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PRÓLOGOPRÓLOGO

8 DE JUNHO DE 1984

Corro tão depressa que os cacifos são uma mancha indistinta. 
Alguns pontos no meu vestido abruptamente alterado abrem-se 
quando passo por casais que abandonaram a festa para curtirem 
no corredor sombrio dos finalistas. Normalmente, os seus beijos 
pavorosos bastariam para eu virar costas e procurar um caminho 
alternativo, mas, neste momento, são apenas um barulho de fundo 
asqueroso.

Parece um pesadelo que já tive mil vezes — correr pelos cor-
redores da Escola Secundária de Hawkins. Mas, mesmo nos cená-
rios dos meus sonhos mais radicais, nunca tinha tão pouco cabelo. 
Nunca usava tanta maquilhagem. E o meu subconsciente nunca pôs 
a noite do baile à mistura.

Estou quase a chegar ao fundo do corredor do décimo segundo 
ano. Não posso voltar atrás. Avanço em direção à boca do monstro 
da escola secundária — e essa é a parte mais estranha de todas, 
porque nos sonhos estou sempre a tentar fugir deste sítio. Nunca 
na vida entraria à socapa, voluntariamente.
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— Nem mais um passo, menina Buckley! — grita uma  
voz adulta, afetada e mesquinha. É uma das mães supervisoras  
enfurecidas.

— Ei, volta aqui! Agora! — A ordem brusca foi definitivamente 
proferida pelo Chefe Hopper.

Não é uma verdadeira rebelião se não estivermos em apuros 
com as autoridades, certo?

Pergunto-me qual será a gravidade de entrar de penetra no 
baile e causar danos de propriedade moderados pelo caminho. 
Suspensão? Expulsão? Será que os pais furiosos da Secundária de 
Hawkins apresentariam queixa por aquilo que acabei de fazer no 
parque de estacionamento?

Corro mais depressa.
Ao virar a esquina, passo pelas bancas alinhadas no corredor, 

do lado de fora do ginásio. Uma dúzia de pessoas convive e petisca 
das travessas de bolachas e batatas fritas e tenta perceber quão 
alcoólico está o ponche.

— Robin! — O som do meu nome ecoa ao fundo do corredor. 
É o Dash quem berra. O Dash, que eu pensava que era meu amigo.

Preciso que ele e todos os meus detratores abrandem. Então, 
faço um ligeiro desvio, chocando a toda a velocidade com a mesa que 
contém os duzentos e sessenta e cinco litros de ponche (a julgar pelo 
cheiro, extremamente alcoólico). Entorna-se numa cascata e eu salto 
para a frente, evitando o pior derrame, enquanto todos gritam e ficam 
com as suas roupas de baile revestidas de açúcar químico pegajoso.

Já consigo ver as grandes portas duplas do ginásio. Consigo 
ouvir a batida agressiva de um êxito new wave, vinda do interior. 
Estará a Tammy Thompson a dançar? O que pensará ela quando 
me vir entrar de rompante, tempestuosa, temerária e perseguida 
pela polícia local?

O que dirá quando lhe revelar o que sinto?
Chega de cenários hipotéticos.
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Empurro as portas duplas. O baile brinda-me com os sinteti-
zadores descontrolados e com o cheiro a suor e laca para o cabelo.

— Olá, Tam — sussurro, a praticar para o grande momento de 
honestidade aterradora, em que lhe mostrarei o que senti o ano 
todo, levando também esta rebelião ao extremo. — Queres dançar?
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CAPÍTULO UMCAPÍTULO UM

6 DE SETEMBRO DE 1983

A primeira aula de História do ano ainda nem sequer começou 
e sei exatamente como se vai desenrolar, minuto a minuto, aula a 
aula. Já topei como vai ser todo o ano académico. Pelo menos, juro 
que sim, até à Tammy Thompson entrar.

Há algo de diferente nela.
Talvez seja o cabelo. Costumava ser completamente liso e ruivo. 

Neste momento, está curto, despenteado e ainda mais ruivo. Pode 
ser o sorriso dela. Quando era caloira, ela era semipopular e estava 
pelo menos semi-na-boa-com-isso, mas agora estamos no décimo 
ano e ela tem um sorriso que diz que está determinada a fazer 
amigos e a influenciar as eleições para rainha do baile. (Não que 
possamos ir ao baile no décimo ano, a menos que alguém mais 
velho nos convide, um acontecimento tão raro e especial que as 
pessoas nesta escola falam disso como se fosse o avistamento de 
um meteoro.)

Talvez seja pelo facto de a música se infiltrar no meu cérebro 
quando a vejo.
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Música suave e desagradável.
Esperem. O meu cérebro nunca tocaria Hall and Oates. Viro-me 

na cadeira e apercebo-me de que o Ned Wright está ao fundo da sala 
com um rádio portátil empoleirado no ombro. Ele baixou o volume 
para que a stora Click — que está sentada à secretária, a ignorar-nos 
como uma pró e a agir como se nós não existíssemos até ao toque 
se ouvir — não o confisque. Quando a aula começar, ele vai passá-lo 
para debaixo da secretária e usá-lo como apoio para os pés. (Ele 
faz isto desde o oitavo ano. Ele também é pró.) Mas, por agora, a 
Tammy Thompson passeia-se pela sala numa nuvem de Kiss on My 
List e cheiro a… qualquer coisa de framboesa. Loção? Champô? 
Seja o que for, faz-me lembrar os autocolantes para raspar-e-cheirar 
que colecionava dedicadamente quando andava na escola básica.

