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7

APRIL

Decidi parar de mentir para você.
Até onde sei, existem apenas três tipos de mentiras: o tipo que a pes-

soa não quer que ninguém descubra, o tipo que a pessoa não liga se desco-
brirem e o tipo que não tem como descobrirem. Vamos repassar um a um.

1. O tipo que a pessoa não quer que ninguém descubra. É a 
mentira comum, cotidiana, seja porque você se atrasou para o tra-
balho ou assassinou alguém de um jeito terrível. Nesses casos, ser 
pego mentindo é um problema.

2. O tipo que a pessoa não liga se descobrirem. Tem mais a 
ver com a mentira que com as consequências. Você repete a men-
tira, insiste na mentira, altera a mentira, abandona a mentira, volta 
à mentira. Mentir pode ajudar a evitar consequências ruins, mas 
na verdade é uma ferramenta para enfraquecer a realidade e for-
talecer você.

3. O tipo que não tem como descobrirem. Acontece quando só 
você sabe a verdade. Foi esse o tipo de mentira que andei contando.

Já faz anos que considero esse tipo de mentira, na verdade, uma gen-
tileza. Tipo, não é surpresa para ninguém que a versão que contamos da 
realidade é incompleta. Todo mundo sabe disso. A comunidade científica 
não sabe onde a maior parte da matéria se encontra. Não tenho ideia de 
como é viver no Iêmen. Nossa concepção do mundo não é totalmente 
precisa. Mas, se você sabe algo que ninguém mais sabe, algo que mudaria 
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a história de todo mundo da noite para o dia, algo que pioraria a vida de 
todo mundo, contar a verdade pode parecer a coisa errada a fazer, quase 
como um abuso de poder.

Como descobri, não há nada de especial em mim, nada que me tor-
ne particularmente apta a tomar esse tipo de decisão pela população de 
todo um planeta. Se estou na posição de fazer isso, ao que tudo indica, é 
puramente por uma simples e ridícula sorte.

Muita gente, incluindo eu mesma, já disse que tenho o hábito de 
abusar do meu poder e por isso estou prestes a fazer algo que me deixa 
extremamente desconfortável: permitir que outras pessoas contem esta 
história. Para ser sincera, não tenho escolha. Não participei de grande 
parte do que aconteceu, então não tenho como contar tudo. Meus ami-
gos vão fazer isso comigo. Talvez assim a gente possa dividir a responsa-
bilidade que vem com essa verdade poderosa. Não vai ficar tudo nas mi-
nhas costas: todos teremos que concordar que as palavras deste livro são 
dignas de entrar aqui. Acredite em mim: não é fácil. Algumas pessoas às 
vezes são teimosas pra caralho.

Tudo isso é só para dizer que eu decidi parar de mentir para você. 
Nós decidimos parar de mentir para você. Embora seja uma mentira fá-
cil de contar, embora eu nunca tenha dito isso em voz alta, e embora, na 
maior parte dos dias, não pareça passar de uma forma de autopreservação, 
é hora de revelar essa mentira.

Aqui está ela, em sua forma mais básica: tenho feito tudo ao meu al-
cance para convencer você de que estamos em segurança.

Não estamos.
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MAYA

Só estou fazendo isso porque preciso. A maior parte das pessoas famosas 
deseja a fama, mas, quando consegue, reclama das partes ruins, e é cer-
to criticá-las por isso. Mas sempre achei que milhões de pessoas saberem 
meu nome seria simplesmente horrível.

Por isso não deixei que April colocasse meu sobrenome no livro dela. 
Tampouco aparece neste. É claro que vocês podem procurar na internet, 
mas nem eu nem ninguém que me conhece divulgamos meu sobrenome. 
Só é possível encontrá-lo por conta do processo de erosão que a priva-
cidade em geral vem sofrendo e da ação de pessoas que não respeitaram 
minhas preferências claramente declaradas.

É assim que quero começar. Me mantive fora do conteúdo que April 
criava de propósito. Não queria ser uma pessoa pública, mas agora sou, e 
se aceito isso é porque é a melhor maneira de contar esta história. E, em-
bora não vá dizer a você meu sobrenome (é contra os meus princípios), 
vou me abrir muito mais do que gostaria.

