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Para você que ainda não passou pela adolescência deixa eu te contar que não é como os
filmes, que você está sempre com a pele perfeita e de bom humor. A adolescência é um
pesadelo, e acordar com o cabelo bonito e tudo de bem com a vida é praticamente impossível.
E se você já passou da adolescência me diz que a fase adulta é menos pior, por favor!
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todo o tipo de pressão como por exemplo “O que você vai fazer depois da escola?” ou pior
“Você vai ser igual a sua irmã?”. É melhor dá uma rebobinada, meu nome é Asheley e eu
tenho uma irmã famosa.Ela não é bem famosa, ela é cantora e só canta na cidade, mas agora
que ela começo a namorar um produtor a carreira dela deu um salto, ela começou a ficar
popular e agora ela está fazendo uma turnê e se tornou foco da família.Acordo muito cedo
está manhã, não gostaria de perder o primeiro dia de aula, coloco o meu uniforme que eu
particularmente odeio é uma saia cinza, um paletó vermelho, meias que vão até o joelho
pretas e é claro sapatos pretos, se eu pudesse usaria uma roupa comum minha, mas não me
deixariam entrar, depois de colocar o meu uniforme fico deitada na minha cama até me
lembrar que não tinha tomado banho. É melhor eu ir logo antes que o Jake entre no banheiro,
ele demora horas. Jake é meu irmão mais velho, ele é mais novo do que a Melina (minha irmã
mais velha), enfim ele finge ser um bom esqueitista, ele está no último ano da escola que por
caso é a mesma que a minha. A parte ruim de ter seu irmão mais velho na escola é que você
não pode beijar ninguém que ele conta para seus pais, e tem o fato dele ser popular na escola
e todos me chamarem “A irmãzinha do Jake”.Tomo o meu banho e coloco novamente o meu
uniforme, já que eu estou aqui não custa nada me maquiar um pouquinho. Escuto de repente
alguém batendo na porta me fazendo borrar todo o meu batom com o susto que eu levei, abri
a porta com um pouco de raiva.§÷Achei que você ia morar aí dentro! Sai logo preciso tomar
banho. §÷Jake estava na porta me apressando. Gostei muito da sua maquiagem, o coringa que
te ensinou. §÷Eu faço uma careta para ele e saio do banheiro, tentando consertar o meu batom
borrado.Desço as escadas de dois em dois degraus e encontro os meus pais sentados, minha
mãe me encarava e meu pai encarava o jornal, por que o meu pai ainda lê jornal é um mistério
para mim.§÷Não corre na escada, pode se machucar e o que você faz na sua cara? Está
parecendo uma piriguete, vai tirar isso agora. §÷Ela se levantou e preparou a mesa do café da
manhã enquanto me encarava feio por não te obedecido ainda.§÷Filha, você sabe que sua mãe
tem razão e outra você é tão linda nem precisa disso. §÷Homens eles nunca entendem nada,
não é mais uma questão de beleza é uma questão de autoridade.§÷Tudo bem, eu tiro já que eu
incomodo tanto vocês. §÷Eu subo as escadas novamente bem devagar batendo o pé em cada
degrau.§÷E vai logo que a sua irmã vai nos ligar daqui a pouco. §÷Eu reviro os olhos com essa
informação.§÷Tiro toda a minha maquiagem com o removedor que tem no meu quarto, já que o
Jake continua no banheiro e depois eu que demoro, eu bato na porta e falo:Vai morar aí
dentro? Desce logo que a Melina vai ligar. §÷Eu grito para ele me escutar mais não a resposta
do outro lado. E lá vai eu descer os degraus



novamente só que dessa vez bem devagar, quando cheguei o computador estava em cima da
mesa e o rosto da Melina já estava presente.§÷Oi Melina. §÷Digo com um sorriso nada verdadeiro.
§÷Como tá a turnê?§÷Está incrível, você iria adorar, cadê o Jake? Tô com saudade dele. §÷Sabe
quando os seus pais dizem que não tem um filho preferido que ama todos iguais? Bem com
os irmãos não é assim a Melina sempre gostou mais do Jake, eu não posso reclamar muito
porque eu também gosto mais do Jake do que dela, pelo menos ele não finge gostar de
alguém só para subir na vida.§÷No banho, JAKE DESCE LOGO A MELINA QUER TE VER.
