oferecendo‑as para mim. —
Remédios para emagrecer. Quer alguns?
Balanço a cabeça negativamente:
— Eu odeio pílulas.
— Você é quem sabe, mas, no seu lugar, eu ficaria bem longe do macarrão
que servem no refeitório. — Cassie estufa as bochechas e aponta para mim,
fazendo‑me abaixar a cabeça e olhar para o meu próprio corpo. Ninguém nunca
me disse que eu sou magra, mas eu também não sou gorda. Minha mãe jamais
permitiria que eu fosse.
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Eu puxo a minha camiseta amarela para que não fique muito justa.
— Obrigada pelo aviso — eu digo.
Ela joga as pílulas na boca e as engole sem água.
— E então, por que você está aqui? — Cassie pergunta.
— Hein?
— Veio pra cá porque é surda? — Cassie faz uma careta zangada e repete a
pergunta, dessa vez mais devagar e falando mais alto. — Por que você está aqui?
— Eu não sou surda.
— Não banque a ingênua pra cima de mim. Todos nós sabemos que esse não
é um acampamento qualquer.
Começo a mexer na minha camiseta e mato um pernilongo que estava pousado nela. Por que eu estou aqui? Eu não poderia ser mais diferente dessa garota
que está na minha frente. Não me identifico com ela em absolutamente nada. Eu
esmago o pernilongo entre os dedos e respondo:
— Estou aqui porque meus pais me matricularam no programa.
Cassie ri tão alto que sua voz ecoa pelo pequeno chalé. O barulho me deixa
nervosa.
— Então você é mais uma daquelas — ela diz.
— Uma daquelas?
— Uma garota bobinha de merda, além de mentirosa.
Eu arrumo a minha postura e a encaro. Como pode uma garota que toma pílulas para emagrecer no café da manhã e se recusa a usar sutiã me insultar dessa maneira?
— Ah, não... Você ficou bravinha comigo? — Cassie diz em tom de
zombaria.
— Não — respondo.
— Bem, eu sou assim mesmo. Sou uma aberração anoréxica, bipolar e
maníaco‑depressiva. Eu mesma me autodiagnostiquei. Além disso, tem dias que
eu sinto que sou um garoto vivendo num corpo de menina. — Ela se levanta. —
Mas pelo menos sou honesta a respeito de quem sou eu. Só pra esclarecer: as pessoas que são realmente loucas não sabem que são loucas.
Ela enfia os frascos de remédios de volta no compartimento oculto da sua
mochila e a coloca debaixo da cama. Antes de sair, ela olha para a minha bagagem
e vê o nome escrito na etiqueta do lado de fora.
— Zander? É esse o seu nome? — A garota balança a cabeça negativamente.
— É louca, sem dúvida nenhuma. Bom, divirta‑se falando sozinha, Zander.
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Ela sai pela porta e desaparece. Por um instante eu penso em contar a Madison que Cassie tem uma farmácia escondida em sua mochila, mas algo me diz que
ter Cassie como inimiga durante as próximas cinco semanas não é uma boa ideia.
Eu respiro bem fundo e olho com atenção para o teto de madeira. Bastaria
um fósforo para incendiar esse lugar, apesar da umidade. Mas, de novo, eu seria
enviada de volta para casa se colocasse fogo em um chalé. E isso provaria que Cassie tem razão — que eu sou mesmo louca.
E eu não posso ser louca. Não posso dar essa satisfação aos meus pais. E,
além disso, tudo o que eu menos quero é voltar para a minha casa. Pelo menos,
não agora, com as coisas do jeito que estão.
Meus pais nem mesmo me perguntaram se eu desejava vir para cá. Nós nos
sentamos para jantar alguns meses atrás e eles anunciaram que isso aconteceria.
Eu enrolava meu espaguete no garfo enquanto meu pai e minha mãe falavam de
mim como se eu não estivesse bem diante deles. Para ser honesta, eu tinha uma
prova difícil de francês no dia seguinte e então fiquei conjugando mentalmente
verbos no tempo passé composé.
