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Para Brian Lindstrom

E para nossos filhos, 
Carver e Bobbi
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NOTA DA AUTORA 

Para escrever este livro me baseei em meus diários, pesquisei fatos quan-
do foi possível, consultei várias pessoas que aparecem no livro e apelei à 
minha memória desses acontecimentos e desse período da minha vida. 
Troquei o nome da maioria das pessoas, mas não de todas, e em alguns 
casos também mudei detalhes que poderiam identificá-las, a fim de pre-
servar o anonimato. Não há personagens ou acontecimentos fictícios 
neste livro. Omiti ocasionalmente pessoas e acontecimentos, mas ape-
nas quando essa omissão não tinha nenhum impacto sobre a veracidade 
ou o conteúdo da história.
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PRÓLOGO

As árvores eram altas, mas eu estava mais alta, de pé acima delas na encosta 
íngreme de uma montanha no norte da Califórnia. Momentos antes tinha 
tirado as botas de caminhada, e a da esquerda caiu nas árvores, primeiro 
sendo arremessada pelos ares quando minha enorme mochila tombou so-
bre ela, depois deslizando pela trilha de cascalhos e voando sobre o penhas-
co. A bota quicou em um afloramento rochoso vários metros abaixo antes 
de desaparecer no dossel da floresta, impossível de ser resgatada. Respirei 
fundo, perplexa, embora estivesse em meio à natureza havia 38 dias e àque-
la altura já soubesse que qualquer coisa podia acontecer e que tudo acon-
teceria. Mas isso não significa que não fiquei abalada quando aconteceu. 

Minha bota estava perdida. Realmente perdida.
Segurei a outra junto ao peito, como um bebê, embora fosse obvia-

mente inútil. De que adianta um pé sem o outro? Nada. Era insignifican-
te, um órfão para todo o sempre, e eu não podia ter piedade. A bota 
Raichle de couro marrom com cadarço vermelho e presilhas de metal 
prateado era muito pesada, um verdadeiro fardo. Eu a ergui bem alto e a 
atirei com toda a força, observando-a cair em meio às árvores frondosas, 
longe da minha vida.

Estava sozinha. Estava descalça. Tinha 26 anos de idade e também 
era uma órfã. Uma verdadeira desgarrada, como um estranho havia co-
mentado algumas semanas antes, quando lhe disse meu nome e expli-
quei o quanto estava solta no mundo. Meu pai saiu da minha vida 
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14 PRÓLOGO 

quando eu tinha 6 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 22. De-
pois de sua morte, meu padrasto se metamorfoseou de uma pessoa que 
eu considerava um pai em um homem que eu mal reconhecia. Apesar 
de meus esforços para que ficássemos juntos, meus dois irmãos se afas-
taram, cada um com sua dor, até que desisti e me afastei também.

Anos antes de arremessar a bota no penhasco daquela montanha, 
eu mesma estive à beira do abismo. Havia caminhado, perambulado e 
viajado de trem, de Minnesota a Nova York, ao Oregon e por todo o 
Oeste, até, enfim, acabar descalça, no verão de 1995, tão solta no mun-
do quanto presa a ele.

Tratava-se de um mundo em que eu nunca tinha estado e que não 
conhecia, mas, ainda assim, durante todo o tempo, sabia que estava lá, 
um mundo no qual eu oscilava entre sofrimento, confusão, medo e es-
perança. Um mundo que eu achava que podia me transformar tanto na 
mulher que sabia que poderia vir a ser como na menina que já fui um 
dia. Um mundo que tinha 60 centímetros de largura e 4.286 quilôme-
tros de comprimento.

Um mundo chamado Pacific Crest Trail.
Tinha ouvido falar dele pela primeira vez apenas sete meses antes, 

