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1
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Fiquei observando ela decorar seu armário da escola recém-pintado
com um adesivo de “Salvem o Pântano”. Era o primeiro dia do nosso 3º
ano do ensino médio. E aquele era o nosso adesivo.
Salvar o pântano havia sido o grande evento daquele verão. Ao lado
de vários ativistas locais (a maioria deles muito mais velhos), tínhamos
feito uma vigília nos limites da área de proteção ambiental, onde um novo
condomínio seria construído. Kaia estava sempre um pouco atrasada, mas
geralmente nos trazia picolés ou latas de tinta em spray. De longe, ela era a
ativista mais barulhenta. Kaia gritando atrás de um megafone enquanto o
tráfego passava foi uma das coisas mais bonitas que eu já tinha visto. Juntos,
tínhamos suportado o sol escaldante e a indiferença. Mas nunca tivemos
muita chance de conversar até aquela noite. Fomos escolhidos junto com
um pequeno grupo de adultos para ficarmos ali sentados, para impedir a
entrada de uma escavadeira no local durante o descanso dos outros ativistas.
Sob o céu noturno, os mosquitos nos devoravam vivos enquanto tentávamos nos manter acordados lendo. Um por um, todos caíram no sono. Por
volta da meia-noite, só Kaia e eu ainda estávamos acordados. Terminamos
o livro juntos. Lado a lado, vimos o sol nascer, querendo saber quantos
7
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dias a humanidade ainda iria ver. Naquele momento, devia ter convidado
Kaia para sair. Teria sido o momento perfeito. Mas a polícia apareceu e
fomos todos conduzidos à delegacia. Depois, tive uma reação alérgica por
causa das picadas de mosquito e precisei ficar de molho em casa por uma
semana. Naquela altura, a Justiça interveio e o projeto de construção do
condomínio foi interrompido. O que foi ótimo, exceto por ter ficado sem
ver Kaia desde então.
Até aquele dia. Em minha caminhada pelo corredor da escola em
busca do meu novo armário, Kaia me avistou primeiro e veio correndo com
uma camiseta escrito “Marcha pelas nossas Vidas”. Consegui murmurar
um “oi” e ela não só retribuiu a saudação, mas também levantou a mão e
demos um toque.
E naquele dia, a primeira coisa que Kaia colou na porta de seu novo
armário foi o nosso adesivo. Era a prova de que significava tanto para ela
quanto para mim. Certo? O problema era que Kaia era ativa demais em
tudo. Em pouco tempo, outra causa poderia ofuscar a nossa. Aquele era
o dia perfeito para convidá-la para sair. E então tudo o que eu tinha que
fazer era encontrar o momento certo.
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2
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Ela estava em frente à sala de aula da sra. Hahn, liderando a primeira
reunião da Aliança pela Diversidade. Fazia um mês desde que tinha me
acovardado perto do seu armário. O momento certo nunca chegou.
Tinha pensado em convidá-la para sair na reunião da Aliança entre
Gays e Héteros, mas pareceu estranho.
Então, quase a convidei depois da reunião da Comissão de Segurança
Escolar, mas toda aquela conversa sobre tiroteios em escolas não era
muito romântica.
Eu não deveria ter ficado surpreso quando Kaia chegou à reunião de
diversidade, mas, ainda assim, vê-la caminhar a passos largos até a frente
da sala de aula e pedir silêncio causou arrepios em mim. Ela me avistou no
fundo da sala, fez um sinal de positivo com o polegar e disse que gostou
da minha camiseta, que tinha a frase “Brancos pela Vida dos Negros”. Em
seguida, na frente do grupo, começou a criticar a própria falta de inclusão,
e eu podia sentir sua indignação me comover.
Foi isso. Após a reunião, diria para Kaia quanto ela havia me inspirado. Em seguida, eu a convidaria para sair. Seria o momento certo.
O momento perfeito.
9
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3
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Colei um cartaz na parede do pátio do 3º ano. Dando um passo para
trás, admirei meu projeto para uma escola livre de canudos. No cartaz tinha
um garoto de aparência culpada tomando milk-shake com um canudo
plástico junto das palavras “Pegou mal”. O cartaz fora selecionado pela
Comissão de Redução de Plásticos após uma disputa acirrada e finalmente
seria exposto em toda a escola. Separei um e autografei (ironicamente, é
claro). Depois que o desse para Kaia, ela apreciaria minha mistura de humor
com ambientalismo e, então, eu com certeza a convidaria para sair. Em
todas as outras ocasiões, as situações não haviam sido tão favoráveis. Mas as
férias estavam chegando, e o que poderia ser melhor que nos conhecermos
aproveitando um belo descanso?