§÷Minha mãe grita e meu irmão demora para aparecer, mas pelo menos ele já está de uniforme.
—E aí sumida, não tem casa não? —Ele fala com a Melina.—Mãe, pode me passar uma
panqueca, daqui a pouco eu tenho que ir para escola. §÷Será que sou invisível? Minha mãe
continua falando com a minha irmã enquanto come, meu pai continua lendo o jornal e o Jake
continua sendo esquisito. —Ok, eu mesmo pego. —Me levanto e pegou as panquecas que
estavam em cima do armário, e olha agora todos me veem de novo.—Pega para mim também.
—Jake me fala e eu obedeço, trazendo uma panqueca para ele e uma para mim. —Cadê o
mel? —Como alguém pode gostar tanto de mel? É horrível.§÷Pega você, sabe que eu odeio mel!
—Ele se levanta e pega o mel.—O que custava ter pego o mel para o seu irmão? —Minha
mãe me fala como se eu tive cometido um crime, eu simplesmente suspiro e reviro os olhos.
§÷Se bater um vento fica vesga. —Digamos que ela seja meio supersticiosa.Eu recebo uma
mensagem da minha melhor amiga Erica dizendo “Eu preciso falar com você” eu respondo
“Pode falar” e ela responde “tem que ser pessoalmente” eu respondo “ok”, mas o que eu
queria era matá-la! Como ela faz isso comigo? Alimenta a minha curiosidade e não fala o que
é, isso me deixa tão irritada.—Para de falar no celular, estamos comendo. —Minha mãe fala
isso, me olhando com olhar de censura.—O Jake também está usando o celular. —Ela olha
para o Jake e depois volta a olhar para mim.—Eu não citei nomes, está se doendo atoa. —Eu
me levanto da mesa irritada e subo as escadas com raiva, batendo a porta do meu quarto. —
Vai quebrar? —Minha mãe grita para mim.Como se eu não pudesse ficar mais irritada me
lembro que o meu quarto está decorado do jeito que a Melina gostava, já que este quarto era
de “nós duas”, ela sempre foi assim insuportável, o meu quarto é todo rosa (eu odeio rosa)
com um monte de flores ridículas que a Melina pintou.—Vamos, está na hora de ir para
escola. —Jake aparece na porta do meu quarto.—Por que ela é assim? Quero dizer com a
Melina ela é um amor e com você também, mas comigo parece que eu atirei pedras na cruz.—
Fala sério, ela nem pega muito no seu pé, quando a Melina disse que queria ser cantora a
mamãe faz de tudo para ela desistir, disse que ela jamais teria sucesso e tudo mais. —Se ele
está tentado me animar está falhando.—E melhor irmos logo, antes que eu fique mais irritada
com ela! —Jake era a cara a minha mãe com exceção dos olhos, do nariz e da cor do cabelo.
