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C A PÍ T U L O  1

Dez anos depois...

— Dona Geralda, a senhora nem imagina quem chegou de madrugada 
da rua. Uma moça tão nova, perdida desse jeito...

Quando o celular despertou pela quarta vez, Marina desistiu de 
apertar o botão de soneca e abriu os olhos. Em seu íntimo, sabia que 
estava atrasada. Precisaria de um banho, no entanto, para começar a ra-
ciocinar corretamente.

Após a escapada da última noite, restaram-lhe poucas horas de um 
sono agitado. O único motivo para ir à escola naquele entediante primeiro 
dia do último ano do ensino médio era marcar presença e saber das novida-
des de alguns poucos colegas sortudos que haviam viajado no fim do ano.

Por sorte, o tempo vai passar rápido e logo eu estarei fora daqui, pensou 
sobre Passa Quatro, pequena cidade do sul de Minas Gerais onde vivia 
com a mãe há cerca de dez anos.

Após se vestir e tomar uma caneca inteira de café preto, Marina 
mordeu um pão francês e saiu apressada, parando no portão para encarar 
as vizinhas fofoqueiras cujo passatempo favorito era falar sobre sua vida. 
E como olhar fulminante não matava ninguém, virou o rosto e saiu cor-
rendo antes que perdesse a aula de vez.

O inspetor terminava de fechar o portão quando a adolescente se 
aproximou ofegante. 
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— Seu Nestor, espera aí! — gritou, agarrando a grade levemente 
enferrujada. Nestor, que era considerado parte da estrutura da escola pela 
quantidade de tempo em que trabalhava lá, parou e suspirou.

— Atrasada no primeiro dia, dona Marina! — ralhou brincando, 
como sempre fazia diante de tais travessuras. E como de costume, ela deu 
seu sorriso mais angelical e prometeu que aquilo não iria se repetir.

Tudo estava do mesmo jeito que a jovem se lembrava desde que pu-
sera os pés ali pela primeira vez para completar a segunda série do ensino 
fundamental. As paredes tinham a mesma cor amarelo pastel, com mar-
cas aqui e ali feitas por alunos ou pela passagem do tempo; e o mesmo 
cheiro misturava-se no ar com notas de perfume barato, comida da can-
tina, umidade, suor e hormônios.

Aqui vamos nós, para mais um ano empolgante onde nada de novo 
acontece, refletiu com pesar, com aquela urgência que os jovens têm de 
estarem sempre fazendo algo diferente, único, incrível.

Ao entrar naquela que seria a sua nova sala, deu uma olhada em 
volta e constatou que os alunos e as disposições das carteiras também 
continuavam iguais.

Com uma exceção.
Justo no lugar em que costumava se sentar desde a sexta série do ensi-

no fundamental havia uma mochila surrada, um caderno de dez matérias 
e uma caneta Bic azul. Algum garoto desavisado havia chegado primeiro.

Droga! Mas que saco!
Para Marina, aquele não era um simples lugar para se sentar. Ele 

representava a sua liberdade para ir ao banheiro sem pedir permissão ou 
dar uma volta quando se sentisse entediada. 

— É um aluno novo — explicou Bianca, bocejando longamente na 
carteira ao lado. — Ainda não sei o nome, mas parece que ele é sobrinho 
da dona Lucilda. Você lembra, é aquela mal-humorada que ficou viúva 
quando a gente era criança.

— É, acho que conheço... — Marina divagou. 
Percebendo que a amiga não fazia ideia de quem se tratava, Bian-

ca insistiu:
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— Você não lembra? Nós ficamos morrendo de medo porque o Zé-
zinho disse que tinha visto o morto abrir um olho. Passamos o tempo 
todo na porta, espreitando para ver se ele fazia de novo. 

— Ah, tá! — Marina balançou a cabeça, quase rindo da ingenuida-
de das duas naquela época. Velórios na cidade de quinze mil habitantes 
costumavam reunir muita gente conhecida e era sempre uma boa oportu-
nidade para a criançada soltar a imaginação.

De volta ao presente, olhou novamente para a carteira ocupada e 
depois para a amiga.