quando estava morando em Mineápolis, triste, desesperada e prestes a 
me divorciar do homem que ainda amava. Estava esperando na fila de 
uma loja especializada em esportes ao ar livre para comprar uma pá 
dobrável quando peguei, em uma prateleira próxima, um livro chama-
do The Pacific Crest Trail, Volume I: California e li a contracapa. A PCT, 
ele dizia, era uma trilha contínua na natureza selvagem que ia da fron-
teira do México, na Califórnia, até depois da fronteira canadense e ao 
longo da crista de nove cadeias de montanhas: Laguna, San Jacinto, San 
Bernardino, San Gabriel, Liebre, Tehachapi, Sierra Nevada, Klamath e 
Cascatas. Essa distância em linha reta era de 1.600 quilômetros, mas a 
trilha tinha mais do que o dobro disso. Atravessando toda a extensão 
dos estados da Califórnia, do Oregon e de Washington, a PCT cruza 
parques nacionais e áreas inóspitas, assim como territórios federais, in-
dígenas e particulares; passa por desertos, montanhas e florestas tropi-
cais; rios e autoestradas. Fechei o livro e olhei para a capa, um lago 
pontilhado por pedras, cercado por penhascos rochosos contra um céu 
azul, depois o coloquei de volta na prateleira, paguei a pá e saí.
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 LIVRE 15

Porém, mais tarde, voltei e comprei o livro. Na época, a Pacific 
Crest Trail não era um mundo para mim. Era uma ideia vaga e longín-
qua, cheia de promessas e mistérios. Alguma coisa floresceu dentro de 
mim quando tracei com o dedo sua linha irregular no mapa.

Eu percorreria aquela linha, decidi, pelo menos o máximo que con-
seguisse em cerca de cem dias. Estava morando sozinha em um estúdio em 
Mineápolis, separada do meu marido e trabalhando como garçonete, tão 
deprimida e confusa quanto jamais estive na vida. Todo dia me sentia 
como se estivesse no fundo de um poço olhando para cima. Mas foi a 
partir daquele poço que comecei a me tornar uma aventureira solitária. E 
por que não? Já fui tantas coisas. Uma esposa apaixonada e adúltera. Uma 
filha querida que agora passava férias sozinha. Uma pessoa ambiciosa que 
está sempre se superando, uma aspirante a escritora que pulava de um 
emprego insignificante para outro enquanto flertava perigosamente com 
drogas e dormia com homens demais. Era a neta de um mineiro de carvão 
da Pensilvânia, a filha de um metalúrgico que virou vendedor. Após meus 
pais se separarem, morei com minha mãe, meu irmão e minha irmã em 
um conjunto habitacional cheio de mães solteiras e seus filhos. Quando 
adolescente, morei no estilo de-volta-à-natureza nas florestas do norte de 
Minnesota, em uma casa que só tinha banheiro do lado de fora, não tinha 
eletricidade nem água encanada. Apesar disso, virei líder de torcida no 
ensino médio e rainha do baile no colégio, depois fui para a faculdade e 
virei uma feminista radical de esquerda.

Mas uma mulher que caminha sozinha 1.770 quilômetros por re-
giões desabitadas? Nunca tinha sido nada parecido com isso antes. Não 
tinha nada a perder tentando.

Agora que estava ali, descalça naquela montanha da Califórnia, 
realmente em outra vida, parecia que tinham se passado anos desde que  
tomei a discutível e insensata decisão de fazer uma longa caminhada 
sozinha na PCT para me salvar. Quando acreditei que todas as coisas 
que fui antes me prepararam para esta jornada. Mas nada tinha ou po-
deria ter me preparado. Cada dia na trilha era a única preparação possí-
vel para o dia seguinte. E, às vezes, nem mesmo o dia anterior me pre-
parava para o que viria a seguir.

Tal como minhas botas voando irrecuperavelmente pela encosta de 
uma montanha.
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16 PRÓLOGO 

A verdade é que fiquei apenas meio triste por perdê-las. Nas seis 
semanas em que usei aquelas botas, cruzei desertos, neve, passei por ár-
vores e arbustos, gramas e flores de todos os tipos, tamanhos e cores, subi 
e desci montanhas, andei por campos, clareiras e trechos de terra que não 
saberia definir, exceto dizer que já estive lá, que já passei por lá e sobrevi-
vi. E nesse meio-tempo aquelas botas provocaram bolhas em meus pés e 
os deixaram esfolados; fizeram com que as unhas de quatro dedos escu-
recessem e se soltassem dolorosamente. Não queria mais saber daquelas 
botas quando elas caíram, nem elas de mim, embora também fosse ver-
dade que as amava. Para mim, tornaram-se mais do que objetos inanima-
dos, viraram extensões de quem eu era, assim como todas as outras coisas 
que carreguei naquele verão — a mochila, a barraca, o saco de dormir, o 
purificador de água, o fogareiro ultraleve e o pequeno apito laranja que 
carregava no lugar de uma arma. Eram coisas que eu conhecia e com as 
quais poderia contar, coisas que me ajudaram a seguir em frente.