Os olhos do Jake assim com o do meu pai e da Melina são verdes, o nariz fino e o cabelo
castanho-escuro o resto é igual a minha mãe o formato do rosto redondo, o queixo quadrado,
a boca carnuda, as sobrancelhas grossas.Saímos de casa e vamos de moto até a escola,
porque segundo os meus pais quando se tem dezoito anos já se pode ter o seu próprio
automóvel, claro que eles deram a moto para o Jake quando ele tinha a minha idade e eles
também deram uma moto para Melina quando ela tinha dezesseis, mas só porque eu repeti
no teste de direção umas três vezes eles acharam melhor aumentar a faixa etária para ter um
automóvel.Jake é muito apaixonado na moto dele, depois do skate é a coisa que ele mais
ama, a moto dele é uma Intruder preta e ele não me deixa nem tocar no guidom, ele diz
“passa na prova de direção antes”. Quando chegamos na escola ele estaciona na vaga mais
próxima. Eu tiro o meu capacete cor de rosa escamoteado e entrego para ele guardar.—Vai
embora sozinha ou comigo? —Ele me pergunta porque a maioria das vezes eu vou sozinha,



mas as vezes peço carona.—Eu vou sozinha! —Ele pega o meu capacete e guarda no baú
junto com o seu. —Tenha um bom dia. —Eu sorrio falso para ele porque ainda estou com raiva
por hoje de manhã.—Para você também, mala. —Ele entra na escola e não o vejo o dia todo,
eu entro também a procura da Erica.—Oi, com licença você viu a Erica? Ela é uma menina de
um metro de cinquenta com o cabelo grande e castanho, com um rosto bem magrinho, ela
tem a fama de ser insuportável. —Descrevo a Erica para ela mesma. Ela também
sobrancelhas finas e bem desenhada.—Muito engraçada! Deixa-me te contar a Verônica vai
dar uma festa do pijama e me convidou e me pediu para convidar você. —Verônica é a ex-
namorada do meu irmão, apesar disso ela é da minha idade, eu gostava dela com o Jake, fez
ele ter um pingo de juízo, não sei porque eles terminaram.—Jura, quem vai? —Erica suspira e
começa a me dizer o nome de algumas meninas a maioria eu não conheço, mas tem uma que
eu conheço. —Amélia? Eu pensei que ela não gostava da Amélia por causa do Jake. Amélia é
a melhor amiga do Jake e eles tem muito em comum, principalmente andar de skate, ela é a
única garota que anda de skate na escola, ela é ruiva de olhos castanhos, não tenho nada
contra ela, nem a favor também.—Eu odeio ela. —Desde quando? Eu não iria perguntar para
ela, mas fiquei curiosa.—Ok, eu vou. Droga! Tenho que avisar a minha mãe. Vou avisar a
minha mãe que vou dormir na sua casa, ela não precisa saber exatamente onde eu estou. —
Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que vou dormir na casa da Erica.—Não sei
por que você fica mentindo para sua mãe, ela deixaria você dormir na casa da Verônica, sua
mãe a adora. —Não é bem essa a questão!—Vamos? —Corto ela e vamos para a nossa
sala.Capítulo 2: Festa ou desastre?Na minha sala está todas as meninas que vão participar
da festa do pijama, incluído a Amélia. Tento me manter concentrada na aula, mas fico
imaginado o que vai acontecer nesta festa em questão, talvez eu esteja um pouco
ansiosa.Quando todas as minhas aulas terminam, Erica vem falar comigo.Você vai lá para
casa e depois nós vamos para a casa da Verônica ou você vai para sua casa primeiro pegar
as suas coisas? —Estava tão ansiosa para estar festa que já havia até me esquecido que
tinha de levar pijama e outras coisas.—Eu vou para casa e te encontro lá, dez minutos mais
cedo do que o combinado, você sabe o quando eu odeio chegar sozinha nas festas.Apesar de
ter a nossa idade Verônica e as outras meninas parecem bem mais velhas do que eu e a
Erica, talvez seja por causa do tamanho dos seios delas. Eu me pareço muito com a Erica
mudando é claro a cor dos meus olhos que é a única coisa que eu puxei da minha mãe eles
são azuis, e como a Erica eu sou muito magra para ter cara de dezesseis anos, no máximo
uns treze.Verônica passa pela gente com duas meninas atrás dela, Verônica é alta com cabelo
enrolado e loiro, sua pele totalmente banca como a neve, com o sorriso mais banco que
alguém poderia ter. Chegava a dar raiva.—Vocês vão a minha festa, né? —Faço que sim com
a cabeça e ela se afastam sorrindo.Eu vejo Jake abrindo o baú da moto dele, se eu correr
consigo uma carona, me despeço da Erica e corro até o meu irmão.—Achei que você ia a pé.
