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Sinopse
A vida de Kate Brown tem decaído rapidamente. Seu pai
deixou o trabalho para vender vitaminas no shopping, e Kate é
obrigada a trabalhar com ele. Sua melhor amiga se tornou
popular, e agora ela age como se Kate fosse invisível.
E então há Will. Deslumbrante, inatingível Will, a quem
Kate age como se ela não pudesse suportar, apesar de ela não
conseguir parar de pensar nele. Quando Will começa a
demonstrar interesse, Kate se odeia por querer ele quando ela
tem certeza de que ela é apenas sua última conquista.
Kate imagina que a única maneira que as coisas irão
parar de doer tanto é se ela as manter para si mesma e parar
de se preocupar com nada nem ninguém. O que ela não
percebe é que enquanto a vida não pode ser sempre perfeita,
boas coisas podem acontecer - mas apenas se ela deixar...
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s Vitaminas tinham arruinado minha vida.

Não que houvesse muito para ruína, mas ainda assim.
Eu sei que culpar as vitaminas pela minha vida horrível soa estranho. Afinal, as
vitaminas são supostamente para manter as pessoas saudáveis. Além disso, elas são
objetos inanimados. Mas, graças a elas é que eu estava presa no Shopping Center
Jackson assistindo meu pai correr em um traje de abelha.
Eu afundei na cadeira da nossa caixa registradora quando Papai aproximou-se
de duas mulheres.
Elas olharam em volta, quando ele começou a falar, procurando uma saída.
Elas não iriam encontrar uma. Em nossa seção do shopping, não havia nada muito
próximo, que era como nós poderíamos dispor de recursos para o nosso estande.
Vi as mulheres sorrirem e passarem, uma quase dança que eu tinha visto em
abundância ao longo dos poucos dias que eu trabalhei aqui.
Depois que elas saíram, papai se aproximou de mim, sorrindo, e disse: "Kate,
eu acho que fiz uma venda! Aquelas duas mulheres eu conversei disseram que diriam
a seus maridos sobre os reformulados comprimidos B Buzz! Não é ótimo? Agora eu
acho que vou voar (entendeu?) até a loja e ver se eu posso dar exemplos para as
pessoas de como elas moverem-se."
Entreguei as amostras (pequenos sacos de plástico estampados com o logo
Perfect You) e o assisti caminhando pelo corredor, fora de equilíbrio por causa de seu
figurino. Tão logo ele se foi, eu comecei a minha lição de casa de história.
Isso não era como eu imaginei meu segundo ano. Não que o primeiro semestre
houvesse sido maravilhoso até agora, mas este foi sem dúvida o mais baixo de todos
os tempos.

Quatro horas e um capítulo de história mais tarde, o shopping fechou. Meu pai
e eu encaixotamos as vitaminas extras que ele estava tão certo que nós venderíamos,
e então eu esperei enquanto ele corria com a caixa de volta para o espaço de
armazenamento que alugamos no shopping.
"Muito bom dia, certo?" ele disse quando ele voltou. As antenas que ele usava
subiam e desciam enquanto ele falava. "Todd e eu vendemos uma garrafa de B Buzz!
Pela manhã, e eu aposto que essas duas mulheres voltarão amanhã. Você não acha
que elas vão?"
Dei de ombros, porque era muito mais fácil do que dizer a papai que eu tinha
certeza que não. Também foi mais fácil do que falar que a gente devia oitenta
dólares pelo traje da abelha alugado, e que era muito mais do que o valor que
tínhamos conseguido a partir de um frasco de vitaminas que supostamente
vendemos.
Quando chegamos em casa, mamãe estava sentada na mesa da cozinha
carrancuda e folheando o livro de cheques. Ela tinha feito isso muito ultimamente.
"Como vai?" ela perguntou, colocando o talão de cheques para baixo.
Saí antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, voltando para o meu
quarto.
Eu levei um segundo para parar na sala de estar e fiquei na frente da televisão,
porém, vendo como o meu irmão, Todd, ergueu-se acima do sofá por tempo
suficiente para dizer: "Kate, você enlouqueceu, mova-se. Estou assistindo algo
importante."
Na semana passada, Todd decidiu que queria ser ator. Até agora tudo o que
isso queria dizer foi que ele passou ainda mais tempo do que o habitual vendo
televisão. Para um graduado da faculdade, ele com certeza estava no caminho mais
rápido para lugar nenhum.
"Você não pode aprender a atuar assistindo basquete."
"Você não pode. Eu posso. Agora mova-se."
Eu comecei a cantar e permaneci até que ele pulou em mim.
Eu tenho uma voz horrível, e não no tipo "Eu estou dizendo que é terrível para
ser modesta". Na semana passada, quando eu deixei o coral da escola, o diretor
tentou manter a alegria em sua cara, mas não conseguiu contê-la.