J'ai mangé
Tu as mangé
Il a mangé
Nous avons mangé
Vous avez mangé
Ils ont mangé
— É exatamente por isso que ela precisa ir — minha mãe reclamou, ainda
falando sobre mim como se eu não estivesse na sala de jantar.
Conjugar verbos mentalmente virou um hábito para mim. No fim do ano eu
quase alcancei a nota máxima.
— Quando você voltar, tudo isso vai ficar para trás. Você será uma pessoa
diferente — minha mãe disse na última noite antes da minha partida, enquanto eu
e o meu namorado estávamos sentados à mesa diante de uma tigela de vegetais
orgânicos, mastigando. Eu namoro Coop há dois anos. O nome dele na verdade
é Cooper. Eu nunca disse isso a ele, mas, na minha opinião, tanto o nome quanto
o apelido são horríveis. Coop soa como um atleta valentão da escola que esmaga
latas de cerveja na cabeça. E quando eu o chamo de Cooper tenho a impressão de
que estou falando com um cachorro.
Eu mordi uma cenoura e fiz que sim com a cabeça para a minha mãe. O som
da minha mastigação era tão alto em meus ouvidos que chegava a encobrir o que
os outros estavam dizendo.
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Depois que eu comi toda a tigela, arrastei Coop até o meu quarto e nós
demos uns amassos. Esse foi o ponto alto da noite. E o Coop não é nenhum especialista em matéria de beijar. Ele é meio babão, como um cachorro qualquer que
também se chama Cooper.
Quando fiquei entediada, eu conjuguei verbos. Beijar e conjugar são duas
coisas que combinam bem. Duas coisas bem francesas.
Não. Ir para casa não é uma opção. Então, eu escolho um armário para guardar as minhas roupas e as separo em camisetas, calças e roupas íntimas, incluindo
a pilha de sutiãs que a minha mãe providenciou. Ela deixou a minha mochila ao
lado da minha cama no dia da minha partida e disse “Aqui está. Tudo pronto”.
Em francês, fini.
Minha mãe deveria ter dito essas palavras anos atrás, mas ela não sabe lidar
bem com despedidas.
Eu pego a cama inferior do beliche, imaginando que assim será mais fácil
escapar desse lugar se houver um incêndio; isso se eu conseguir passar pela porta
trancada. Quando eu retiro da mochila os lençóis e a colcha separados pela minha
mãe para fazer a cama, sinto o meu corpo inteiro fraquejar. O cansaço está de
volta, como se a força da gravidade agisse sobre mim com o dobro da intensidade
e meus joelhos não a pudessem suportar, mas eu resisto e me esforço para arrumar
a cama da maneira mais perfeita possível, seguindo a técnica utilizada pelas camareiras de hospitais para prender lençóis — técnica que a minha mãe me ensinou.
Quando termino, eu contemplo o meu belo trabalho. Outro pernilongo
zumbe perto da minha orelha e eu bato as duas mãos espalmadas na tentativa de
matá‑lo, mas erro o alvo. Ele não vai demorar para voltar.
— Maldito.
Balanço a cabeça com força. Mas a minha cama permanece ali, como se retribuísse o meu olhar. É como se houvesse um par de olhos, um corpo e pulmões
bem debaixo dos lençóis, tentando respirar desesperadamente. Tentando muito,
mas sem nenhum sucesso. Mas as coisas funcionam assim mesmo, todos nós fracassamos no final. Todos nós afundamos, não importa quantas vezes tentem nos
puxar de volta para a superfície.
Quando não consigo mais olhar para a cama impecavelmente arrumada,
quando não suporto mais aquela imagem, eu desarrumo tudo. Arranco os lençóis
que eu havia prendido com tanta precisão e elegância e enfio de volta na mochila
a colcha de tom pastel com estampas florais, dobrando‑a de qualquer jeito, apenas para fazê‑la sumir da minha frente. Então eu me sento na cama, respirando
com dificuldade, ofegante.
16

[miolo] contra todas probabilidades - 03.indd 16

12/12/2017 12:02

Eu prefiro congelar noite após noite a dormir com essa coisa.