—Ele me fala quando eu o grito, enquanto corro, por que fazem um estacionamento tão
grande?—Eu...Ia. —Falo com pouco ar nos pulmões, isso que dá matar a aula de educação
física. —Pode me dá uma carona?—Claro! —Ele me entrega o meu capacete e dirige até em
casa sem falar mais nada.Quando eu entro dentro de casa minha mãe se aproxima e fala:—
Como assim você vai dormir na casa da Erica? Dá maneira como se comportou hoje de
manhã, você está de castigo, eu só não quis falar isso na frente da sua irmã. —É claro que
não, o que ela pensaria de você, não é mesmo?—Mãe, eu não pedi para dormir na casa da
Erica, eu disse que vou dormir na casa da Erica como um aviso, não um pedido. —Minha mãe
me encara por alguns segundos se perguntando se eu realmente tinha dito aquilo.—E eu não
estou pedindo para você me obedecer, eu estou mandando! —Minha mãe estava ficando



vermelha, isso sempre acontece quando fica irritada, ou seja, sempre que fala comigo, porque
eu não sou uma marionete dela.—Você não pode mais me controlar, eu já tenho dezesseis
anos sei o que é melhor para mim. —Ela cruza os braços e eu imito o movimento.—Enquanto
morar de baixo do meu teto, vai obedecer às minhas regras e o seu castigo acabou de
aumentar para um mês, agora vai para o seu quarto. —Eu reviro os olhos e suspiro sabendo
que é uma discussão perdida. —Me dá seu celular! —Eu entrego meu celular para ela e subo
as escadas com raiva e bato a porta do meu quarto.Por que eles têm que ser tão
insuportável? Eu juro que não entendo! AAAAH, as vezes eu odeio eles, estou andando para
um lado e para o outro pensando em como vou avisar a Erica de que não vou poder ir à festa,
ela vai ficar pensando que eu dei um bolo nela. Até que tive uma ideia, eu não preciso avisa
que eu não vou, se eu for. Olho em volta do meu quarto e pego minha mochila e coloco as
coisas que vou usar na festa.Vou trancar o meu quatro, colocar alguns travesseiros na minha
cama e vou descer pela janela usando alguns lenções, plano perfeito e se por caso ela for me
procurar vai pensar que eu estou na casa da Erica, quando estou na casa da Verônica e
amanhã eu volto da escola para casa como se nada tivesse acontecido.Hora de colocar o
plano em prática, e foi um sucesso, ou quase se o Jake não tivesse me visto.—O que você
está fazendo aqui? Mamãe vai te matar.—O que você quer para não contar nada para ela? §÷Eu
sorrio para ele sabendo que ele funciona muito bem com chantagem.—Sua mesada e um
skate novo, mas eu espero o skate no natal para ninguém desconfiar.—Feito. —Eu entrego
todo o dinheiro que está comigo. —Satisfeito, agora também tem que me acobertar, se a
mamãe quiser ir ao meu quarto você não deixa. —Eu estendo a mão para fecharmos o
acordo, ele aperta e entra em casa novamente.Eu saio de bicicleta pois já estou atrasada para
encontrar a Erica e ela é super pontual.—Você está atrasada! vamos entrar já não somos as
primeiras. —Ela bufa de raiva, ela adora ser a primeira, não sei o porquê.A casa da Verônica
era enorme, era toda banca por fora, batemos na porta e quem atende não é a Verônica e sim
a sua irmãzinha casula Ruby, ela era bem chata.—O que deseja? —Ela sabia, as casulas
sempre sabem eu sei eu sou a casula.—Sua irmã está? —Eu pergunto e a Erica faz uma cara
surpresa, acho que ela não sabia que a Verônica tem irmãs, mas quase ninguém sabe, eu só
descobri porque o Jake me contou.—Qual delas? —Ela tem duas irmãs a Verônica e a Ella,
ela também tem dois irmãos Marcos e Matheus os gêmeos, é uma família grande.—Verônica!
