
Capítulo
Um

Tracy e Poppy estão preocupadas comigo.
Não é porque não falei mais de dez palavras com Tracy nos últimos trinta e 

três dias. Nem porque, de acordo com Poppy, minha ingestão de alimentos é tão 
rara quanto a aparição de um Ganso do Havaí na ilha de Maui. Claro que algumas 
pessoas discordariam e diriam que esse tipo de ave é bem comum para os habi-
tantes locais e visitantes. No entanto, se perguntar ao meu pai ou a qualquer 
membro da família Stone, vão dizer que é incomum, quase extinto e ilusório, 
pois ainda não conseguimos vê-lo em Maui nas últimas oito viagens que fizemos.

O problema é a camiseta do Jasper.
— Liv, você não tira a camiseta... dele — ela mal consegue dizer seu nome 

— há dias.
Semana passada, completou duas semanas. Minha mãe, Tracy, também falou isso.
Com os fones de ouvido ao meu lado, olho para ela sem saber o que fazer. 

Nesse momento, farei qualquer coisa para que ela fique quieta.



Vou me consultar de novo com a dra. Elizabeth, quero dizer a ela, mesmo que ela já 
não faça mais parte do plano de recuperação do luto.

Vou fingir queimar a camiseta do AC/DC. Porque essa é a única que ainda tem 
o seu cheiro.

— Liv, estou preocupada. — Tracy se senta ao meu lado no sofá. As linhas nas 
laterais dos lábios, que antigamente formavam sorrisos, estão mais profundas, 
fazendo seu rosto parecer longo e rígido.
  As  olheiras  refletem  os  dias  de  insônia.  Tracy  é  enfermeira  do  Hospital 

Redwood Memorial no turno da noite. Em minha defesa, é uma camiseta do 
AC/DC desbotada que encontrei no cesto de Jasper no dia em que ele viajou 
para Los Angeles para visitar nosso pai. Eu estava prestes a lavá-la.

Mordendo o que resta da unha do polegar, olho para o telefone para ver se há 
mensagem de Simon, mas as mãos de Tracy chamam minha atenção. Gostaria de 
dizer: você deveria comer um pouco, mãe. Está tremendo. Mas não falo.

Poppy está olhando pela janela da frente da nossa antiga casa vitoriana. 
Observo seu cabelo tingido de vermelho e os cachos modelados à perfeição. Ela 
se vira para nós.

— Ela tem razão. Você deveria mesmo tirar a camiseta do Jasper. E, pelo amor 
de Deus, coma alguma coisa. — Poppy olha para a filha com as sobrancelhas 
franzidas. O lábio inferior de Tracy começa a tremer, e eu reviro os olhos. Talvez 
em parte porque estou chateada, mas também porque não sei como resolver isso. 
É a terceira vez que vejo as lágrimas de Tracy.

— Mãe. — A palavra sai apressada, precipitada. Como ela se fosse a última 
pessoa com quem quero estar agora. E talvez seja verdade.

Tracy balança a cabeça, como se estivesse tentando nos libertar da nossa 
tragédia e coloca as pontas dos dedos nos lábios. Poppy caminha na direção de 
Tracy e coloca as mãos nos ombros da filha, beijando o topo da sua cabeça. 

— A sua mãe está preocupada, Liv. — A voz de Poppy é calma e serena. Ela 
não para de dizer que minha promiscuidade com Simon James não é o caminho 
para superar o que aconteceu e que sexo não vai curar meu coração. Ela já me 
disse que nunca agi assim e que essa não sou eu.

Coisas que já sei.
Quero discutir. Dizer que ela não sabe do que está falando, porque nunca teve 

um irmão gêmeo.



Mas não o faço por duas razões:
1. Jamais se discute com a matriarca da família.
2. Não quero assustar a Tracy.
A última vez que discuti com Poppy na sua frente, ela ligou para a casa do 

psiquiatra com quem trabalha às dez horas da noite.
Poppy, minha avó, morreu há quase cinco anos.
A dor está de volta, mas, desta vez, no meu peito. Não é uma dor física, mas 

é como se meu peito estivesse prestes a se abrir e fosse explodir em lágrimas, 
porque sou orgulhosa demais para permitir que elas escapem dos meus olhos. Sei 
que está na hora de tomar o comprimido branco que está no meu bolso.

Jasper costumava consertar as coisas entre Tracy e eu. Ele era nosso elo. As 
coisas que não podíamos falar uma com a outra.