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4
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Fiquei atrás dela na fila da cafeteria. Não podia acreditar na minha
sorte ao cruzar com ela no feriado. Tivemos uma conversa de três minutos
sobre café. Depois que eu fizesse meu pedido, com certeza iria convidá-la
para sair. Era o momento perfeito.
Contudo, aquela cafeteria era meio barulhenta, Kaia parecia estar com
um pouco de pressa e…

11
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5
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Era quarta-feira. Nós dois gostávamos das quartas-feiras.

12
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6
AQUELE SERIA O DIA EM QUE EU FINALMENTE CONVIDARIA

Kaia Gonzales para sair.
Andávamos em círculos, para protestar contra a exibição de um grande
tubarão-branco no parque aquático da cidade.
Hipnotizado, via o rabo de cavalo de Kaia balançar de um lado para
o outro a cada vez que ela gritava “Salvem o tubarão!”. As mechas do seu
cabelo soltas pela brisa do mar e o brilho de sua pele causado pelo suor
depois de três horas de protesto a deixavam ainda mais bonita. Era inacreditável. Começamos a gritar juntos três palavras de ordem: “Liberdade sim,
cativeiro não!”, “Ei, ei, ão, ão, tubarão fora da prisão!” e “O que o povo quer?
O tubarão livre! Quando? Hoje!”. Claramente, Kaia tinha visto o cartaz
que passei toda a noite preparando e onde estava escrito “Salvem o tubarão”,
e, com certeza, ficou impressionada. Por algum tempo, ficou olhando para
ele e, depois, sorriu para mim. Ela estava me paquerando?
Kaia passou por mim novamente. Espere. Ela piscou para mim? Talvez
fosse alguma alergia. As pessoas fecham apenas um olho por causa de alergia?
Não. Ela piscou. Com certeza, ela piscou para mim. Aquilo tinha que ser um
sinal de que Kaia queria que eu a convidasse para sair. E se ela estava à espera
de que eu falasse algo fazia meses? Naquele momento, as coisas estavam
ficando estranhas entre nós porque havia aquela questão enorme e não dita
13
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que, por algum motivo, eu simplesmente não conseguia falar. Com certeza,
falaria para ela naquele dia. Evidentemente, Kaia queria que eu falasse.
— Ei, Cam, continue andando! — alguém disse para mim.
Então, me dei conta de que tinha me perdido em meus pensamentos e
me esquecido de andar. Todd Moon, um dos líderes do Grupo de Direitos
Não Humanos e organizador daquele protesto, gentilmente fez um gesto
para que eu avançasse. Ele era um surfista de meia-idade, usava rabo de cavalo
e sempre era superlegal com qualquer estudante do ensino médio. Segundo
Todd, nós dávamos aos protestos “uma vibe enfurecida”. Ninguém nunca
me descreveu como “enfurecido”, mas ainda assim gostei daquele adjetivo.
— Desculpe — disse e avancei rapidamente, daquela vez sem olhar
para Kaia. Com certeza, precisava me concentrar apenas em participar do
protesto. — Salvem o tubarão!
— Cara, vai fundo! — Todd disse, apontando para Kaia. — Você está
de olho nessa garota há horas.
Patrice Woodson, a outra líder do grupo, também olhou pra mim.
— Não estou… Não estou tentando… Isso é…
Todd deu de ombros, desapontado com minha explicação.
— Ei!
A voz exaltada de Kaia veio de perto da entrada do parque aquático. Virei
e a vi repreendendo um casal de meia-idade que havia passado ao lado dela.
— Esses ingressos que vocês vão comprar vão apoiar a morte lenta de
uma forma de vida complexa e inteligente! Vocês têm sangue em suas mãos!
O casal a ignorou e Kaia apontou seu cartaz na direção deles.
Meu Deus, Kaia era tão perfeita.
— Quer saber? Vamos encerrar! — Todd anunciou ao grupo.
Os manifestantes devem ter ficado aliviados, porque a manifestação
se dispersou imediatamente.