—Já estava ficando irritada com essa pestinha. Ainda bem, que a Verônica nunca levou os
irmãos dela lá para casa quando ela namorava o Jake.—Não! É melhor voltar outro dia, boa
noite. —Ela ia fechando a porta até que a Verônica aparece e a impede.—Já falei para você
não atender a porta! —Ela fala irritada para irmã casula. —Oi, meninas que bom que vocês
vieram, entre! —Apesar de ser muito popular a Verônica nunca foi metida e sempre foi legal
com todo mundo, deve ser por isso que tem tantas meninas nesta festa do pijama.Somos oito
no total e eu não conheço a maioria, tem a Amélia que está usando uma calça jeans rasgada
e uma camiseta larga branca e um boné barra chapéu que está na moda, acho que o nome é
panamá ou coisa parecida, a Verônica está usando um conjunto azul um short e uma blusinha
apertada, a Erica estava de calça jeans e uma blusa rosa, eu estava vestida igual a Erica só
não pela cor da blusa a minha era vermelha.—Bom eu vou apresentar para você porque acho
que vocês não conhecem todos. —Diz a Verônica quando entramos no quarto dela com
algumas meninas sentadas na cama e outras no chão.—Esta é a Layla. —Ela apontou para
uma menina de cabelo com tranças longas, com a pele da cor de um bombom de chocolate,
ela estava vestida com um short jeans e uma blusa azul marinho. —Está é a Helena. —
Apontou para menina que estava do lado da Layla, uma menina tão branca que brilha mais
que o Edward em crepúsculo, ela ergue a cabeça timidamente e acena para gente, e eu vi



que o seu braço estava cheio de corte, ela estava usando roupas bem largas, ela era uma
pouco acima do peso. —Está é a Melissa. —Melissa foi a única que sorriu para gente, era
muito magra e muito bonita, usava roupas muito apertadas. —Está é Marcela. —A menina
estava sentada no chão e usava roupas muito elegante, e também era a única que usava
óculos, era quadrado e de cor roxa, achei muito estiloso. —Acho que a Amélia vocês
conheçam, né? —Eu faço que sim com a cabeça e me sento no chão.O quarto da Verônica
era lindo, era púrpura com uma única parede branca, a cama dela estava encostada em uma
parede cor púrpura e o jogo de cama dele é da mesma cor do quarto, com uma penteadeira
toda iluminada encostada na única parede branca e um guarda roupa lilás e branco. Acho que
a cor favorita dela é roxo, mas quem pode julgá-la a minha também é roxa.—Meninas vamos
sentar-nos nos todas no chão. —Todas as meninas se sentaram no chão em formato de
círculo. —Bom eu estou com uma lista de tudo que vamos fazer. —Amélia revira os olhos. —O
que foi? Uma boa programação é a chave para diversão. Bom, primeiro vamos trazer toda a
comida que deixei pronta na cozinha para cá, depois vamos jogar verdade ou desafio, vamos
assistir um filme de terror, e por último vamos zoar a cara de quem dormir primeiro, concorda
Amélia. —A mesma fez que sim com a cabeça e nos levantamos para pegar toda a comida
que a Verônica tinha feito, acho que ela exagerou um pouquinho. Vocês acham que vai ser o
suficiente? —Ela disse segurando quartos potes de pipoca e um refrigerante. Se não der
depois eu faço mais.—Agora é a hora do jogo, vamos começar? —Amélia fala com um sorriso
maléfico.—Claro, aqui está a garrafa! —Verônica se sentou ao lado de Amélia e da Melissa,
do lado dela se sentou Helena, e assim formamos um círculo, do meu lado se sentou
Erica.Capítulo 3: Desastre com certeza!—Vai Verônica, você gira primeiro. —Disse marcela
com um sorriso que mostrava praticamente todos os seus dentes.Verônica gira e cai na Erica
pergunta e Layla responde.—Verdade ou desafio? —Erica diz um pouco entusiasmada
demais.—Verdade! —disse Layla com a maior firmeza.§÷Você é virgem? Se não, responda com
quem foi.§÷Não! Gabriel! §÷ela respondeu e girou a garrafa espero que isso fique mais
interessante.Desta vez caiu Amélia e Helena. “verdade ou desafio?” perguntou a Amélia
parecendo muito entediada.§÷Verdade. §÷Helena disse e Amélia revirou os olhos, acho que a
Amélia prefere desafios.§÷Você já teve ou tem problemas alimentícios? §÷Acho que essa pergunta
foi meio retórica, pois Helena corou na mesma hora.§÷Desafio. §÷Se um jogador se recusar a falar
a verdade ele pode escolher um desafio de três desafios para substituir.§÷Ótimo! desafio um:
contar qual o seu maior medo, desafio dois: ligar para o seu chush falando que você gosta
dele, desafio três: dar um selinho em uma das meninas.Ela levou muito tempo para decidir,
mas acabou escolhendo o desafio três e ela deu um selinho na Verônica. Girou a garrafa e
parou na Marcela e em mim.§÷Verdade ou desafio? §÷ela falou com um ar de desdém.§÷Desafio.