— Aonde eu vou me sentar agora?
— Xi, amiga! Você só vai achar lugar lá na frente porque che-

gou atrasada. 
— E a culpa é de quem mesmo? Quem me chamou para ir à festa em 

São Lourenço e depois enrolou para vir embora? 
— Eu não tenho culpa se você e o Silvio terminaram quando ele foi 

para a faculdade e isso te deixou azeda, nem se o Leandro beija tão bem.
A adolescente balançou a cabeça perante a menção do “ficante gali-

nha” da amiga, e para evitar uma discussão não lhe contou sobre as inú-
meras cantadas que o dito cujo lhe passou quando ela não estava vendo.

— Você já viu o cara novo? — perguntou em vez disso, com o hu-
mor piorando a cada minuto e a dor de cabeça aumentando. 

Bianca cruzou os dedos e apoiou as mãos embaixo do queixo, 
sonhadora.

— Ainda não, mas espero que seja lindo!
— E eu espero que seja baixinho, barrigudo, tenha a cara torta e um 

bafo horrível, e que adore conversar com você só para encher o ar à sua 
volta com o fedor do bafo dele!

— Mesmo com tudo isso, tenho certeza de que a companhia dele 
será melhor que a sua — Bianca retrucou, rindo. Marina fez bico e foi 
se sentar no único local vago: a primeira carteira da primeira fileira no 
lado oposto da sala. Ao contrário de Bianca, não estava nem um pouco 
empolgada em conhecer o “ladrão” do seu lugar. Duvidava muito que 
ele fosse de alguma forma interessante. Rapazes bonitos no fim da ado-
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lescência dificilmente caíam de paraquedas em cidades pequenas que 
não tivessem muito a oferecer. Seu ex-namorado era visto como o mais 
bonito da região, e dois anos após ter chegado, já conseguira dar o fora 
dali. Marina sentia mais inveja dele do que saudade. O namoro, embora 
tivesse durado seis meses, não fizera a adolescente apegar-se ao rapaz 
loiro, forte, bastante convencido e fã de esportes radicais. Ele havia ido 
há pouco tempo para Cruzeiro, cidade do estado de São Paulo que fazia 
divisa com Passa Quatro, para cursar a faculdade de educação física. E 
apesar da pouca distância entre as cidades, não aparecera depois de se 
mudar para uma república de lá.

Apoiando a cabeça no braço, a jovem fechou os olhos e sonhou com 
o dia em que também estaria longe. Desejava estudar, ter um bom empre-
go, viajar bastante e conquistar o mundo.

Talvez assim conseguisse preencher o vazio do seu coração.
Não demorou muito e o professor Cláudio Montes entrou na sala, 

com seu costumeiro entusiasmo, falando com todos e perguntando-lhes 
sobre as férias. Jovem e dinâmico, ele seria o queridinho da escola se en-
sinasse outra matéria que não fosse matemática. 

Marina sabia que o professor faria uma revisão de toda a matéria e 
nem se deu ao trabalho de erguer a cabeça.

Aquele ia ser um longo ano... 
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C A PÍ T U L O  2

— É mesmo, Maria? E a senhora nem imagina quem voltou pra cá de-
pois de tantos anos, e com um filho crescido. Um rapaz bonito, eu ouvi dizer... 

— Como eu ia dizendo, jovens aprendizes, não viajei muito nas férias 
de fim de ano e isso me deu tempo para preparar aulas incríveis para vocês, 
“os veteranos” — Cláudio brincou. — Teremos um grande ano, e quando 
ele terminar quero todos matriculados em boas faculdades. Fui claro?

— Sim — responderam vários alunos. 
— É isso aí. Antes de começarmos, temos um novo aluno. Por favor, 

você pode se levantar e dizer seu nome?
Todos se viraram para o fundo da sala, inclusive Marina.
Vamos ver quem é o culpado por eu ter que passar o ano todo longe da 

minha turma e perto dos professores.
O rapaz levantou-se e olhou em volta. Seus olhos varreram a sala e 

pararam em Marina, onde ficaram por vários segundos até se desviarem 
de volta para o professor.

— Meu nome é Estêvão e eu vim de Pouso Alegre.
— Seja bem-vindo, Estêvão — cumprimentou o professor, dando 

a ele liberdade para sentar-se novamente. — Pessoal, abram os cadernos. 
Antes de começarmos a matéria nova, quero saber se vocês guardaram 
algo da antiga. Faremos uma revisão do ano passado durante a primeira 
semana, como de costume.

