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“E se você dormisse? E se você sonhasse? E se, em seu sonho,
você fosse ao paraíso e lá colhesse uma flor bela e estranha?
E se, ao despertar, você tivesse a flor entre as mãos? Ah, e então?
Samuel Taylor Coleridge
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Prólogo
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chuva desabava naquela noite. Um vento gelado envolvia
tudo, como se estivesse se lamentando por tudo que
aconteceu. Também fazia frio. Um frio que congelava a
alma, um frio que avisava a ele que a razão de sua vida
estava morta, desfalecida em seus braços.
Suas roupas estavam cheias de lama, uma vez que se encontrava
sentado no chão da sombria floresta, e seu peito oscilava, ofegante, o
coração quase se desfazendo em pedaços.
Ela está morta, morta. Nunca mais vou vê-la, ele não parava de repetir
para si mesmo.
Se tivesse ao menos a chance de voltar atrás, faria tudo diferente.
Jamais deixaria ela se envolver com aquelas coisas estranhas, jamais
teria permitido que ela se perdesse...
Mas agora é tarde demais, ele lembrou.
O vestido que sua amada usava era branco e estava ensopado, assim
como ela. A chuva continuava caindo, persistente, em cima dos dois.
Ela nunca esteve tão bonita. Sua face estava serena, lívida. Os fios
loiros de seus cabelos caiam pelos ombros finos e delicados.

E ele a perdeu. Para sempre.
— Senhor, vamos. Já... já não há nada mais a ser feito – disse um
jovem com um guarda chuva, ficando ao lado do rapaz – Pegue o guarda
chuva e vá para casa. Eu cuido dela.
O rapaz olhou para cima e pôde ver quem falava. Ele piscou, atônito.
— Eu... eu... – sussurrou, desnorteado. Ela se foi, ela se foi...
— Vá. O Senhor já está aqui há horas. Vai ficar doente e...
— Eu não me importo, Sebastian. Eu não me importo mais. – Então
voltou a contemplar o rosto da garota morta. Depois a abraçou.
Lágrimas geladas escorriam de seus olhos, misturando-se com a
chuva. Mas ele nem ao menos se importava.

— Eu cuido dela, Senhor – disse Sebastian novamente, horas depois
de vê-lo abraçando a menina morta. – Vá. É sério.
E, já não tendo mais forças para vê-la daquela maneira, ele grudou
seus lábios no rosto dela e a olhou pela última vez.
— Adeus. Adeus – sussurrou ele para o corpo sem vida.
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Noite vazia
v
“Me diga onde foi parar o nosso tempo e se ele foi bem
gasto. Apenas não me deixe adormecer me sentindo vazia
novamente. Porque eu temo que possa ceder. E eu temo
que não possa agüentar. Esta noite vou deitar e ficar
acordada me sentindo vazia.”
Paramore – Pressure
v
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á fora chovia. Uma chuva pesada, quase ensurdecedora.
O barulho dela se chocando com a janela era violento,
como pratos se quebrando. O vento uivava alto, e os
relâmpagos iluminavam a noite. Essa era apenas mais
uma noite vazia e fria.
Nada de bom acontecia aqui. Nada de novo, nada empolgante.
Todos aqui foram abandonados, esquecidos, jogados fora como um disco
velho. Ninguém nos queria. Estávamos perdidos. Era só isso. Nada mais.
Olhei em meu relógio usado – um que ganhei de doações no natal
passado– e vi que já passava das três da manhã. Era a minha terceira noite
em claro. E não havia mais nada a ser feito. Simplesmente não havia.
De longe, pude observar o início da floresta que rodeava o orfanato.
Ela parecia ainda mais fantasmagórica do que o normal.

Eu me chamo Aprilynne Hills e tenho 16 anos. Fui largada aqui
no orfanato Joy Lenz desde que eu me dou por gente. Nunca soube
por que minha família me abandonou e, para ser sincera, não tinha
certeza se queria saber. Mas sempre me pegava imaginando motivos.
Talvez tenham acontecido problemas familiares e minha mãe me largou
aqui para me proteger. Ou talvez minha mãe fosse muito nova para
me ter, e preferiu que eu tivesse outra família que realmente estivesse
preparada para me receber. Grande família. Só se for eu e os ratos.
As perguntas nunca paravam de pipocar em minha mente. Será que
meus pais estavam vivos? Será que eram felizes? Eu tinha avós? Tinha
tias ou tios? O pior de tudo era saber que minhas perguntas nunca
seriam respondidas. Pelo menos era isso que eu pensava.
Oh, Deus, como eu queria estar errada.