Por exemplo.
Meus pais são bem ricos. Fui criada no Upper East Side de Nova 

York, em uma casa que pertence à família há mais de trinta anos. Já va-
lia muito quando foi comprada, e agora vale muito. Então eu meio que 
cresci com um quintal de verdade e, quando era pequena, a gente plan-
tava sementes de cenoura e mudas de tomate. Na época da colheita, ar-
rancar uma cenoura do solo era como fazer um truque de mágica. Aque-
la sementinha, pequena demais até para meus dedinhos, tinha se tornado 
um legume grande, vigoroso e cor de laranja que vende em supermer-
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cado, coberto de terra preta e úmida. Era como botar uma tampinha de 
garrafa no chão e colher uma Coca-Cola. Os vegetais subterrâneos — 
cenouras, beterrabas, batatas, cebolas — eram meus preferidos. Mesmo 
quando plantados em vasos ou jardineiras, eu adorava a ideia de que ha-
via coisas acontecendo longe dos nossos olhos, de que bastava revirar a 
superfície e algo tão mágico, perfeito e saboroso como comida simples-
mente apareceria.

Na época, não me ocorreu que o jardim fosse algo que minha mãe 
mantinha por minha causa. Quando cresci e meus interesses mudaram, 
a jardinagem acabou. E eu nem considerei fazer algo além de regar um 
vaso dentro de casa até ligar para minha mãe alguns meses depois da mor-
te de April.

— Não consigo deixar pra lá, mãe. Ela tem que estar em algum lugar 
— eu disse ao telefone, para explicar a obsessão que aflorara em mim. — 
Não tem ninguém procurando por ela. Todo mundo tocou a vida.

— Isso está te fazendo bem de alguma forma?
— Me fazendo bem? O que isso tem a ver comigo? Eles não a en-

contraram, mãe. Acho que ela não estava lá.
— Maya, meu bem, pra onde ela teria ido?
— Não sei, aí é que está. Pro espaço sideral? Pra Hoboken? Não sei. 

Mas sei que a vida não voltou ao normal. Todo mundo acha que os Carls 
foram embora, que o Sonho acabou, que agora está tudo normal, mas 
não está. Sei o que parece, mas tem mais um monte de gente que acha 
que tem algo rolando.

— Quanto tempo você tem passado no Som?
— Eles são legais, mãe. Fiz muitos amigos lá. É melhor que o Twitter.
De muitas maneiras, era verdade. O Som era uma comunidade tão pe-

quena que dava para banir imediatamente o tipo de pessoa que só curtia 
provocar os outros. Mas, de certa forma, era pior. Tínhamos criado o Som 
para ser uma rede social onde resolveríamos sequências do Sonho. Era um 
lugar de mistérios. Para um martelo, tudo parece um prego; para uma rede 
social desenvolvida para investigar mistérios, tudo parecia misterioso.

Eu sentia muito orgulho de ter ajudado a criar o Som, algo que real-
mente contribuíra para fazer a humanidade se sentir mais integrada. Ti-
nha se tornado a plataforma dos teóricos da conspiração. Mas pelo menos 
eram teóricos da conspiração do bem. E, voltando à pergunta da minha 
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mãe (embora eu não a tenha respondido na hora), eu andava passando 
muito tempo no Som.

— Maya, por que você não planta alguma coisa?
— Oi?
— Como fazia quando era pequena. Ou procure outro hobby. Tri-

cô. Quebra-cabeça. Acho que você precisa focar em outra coisa por um 
tempo. Para abrir espaço na cabeça.

Na hora, aquilo me pareceu muito condescendente. Tipo: é, mãe, 
seria ótimo se eu tivesse outro passatempo além da minha obsessão por 
uma ex-namorada morta. Seria bom para todo mundo, principalmente 
para você, que não teria que ver sua filha se afastar cada vez mais da rea-
lidade. Mas não é assim que funciona, mãe.

Só que, de certa maneira, é mesmo assim que funciona. Porque só 
de pensar em cenouras já fiquei com vontade de plantar alguma coisa, 
ou cuidar de alguma coisa, ou cavar um pouco. Só que eu não tinha jar-
dim. Então peguei um trem e, meia hora depois, bati na porta da casa dos 
meus pais no Upper East Side. Minha mãe abriu.

— Tá, vamos plantar alguma coisa — eu disse, dando um sorrisinho 
bem discreto. 

Ela sorriu também, me abraçou e fomos para o jardim. Minha mãe en-
controu um pote de plástico cor de argila com uns trinta centímetros de 
diâmetro, e eu enchi de terra. Então fomos para a cozinha e picamos algu-
mas batatas yacon, tomando o cuidado de manter um broto em cada pe-
daço. Depois, juntas, as enfiamos na terra, como eu fazia aos cinco anos.