Pego os fones e os coloco nos ouvidos à medida que a dor se aprofunda. 
Aumento o volume, rezando para que o som me leve a Júpiter ou Plutão, uma 
visita ao sistema solar que durasse o ano inteiro.

Qualquer lugar que não fosse aqui. Longe deste sofá. Longe de Tracy.
Sair de Belle’s Hollow para sempre.
Talvez eu possa viver no espaço, onde a gravidade é um passatempo e minhas 

lágrimas não serão capazes de cair.
Jasper costumava dizer que nossa mãe e eu éramos muito parecidas e que era 

por isso que não conseguíamos  nos comunicar.
Olho para Tracy para ver se ela está chorando ou se está segurando as lágrimas 

como eu. Ela as está enxugando com as pontas dos dedos. Desde que meu irmão 
se foi, ela tem feito muita hora extra. Acho que é pela mesma razão que faço o 
que faço: para esquecer nossa nova realidade nem que seja só por um momento.

Meu telefone toca e para a música. É uma mensagem de Simon. O relaxa-
mento temporário encontra meu peito e a dor diminui, porque sei que o alívio 
vai chegar em breve.



— Tenho que ir. — Me levanto e coloco o celular no bolso, rezando para 
Tracy não dizer algo como: Por favor, não vá. Preciso de você. Porque tenho que ir. 
Tenho que deixá-la aqui com sua dor, pois não posso lidar com os termos que a 
vida nos impôs.

Graças a Deus, ela não diz nada.
Faço uma pausa na porta, querendo me virar e encará-la, mas não consigo. 

Em vez disso, ouço o silêncio dos nossos mundos e encaro o lado de fora. 
Aposto que ela está bebendo café na caneca lascada de Jasper, onde está escrito: 
Jasper Stone, Parque Nacional Grand Teton. Poppy a comprou para nós dois quando 
ela e o vovô passaram férias lá. As unhas de Tracy, com o esmalte vermelho 
descascado, refletindo o ótimo atendimento ao paciente e, talvez, a falta de amor 
por si mesma, devem estar acariciando o S e o E do nome dele na caneca.

O silêncio cresce entre nós, me fazendo sentir mais invisível que nunca desde 
que Jasper e eu éramos crianças. Ele sempre foi seu filho favorito. E ficou tudo 
bem por bastante tempo. Além do mais, eu era mais próxima do meu pai, Ned. 
Até que um dia, há três anos,  ele decidiu que achava sua secretária de vinte e 
quatro anos, transplantada de Los Angeles, mais atraente que sua família. Ser trans-
plantado, em nossa região, significava que a pessoa não era nascida e criada em 
Belle’s Hollow. Ned nos disse que ia se mudar para Los Angeles. Quem faz isso? 
Se afasta do trabalho e deixa a família para superar o desastre? Um idiota

Talvez esse seja o motivo de eu ainda estar brava com Jasper por ter ido 
para Los Angeles. Ele estava tentando consertar os erros do nosso pai, tentando 
enxergar as coisas pelo ponto de vista dele. Se Jasper não tivesse saído daqui, 
nada teria acontecido. Só de pensar nisso, meu interior fica vazio, minha garganta 
seca e meu estômago se aperta.

Ando a pé pela cidade e enfio o comprimido branco na boca. Vou em direção 
às árvores verdes que circundam Belle’s Hollow. Nossa cidade foi construída 
dentro de uma floresta de sequoias, em uma encosta que serpenteia em direção 
ao oceano. População: cinco mil habitantes.

Jasper e eu fomos criados aqui. Exploramos cada centímetro de Belle’s 
com curiosidade e amor. Ninguém podia fazer nada aqui sem que todo mundo 
soubesse. Foi o que aconteceu quando viram meu pai com a amante no banheiro 
da Breck’s Tavern. Gloria Randall estava lá com suas amigas, Nancy Boeing e 
Stacy Lynch, e testemunharam a coisa toda.



Minha mãe estava cobrindo o turno de Macy Landry, pois ela tinha acabado 
de ter gêmeos.

Cara legal, né?
Paro a música quando me aproximo das árvores e espio na escuridão. São só 

quatro e meia da tarde, mas os troncos das sequoias sempre deixam tudo escuro.
— Ei.
Ouço sua voz e sinto suas mãos nas laterais do meu corpo. Ele encaixa o nariz 

entre o lóbulo da minha orelha e meu pescoço. A maneira como ele faz não é 
suave. Sei que isso não tem nada a ver com a transa que estamos prestes a ter, 
mas sim com dois jovens sofrendo pela mesma pessoa.

