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OBSERVAÇÕES
A coisa que eu mais gosto sobre o enredo de “Fuga da Lula” é como
faz o mundo parecer um lugar pequeno, e a construção do livro reflete isso.
Dos quatro cantos do mundo, pessoas incríveis me ajudaram na criação
dele.
Agradeço imensamente à extremamente talentosa artista russa Tanya
Shatseva por me deixar usar sua arte na capa do livro.
Ao artista gráfico da indonésia Fathur Rauf por criar a mais linda capa do
mundo já feita (na minha opinião).
A autora imensamente útil Paige Prince, por lidar com as incongruências do
meu enredo enquanto lia e editava tudo lá dos EUA.
Do Brasil, minha amiga querida Mana, por adorar o livro tanto quanto eu e
traduzi-lo e insistir que eu publicasse em português a fim de espalhar as
reações que o livro provocou nela.
Também, a Amanda, por usar seu olhar afiado para detalhes e me fazer
reescrever todo o livro novamente, sem erros ortográficos.
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1 Anna Harris
Pippa pulou do barco para o pequeno píer de Koh Phi Phi. Estava
quente e úmido, e ela mal podia esperar pra tomar uma ducha. Estava
carregando sua enorme mochila, que guardava tudo o que ela tinha desde
que saiu de Sydney para viajar pela Ásia. Engraçado como a vida poderia
caber dentro de uma mochila.
A Tailândia era sua última parada antes de voltar para casa e recomeçar
a viver. Após viajar por seis meses, ela ansiava por um recomeço. Estava
feliz e pronta pra encarar o mundo novamente, curada da decepção
amorosa causada pelo seu ex-namorado.
Um tailandês sorridente carregava uma placa com o nome do seu
hotel.
“SaWaDiKaaaaaa, você ficará no resort?”
“Sim, ficarei!”, respondeu Pippa.
“Aguarde aqui pelo barco, por gentileza”.
O resort ficava apenas alguns minutos além do píer, porém só era
possível chegar nele de barco. Pippa gostou da ideia de ficar meio isolada. A
área central de Koh Phi Pi era cheia de mochileiros, e ainda que ela mesma
fosse mochileira, estava procurando um pouco de paz e silêncio. Também
era bem mais barato ficar do outro lado da ilha, assim poderia economizar o
resto do dinheiro que tanto sofreu pra ganhar.
Pippa entrou no barco de cauda comprida e colocou sua mochila entre
as pernas. O toque suave do vento no seu rosto quando o barco começou a
se mover era um carinho delicioso, e ela se emocionou por estar lá.
Ela chegou ao resort e pulou na areia branca. Mal podia acreditar na
cor do mar, tão azul e claro que conseguia ver o peixe-papagaio brilhando
ao longe. O resort era muito simples e rústico, o que deixava tudo ainda
mais paradisíaco. Cerca de duas dúzias de bangalôs se espalhavam no meio
da floresta exuberante, e o posicionamento inteligente de cada pequena casa
a escondia das outras, o que permitia que os hóspedes tivessem uma
pequena experiência como Robinson Crusoé, semelhante a estar isolado em
uma ilha perdida.
Ela andou até a recepção, onde uma linda mulher tailandesa a esperava
com suco de frutas frescas e uma toalha refrescante.
"SaWaDiKaaaaaa." Ela sorriu. "Bem-vinda ao Phi Phi Relax."
"SaWaDiKaaaaaa." Pippa respondeu. "Muito obrigada! É tão bonito aqui!"
"Obrigada, senhora. Posso ver seu passaporte para confirmar a reserva?"
"Certo! Aqui está."
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"Oh! Seu aniversário é amanhã! Parabéns!"
"Obrigada! Esta viagem é um presente para mim. Vou comemorar em Koh
Phi Phi com um quarto só pra mim, eu já cansei de albergues!"
"Vamos garantir que você tenha uma boa estadia, madame! Aqui está a
chave para o seu bangalô; você está no número treze, que é o último à
direita. Aqui está uma lanterna para a noite, pois não há luz lá fora e às
vezes é difícil encontrar o caminho quando está escuro."
Pippa pegou a chave e a lanterna e sorriu, curvando a cabeça para
retribuir o gesto da mulher.
Ela passou por vários bangalôs; eles pareciam iguais, todos levantados
sobre palafitas na areia com escadas de madeira levando a uma casa de
bambu marrom claro, cobertos com um teto de madeira triangular alto e
uma pequena varanda na frente, onde uma rede constituía o cenário
perfeito para relaxar.
Pippa abriu a porta e pensou: "Pra que ter uma chave? Se alguém
quiser abrir esta porta, pode simplesmente empurrá-la e abri-la. "
Ela não estava preocupada com a sensação rústica de tudo; ela adorou.
No chão havia um colchão duplo com lençóis brancos imaculados e um
mosquiteiro amarrado ao teto, formando um véu sobre a cama, um
pequeno armário de bambu com um espelho no topo com um ventilador
extremamente necessário ao lado e uma delicada porta sanfonada nos
fundos. Abriu a porta do banheiro e achou engraçado que a descarga era
um balde. Bem, pelo menos ela tinha um chuveiro, e era tudo o que
precisava agora.
Sentada na varanda naquela noite, ela podia escutar uma música que
vinha da área principal do resort. Ouviu risadas e viu as luzes refletidas
dançando no mar azul. Tentou concentrar-se em seu livro, mas a cerveja
Chang gelada em sua mão e as memórias das férias mais incríveis que ela já
teve a mantinham distraída.
De fato, foi a melhor viagem de sua vida.
***
Pippa havia saído apressada de Sydney em maio. Ela queria escapar de
tudo, e sem contar que havia algumas pessoas muito bravas procurando por
ela. A viagem começou no Laos; ela sempre quis estar lá para o Boun Bang
Fai Rocket Festival, e só poderia ser coisa do destino a viagem começar no
mês em que o Festival estava acontecendo. Os foguetes explodindo tinham
um efeito catártico sobre Pippa. Cada boom parecia um grito de raiva que
saía dela. Cada boom era um FODA-SE, JOEL! E, no final, ela não estava
mais zangada com seu ex-namorado.
Pippa teve uma aventura com um cara na noite do festival de foguetes;
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