Ela desliza para o seu lugar, e as amigas cumprimentam-na 
num alvoroço agudo.

— Oh, meu Deus, o teu cabelo.
— Como foi a praia, Tam?
Tam?
Talvez seja essa a diferença — ela tem uma nova alcunha a 

condizer com o seu novo corte de cabelo e novas capacidades de 
sorriso melhoradas.

— Tam — sussurro, suficientemente baixo para ninguém me 
conseguir ouvir no meio da algazarra de perguntas sobre o verão.

A stora Click olha para cima. De forma ameaçadora.
Falta um minuto até à aula começar. Se fosse uma croma 

comum, como finjo ser, teria uma pilha de folhas de caderno bran-
cas, puras e imaculadas, pronta para começar. Já teria lido alguns 
capítulos para ter um avanço. Os meus lápis seriam todos perfeitos, 
idênticos, com pontas equiparáveis a armas.

Na verdade, baixo-me no último minuto e vasculho na minha 
mochila, à procura do manual de História e de qualquer coisa que 
deixe uma marca num papel. Há um cemitério de pastilhas elásticas 
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na parte de baixo da minha secretária. E a permanente que a Kate 
me convenceu a fazer no final do verão — a permanente que deixou 
o meu escalpe com um formigueiro durante uma semana e que 
continua a fazer com que a minha cabeça cheire a ovos demasiado 
cozidos — significa que o meu cabelo é grande o suficiente para 
ter de ser extracuidadosa com o espaço de segurança que deixo.

Quase bato com a cabeça na parte de baixo da secretária 
quando a ouço cantar.

A voz da Tammy sobrepõe-se à voz do… Hall? Do Oates?  
É ousada e doce e, sim, ela usa o vibrato tão generosamente como eu 
barro as minhas sandes com manteiga de amendoim, mas a questão 
é que ela não tem medo. Todos a conseguem ouvir. Regresso do 
meu mergulho em profundidade na mochila e olho à volta, para 
os nossos colegas, mas ninguém parece importar-se que a Tam 
esteja a cantar com emoção no meio da sala, quando faltam trinta 
segundos para a aula começar. E ela não parece importar-se com o 
facto de alguém poder vê-la.

Como será essa sensação?
Giro o meu lápis, sentindo cada um dos seis lados no meu dedo.
Depois, a campainha toca, a stora Click levanta-se e volta tudo 

ao seu lugar, exatamente como achei que seria.
Incluindo quando o Steve Harrington aparece três minutos e 

meio atrasado, com um ar perdido, provavelmente porque o cabelo 
dele lhe caiu para os olhos e não conseguia ver os números das salas 
de aula. Como é que ele chega a algum lado com aquele cabelo? 
Parece ainda maior do que no ano passado.

— Olá, malta — diz ele.
Todos se riem, como na parte da sitcom em que o público 

se ri ruidosamente com o chavão não particularmente engra-
çado da personagem principal. Eles sabem que não têm de fazer 
isso na vida real, certo? Até a stora Click lhe sorri, como se o 
seu cabelo tivesse, de algum modo, curado o cancro. É um nível  
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de popularidade extremo e elitista quando até os professores não 
o olham de lado porque tem demasiado valor social.

O Steve enfia-se na secretária junto à Tam.
Ela fica da cor de uma framboesa fresca.
Isto é tudo tão ridículo que o meu cérebro entra em curto-

-circuito, os meus dedos param de funcionar e o meu lápis cai 
no linóleo com um estrépito. Quando tento apanhá-lo, não chego 
por um bocadinho. Baixo-me, tento agarrá-lo, mas não consigo. 
Quando finalmente pego nele, sinto-me tão triunfante que me 
levanto demasiado depressa e a minha cabeça bate na parte de 
baixo da secretária. Também conhecida como cemitério de pastilhas 
elásticas. A minha cabeça bate com força e os meus caracóis tocam 
numa dúzia de bocados de pastilha elástica decrépitos de uma só 
vez. Estão tão duros que não se colam a mim.

O que é bom. E também medonho.
— Robin, precisas de ir à enfermaria? — pergunta a stora Click 

com um olhar de pena quando volto para cima. A preocupação 
dela é comovente.

— A menos que a enfermeira tenha uma máquina do tempo 
que me faça voltar atrás precisamente uma aula, não.

— Muito bem — diz ela, lançando-se no monólogo da primeira- 
-aula-do-ano.

Pelo menos, a atenção dos meus colegas não dura muito. E a 
Tam nem parece reparar na minha desgraça. (Não que quisesse 
que ela reparasse.) Mas incomoda-me, só um bocadinho, que ela 
não repare em mim porque está demasiado ocupada a trautear o 
Kiss on My List enquanto olha especada para o Steve Harrington.