§÷Amélia soltou um ufa, quando eu disse desafio.§÷Desafio um: tirar a blusa e ficar só de sutiã até
a próxima pessoa escolher desafio, desafio dois: dar um beijo de língua em uma jogadora a
sua escolha, e desafio três para ficar leve dizer quem é o seu chush supremo. §÷Todos me
pareciam bem ruins, eu não poderia dizer quem é o meu chush, pois ele namora uma menina
daqui, mais especificamente a Melissa, e eu não quero apanhar. Então eu retiro a minha blusa
mostrando meu sutiã vermelho e preto, um pouco envergonhada, pois quase não tinha peito.
Eu girei a garrafa e caiu Verônica e Erica.§÷Verdade ou desafio? §÷Ela pergunta sorridente, e eu
também estava sorridente porque ela é minha amiga e vai escolher desafio para eu recolocar
a minha blusa.§÷Verdade! §÷descaçada, eu a encaro com raiva e ela sorri livremente.§÷Nome do
atual namorado. §÷A Erica não tem namorado então agora ela vai escolher desafio e eu vou
poder colocar a minha camiseta.§÷Jake! §÷Tentei me lembrar se ela já havia me falado de algum
Jake, mas não me lembrei de nenhum.§÷Jake Miller? §÷Era o nome do meu irmão, ela não poderia



estar namorando o meu irmão, né? Ai, meu Deus do céu ela está namorando o meu irmão,
minha melhor amiga está namorando o meu irmão.§÷O próprio! §÷Diz ela com um sorriso, ela deve
estar mentindo para poder impressionar as meninas, meu irmão é meio galinha, então a
menina que ele namora, vira celebridade, foi assim com a Verônica.§÷Você está namorando o
meu irmão e não me disse nada? Ele sabe que está namorando você? §÷Talvez eu tenha
exagerado, mas ela que começou.§÷Sabe, se quiser eu ligo para ele para provar. §÷Eu estou
espumando de raiva desta garota que até troco de lugar, ela me traiu era a minha amiga e
nem me contou que está namorando o meu irmão. Eu não fui a única que fiquei com raiva da
Erica a Verônica está vermelha.§÷Não precisa, quem sabe na próxima jogada quando você
escolher desafio. §÷Layla era a única que disse alguma coisa. Erica girou a garrafa e caiu em
mim e na Amélia.§÷Verdade ou desafio? §÷Pergunto a Amélia muito brava ainda.§÷Desafio. §÷Eu
coloco a minha blusa novamente.§÷Desafio um: convidar o seu chush para te encontrar aqui,
desafio dois: dá um tapa na cara da pessoa da sua frente. §÷Por acaso era a Erica. §÷Desafio três:
ligar para o meu irmão e fazer uma declaração de amor para ele. §÷Toma Erica você merece por
me trair§÷Três! §÷Ela liga para o meu irmão e começa a falar. §÷Oi, Jake, então eu tenho que te falar
uma coisa muito importante, eu já estou evitando esse assunto a muito tempo e eu nem tive
coragem de falar na sua cara, mas é que eu gosto de você, não só como amigo, eu gosto
muito de você. §÷Meu irmão ficou em silêncio até que ele começou a dar risada, talvez de
nervoso.§÷O quê? Fala sério? Achei que você gostava do Marcos. §÷Ela desliga na mesma hora,
corando.§÷Você gosta do irmão da Verônica? Eu pensei que você fosse lésbica. §÷Disse Marcela e
a Amélia a encara e depois gira a garrafa sem falar nada em resposta.Layla e Verônica e ela
escolhe verdade.§÷Ficou chateada ao saber que seu ex está com outra? §÷Tô ficando irritada com
esse jogo.§÷Sim. §÷Ela gira a garrafa e para na Amélia e na Marcela, e a Marcela também escolhe
verdade.§÷É verdade que você gosta romanticamente de alguém da roda? §÷Parece que a Amélia
sabe os poderes de todo mundo, vou começar a andar mais com ela.§÷É verdade. §÷Disse
parecendo insatisfeita.§÷Vamos mudar de jogo? Esse está ficando chato, que tal jogarmos, eu
nunca? §÷Disse Verônica de repente. §÷Eu vou pegar as bebidas e os copos, vem comigo Amélia?