Droga. Eu não estava pronto. Quer dizer, vinha me preparando o dia
todo. Na verdade, todo o ano. Mas… Eu não estava pronto. Felizmente,
Kaia ainda estava fuzilando com os olhos o casal de meia-idade que comprava ingressos. Então, eu tinha um pouco mais de tempo. Me arrumei,
tentando ganhar fôlego antes que ela se virasse.
— Bem, o que você está esperando? — Todd me disse, empurrando-me
delicadamente na direção de Kaia.
14
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Dei alguns passos hesitantes. Aquele era o momento certo? Estudei o
cenário. O parque aquático era voltado para uma grande baía e as ondas
que quebravam mansamente e os grasnidos das gaivotas que enchiam o ar
eram tão doces e suaves como uma música. O sol tinha quase desaparecido
no mar, deixando o céu numa cor azul com filetes cor-de-rosa. Kaia estava
perto de um arbusto com flores cujos nomes eu não sabia, mas que tinham
um perfume incrível. Era meio mágico. E ela tinha gostado do meu cartaz.
E provavelmente tinha piscado para mim. E estávamos salvando algo juntos
novamente, tal como havíamos feito com o pântano.
Mas, quanto mais me encorajava a avançar, mais meu corpo se contraía,
enquanto uma enorme pergunta surgia, a mesma que havia me atingido
como uma onda gigantesca todas as outras vezes que eu quase a tinha
convidado para sair: e se a resposta dela fosse não? Havia tentado imaginar
a vida depois de um fora, mas tudo que havia me ocorrido era um buraco
negro infinito. Uma aniquilação completa.
Senti a barriga doer, as pernas tremerem, o peito apertar e o ar faltar. Cerrei os dentes. Pôr do sol, flores, gaivotas: não iria perder aquele
momento. Eu faria a pergunta para ela, assim que me lembrasse de como
mover a língua.
Então, Kaia se virou.
— Ah, oi, Cam.
Palavras. Fale alguma coisa.
— Oi…
Tudo bem, não foi o melhor começo, mas dava para salvar.
— Sabe, seu cartaz… Tive vontade de dizer para você o dia todo…
— Ah, sim? — Foram duas palavras. Um progresso!
— Ele tem um erro — Kaia disse, sorriu e apontou com a cabeça para
o meu cartaz.
Segui seu olhar, e só então percebi que a última palavra escrita nele
tinha um borrão que mudava o sentido da frase. O que era pior, o tubarão
que eu havia desenhado cuidadosamente para parecer o mais inofensivo e
simpático possível possuía uma mancha na cauda.
Kaia reprimiu uma risada.
— Acho que mais ninguém percebeu, mas me fez rir o dia todo!
Abaixei o cartaz, querendo escondê-lo, destruí-lo, fazê-lo desaparecer.
— É bem engraçado! — ela concluiu.
15
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— Sim, bem engraçado — disse, fingindo que concordava, enquanto
tentava limpar o borrão. Esperava que fosse algum poluente transportado
pelo ar que havia pousado durante o protesto e não um maldito erro de
digitação que eu não tinha percebido. Mas, quanto mais eu esfregava, mais
borrado ficava. E quanto mais borrado ficava, mais longe ficava o momento
que tinha esperado o dia todo… o ano todo…
Kaia tomou um longo gole de água da sua garrafa e depois suspirou.
— Bem, acho que gritei bastante hoje.
Ela estava encerrando a conversa. Tinha que me redimir antes que ela
fosse embora.
— Sim, provavelmente você vai precisar tomar chá com um pouco de
mel hoje à noite. Para sua garganta — disse.
Fantástico, Cam. Agora você está parecendo a mãe dela.
— Não tenho certeza se vai ter chá com mel na festa de Steve Stevenson.
Mas nunca se sabe. Você vai? — ela perguntou, fechando a tampa da garrafa.
— Na festa de Steve Stevenson? O cara que é incapaz de passar por
um armário na escola sem desenhar um pênis nele? Não sou chegado a
álcool nem a estupros.
Ri e tinha certeza de que Kaia também iria rir.
Mas ela não riu.
Em vez disso, pegou sua mochila e continuou:
— Sim, eu sei. Não é a sua praia. Mas, sabe, você deveria ir. Eu teria
alguém para conversar.
Espera aí. Kaia ia à festa de Steve Stevenson? E ela estava…? Ela…
queria que eu fosse?
— Seu cartaz… — Kaia alertou.
Olhei para o chão e vi que, sem perceber, tinha deixado meu cartaz
ser levado pela brisa em direção às águas da baía.