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O Orfanato Joy Lenz
v
“Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que
minha solidão me sirva de companhia. Faça com que
eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu
saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como
se estivesse plena de tudo.”
Clarice Lispector
v
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aleigh, Claire, e eu limpávamos o refeitório do orfanato
escutando uma música animada no rádio.. Com os
esfregões nas mãos, nós tentávamos – sem sucesso –
desgrudar sujeiras do chão e das mesas. O serviço era
inútil, tendo em vista que as manchas do chão estavam lá desde que
nós havíamos chegado ao orfanato.
Depois de termos retirado os restos das comidas, sucos e chicletes
que haviam caído nas mesas, a diretora Wells veio- nos inspecionar.
O negócio é que nós havíamos aprontado. De novo. Dessa vez nós
tínhamos roubado comida da dispensa. Colocamos tudo no chão do
nosso quarto: potes de doces, sorvetes e compotas de frutas. Angelique –
que de anjo não tinha nada – nos viu furtando os doces e foi correndo
contar à diretora Wells. Menina linguaruda! E lógico, a diretora Wells

foi imediatamente checar o nosso quarto. Quando chegou lá, não encontrou nada. Inspecionou tudo melindrosamente. E sequer havia pote
de alguma coisa. E então, antes de se virar e ir embora, seu olhar ávido
parou sobre uma mancha de sorvete de chocolate na blusa de Claire.
Portanto, estávamos nós três no refeitório, limpando e esfregando
arduamente por termos mentido para a diretora, e ainda por cima
ficamos sem ganhar almoço.
— Estou com fome – guinchou Claire, se sentando em uma cadeira.
— Há! – riu Kaleigh. – Fome? Fome? Nós estaríamos bem alimentadas se VOCÊ não tivesse arruinado tudo, senhorita tenho-cinco-anos-e-eu-manchei-minha-blusa.
— Agora a culpa é minha se pingou sorvete na minha blusa? –
vociferou Claire.
— Na verdade, é – falei, rindo.
— Quer saber, deixa pra lá. Ainda temos aquela compota de manga.
Kaleigh e eu olhamos para Claire. Do que ela estava falando,
afinal de contas?
— O quê? – quis saber Kaleigh.
Claire riu e colocou os pés em cima da mesa.
— Você acha mesmo que eu a deixaria levar tudo? Não, não. Escondi
a compota no assoalho do quarto.
Kaleigh e eu rimos, aliviadas por termos algo para comer. Droga,
eu estava morrendo de fome. É nessas horas que eu desejava ter uma
casa. Eu não teria que me preocupar com esse tipo de coisa. Se eu tivesse
um lar, era só ir até a geladeira e escolher qualquer coisa.
Largamos os esfregões e nos sentamos ao lado de Claire.
— Ótimo, senhoritas. Vejo que já acabaram o trabalho – disse a
diretora Wells, entrando no refeitório.
Levantamo-nos num átimo.
A diretora Wells parecia ter sido uma mulher bonita quando jovem,
mas agora os indícios da velhice começavam a chegar, tornando-a uma
mulher rabugenta e severa. Os cabelos loiros estavam presos em um
coque firme, e os olhos azuis adquiriam um tom mais cinzento a cada
dia que passava.
— Ufa, vamos voltar pro quarto – comemorou Claire.
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A diretora mandou-lhe um olhar severo.
— Não, o serviço ainda não acabou. Vocês ajudarão com o jantar.
Podem ir tomar banho e depois voltem para cá – ordenou, nos dando
as costas e deixando o refeitório.
— Ótimo! De verdade! – reclamou Kaleigh, os olhos verdes fumegantes de raiva.
— Poderia ser pior. Pelo menos vamos poder comer! – afirmei,
puxando as meninas para sairmos dali.
Subimos a grande escada em caracol e andamos até o terceiro andar
– havia cinco – do orfanato e entramos na primeira porta. O quarto
era gelado e apertado; dois beliches, em paredes opostas, estavam posicionados de forma qualquer; duas escrivaninhas ficavam no meio do
quarto, e um armário grande se encontrava à frente de um beliche, no
qual Claire e Kaleigh dormiam.
Tudo era muito miserável e simples, afinal tudo nesse lugar vinha
de doações.
Sentei-me no parapeito da janela e observei a vista. O terreno do
orfanato era enorme, não fazia nem idéia de até onde ele ia. Crianças
menores brincavam lá fora, alguns adolescentes sentavam-se em rodas
para bater papo, tudo ao olhar da Sapa-Montgomerey, uma mulher
que ajudava a cuidar do orfanato. Nós três a chamávamos assim por
causa de sua enorme papada, e também pela voz grossa e chata que
parecia um coaxar.