§÷Elas foram para cozinha.§÷Por que você nunca me contou que estava namorando o meu irmão?
§÷Eu pergunto para Erica ignorando as outras pessoas que estavam na sala.§÷Porque ele me
pediu para não contar para ninguém, eu queria muito ter contado, mas, eu pensei que você aí
surtar.§÷Na sua missão de não contar nada para ninguém acabou contando para seis meninas
que você mal conhece, e você estava certa sobre uma coisa eu estou surtando.§÷Mas agora é
diferente eu disse para o Jake que iria contar para algumas pessoas e ele concordou, mas por
que estamos falando só de mim? Por que estão todos me julgando como se não tivessem
segredos?§÷Eu não tenho segredo, sou um livro aberto. §÷Eu disse pensando em algum segredo
que eu tenha e que não me lembro.§÷Ah não? Qual é o nome do seu chush, mesmo? §÷Esse
segredo§÷Isso não tem nada a ver, e eu confiei em você para guardar esse segredo, parece que
você só sabe guardar os segredos que tem relação ao meu irmão. Só para ficar claro, não
somos mais amigas.§÷Por mim tudo bem. §÷Nos duas cruzamos os braços e viramos a
cara.Verônica e Amélia haviam entrado no quarto novamente trazendo com elas uma garrafa
de vodca e um monte de copos pequenos.§÷Vocês têm autorização de beber, né? §÷Eu faço que
sim com a cabeça, apesar de não ter autorização nem para estar naquela festa.§÷Ótimo! Então
o jogo é o seguinte, eu vou ler uma frase e quem já tiver feito bebe, depois outra pessoa lê e
assim sucessivamente. §÷Ela explicou o jogo como se ninguém soubesse como funciona. §÷“Eu
nunca briguei de porrada com alguém” §÷Amélia, Layla, Marcela e Melissa beberam.§÷“Eu nunca
fui assediada” §÷Eu li a frase e todas as garotas beberam, isso é tão revoltante.§÷“Eu nunca usei
drogas” §÷Só a Verônica bebeu e todas olham supressas para ela, ela sorriu.§÷“Eu nunca tentei



me matar” §÷A Helena foi a única que tomou e todas olham preocupada.§÷“Eu nunca fui
estuprada” §÷Eu pensei que ninguém beberia, até que de repente a Amélia bebe.§÷É melhor
conversarmos um pouco sobre algumas coisas, sentem na minha cama, todas. §÷Ordenou
Verônica.§÷Não viemos aqui para isso, viemos para nos divertir e esquecer dos nossos
problemas, se não for isso eu vou embora, agora. §÷Amélia disse convencendo a todas.§÷Então,
vocês quem continuar a jogar?§÷Melhor não! Vamos assistir ao filme de terror §÷Disse a Layla.E
então começamos assistir o filme It: a coisa, não gosto muito de palhaços, mas foi ele que
ganhou na nossa votação. Estava tudo indo bem, quero dizer com exceção dos sustos, até
que a Ella a irmã da Verônica entra no quarto assustando muito a gente.§÷Duas coisas, primeiro
por que você não me chamou para participar da sua festa do pijama? E outra coisa eu os
convidei e eles já chegaram.§÷Do que você está falando? A festa é só para as minhas amigas e
quem você convidou? §÷Verônica se levantou e acendeu a luz e parou o filme.§÷Só vou falar se me
deixar participar. §÷Verônica olha para nós como se perguntasse a nossa opinião.§÷Por mim tudo
bem. §÷Eu disse.Ella entro no quarto toda feliz.§÷Oi gente, o meu nome é Ella e eu tenho uma
surpresinha para vocês, os garotos vão fazer está festinha de vocês ficarem melhor.§÷O quê? A
mamãe não me deixou trazer os meninos, como você a convencer? Espera! Você não pediu
para ela, ai meu Deus, ela vai me matar.§÷Ela vai te matar de qualquer jeito, todas vocês têm