— Fini — eu digo. Falando sozinha novamente. Olho à minha volta para ter
certeza de que ninguém me viu. Mas eu estou de fato sozinha. Minha família está
do outro lado do país, no Arizona, e eu estou em um lugar qualquer em Michigan. Faço um grande esforço para me sentir triste por causa disso, mas é como se
eu estivesse me agarrando a uma coisa que na realidade não existe. Tudo o que
eu tenho é um punhado de coisa nenhuma. Eu estou simplesmente vazia.
Saio do chalé e me deparo com o dia quente típico de um pântano. Não sei
bem o que fazer. Mas uma coisa é certa. Preciso parar de falar sozinha ou as pessoas daqui vão pensar coisas erradas a meu respeito.

2
Querida mamãe e Presidente Cleveland,
As chances de encontrar o amor são uma em 285 mil, mas a
probabilidade de casar é de 80%. Parece que temos uma discrepância aqui.
Seu filho,
Grover Cleveland

Alguns meses atrás, meus pais me disseram onde exatamente eu passaria o verão.
Meu pai levantou a mão e apontou a localização exata do lugar:
— É bem aqui que o acampamento está localizado, Zander — ele explicou.
— Deu pra ver? Michigan tem um formato parecido com o de uma luva.
Eu não respondi, então a minha mãe fez mais algumas observações:
— De todo modo, o Arizona é insuportável no verão. A temperatura chega
a um milhão de graus aqui. Você vai gostar de estar longe na época do calor. —
Ela olhou para o meu pai com uma expressão aflita, franzindo os lábios com força.
— Mesmo que seja desagradável e você tenha de viajar até o outro lado do mundo
sem os seus pais.
— Nós tomamos essa decisão juntos, Nina, então nem comece com o drama.
O acampamento não é na Índia — meu pai retrucou.
Eu fiquei observando uma mosca presa numa teia de aranha enquanto meus
pais discutiam na mesa de jantar. Eu entendia bem a situação da mosca. Ela jamais
conseguiria escapar, por mais que tentasse. De que adianta lutar? Você só acaba
piorando as coisas.
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— O Acampamento Pádua tem sete áreas diferentes. Os alojamentos dos
rapazes, os alojamentos das garotas, o refeitório, a praia, o campo de tiro com
arco, as cocheiras e o mais importante: o Círculo da Esperança. — Madison me
mostrou o lugar quando eu cheguei. Ela me guiou pelas instalações do acampamento, indicando vários pontos pelo caminho. — São muitas as opções de entretenimento. Vamos ter bastante diversão neste verão também. Não vamos
apenas… — Ela fez uma pausa e olhou para mim — … trabalhar. Do que é que
você mais gosta?
Eu não sabia o que responder.
— Você sabe do que estou falando. O que é que você mais curte fazer? —
Madison insistiu com um sorriso.
Eu continuei sem dizer nada e depois de alguns momentos Madison desistiu
de esperar por uma resposta. A verdade é que não existe nada que eu realmente
goste de fazer. A vida fica mais fácil assim.
— As garotas devem ficar no alojamento das garotas e, os garotos, no dos
garotos. Nós não passaremos o tempo todo cuidando de negócios; também
haverá diversão, mas essa diversão terá limites, se é que me entende — Madison
disse, cutucando o meu braço.
— Eu tenho um namorado — eu disse.
Madison se animou ao ouvir isso.
— É mesmo? Que ótimo. Eu me lembro do meu namorado dos tempos da
escola secundária. O primeiro amor é uma coisa tão mágica…
— Nós não nos amamos — eu acrescentei. — Ele gosta dos meus peitos, só isso.
Depois disso, acabamos mudando de assunto.
Ela me mostrou onde fica o refeitório e os caminhos que levam às cocheiras.
Depois fomos ao campo de tiro com arco e ao Círculo da Esperança, algo que, no
fim das contas, eu já conhecia, mas com o nome de fogueira. Por fim, ela me
levou até o lago.
— Esse é o Lago Kimball. Nós pedimos a todos os campistas que evitem
entrar no lago até que o teste de natação seja aplicado. Não queremos que aconteça nenhum acidente. — Madison olhou para mim. — Ah, e não se esqueça de
usar filtro solar. Você é como eu: bastam cinco minutos debaixo do sol para ficarmos completamente vermelhas.