Olhei para as árvores abaixo de mim, as copas altas movimentando-se 
levemente com a brisa quente. Podiam ficar com as botas, pensei, olhando 
para a imensa extensão verde. Eu tinha escolhido descansar naquele lugar 
por causa da vista. Era fim de tarde em meados de julho e eu estava a qui-
lômetros da civilização em todas as direções, a dias de distância da solitária 
agência do correio de onde retiraria a próxima caixa de suprimentos. Havia 
a chance de encontrar alguém caminhando na trilha, mas isso aconteceu 
raras vezes. Em geral, passava dias sem ver outra pessoa. De qualquer for-
ma, não importava se alguém apareceria. Eu estava nessa sozinha.

Olhei para meus pés descalços castigados, com os pedacinhos de 
unhas remanescentes. Eles estavam fantasmagoricamente pálidos até a 
altura dos tornozelos, onde normalmente acabavam as meias de lã que eu 
usava. Minhas panturrilhas logo acima estavam musculosas, douradas e 
cabeludas, empoeiradas, sujas e cheias de machucados e arranhões. Co-
mecei a caminhar no deserto de Mojave e não planejava parar até tocar 
com minhas próprias mãos a ponte que cruza o rio Columbia na fronteira 
Oregon-Washington, e que tem o grandioso nome de Ponte dos Deuses.

Olhei para o norte, em sua direção, a simples lembrança dessa 
ponte foi como um sinal. Olhei para o sul, de onde vim, para a vastidão 
de terra que me ensinou e castigou, e considerei as opções. Havia apenas 
uma, eu sabia. Sempre havia apenas uma.

Continuar andando.
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PARTE UM

AS 10 MIL COISAS

A queda de uma coisa desse porte 
deveria fazer maior barulho.

william shakespeare
Antônio e Cleópatra
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1

AS 10 MIL COISAS

Minha caminhada solitária de três meses pela costa oeste dos Estados Uni-
dos teve muitos começos. Houve a primeira e repentina decisão de fazer a 
trilha, seguida pela segunda decisão, mais séria, de realmente fazer e então o 
longo terceiro começo, composto de semanas de compras, empacotamento 
e preparação. Houve o pedido de demissão no emprego de garçonete, a 
conclusão do divórcio, a venda de quase tudo que eu tinha, a despedida dos 
amigos e uma última visita ao túmulo da minha mãe. Houve a viagem de 
carro pelo país, de Mineápolis a Portland, no Oregon, e dias depois o em-
barque em um voo para Los Angeles, a carona para a cidade de Mojave e 
outra para o local onde a Pacific Crest Trail cruzava uma autoestrada.

Em que momento, afinal, aconteceu de fato o fazer, rapidamente 
seguido pelo assustador entendimento de o que fazer significava, segui-
do pela decisão de desistir de fazer, porque seria absurdo, sem sentido e 
ridiculamente difícil e muito mais do que eu esperava que seria fazer, e 
eu estava totalmente despreparada. 

E então houve a decisão de realmente fazer a trilha. 
Ficar e fazê-la, apesar de tudo. Apesar dos ursos, das cascavéis e das 

fezes dos pumas que nunca vi; das bolhas e cascas de feridas, dos arra-
nhões e machucados. Da exaustão e da privação; do frio e do calor; da 
monotonia e da dor; da sede e da fome; do orgulho e dos fantasmas que 
me assombravam enquanto caminhava sozinha por 1.770 quilômetros 
do deserto de Mojave ao estado de Washington.
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20 AS 10 MIL COISAS 

Por fim, uma vez que realmente fui e fiz, que caminhei todos aque-
les quilômetros durante todos aqueles dias, houve a percepção de que o 
que eu achava ser o começo não tinha sido de fato o começo. Na reali-
dade, minha caminhada pela Pacific Crest Trail não começou quando 
tomei a repentina decisão de fazê-la. Começou antes de eu sequer ima-
ginar fazê-la, mais precisamente quatro anos, sete meses e três dias an-
tes, quando estava em um pequeno quarto da Clínica Mayo, em Ro-
chester, Minnesota, e soube que minha mãe ia morrer.