— Camiseta legal. — Ele me vira e empurra meu cabelo loiro, que vai até 
a cintura, para o lado. Tracy sempre disse que meu corpo era como o de “uma 
bailarina”. Meus seios são bem pequenos e meus quadris, estreitos. Acho que era 
uma forma suave de dizer que eu tenho o corpo de um garoto.

Simon era o melhor amigo de Jasper.
Depois que Tracy e eu voltamos de Los Angeles, Simon e eu nos encon-

tramos na Farmácia Green. Ele não estava bem, e sei que eu parecia um trapo 
loiro, com os cabelos embaraçados e os olhos vermelhos. Era quase uma deusa 
grega. Só que feia.

Porém, de alguma forma, me sinto mais próxima de Simon do que de qual-
quer pessoa. Não que sejamos amigos. Na verdade, o odiei em alguns momentos 
da minha vida. Seu sarcasmo me faz querer bater nele e tenho certeza de que fiz 
isso quando tínhamos dez anos.

Ele é um bad boy que vive disfarçado. Cabelos castanhos, magro, olhos azuis 
e algumas sardas no nariz. Nada flagrantemente óbvio indica que seus pais são 
quase imaginários. Que eles podem ou não estar trabalhando com coisas ilegais 
ou usando uma substância branca que os mantém acordados por dias seguidos 
para concluir o trabalho.

Tracy teria adotado Simon há muito tempo se ele tivesse concordado. Ele 
é o tipo de garoto que está sempre prestes a tomar uma boa decisão, mas faz a 
escolha errada no último minuto. Como o fato de seu corpo estar coberto de 
tatuagens e ele ter decidido fazer uma lágrima caindo do olho, como os assas-
sinos costumavam fazer, embora eu não ache que ele já tenha matado alguém. 
Não, retiro o que disse. Sei que ele nunca matou ninguém. Ele é o garoto que 



costuma fumar atrás do Bob’s na hora do almoço e do intervalo. Mas nunca 
seguiu esse caminho.

Simon James é um garoto de aparência normal, com momentos de clareza. 
Acho que isso o manteve longe da prisão. E acho que Jasper o ajudou a perma-
necer no caminho certo. Até agora.

Toda vez que nos tocamos, sinto que ele precisa disso tanto quanto eu.
A princípio, apenas nossas línguas se enroscaram. Era simples e fácil. 

Reconfortante. Mas, por algum motivo, precisávamos de mais. Então as coisas 
progrediram rapidamente.

 Dedos que tocavam. Braços que envolviam. Línguas em todos os lugares.
E agora, nos encontramos aqui quatro vezes por semana para transar.
Eu o sinto endurecer de encontro ao meu corpo e olho em seus olhos. Ele 

andou chorando. Desde que Jasper morreu, nunca presenciei Simon James, o bad 
boy fake, chorando, mas vi as evidências. Não pergunto se ele está bem, porque 
sei que não está.

Eu teria prazer em desistir da terapia em favor de Simon. Abriria mão da 
consulta com a dra. Elizabeth por ele, se soubesse que ele iria. Se soubesse que 
isso o ajudaria. Nem tenho certeza de que seus pais saíram do estado de torpor 
causado pelas drogas por tempo suficiente para saber que o Jasper morreu.

Seus olhos azuis sem vida e atormentados por lembranças ruins provam que 
o brilho está lá, escondido atrás dos hematomas que ele carrega por baixo das 
roupas. Os hematomas que eu vejo. E o azul sem vida conta uma história dife-
rente daquela que sai da sua boca. Uma história mais sombria. Aquela que ele 
finge que Jasper e eu não sabemos e que não quer que a gente saiba.

Simon sempre tinha uma desculpa.
Caí das escadas. Eu me queimei.
Trombei com a parede.
Sem que eu soubesse, ele já havia colocado um cobertor no chão. Toda essa 

cena faz meu estômago subir para a garganta. Simon nunca fez algo assim nas 
duas semanas em que estamos dormindo juntos. É como se estivesse tentando 
fazer disso algo romântico. Mas não é. Pelo menos para mim. É uma necessi-
dade existencial. E o sexo parece ser uma cura momentânea, mesmo correndo 
o risco de perder sua amizade. Mesmo que ele corra o risco de que sua namo-



rada, Whitney Patmore, descubra e que eu perca minha dignidade, meu respeito 
próprio ou qualquer coisa associada ao sexo casual.