— Ah, meu Deus. Não. Pare! — implorei.
Mas era tarde demais. O cartaz ficou suspenso no ar e pousou na água
fria como uma prancha de surfe coberta de lixo tóxico.
— Porcalhão! — um companheiro manifestante gritou.
— Você tem que tirá-lo da água. Essa baía já está poluída demais —
Kaia disse, claramente constrangida por minha causa.
Fiquei dividido entre Kaia e o cartaz.
16
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— Eu sei! Eu… Hum… Estou indo, mas sim! Eu estarei lá… — disse,
tranquilizando-a. Em seguida, saí correndo em direção à água. — Na festa!
Eu estarei na festa — esclareci.
Em qualquer outro dia, a ideia de ir a uma festa na casa de Steve
Stevenson não seria nem considerada. Embora as festas dele fossem “lendárias”, tinha quase certeza de que eram apenas uma mistura habitual de revolta
adolescente com bebedeira. Mas, com Kaia lá, poderia realmente ser o lugar
perfeito para nos aproximarmos. Então, coloquei todas as minhas melhores
opções de camiseta sobre a cama e procurei por aquela que dissesse a coisa certa.
Uma que pudesse puxar uma conversa ou que desse uma deixa para Kaia fazer
uma brincadeira comigo. Ou talvez até estivéssemos usando a mesma camiseta!
A escolha óbvia seria a camiseta “Salvem o Pântano”. Foi o nosso maior
sucesso. Tínhamos feito a vigília juntos. Como ela poderia esquecer? Mas,
quando vi que a camiseta possuía uma mancha permanente de suor, achei
que devia tomar um rumo diferente.
Peguei minha camiseta “Baby Yoda para presidente”. É verdade que
ninguém consegue resistir ao Baby Yoda, mas, como eu nunca tinha visto
Star Wars, poderia parecer um pouco superficial. (Minha mãe não era fã
de fantasia nem de ficção científica e me direcionou para histórias sobre
crianças com deficiência ou vozes de minorias.)
A camiseta “Destrua o patriarcado, não o planeta” não parecia apropriada para a festa. Não imaginei que iríamos dançar em cima das mesas,
mas também não queria parecer que estava lá só para julgar todo mundo.
A “Livros sim, armas não” e a da Copa do Mundo de futebol feminino
também não pareciam muito adequadas.
Considerei seriamente minha camiseta “Nenhum ser humano é ilegal”, mas, como Kaia era latina, não queria parecer que estava querendo
agradar-lhe por algum interesse.
Finalmente, escolhi a camiseta verde-floresta com o desenho de uma árvore e
a palavra “Abraçador” embaixo. Parecia a mistura certa de diversão e reflexão que eu
estava procurando. E também dizia “Abraçador”, o que não faria mal a ninguém.
Aquela seria a noite em que eu finalmente convidaria Kaia Gonzales
para sair.

17
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Tinha visto muitas coisas horríveis em minha vida — vazamentos de
petróleo, leitos de rios obstruídos com lixo, filhotes de tartarugas marinhas
presos em redes de pesca —, e sabia que todos aqueles desastres eram mais
perturbadores do que aquilo que eu estava vendo naquele momento, mas de
algum modo não conseguia fazer meu cérebro aceitar. Aquilo tinha que ser pior.
Steve Stevenson estava na beira do trampolim, usando uma sunga com
a estampa da bandeira americana, óculos escuros e um colar havaiano de
plástico. Ele segurava um microfone e cantava como se fosse um rapper
com… Era Cardi B? Por cima do som dos graves que faziam com que meus
ossos vibrassem, ouvi algo sobre uma pequena vadia, sapatos e fazer dinheiro
circular. Sim. Sem dúvida, era Cardi B. Na outra mão, Steve segurava um
copo descartável vermelho, que derrubava cerveja na água. O resto da
piscina estava cheio de pessoas em boias de bichos, todas com seu copo
vermelho, gritando e incentivando-o. Meu Deus, ele era tudo o que passei
minha vida tentando não ser. O que ele estava agregando ao mundo além
de memes patéticos do Bob Esponja e a certeza de que a indústria cervejeira
iria à falência? Mas todos o amavam. Por quê?
— Steve Stevenson é muito engraçado — a garota ao meu lado disse.
Virei-me. Ela tinha uma boia em forma de flamingo pendurada na
cintura e um colar havaiano enrolado na cabeça.
— Hum, acho que você quer dizer que ele é vagamente racista.