Assenti com a cabeça. Minha mãe gosta de pensar que eu herdei suas características de indígena norte‑americana, porque tenho cabelo negro e olhos amendoados, mas a cor da minha pele prova que as coisas não são bem assim. Madison
18
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tem razão quanto a isso. Eu realmente fico toda vermelha quando me exponho
ao sol por muito tempo, e nisso eu puxei ao meu pai. Mas Madison está totalmente errada quando diz que eu sou como ela. Nós somos completamente diferentes uma da outra.
Só de pensar em água fria eu já sinto a temperatura do meu corpo diminuir.
Se o acampamento fosse na Índia eu acho que não sentiria tanto calor. Neste
momento, o meu cabelo está grudando no meu pescoço e eu posso sentir o suor
escorrendo pelas minhas costas.
Eu pego um desvio em minha caminhada até o Círculo da Esperança e sigo
na direção do lago. Todo o Acampamento Pádua é repleto de árvores. Quando
me trouxe para cá, meu pai ficou impressionado com o verde exuberante que
cerca todo o lugar.
— Tudo parece tão vivo por aqui — ele comentou quando passamos de
carro pelos portões do Acampamento Pádua.
Eu concordei com um aceno de cabeça, mas não disse nada. Minha atenção
estava quase toda voltada para a alta cerca de arame farpado que rodeava a propriedade do acampamento. Ramos verdes e arbustos forçavam passagem através
dos vãos na tela.
Perguntei ao meu pai por que o acampamento tinha uma cerca dessas
dimensões.
— Para assegurar que todos fiquem em segurança — foi a resposta dele.
— Segurança… — repeti baixinho. Meu pai e eu sabemos que é impossível
manter uma pessoa em completa segurança, por mais que se tente. Mesmo que
você faça essa pessoa cruzar o país para passar o verão em Michigan.
A escadaria que segue até a praia fica logo depois do grande refeitório que
separa a área das garotas da área dos rapazes. Não há a menor agitação nas águas do
lago, nem mesmo uma única onda. Eu seco uma gota de suor que corre pelo rosto.
Muitos campistas ainda estão na companhia dos pais, despedindo‑se deles.
Mas meu pai, depois de me registrar na recepção, deu o fora na primeira
oportunidade.
— Preciso voltar ao aeroporto ou não chegarei a tempo para o meu voo —
ele disse, e me deu um beijo no rosto.
Mas eu não me importei com o fato de ele não ter ficado. Uma despedida é
sempre uma despedida, seja ela rápida ou demorada.
Eu vou até o lago, tiro meus tênis surrados e minhas meias e mergulho os pés
na água. Meus dedos afundam na areia, que é mole como lama e muito fria. Sinto
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um arrepio, que vai dos meus pés até as pernas, passa pelos meus quadris e chega
ao topo da minha cabeça. Quase que instantaneamente, eu paro de transpirar.
Avanço mais um pouco, até a água bater quase nos meus joelhos. Já não consigo enxergar os meus pés no fundo; a água é muito turva e cheia de algas. Uma
pessoa poderia se afundar ali e simplesmente… desaparecer.
Eu fecho os olhos e me imagino descendo em meio à lama fria até o fundo.
Como se eu afundasse num daqueles sucos grossos de espinafre que minha mãe
costuma fazer. Dou mais um passo adiante e os meus joelhos ficam ainda mais
próximos da água. Sob os meus pés existe apenas um imenso nada — um vasto
espaço vazio dentro do qual uma pessoa pode simplesmente se lançar. A princípio, um sentimento opressivo, mas depois o sentimento de que nada existe além
da escuridão. Eu conheço esse lugar. Já estive lá antes.
— Ei, você aí! — alguém berra do alto da escadaria.
Eu me viro rapidamente na direção da voz, assustada. Vejo um monitor com
cabelo loiro na altura dos ombros parado como um carcereiro diante da cela, com
as mãos apoiadas nos quadris.
— Os campistas não têm permissão para entrar no lago no primeiro dia.
— Ah, me desculpe — eu digo enquanto tento colocar de volta as meias nos
meus pés molhados.