— Mãe, você tem noção de como estou surtada? — perguntei, com 
os dedos sujos de terra.

— Filha — ela disse, com seus olhos grandes e preocupados me atra-
vessando —, você está tão surtada quanto deveria.

Àquela altura, fazia algumas semanas que eu não chorava, então as lá-
grimas vieram ainda mais fortes.

April sabe que sou reservada, e gosto de pensar que é por isso que 
você sabe tão pouco a meu respeito — não porque ela nem tenha se dado 
ao trabalho de contar. Mas, provavelmente, é uma mistura das duas coi-
sas. Olha, o outro livro tem mil partes falando que sou disciplinada, bem-
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-sucedida, inteligente e confiável. É tudo bobagem. Todo mundo está 
fingindo, e talvez April quisesse ser mais legal do que o normal comigo 
porque me largou assim que algo mais interessante chamou sua atenção. 
A verdade é que, antes do Sonho, eu não tinha ideia do que estava fazen-
do com a minha vida. Eu permitia que minha namorada dormisse na sala 
porque ela era sensível demais para admitir que morávamos juntas. Tinha 
um emprego que a maioria dos meus colegas achava que eu só havia con-
seguido por ser negra. E sabia que, não importava o quanto trabalhasse, 
nunca ganharia nem perto do que eu já tinha na minha conta bancária, 
porque havia escolhido estudar design em vez de administração (para a de-
cepção do meu pai).

Nunca fui totalmente aberta com April — ou com qualquer outra 
pessoa, na verdade — quanto a minha situação financeira, por causa da 
profunda vergonha que me corroía.

Eu quase me sentia na obrigação de tentar compensar por todo mun-
do que não tinha dinheiro. Como se eu devesse mostrar que pessoas ne-
gras podiam ser ricas e que quem discordasse era racista. Mas, ao mesmo 
tempo, era como se eu devesse me revoltar contra o sistema que tinha 
feito com que eu fosse rica. Tipo, eu não tinha folga!

Enfim, o que eu estava tentando dizer era que não precisava trabalhar, 
e diante disso ficar em um emprego que eu não amava era um pouco sem 
sentido. É difícil os outros se identificarem com essa minha frustração, 
claro, mas a nossa própria vida é a única que temos que viver.

O Sonho era maior que eu, e através dele eu fazia uma contribuição 
real para o mundo. Resolver as sequências não tinha nada a ver com meu 
dinheiro. Eu era respeitada no Som apenas pelas minhas contribuições. 
Ninguém sabia nada a meu respeito. Ninguém sabia que eu era rica, nin-
guém sabia que eu era negra, ninguém sabia que eu era ex-namorada de 
April May. Meu nome era Proletamiado. O que meus amigos de lá sabiam 
sobre mim era o que eu dizia e o que fazia. Na faculdade, publiquei uma 
tirinha on-line sobre gatos de esquerda pelo mesmo motivo. Era uma ma-
neira de eu sentir que era respeitada, independente da minha identidade.

Por isso, o fim do Sonho acabou deixando um buraco em mim, além 
do buraco ainda maior deixado por April. Eu perdia bastante tempo pas-
sando nervoso na internet para tapar esses buracos, mas também fazia isso 
no Som, onde encontrava postagens como esta:
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MAIS GOLFINHOS NO DELAWARE

Ontem, vinte golfinhos foram encontrados no rio Delaware, em ple-

na água doce. Eles estavam a norte dos pontos de apagão descritos 

neste tópico [PONTOS-DE-APAGÃO-NJ-DE-PA]. Os golfinhos apareceram 

nos limites de Trenton, Nova Jersey. Então passaram vários dias mais 

ao norte antes de morrer. Algumas pessoas conseguiram resgatar al-

guns animais. Esse é o segundo grupo em duas semanas que foi pa-

rar tão ao norte do rio, e nunca se ouviu falar em algo do tipo. Tam-

bém bem perto dali ocorreu o arrombamento na Universidade Rider, 

ver tópico [LABORATÓRIO-RIDER-ARROMBADO]

Claro que eu cliquei para ver a notícia do arrombamento do labora-
tório, o que logo me levou à seguinte postagem:

LABORATÓRIO DA JOHNS HOPKINS ARROMBADO

É a quarta vez desde que April desapareceu — ver tópicos relaciona-

dos. E essa foi bem mais louca. Não como os menores, na Universida-

de Rider [LABORATÓRIO-RIDER-ARROMBADO] ou em hospitais na Filadé-

lfia [HOSPITAL-NAZARETH-ARROMBADO] [HOSPITAL-MERCY-ARROMBADO]. 