Eu não tinha me preocupado com isso, porém. Eu sabia que minha voz era uma
merda, e desistir foi um alívio.
A única razão de eu ter ficado tanto tempo como eu tinha foi por causa de
Anna. Todo o outono, eu tinha sofrido através das práticas, esperando ela voltar. Que
ela quisesse ser do coro novamente. Que ela quisesse ser minha amiga novamente.
Que talvez ela tivesse, pelo menos, falado comigo novamente.
No outono, eu pensei que não havia nenhuma forma de que a vida poderia
ficar pior.
Eu estava errada. Assim, muito, muito errada.
Quase um mês atrás, meu pai se levantou e foi trabalhar na Corpus Software
como sempre atrasado, porque tinha ficado apanhado em seu vídeo game mais
recente, esquecendo-se sobre o seu trabalho em favor de destruir dragões, ou dirigir
carros ou seja lá o que era que ele tinha obsessão essa semana.
Mas então, quando ele começou a trabalhar, a mesa estava quebrada.
Realmente quebrada.
Tinha se dividido bem no meio, e quebrado tudo - molduras com fotos de
todos nós, a sua caneca de café, e a coisa de argila que meu irmão fez durante as
duas semanas nas quais ele queria ser um oleiro - estava quebrada.
A única coisa que não tinha quebrado era um frasco de vidro marrom de
vitaminas. Vitaminas Perfect You. Papai tinha comprado de uma secretária que
estava se movendo para fora da cidade e passou seu último dia no trabalho
vendendo-as. Ele apenas comprou-as para ser agradável.
Mas, longa história curta, papai decidiu que a coisa toda da quebra da mesa foi
um sinal de que ele necessitava mudar sua vida, e que o frasco de vitamina intacto
significou algo.
Então, ele largou o emprego para vender as vitaminas Perfect You.
Sim, realmente.
Ele ganhou dinheiro em seu fundo de aposentadoria, comprou caixas e mais
caixas de vitaminas, e depois alugou um minúsculo estande no shopping. Ele chegou
a contratar alguém para trabalhar com ele, mas Gary demitiu-se na semana passada,
depois que meu pai disse que ele não poderia pagá-lo. Foi quando eu tive que sair do
coro e começar a trabalhar com papai depois da escola.

Então agora eu não tinha uma melhor amiga, e eu tinha um emprego no
shopping vendendo vitaminas com meu pai.
A vida tinha ficado definitivamente muito pior.
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u vi a Anna logo que cheguei à escola na manhã seguinte.

Quando meu pai me deixou, ela estava em pé na calçada, as mãos segurando
as do namorado dela, Sam. Ela acenou na minha direção enquanto eu caminhava em
direção a ela, e por um segundo eu esperava que ela estivesse acenando para mim,
embora eu soubesse que ela não estava. Eu odiava como era fácil para ela agir como
se ela nunca tivesse me conhecido.
Eu odiava como eu ainda esperava que ela me notasse.
Ninguém nunca me perguntou por que Anna e eu não éramos mais amigas.
Acho que todo mundo automaticamente entendeu que, quando Anna se tornou
popular, não havia nenhuma maneira de que ela tivesse espaço em sua vida para
mim. Mesmo as Jennifers, três meninas que eu tentei ser amiga no outono, até que
percebi que me deixavam louca, nunca me perguntaram o que aconteceu.
Na verdade, uma pessoa tinha perguntado sobre Anna. Will Miller disse:
"Então o que está acontecendo entre você e Anna?" Cerca de uma semana depois do
início das aulas, mas eu sabia que ele estava apenas sendo um idiota. Will era assim,
um daqueles caras que era bonito e sabia disso. Tinha ficado com pelo menos
metade das garotas da escola, e no ano passado, eu juro que a cada semana ele
ficava com uma garota diferente antes da aula. Eu não gostei dele desde o dia em
que o conheci.
Isto era ruim o suficiente, eu tinha que começar cada manhã com biologia, e
Will apenas piorava as coisas.
Assim, quando a aula acabou, a gente acabou caminhando pela sala no mesmo
momento, e ele disse: "Ei, o que seu sapo fez para você? Eu vi você cortar suas
pernas fora."
Eu suspirei. Will sempre parecia ter algum tipo de prazer perverso em falar
comigo, mas ultimamente ele tinha sido ainda mais irritante sobre isso do que o
habitual. "Eu não cortei suas pernas. Meu bisturi escorregou."