O dia estava nublado e uma chuva fininha caía lentamente, como
se estivesse querendo tornar o dia mais entediante ainda. Estiquei meu
olhar e pude ver a floresta. Ninguém nunca ia lá, já que era fácil demais
se perder. Eu nunca gostei dessa floresta, já havia me perdido uma vez,
quando era bem pequena, e aquilo me traumatizou profundamente.
— Aprilynne! Aprilynne, você está surda? – perguntou Kaleigh.
— O quê? – perguntei, despertando. – Desculpa, estava longe.
— Percebi – disse ela, ríspida. – Olha, eu e a Claire estamos indo
tomar banho. Você vem? – perguntou.
— Daqui a pouco – respondi.
Ambas assentiram e saíram do quarto.
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Sozinha, continuei a observar a janela. As folhas farfalhavam bruscamente por causa do vento violento. Apesar da pouca chuva, estava
um frio de matar. E tudo que eu sentia era um grande buraco estúpido
no peito, que não parava de me lembrar que, apesar das maravilhosas
amigas, eu estava sozinha no mundo. Sem pais, sem família alguma.
Todas as criancinhas ali embaixo, tão pequenas, mal sabiam que
iriam ficar aqui pelo resto da vida, sonhando com o dia em que papai
e mamãe iriam aparecer. Eram tantas ilusões perdidas chegava a ser até
normal. Todos sofriam da mesma febre, todos sonhavam com a mesma
coisa: ter uma família e ir para um lugar chamado “Lar”.
E todo dia eu me imaginava indo para um lugar bom, em que eu
pudesse ser feliz com uma família que me amasse.
— Besteira. Há dezesseis anos estou sem família, e não é agora que
isso vai mudar – sussurrei para mim mesma.
Mas, por mais que eu tentasse negar, eu sabia que queria isso, e
sabia que ainda acreditava, mesmo que um pouco, eu ainda acreditava
que um dia sairia desse orfanato.
— Você viu a cara dela? – Kaleigh, de cabelo molhado, entrou no quarto,
seguida por Claire.
— Foi errado – disse Claire. – A gente vai se ferrar de novo!
Claire era assim. A certinha do grupo, que sempre tinha medo
de se ferrar. Ela sempre tentava evitar confusões, mas tendo nós como
amigas, isso era meio difícil.
— O que foi dessa vez? – perguntei.
— Kaleigh afogou a Angelique no banho! – Claire contou, espantada.
— Ah meu Deus! Que demais! – disse, saindo do parapeito da janela.
Fui até a escrivaninha, peguei uma escova e comecei a me pentear.
— Demais? Ela quase matou a menina – repreendeu Claire.
— Ah, ela mereceu. Quem mandou dedurar a gente? – disse Kaleigh,
colocando a roupa suja em um cesto, atrás da porta.
Claire foi até o espelho e prendeu o cabelo loiro claro num rabo
de cavalo perfeito, enquanto Kaleigh chacoalhava seus fios curtos,
jogando pingos de água em todas as meninas.
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— Já falei pra você parar de fazer isso, parece um cachorro! – disse
Claire, sentando-se na cama.
Kaleigh mostrou a língua para ela e começou a pentear o cabelo.
— Olha, só sei que foi errado. Kaleigh a empurrou para debaixo do
chuveiro e depois ficou segurando ela. A água estava fria. Foi crueldade
– Claire se levantou e abriu a porta.
— Hum, acho que dessa vez vou ter que concordar com a Claire.
Está um frio dos diabos, foi crueldade. A gente podia se vingar dela de
outra maneira. Enfim, você a afogou e fez o que depois ? – perguntei,
enquanto terminava de me pentear.
Kaleigh respondeu, tentando esconder o riso.
— A gente saiu correndo. Vamos logo pra cozinha. April, você vem?
Peguei uma muda de roupas limpas e disse:
— Vou tomar banho. Já encontro vocês lá.
A cozinheira do orfanato Joy Lenz, Morgana, parecia agradecida por
ter ajuda para preparar o jantar, estava até cantando músicas alegres
enquanto cozinhava. Logo que nós chegamos, ela abriu um sorriso
imenso. O prato de hoje seria batatas assadas com molho e carne, e
não era nada fácil descascar aquelas batatas todas sozinhas. Kaleigh,
Claire e eu não estávamos nada animadas para ajudar. Nós poderíamos
estar jogando uma ótima partida de pôquer, ao invés de estarmos aqui,
presas em uma cozinha abafada e velha.
Toda sexta nos reuníamos em um canto da sala de estar e fazíamos
uma mesa de pôquer. Sempre ganhávamos e deixávamos as outras
jogadoras sem nada. Claro que era proibido qualquer tipo de jogo de
apostas no orfanato, mas quem ligava para as regras?