— Por favor, saia daí e vá até o Círculo da Esperança. — Ele aponta na direção da fogueira antes de se retirar.
Cassie está ao lado de Madison quando eu chego. Ela está puxando um
grande pedaço de chiclete cor‑de‑rosa para fora da boca e enrolando‑o no dedo.
Quando percebe que estou olhando para ela, Cassie gira o chiclete ao redor do
dedo médio e sorri. Mas aquele não é propriamente um sorriso. É mais um aviso
revestido de chiclete.
— Venha cá, Zander — Madison me chama em voz alta. — Zander, estas
são Katie, Hannah e Dori. Cassie me disse que vocês duas já se conheceram.
Cassie aponta seu longo dedo magro para uma garota com cabelo
cinza‑chumbo e olhos castanho‑claros.
— A Katie aqui tem um problema com bulimia — Cassie comenta.
— Cassie! — Madison a repreende.
— O que foi? — Cassie olha zangada para Madison e agarra a mão de Katie.
— Está vendo estes dedos de forçar vômito? Eles são cheios de calos e feridas de
tanto que ela os enfia garganta adentro. Eu reconheço uma pessoa com distúrbio
alimentar a quilômetros de distância.
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— Ela tem razão — Katie diz com uma careta de desgosto.
— Viu? Eu devia ser monitora daqui. — Cassie volta a olhar para mim. — A
Hannah se automutila. Percebe que ela está usando roupa de manga comprida neste
calor do caramba? Aposto que esses braços gorduchos estão cheios de cicatrizes.
Hannah cruza os braços, que de fato estão cobertos por uma camisa de
manga comprida azul‑marinho.
— Eu não sou gorda — Hannah diz, mas não nega a automutilação.
— E a Dori tem depressão. Grande coisa. Que graça tem isso? Todo adolescente é deprimido. É a nossa especialidade.
— Eu acho que já chega. — Madison coloca a mão no ombro de Cassie, mas
a garota a ignora.
Cassie então se volta para mim.
— E a Zander está aqui porque, bem, “os pais dela a matricularam no programa”. — Ela inclina a cabeça para o lado e arregala os olhos, e todas as quatro
garotas começam a rir. — Mas eu a flagrei falando sozinha, por isso acho que
podemos ter um caso de múltipla personalidade aqui.
— Eu não tenho múltipla personalidade — respondo.
— Esquizofrenia? — Hannah pergunta. Ela fixa seus olhos castanhos em
mim como se eu fosse um rato de laboratório.
— Não. — Eu olho irritada para Cassie.
— Já chega, meninas. — Madison se aproxima de mim por trás e coloca as
duas mãos nos meus ombros. Eu noto mais uma vez a perfeição das suas unhas.
Eu não preciso da ajuda dela. Não preciso dela nem de ninguém. Na verdade, eu
adoraria que todos sumissem da minha frente e me deixassem em paz.
Eu sacudo os ombros para afastar as mãos de Madison e vou para outro
ponto do círculo. Não quero fazer parte desse grupo. Não gosto de sangue, muito
menos de automutilação. E essa história de forçar o vômito? Eu odeio quando
vomito e restos de comida ficam grudados nas minhas narinas. Por que alguém
faria isso de propósito?
Eu caminho entre a multidão de campistas separados em grupos, tentando
achar um espaço onde eu possa ficar sozinha e longe de todo mundo. Provavelmente não é isso que os meus pais querem para mim nesse verão — que eu me
isole —, mas acontece que eles nunca me perguntaram o que eu realmente queria. Se tivessem me perguntado, tudo isso poderia ter sido evitado. Eu não precisaria estar aqui, no meio de quase cinquenta adolescentes com um monte de
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monitores e assistentes nos rodeando. Mas não tenho para onde correr. Eu estou
presa nessa armadilha.
Usando uma camiseta do Acampamento Pádua, igual à de Madison, um cara
mais velho fica em pé em cima de um banco e bate palmas três vezes, e então
todos os integrantes do círculo ficam imediatamente em silêncio. Eu fico parada
no lugar onde estou.
— Nós só conseguiremos nos encontrar… — ele grita.