Ninguém está fazendo a ligação, mas o laboratório da Johns Hopkins 

(sim, a famosa Johns Hopkins), em Baltimore, também foi arromba-

do. Estão dizendo que teve alguma coisa a ver com direitos dos ani-

mais, porque alguns macacos escaparam. A notícia também diz que 

alguns equipamentos diferentes desapareceram. A Johns Hopkins é 

gigante e tem segurança 24 horas. A PETA está atrás deles faz déca-

das, eles sabem como evitar esse tipo de incidente, mas aconteceu 

mesmo assim. Tem alguma coisa estranha nesses arrombamentos de 

laboratórios, por isso vou começar um tópico só para acrescentar in-

formações e detalhes sobre qualquer arrombamento de laboratório, 

hospital ou universidade [ARROMBAMENTO-LABORATÓRIOS-GERAL].

A primeira coisa em que pensei ao ver isso foi que parecia um pou-
co exagerado. Roubos acontecem, ativistas dos direitos dos animais soltam 
macacos — o mundo é assim. Por outro lado, era mesmo um pouco es-
quisito. Tipo, por que ativistas dos direitos dos animais soltariam macacos 
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e roubariam equipamentos? Para financiar a libertação de outros macacos? 
Eu não sabia muito bem como essa história de libertar macacos funcionava.

Mas o que percebi foi que o Som era o lugar no mundo em que eu 
mais me sentia confortável agora que o Sonho tinha acabado… agora que 
April tinha sumido. Muita gente que estava lá desde o início continuava, 
e a cultura da investigação permanecia. E o melhor era que aquelas pes-
soas não achavam que tudo havia voltado ao normal. Ninguém ali acre-
ditava que April havia morrido naquele prédio, e eu precisava desespera-
damente ver outra pessoa afirmando aquilo.

Perder o Sonho, para muitas pessoas, foi como parar com as drogas. 
Mesmo depois que todas as sequências tinham sido resolvidas (com exceção 
da 767), eu ia dormir e resolvia sequências a noite toda. Sonhos de verdade 
pareciam caóticos e desestruturados demais. Eu adorava o Sonho, mas ele 
fora simplesmente arrancado da minha cabeça. Havia alguns serviços que 
prometiam trazer de volta um pouco do Sonho com pulsos elétricos locali-
zados no cérebro. O Som estava cheio de tópicos a respeito disso, mas sem-
pre parecia que as pessoas dizendo que tinha funcionado estavam ou tentan-
do vender alguma coisa, ou só haviam tido um sonho ótimo sobre o Sonho.

Mas, para mim, aquilo parecia uma sequência do Sonho. O primeiro 
arrombamento tinha acontecido em Trenton, Nova Jersey, depois mais 
dois se seguiram na Filadélfia. Então, no laboratório da Johns Hopkins. 
O que fazia parecer que estavam descendo pela costa oeste.

Os laboratórios ficavam mais ou menos próximos uns dos outros. O 
da Johns Hopkins e os hospitais da Filadélfia eram os mais distantes entre 
si. E ainda tinha aqueles apagões estranhos de sinal de celular no entorno 
da Filadélfia. Algumas semanas depois, os arrombamentos de laborató-
rios pararam, mas um bando de golfinhos tinha subido o rio Delaware e 
morrido perto de Trenton, Nova Jersey.

— Tenho que continuar procurando, mãe — eu disse.
— E se você não encontrar nada?
— Vou continuar procurando. Ela não morreu.
Minha mãe olhou para a terra, e a raiva que morava num cantinho 

do meu coração começou a vazar para o restante de mim. Todo mundo 
queria que eu desistisse, inclusive ela.
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— Cuide das suas batatas — ela disse.
— Oi?
— Leve o vaso com você. — Minha mãe insistiu. — Cuide delas. Só 

para ter algo que precisa de você. — Ela tocou meu rosto de leve e com-
pletou: — Como eu.

Fizemos o jantar juntas aquela noite. Antes que eu mencionasse Tren-
ton, enquanto eu colocava o macarrão na mesa e me sentava, meu pai me 
surpreendeu dizendo:

— Você viu que agora estão tratando pessoas viciadas no Sonho? Saiu 
um longo artigo a respeito na New Yorker.