— Hein? — ela piscou algumas vezes, confusa.
Indiquei com um gesto a atrocidade que se sacudia no final do trampolim. Era Steve se agachando e rebolando para a multidão.
— Claro, ele está pulando algumas palavras da letra, mas, quer dizer,
isso é a personificação da apropriação cultural. Que ligação um garoto
branco rico tem com a cultura hip-hop? — perguntei.
— Talvez ele simplesmente goste da Cardi. Ela é a melhor! — ela
respondeu e rebolou os quadris na boia, fazendo a cabeça do flamingo
bater em mim.
— Sério? Uma ex-stripper é o seu modelo? — devolvi, e a garota, com
quem eu tinha feito aula de espanhol no 2º ano, pareceu confusa novamente.
— Quer dizer, você já prestou atenção nas letras das músicas dela? Que tipo
de mensagem ela está passando para as mulheres jovens? — prossegui.
Steve era uma causa perdida, mas talvez eu conseguisse fazê-la entender. A garota, porém, simplesmente olhou em volta, demonstrando
18
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aborrecimento, puxou sua boia para cima e se afastou. Suspirei. Kaia
entenderia aonde eu queria chegar. Precisava encontrá-la. Provavelmente,
ela também estava passando um mau bocado.
Corri os olhos pela multidão. Parecia que a maioria dos alunos da
nossa classe estava ali. As pessoas continuavam esbarrando em mim, atropelando-se em direção ao barril de cerveja. A única iluminação vinha da
piscina ou das luzinhas enroladas em volta das palmeiras, o que tornava
difícil conseguir ver direito a cara de alguém. Uma água quente espirrou
em meus pés e se infiltrou em meus sapatos quando me movi para a frente.
— Você viu a Kaia? — perguntei para Conner, da aula de educação física.
Ele simplesmente deu de ombros, gritou “Madeira!” e caiu como uma
árvore cortada dentro da piscina.
Continuei avançando lentamente em volta da borda lisa de concreto
da piscina. Adiante havia uma área vazia de onde eu poderia ter uma visão
melhor. Ainda na lateral da piscina, abri caminho entre as últimas pessoas.
— Kaia?
No trampolim, Steve parou de cantar. Jogou o microfone, bebeu o que
restava de sua cerveja e arremessou o copo em um arbusto. Puxou algo sobre
o ombro. Eu não tinha notado antes a alça preta cruzada no seu tronco.
Percebi naquele momento porque estava presa a uma arma.
Uma grande arma. Do tipo que só tinha visto em filmes ou videogames.
Era um fuzil de assalto? Que diabos ele estava fazendo? Por que ninguém
estava gritando? Correndo? Apoiando a coronha no ombro, Steve semicerrou os olhos e mirou.
Em mim.
Ele puxou o gatilho. Eu gritei e me agachei. Cobri automaticamente
minha nuca e me enrolei como se fosse uma bola.
Pá! Pá! Pá! Algo explodiu na minha cabeça. Respingos atingiram
minhas mãos. Por um minuto, a única coisa que consegui ouvir foi meu
coração aos pulos. Depois que ele voltou a bater com certa normalidade,
ouvi um som diferente: gargalhadas. Então me desenrolei. Ao erguer os
olhos, vi as pessoas rindo tanto que suas convulsões faziam a cerveja cair
dos copos de plástico. Em seguida, notei aquilo: atrás de mim, tinha um
lençol de casal esticado entre duas palmeiras, com um alvo pintado no meio.
Tudo estava salpicado de tinta neon. A mesma tinta que então manchava
minhas mãos. Eu tinha ido parar bem na frente do lençol.
19
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Steve jogou a arma de paintball de lado e pulou na água como se fosse
uma bomba humana. As pessoas gritaram ao ser atingidas pela onda. Antes
que me desse conta, ele saiu da piscina na parte mais funda e veio até o
deque onde eu estava, com a água escorrendo do seu corpo. Steve tinha
perdido os óculos escuros, mas o colar havaiano ainda estava pendurado,
frouxo e desgrenhado, em volta do pescoço. Apressei-me para ficar de pé,
só para descobrir que a frente da minha calça estava ensopada por ter me
agachado no concreto molhado. Steve abriu um sorriso largo e satisfeito.
— Caramba, isso foi muito engraçado.
Claro. Claro que não haveria pedido de desculpas.