Eu estava vestida de verde. Calça verde, camisa verde, arco verde nos 
cabelos. Era uma roupa que minha mãe tinha costurado — ela fez roupas 
para mim a vida toda. Algumas eram exatamente o que eu sonhava ter, 
outras nem tanto. Não era louca pelo conjunto verde, mas o usei de qual-
quer forma como se fosse uma penitência, uma oferta, um talismã.

Durante todo aquele dia com o conjunto verde, acompanhando mi-
nha mãe e meu padrasto Eddie de andar em andar na Clínica Mayo en-
quanto minha mãe era enviada de um exame para outro, uma oração não 
me saía da cabeça, embora oração não seja a melhor palavra para descrever 
aquela repetição de palavras. Eu não era humilde diante de Deus. Nem 
mesmo acreditava em Deus. Minha oração não era: Por favor, Deus, tenha 
piedade de nós.

Eu não pediria misericórdia. Não precisava. Minha mãe tinha 45 
anos. Ela parecia bem. Por muitos anos foi quase vegetariana. Plantava 
cravos nos canteiros do jardim para afastar os insetos em vez de usar 
pesticidas. Meus irmãos e eu éramos obrigados a engolir dentes de alho 
cru quando ficávamos resfriados. Pessoas como minha mãe não têm 
câncer. Os exames na Clínica Mayo provavelmente confirmariam isso, 
desmentindo o que os médicos de Duluth disseram. Eu tinha certeza. 
Quem eram afinal de contas aqueles médicos de Duluth? O que era 
Duluth? Duluth? Duluth era uma cidadezinha fria do interior onde os 
médicos que não sabiam droga nenhuma do que estavam falando di-
ziam a vegetarianos comedores de alho, usuários de remédios naturais e 
não fumantes de 45 anos que eles tinham câncer de pulmão em estágio 
terminal, isso era o que era.

Que se fodam.
Essa era minha oração: quesefodamquesefodamquesefodam 

quesefodam.
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 LIVRE 21

Ainda assim, ali estava minha mãe na Clínica Mayo, ficando exaus-
ta se tivesse que permanecer de pé por mais de três minutos. 

— Quer uma cadeira de rodas? — Eddie lhe perguntou quan-
do nos deparamos com uma fila de cadeiras no longo corredor 
acarpetado.

— Ela não precisa de uma cadeira de rodas — falei.
— Só um pouquinho — disse minha mãe, quase desmoronando 

em uma, seus olhos encontrando os meus antes que Eddie a empurrasse 
em direção ao elevador.

Fui atrás, não me permitindo pensar em nada. Estávamos final-
mente prestes a encontrar o último médico. O médico de verdade, sem-
pre o chamávamos assim. Aquele que reuniria tudo que foi coletado 
sobre a minha mãe e nos diria a verdade. Enquanto o elevador subia, 
minha mãe segurou minha calça, esfregando o algodão verde entre os 
dedos com propriedade.

— Perfeito — ela falou.
Eu estava com 21 anos, a mesma idade que ela tinha quando estava 

grávida de mim. Ela sairia da minha vida no mesmo momento em que 
cheguei à dela, pensei. Por alguma razão aquela frase surgiu inteira em 
minha cabeça naquele instante, temporariamente apagando a oração 
quesefodam. Quase urrei de agonia. Quase morri sufocada com o que eu 
sabia antes de saber. Viveria o resto da vida sem a minha mãe. Afastei 
esse pensamento com todas as forças. Não podia me permitir acreditar 
nisso naquele momento, ali no elevador, e ao mesmo tempo continuar 
respirando, então, me permiti acreditar em outras coisas. Como por 
exemplo se um médico lhe dissesse que em breve você morreria, você 
seria levada para uma sala com uma mesa de madeira brilhante. 

E não foi assim.
Fomos levados para uma sala de exames onde uma enfermeira ins-

truiu minha mãe a trocar a blusa por um avental de algodão com tiras 
penduradas nos lados. Depois de fazer isso, ela subiu em uma cama co-
berta por um papel branco esticado. Cada vez que ela se mexia a sala se 
enchia com o ruído do papel rasgando e enrugando sob seu corpo. Eu 
podia ver suas costas nuas, a pequena curva do corpo abaixo da cintura. 
Ela não ia morrer. Suas costas nuas pareciam comprovar isso. Estava 
olhando para ela quando o médico de verdade entrou na sala e disse que 
minha mãe teria sorte se vivesse por mais um ano. Ele explicou que não 
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