— Quando admitirmos que estamos perdidos — bradam em uma só voz
todos os monitores.
— Sejam bem‑vindos ao Acampamento Pádua — ele continua em meio ao
silêncio. Seu cabelo castanho despenteado cai sobre a testa e ele o engancha atrás
das orelhas antes de prosseguir. O sujeito parece mais velho do que Madison, mas
mais jovem do que os meus pais. Provavelmente está na casa dos trinta anos, e a
sua aura de líder de jovens acentua a sua beleza. — Eu sou Kerry, o proprietário do
Acampamento Pádua. Quero dar as boas‑vindas a todos os que estão aqui hoje. —
Kerry sorri, e isso torna a sua aparência ainda mais interessante. — Eu fundei este
acampamento há mais de dez anos com a intenção de ajudar adolescentes como
vocês a encontrar uma saída em tempos difíceis. É legal ver uma mistura de rostos
conhecidos e novos por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, não hesitem
em vir falar comigo. Esta será uma temporada para vocês se abrirem e se libertarem das suas amarras, e também para se reencontrarem e se reconciliarem com
quem são de verdade. Cada um dos monitores daqui passou por um rigoroso programa de treinamento para ajudar vocês durante a sua permanência no acampamento. Mas, acima de tudo, nós queremos que vocês se divirtam nesse verão. E
para que haja diversão vocês precisam seguir as regras de segurança.
Uma onda de cansaço toma conta de mim quando Kerry começa a falar
sobre as regras. Minhas pernas fraquejam, meu corpo se entorpece e, por um
momento, eu penso na possibilidade de dormir em pé. É a melhor sensação que
eu tive o dia inteiro: simplesmente mergulhar em um torpor paralisante. Quando
ele avisa que é proibido comer no chalé, eu quase pergunto se engolir pílulas para
emagrecer como se fossem doces conta como “comer”, mas para fazer isso eu
teria de levantar a mão. Em vez disso, eu olho fixamente para o chão, escavo a
terra com meu tênis e conjugo.
J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
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— Regra número quatro: Quem estiver tomando algum tipo de medicamento deve continuar a fazê‑lo aqui no acampamento. A enfermeira vai providenciar todos os remédios nos períodos da manhã e da tarde no Centro de Saúde.
Procure a nossa enfermeira imediatamente se você tiver alguma alteração no
humor ou se achar que poderá causar ferimentos em si mesmo.
Nous avons fini
Vous avez fini
— Do jeito que esse cara está falando, parece que esse acampamento é para
loucos — diz um garoto que está bem ao meu lado. Levanto a cabeça para olhar
para ele. O garoto deve ter uns dez metros de altura. Para conseguir enxergá‑lo,
sou obrigada a colocar a mão sobre os meus olhos para poder bloquear a luz do sol.
— Eu não acho que esse lugar seja para loucos, eu tenho certeza disso — respondo baixinho.
— “Adolescentes com estado mental ou emocional alterado”, é o que diz o
folheto de propaganda, acho eu. Tecnicamente, todo adolescente se encaixa nessa
situação, de estado mental ou emocional alterado. Os garotos com certeza se
encaixam. Eu penso em sexo umas cem vezes por dia e isso sem dúvida nenhuma
se encaixa na definição de estado emocional alterado. Aliás, de estado físico alterado também. — O garoto olha para a própria virilha.
— Você pensa mesmo em sexo tanto assim?
— Penso.
Volto a prestar atenção em Kerry. Eu não sei o que dizer a esse garoto. De
repente, nós estamos falando sobre sexo e eu nem sei o nome dele.
— E em comida — o garoto sussurra.
— O quê?
— Comida. Nós, garotos, pensamos muito em comida também. — Ele se
inclina para falar mais perto do meu ouvido. — Se é que você tem algum interesse
em saber disso.
Faço que sim com a cabeça e me pergunto que rumo essa conversa vai tomar.
— Você quer que eu diga a você no que as garotas geralmente pensam?
— Não. Se você me dissesse eu teria de pensar nisso também, e eu já estou
ocupado demais pensando em comida e em sexo. A mente só pode lidar com uma
quantidade limitada de coisas. — Ele dá uns tapinhas na própria testa. — E eu não
quero forçá‑la. Estado emocional alterado, lembra‑se?