— Ah, sim. Hahaha. Muito engraçado. Tive uma reação perfeitamente
normal ao levar um tiro — disse e puxei minha calça, sentindo o tecido
grudar nas minhas canelas.
— Não sabia que um cara podia ter uma voz tão aguda.
Insinuação de misoginia, pensei.
— Bem, os “caras” têm uma grande variedade de registros vocais —
disse e o fuzilei com os olhos. Eu não ia deixar passar. Ninguém mais iria
desafiá-lo, mas eu sim. — E a suposição de que algo codificado como
feminino equivale automaticamente a algo ruim ou inferior não é…
De modo inquiridor, Steve inclinou a cabeça, notando-me plenamente
pela primeira vez.
— Eu te conheço?
Fiquei nervoso. Tecnicamente, eu não tinha convite. Mas havia presumido que era uma daquelas festas em que as pessoas simplesmente apareciam. Era assim que essas coisas deviam funcionar, não é? Quer dizer,
ninguém estava controlando a entrada. Bem, com exceção de um cara com
um macacão de unicórnio e asas de fada, que estava desmaiado com uma
pizza meio comida ao lado dele. Mas não era como se houvesse alguém
anotando nomes ou checando uma lista. Ou pais.
Steve ainda estava olhando para mim, esperando.
— Sou Cam. Cam Webber. Kaia me convidou — disse, estendendo a mão.
Saiu tudo de uma só vez, o que não foi bom porque me fez parecer
ansioso. Eu não estava ansioso. Quer dizer, muito ansioso. Tentei não pensar
em filmes antigos em que o nerd de óculos remendados com fita adesiva era
jogado para fora pela porta da frente sem cerimônia pelo cara popular, grande
e com cabelo legal. Engoli em seco. Por que minha boca ficou seca de repente?
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Steve pegou minha mão, apertando-a e, se era possível, parecendo
ainda mais confuso.
— Kaia? — perguntou, parecendo estar procurando em sua memória.
— Sim. Kaia Gonzales. Você a viu?
— Kaia… Kaia… — Steve repetiu, colocando a mão no queixo em
uma pose falsa de O Pensador. — Como é que ela é?
Impaciente, tentei não olhar em volta. Sem dúvida, Steve não fazia
a mínima ideia de quem ela era. Provavelmente, ele tinha todo o time de
vôlei feminino em sua lista de contatos do celular, mas duvidava que uma
garota como Kaia estivesse nela. Por outro lado, havia duzentas pessoas
ali, estava escuro e era a casa dele. Não tive muita chance de encontrá-la
sozinho e talvez ele a tivesse visto.
— Bem, cabelo escuro e cacheado? Olhos castanhos? Essa altura?
— disse, estendendo minha mão a uma altura um pouco abaixo das
minhas sobrancelhas.
Steve fez um gesto negativo com a cabeça.
— Você tem que ser mais específico. Estou procurando uma Kardashian
ou uma Swift? No que ela trabalha?
— Não me sinto confortável fazendo esse tipo de comparação.
Surpreso, Steve deu uma risada curta e, em seguida, passou o braço em
torno do meu ombro. Vacilei. De perto, podia sentir o cheiro de cloro com
cerveja. Senti minha camiseta ficando úmida. De repente, seu rosto ficou
a centímetros do meu. Seus olhos brilhavam e tinham um ar de maníaco.
— Gostei de você. Você é engraçado. Vamos procurá-la — Steve disse,
abrindo um sorriso.
Antes que eu pudesse responder, ele começou a andar, com o braço
ainda ao redor do meu ombro. Fui forçado a avançar aos tropeções ao seu
lado. Naturalmente, a multidão se abria na nossa frente, sem nenhum
esforço por parte de Steve. Automaticamente, as pessoas saíam da sua frente.
Parecendo estar em uma missão, Steve cruzou o jardim da sua casa a
passos largos.
— Tem muita gente aqui. Não sei se você sabe, Cam, mas sou um cara
muito popular. Pessoas de todos os lugares apareceram. Algumas eu nem
conheço. Como você! Mesmo assim, vamos perguntar por aí — ele disse.
Chegando à casa da piscina, ele abriu a porta de vidro deslizante e me
empurrou para dentro.
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Há um grande número de portadores do
vírus HIV e de hepatite que não se trata.
Gratuito e sigiloso, fazer o teste de HIV e
hepatite é mais rápido do que ler um livro.

Faça o teste. Não fique na dúvida!
CAMPANHA
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