Não ligo
Preciso me sentir bem.
Quando seu perfume atinge meus sentidos, os feromônios me atacam e se 

prendem a mim. Puxo seus lábios na direção dos meus enquanto ele me deita 
no cobertor.

Não é como se eu não pudesse me ver com Simon. Acho que talvez pudés-
semos ficar juntos em uma vida diferente. Quem sabe?

Enquanto ele coloca a camisinha, tudo em que consigo pensar é no quanto 
vou me sentir melhor quando estivermos em ação. Isso vai levar todos os meus 
pensamentos e minha dor embora. Mas sei que a tristeza, a culpa e as consequ-
ências de tudo isso virão logo em seguida. Sempre vêm. Elas chegam rápido e 
com força total, e vou me arrepender do que fiz. Vou desejar ter tomado uma 
decisão melhor. E vou deixar Simon com a intenção de nunca mais encontrá-lo.

Mas, na manhã seguinte, a dor e a amargura vão me atingir mais uma vez e 
vou sentir que não tenho escolha.

E todo o ciclo doentio vai recomeçar.

Quando chego em casa depois de uma série de decisões ruins, envergonhada 
e com remorso, Tracy já saiu para trabalhar. Há um prato de comida no forno e 
um bilhete.

Pego o prato e o coloco no micro-ondas. Me encosto no balcão e tiro o 
telefone do bolso de trás. Cao me mandou dezessete mensagens. Não, espere. 
Dezoito. Acabou de entrar mais uma.



Desde que tínhamos três anos, Cao Smith assumiu o papel de melhor amiga e 
ninja residente de Belle’s Hollow. Seu pai, Stan, é instrutor de karatê, o que torna 
óbvio o fato de que Cao tem todas as cores de faixas, incluindo a preta.

Obcecada por Ed Sheeran, fumante inveterada, indicada como oradora oficial 
da turma e destinada a ir para a Caltech, ela é uma garota super esperta, que fala 
de si mesma de um jeito franco. Ela também não faz ideia do que está aconte-
cendo entre Simon e eu. Uma parte de mim quer contar. Não quero manter esse 
segredo como se fosse algo sujo e desagradável e do qual ninguém acreditaria 
pela forma com que me comporto. Por eu interpretar tão bem meu personagem. 
Isso me faz sentir mais mentirosa do que há trinta segundos. Ela provavelmente 
iria rir na minha cara. E depois choraria, porque perdi a virgindade e não contei 
a ela.

Meu telefone toca novamente.

Amanhã volto à escola. Estou no último ano da Belle’s Hollow High. A tera-
peuta, dra. Elizabeth, convenceu Tracy de que seria o melhor a se fazer.

Não ligo muito para a dra. Elizabeth. Ela fica mordendo o lábio e o solta 
lentamente enquanto me ouve. Faz isso três vezes seguidas e depois para. Um 
minuto depois, faz de novo. Três vezes. Então para. E ela tem uma pinta do 
lado esquerdo da boca. Quando ela faz esse movimento, a pinta se move e não 
consigo me concentrar. É perturbador. Quero perguntar se ela pediu ao dr. 



McGoldrick para examinar aquele sinal. Tenho certeza de que eles são colegas. 
Acredito que ele já viu aquilo. Vivemos em uma cidade muito pequena, então 
digo a mim mesma para esquecer desse assunto. Tenho certeza de que não há 
qualquer problema com ela.

O micro-ondas apita. Pego a comida e me sento sozinha na sala de jantar 
escura. Fico na escuridão, porque é diferente de como Jasper e eu costumávamos 
jantar. Ele colocava nossa comida no micro-ondas e eu arrumava a mesa. Ele 
tomava leite e eu, água. Fazíamos FaceTime com a Tracy e conversávamos rapi-
damente sobre o nosso dia.

A mesa parece grande, solitária e silenciosa esta noite. Me levanto e vou até o 
armário. Pego um prato, talheres e encho um copo de leite. Coloco tudo na ponta 
da mesa. Era lá que Jasper se sentava.

Coloco as mãos entre as pernas e permito que a tristeza vá embora. Começo 
a acreditar em algum tipo de alternativa para a minha realidade: será uma vida 
longa.

— Estou feliz que você esteja de volta, Livia — minha avó falecida fala.
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