— Certo — eu respondo, e então olho novamente para o chão. Mas, sem
poder evitar, volto a olhar para o garoto a todo instante. Ele é muito magro e
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comprido. Provavelmente vai estar mais encorpado quando for para a faculdade,
mas agora o metabolismo dele é tão acelerado que seu corpo certamente exige
mais energia do que ele é capaz de comer. Seu cabelo castanho pende na frente
dos olhos, que são grandes demais para o rosto, fazendo com que ele se pareça
um personagem de desenho animado. Mas não necessariamente com herói; ele
está mais para o amigo estranho do herói.
— Regra número dez — Kerry diz, quase aos gritos. — Os meninos dormem
nos alojamentos dos meninos. As meninas dormem nos alojamentos das
meninas.
O garoto ao meu lado levanta a mão para fazer uma pergunta.
— E o que acontece com as meninas que acham que são meninos? Onde elas
vão dormir?
Kerry cruza os braços na frente do peito.
— No alojamento das meninas — ele responde.
— Certo. Só pra saber. — O garoto faz um aceno com a cabeça na direção
de Kerry, e então se volta para mim e sorri. Eu sinto o meu estômago doer. Doer
como se eu tivesse feito uma sequência de vinte e cinco abdominais. E essa sensação me deixa um pouco assustada.
— A propósito, o meu nome é Grover — o garoto sussurra. — Grover Cleveland.

3
Cher Papa,
J'ai été enlevé par des étrangers. S'il te plaît, envoie de l'aide.
Cordialement,
Alex Trebek

Kerry nos informa de que todos os dias haverá uma gama de atividades que nós
poderemos escolher, desde artes e trabalhos manuais até equitação; porém,
quanto mais ele fala, mais difícil se torna para mim me concentrar em qualquer
coisa que não seja o garoto ao meu lado.
— Vocês são os responsáveis pelas suas próprias escolhas — Kerry diz. — Os
monitores estão aqui para orientá‑los, mas vocês têm idade suficiente para tomar
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Agradecimentos
Antes de mais nada, um “muito obrigada!” enorme e cheio de amor à Jessica Park.
Você sempre me ajuda a encontrar um rumo quando estou perdida. Você se dispôs a falar por telefone com uma completa estranha alguns anos atrás, e olhe para
nós agora — somos almas gêmeas. Este livro é o que é por sua causa. Obrigada.
À minha agente e amiga, Renee Nyen — você adorou este livro desde o início. Passamos por momentos complicados, mas superamos tudo juntos. Sou
muito grata a tudo o que você fez. Obrigada.
Ao meu editor, Jason Kirk — eu não poderia desejar uma pessoa melhor
para cuidar desse livro e fazê‑lo ganhar asas. O seu entusiasmo é contagiante.
A todos os meus leitores, amigos, familiares e fãs, que promovem o meu trabalho e os meus livros, que me convidam para eventos literários e para palestras
em suas escolas, que se sentam na minha sala para perseguirmos incansavelmente
nossas ideias. Obrigada! Muito obrigada!
Por fim, meu agradecimento a Anna, que disse: “Por que você não dá a ele
o nome de Grover Cleveland?”
O resto é história.
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L EI A TA M B É M :

O GAROTO QUASE ATROPELADO
Vinícius Grossos

Um garoto sofreu com um acontecimento terrível.
Para não enlouquecer, ele começa a escrever um diário que o inspira a
recomeçar, a fazer algo novo a cada dia.
O que não imaginou foi que, agindo assim, ele se abriria para conhecer
pessoas muito diferentes — a cabelo de raposa, o James Dean não-tãobonito e a menina de cabelo roxo — e que sua vida mudaria para sempre!
Prepare-se para se sentir quase atropelado de uma forma intensa, seja pelas
fortes emoções do primeiro amor, pelas alegrias de uma nova amizade ou
pelas descobertas que só acontecem nos momentos-limite de nossas vidas.
Estar vivo e viver são coisas absolutamente diferentes!
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