O farfalhar de folhas sendo viradas foi ouvido por toda a sala, e 
somente quando o rapaz novo olhou novamente na sua direção, Marina 
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notou que o estava encarando. Assustada com o que sentiu, a jovem virou 
o rosto para frente e não voltou a olhar para trás até o sinal do intervalo, 
notando de imediato que ele havia saído na frente dos outros.

— Menina, que gatinho! — Bianca disse quando se sentaram em 
uma das mesas do refeitório. 

— Quem? — Marina perguntou, enfiando um punhado de salgadi-
nhos na boca e olhando em volta, distraída. 

— Não se faça de desentendida. Estou falando do cara que você está 
procurando. Pensa que não te vi secando-o no começo da aula?

Marina respirou fundo. Além de amar fofocas, a amiga era como um 
radar que não deixava passar nada.

— Eu não o estava secando — respondeu, e sabendo que precisava 
ser mais convincente, continuou: — Não sei explicar, mas quando o vi, 
senti uma coisa estranha.

— Amor à primeira vista? — Bianca abriu bem os olhos e sorriu. — 
De todas as meninas da cidade, nunca pensei que isso aconteceria justo 
com você.

— Não seja boba, Bianca! Nada a ver com isso. Como disse, não 
sei explicar, mas foi estranho. Quando ele olhou para mim, foi como 
se eu o conhecesse. Acontece que nunca o vi, então deve ter sido mi-
nha imaginação. 

— Ah... — Bianca murchou como uma flor sem água e ficou calada 
por algum tempo. Quando falou, embora menos empolgada que antes, 
tinha uma nova teoria: — E se você o tiver conhecido mesmo? De repen-
te, em outra vida.

— É inacreditável, você foi de amor à primeira vista à reencarnação 
em poucos segundos! — Meneou a cabeça. — E eu aqui reclamando da 
minha imaginação.

— Ué! Não acredito muito, mas procuro não excluir nada. — En-
rolou um pequeno cacho escuro de cabelo na mão enquanto procurava 
uma alternativa. — Vamos esquecer o amor de contos de fadas e as vidas 
passadas por enquanto. E se você realmente o tiver visto em algum lugar?
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— Não, eu me lembraria. Ele não é nenhum deus grego, mas até que 
é bonitinho. Eu saberia se o tivesse visto alguma vez. 

— Bonitinho uma pinóia, ele é uma graça! Aquele cabelo bagunça-
do, o rosto anguloso e cheio de pintinhas, as sobrancelhas retas; os mús-
culos definidos por baixo da camiseta larga; a bundinha linda... Ah, além 
de tudo é cheiroso. Bem-feito para você! Em vez de um baixinho feio 
de mau hálito, ganhei um gatinho charmoso como vizinho de carteira. 
Morra de inveja!

Marina sorriu para a cara de boba da melhor amiga. Com suas doi-
dices, fofocas e insultos divertidos, ela tinha o dom de amenizar qualquer 
clima tenso. Desde que se mudara com a mãe para Passa Quatro, as duas 
eram amigas e confidentes. Somente alguns acontecimentos do seu pas-
sado eram trancados a sete chaves. Não que não confiasse em Bianca; 
apesar de gostar de uma boa fofoca, ela havia provado várias vezes que 
era de confiança. Apenas pensava que certas coisas tinham menos força 
quando não se falava ou pensava nelas.

Antes do fim do intervalo, Marina foi ao banheiro com a desculpa 
de lavar as mãos e escolheu o caminho mais longo que percorria boa parte 
da escola, dizendo a si mesma que queria pegar um pouco de sol, e logo 
após foi para a sala porque achou melhor se isolar para pensar um pouco. 
Estêvão estava sozinho e olhava na direção da sua carteira quando entrou. 
Seu coração disparou, e como não podia voltar atrás, caminhou rápido e 
evitou olhá-lo. Os minutos que restavam para o fim do intervalo foram 
passados em completo silêncio.

A aula terminou e, no final, demorou mais que o habitual para re-
colher suas coisas.

— Hoje você está muito estranha — comentou Bianca ao passarem 
pela porta.

— Por quê? 
— Vejamos. Está demorando uma eternidade para fazer coisas que 

costuma fazer rápido e vice-versa. Tipo, no intervalo você foi ao banheiro 
e veio para a sala antes de todo mundo, enquanto nos outros dias você 
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