— Hum — minha mãe fez, carregando aquele minúsculo som com 
mais nuances do que deveria ser possível, como quem dizia: “Sei o que 
você está fazendo, e Maya também, então nem vem”.

Ele entendeu o recado, mas o ignorou.
— A mente das pessoas que estavam profundamente envolvidas com 

as sequências fica dependente disso, como se fosse uma droga. E se não 
tem mais sequências para resolver, pelo menos de acordo com o pessoal 
inteligente do artigo, a mente continua procurando. A abstinência pode 
ser muito difícil.

— Eu estou bem, pai.
— Ninguém espera que esteja, Maya — ele disse, a voz tão forte 

que era quase algo físico, como um muro. — Mas é normal que eu es-
teja preocupado. Ninguém entende o que os Carls fizeram com a nossa 
cabeça, e parece que um monte de gente está encontrando padrões onde 
não tem nada. Você precisa de alguma outra coisa em que se concentrar. 
Quando vai voltar ao trabalho?

— Gill — minha mãe começou a dizer, mas eu ergui a mão para im-
pedi-la de continuar.

Meu pai sabia como o mundo funcionava, e tinha dado duro para 
descobrir. Não há muitos negros trabalhando em bancos de investimen-
tos, e não porque é uma profissão desinteressante para eles. Meu pai lu-
tou a vida toda para prosperar em um sistema hostil. Desde que eu era 
muito nova, ele me dizia que o mundo não queria que pessoas que nem 
nós fossem ricas, mas que era nosso trabalho enriquecer mesmo assim.
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Minha mãe sempre me incentivou a seguir qualquer desejo pelo qual 
eu me interessasse. Meu pai, por outro lado, achava que minha maior 
chance de ser feliz estava em um caminho mais específico. Ele queria que 
eu tivesse um plano de carreira bem traçado. Queria que eu, sua única 
filha, cuidasse do dinheiro que ele ganhara para mim. Queria que eu dei-
xasse esse dinheiro para meus filhos, e foi unicamente por isso que sur-
giu certa tensão em casa quando eu me assumi. Meu pai queria saber o 
que minha sexualidade significava para a próxima geração. Pelo menos ele 
conseguiu se controlar e não dizer nada, mas dava para perceber, e depois 
acabamos tendo uma conversa sobre minhas várias opções caso eu deci-
disse ter filhos. Eu estava com dezessete anos. Meu pai não se importou 
quando larguei o trabalho para participar dos projetos de April e ajudar 
Miranda com o Som, mas eu tinha me tornado seu pior pesadelo: mais 
uma jovem rica com um diploma em artes e nada para fazer.

— Eu entendo, pai. Sei que não andei muito bem nesses últimos me-
ses. Mas April não está morta, e não vou continuar fingindo que está. 
Tenho que fazer isso.

Meu pai lançou um olhar sério para minha mãe. Ela baixou os olhos 
para a mesa. Eles achavam que April estava morta. Claro que achavam — 
todo mundo achava que ela estava morta.

— Quer saber? — eu disse, baixinho. Meu lábio inferior chegou a 
parar embaixo dos dentes da frente, prestes a pronunciar o “f ”, mas então 
o mordi. Eu não disse mais nada, mas os dois ouviram aquele “foda-se” 
que ficou pairando na sala de jantar. A gente não fala palavrão em casa.

— Maya… — minha mãe disse, enquanto meu pai arregalava os olhos. 
Não tenho o costume de gritar, pelo menos não com os outros. Gri-

to para a tv quando um senador fala alguma coisa racista. Grito para o 
Photoshop quando ele trava. Mas não grito com os outros. Muito menos 
com meus pais.

Mas dessa vez eu gritei.
— Ela não morreu!
Sem que eu me desse conta, minha mão bateu na mesa enquanto eu 

levantava, e os talheres tremeram sobre os pratos.
— Maya! Não fale assim com sua mãe — meu pai disse de sua cadei-

ra do outro lado da mesa, firme e frio.
Eu me debrucei na mesa, na direção dele.
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— Vou encontrar April — falei. 
Quase sussurrei. Virei as costas e saí da sala de jantar.
Então, como nunca deixaria de ficar horrorizada com minha própria 

perda de controle, virei para eles de novo e completei:
— Me liguem amanhã, quando a gente não estiver mais tão bravo. 

Estarei em Nova Jersey.
Enquanto saía, notei o vaso com os pedaços de batata recém-cortados 

e enterrados. Soltei um suspiro e o peguei a caminho da porta.
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