Enquanto Kaleigh e Claire ajudavam Morgana a fazer o molho,
eu descascava as batatas.
Depois de alguns minutos de trabalho pesado, acabei de descascar
as batatas e as joguei no forno de qualquer jeito. Só queria acabar logo
com isso. Estava faminta.
Nós estávamos sozinhas na cozinha agora, pois Morgana fora avisar
a diretora que o jantar não demoraria a ser servido.
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— Gente, estou morrendo de fome – disse Claire, colocando a
mão na barriga.
— Você não é a única – respondi.
— O que querem comer? – perguntou Kaleigh abrindo a geladeira.
– Rápido, antes que ela volte!
Nós duas encaramos Kaleigh. Se Morgana voltasse e nos pegasse
furtando comida de novo, nós estaríamos ferradas. Mas a fome sempre
falava mais alto.
— Que se dane! – disse Claire, pegando um pedaço de bolo. –
Hum, está tão macio!
Nós voamos em cima da geladeira e pegamos qualquer coisa que
pudesse saciar um pouco da nossa fome. Comemos rapidamente e,
antes que Morgana voltasse, nós já estávamos em nossos postos.
As batatas já estavam no forno, e o molho estava quase pronto.
— Vou te contar, às vezes essa diretora é tão grossa... – resmungou
Morgana, entrando na cozinha.
Morgana nos olhou por alguns minutos. O silêncio era suspeito.
Ela continuou nos encarando e, depois de se convencer de que tudo
estava certo, falou:
— Vejo que tudo está quase pronto. Podem se retirar, e não se
atrasem para o jantar.
Nós assentimos e saímos aos risos da cozinha. Quando chegamos
ao refeitório, o lugar estava barulhento e apinhado de jovens famintos.
Sentamo-nos à mesa que ficava no canto, onde podíamos conversar
sem sermos interrompidas.
— Não olhem agora, mas o Will tá olhando pra cá – disse Claire,
fazendo barquinhos com seu guardanapo.
— Ai. Meu. Deus – guinchou Kaleigh animada. Ela meio que
tinha uma quedinha...brusca, por ele. – Não vou olhar, não vou
olhar, tô olhando...
Ela se virou e encontrou o olhar de Will. Kaleigh deu uma risadinha e rapidamente voltou o olhar para nós.
— Ele é tão gato... – suspirou Kaleigh.
— Você devia ir logo falar com ele – falei – Qual é a dificuldade?
— Er, tipo assim, é contra as regras – disse Claire, horrorizada.
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— Como se a gente ligasse mesmo pra elas – bufei e ri.
Claire revirou os olhos, mas também riu.
— Posso saber qual é graça? – disse Angelique, se aproximando da
mesa, com um olhar de desdém.
— Oh, desculpe, mas é uma piada muito complicada. Você não iria
querer gastar os poucos neurônios que te restam tentando entender –
falou Kaleigh, reprimindo uma risada.
— Que engraçadinha. Você deveria usar todo esse esforço para
limpar melhor o chão. Ah, espera, você já fez isso! – exclamou, lançando
um olhar desafiador.
Eu conhecia bem esse joguinho da Angelique. Ela queria arrumar
confusão, ou melhor, nos meter em confusão. Kaleigh se levantou e
ficou frente a frente com ela.
— Você já nasceu idiota, ou foi se aperfeiçoando com o tempo?
Quando Angelique ia abrir a boca para responder, a diretora
entrou na sala e disse:
— Garotos e garotas, sentem-se. Vamos começar a jantar.
Todos voltaram a seus respectivos lugares e a comida foi sendo
servida pela cozinheira, de mesa em mesa.
— Ela faz de propósito – disse, os olhos fulminando na direção de
Angelique. – Ser afogada não é o bastante? Ah, ela vai ver só!
Kaleigh pegou a faca que havia na mesa e disse:
— Quem me acompanha nessa carnificina deliciosa?
Enquanto Kaleigh e eu riamos como loucas, Claire olhava assustada para nós.
— Você é perturbada – ela murmurou, se afastando um pouco.
Claire sempre ficava irritadinha com as brincadeiras de Kaleigh.
Ela era a única do grupo que tinha a cabeça no lugar. Era a única que
ainda se importava com a diferença entre o certo e o errado.
Nós? Nós não nos importávamos com nada. Qual era o problema
em ser uma garota má? Não precisávamos ser certinhas, porque não
havia nada para provar. Ninguém se importava mesmo. Só queríamos
atingir a maioridade logo e nos mandar para bem longe do orfanato e
da sensação de vazio que ele nos trazia.
17

v

Compre o livro
e continue a Aventura
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