"Uau, você me prometa que não vai fazer medicina."
Olhei para ele e ele sorriu, mostrando suas covinhas. Olhei para fora e vi Anna
descendo o corredor, andando no meio de um grupo de garotas que antes nós
zombávamos.
Duas delas acenaram para Will, e uma delas disse: "Qualquer chance de que
você vá sem camisa a próxima reunião de ânimo?"
Ele deu de ombros, ainda sorrindo, e Anna disse: "Pense nisso, você vai?" Seu
olhar passou por mim como se eu nem estivesse lá.
Eu fui embora, me dizendo que eu não me importava e desejando que eu
pudesse esquecê-la como ela tinha esquecido de mim.
Claro que Will me alcançou. "O que você acha? Devo ir? Eu sei que você
secretamente está morrendo para me checar."
"Certo, porque se eu ver o seu tórax magro eu posso morrer uma mulher feliz."
Will realmente tinha um tórax muito bonito. A coisa era, ele sabia disso
também, porque ele estava sempre disposto a correr sem camisa por aí, com JHS
MANDA! pintado sobre ele durante as estúpidas reuniões de ânimo .
"Eu gosto que um vislumbre do meu tórax, possa fornecer-lhe o equivalente a
uma vida rica e plena."
"As palavras-chave na minha frase foram ‘ver o seu tórax’ e ‘morrer’. A parte
‘feliz’ fui eu tentando ser agradável."
"Isso você diz". Ele mostrou as covinhas novamente, sorrindo como se
soubesse alguma coisa, e eu senti meu rosto esquentar, porque Will realmente era
bonitinho e eu não estava tão imune a ele como eu queria estar.
Eu não queria que ele supusesse isso, então eu me forcei a olhar para ele. Ou
pelo menos olhar a sua testa.
"Tudo bem, você me pegou. Secretamente estou obcecada por você e gasto
todo o meu tempo livre escrevendo sobre você em meu diário. ‘Querido Diário, hoje
Will foi um idiota pelo 467 dia consecutivo. Ele é tão sonhador’”.
Ele riu e se inclinou para mim, tocando a ponta do meu nariz com seu dedo
indicador. Por alguma razão, me senti um pouco sem fôlego. "Você está bem?"
"Apesar de você, sim."

Ok, aqui está a verdade. Eu sabia exatamente porque eu senti falta de ar. Eu
tinha, digamos, "pensamentos" sobre Will, e não o tipo de pensamentos que eu
queria ter, onde eu era capaz de esquecer que ele existia e também conhecer um
cara incrível que realmente gostava de mim.
Não, eu tinha pensamentos de eu e Will de alguma forma ficando presos em
uma sala de aula e Will percebendo que ele me queria, e eu... Bem, vamos apenas
dizer que eu tinha uma imaginação vívida e deixar por isso mesmo.
O problema era que eu tinha muito esses pensamentos. MUITO.
Will colocou a mão no meu braço. Era muito quente, e eu olhei para seus
dedos descansando contra a minha pele, amaldiçoando meu cérebro hiperativo e me
lembrando de respirar.
"Sério, eu sinto muito por tudo com Anna".
Aquilo me tirou de quaisquer “pensamentos” que eu poderia estar pensando, e
eu empurrei sua mão e me afastei.
Eu odiava o jeito que eu me sentia em torno dele, do jeito que eu o queria.
Eu odiava que ele fosse a única pessoa que me perguntou o que aconteceu
quando Anna e eu paramos de ser amigas.
Eu odiava que ele fosse a única pessoa que agia como ela me esquecendo
significasse algo.
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