dezesseis anos, não tem autorização para beber, então o que acha de deixar as coisas
melhores?Ella se levanta e sai do quarto, minutos depois ela voltou acompanhada de nove
meninos, incluído o meu irmão.§÷Está fazendo o que aqui? §÷Eu e ele perguntamos ao mesmo
tempo, acabei de me lembrar que não disse para ele que estava aqui.§÷Temos muito o que
conversar, primeiro que história é essa de você estar namorando a minha melhor amiga?§÷Eu
sou sua melhor amiga? §÷Erica me pergunta inesperadamente.§÷Era, segundo quem está em
encobrindo lá em casa? §÷Ele fica em silêncio e depois me responde.§÷O primeiro não é da sua
conta e o segundo mamãe e papai já foram dormi e nem desconfiaram.§÷Como assim não é da
minha conta? Você é o meu irmão e ela era a minha melhor amiga §÷Eu falei com raiva para ele,
enquanto todos no olhavam com atenção.§÷Seja o que for, você não tem direito nenhum sobre
as pessoas, elas são livres para namorar quem ela quiser e não é dá sua conta. §÷Meu irmão
me repreendeu. §÷Agora, vamos falar de algo mais interessante, o que vocês quem fazer?Além
do meu irmão os outros meninos que estavam lá era o Harry namorado da Melissa, ele tem
olhos azuis cintilantes, dentes totalmente certo, nariz empinado e um rosto singular, além
disso ele é tão fofo, gentil, lindo e infelizmente comprometido, mas quem sabe ele me nota e
deixa a Melissa para ficar comigo, quem eu quero enganar? A Melissa é modelo e eu, bem
sou só eu, mas não custa nada se iludir.Também está no quarto da Verônica os namorados da
Amélia e da Helena, eu sinceramente não sei o porquê elas namoram esse babacas, eles não
tem nada na cabeça, só esteroide, são bem fortes, mas deve ser bomba porque eles nem
sabe aonde fica o bebedouro, quem dirá uma academia, aparentemente eles são bem bonitos
o Steve namorado da Amélia é loiro basicamente o rosto do Draco Malfoy e o corpo do
Tarzan, e o Mack namorado da Helena é uma mistura de Vítor Krum com o Superman. Eles
podem até ser bonitos, mas esses dois e os outros três amigos deles que também estão aqui,
ofende as pessoas, colocam apelidos, fazem o cuecão nos garotos menores, bebem e fumam
na escola, não estão nem aí para nada. Os três amigos deles não são tão fortes quando eles,
digamos que parece que eles malham, um pouco menos bonitos, mas, não são feios, seus
nomes são Peter, Michel e Gabriel. Todos os três estavam de roupa preta, como se eles
fossem seguranças, ou máfia ou talvez de uma seita.E os irmãos gêmeos da Verônica,
Matheus e Marcos, eles não são tão bonitos assim, tem o nariz comprido, a boca fina, olhos
escuros como a noite, apesar de serem feios são bem divertidos, como Fred e Jorge, talvez



nem tão quanto eles, mas. O que me deixou bem supressa foi descobrir que o Matheus
namora a Layla.§÷Que tal irmos em um lugar legal? §÷Sugeriu a Amélia, e logo em seguida ela foi
até a Marcela e cochichou algo no ouvido dela que não pude escutar, mas pela reação dela
era algo assustador.§÷Vamos a pista de skate ensinar as meninas a andar .Quer dizer nem
todas, né Amélia.§÷Acho legal! §÷Disse a Verônica e as outras concordaram.Então saímos da casa
da Verônica em direção a pista de skate que ficava a mais ou menos cinco quadras da casa
dela, alguns foram de skate, outros de bicicleta.Quando chegamos o Michel me ajudou a
colocar a minha bicicleta no lugar apropriado e logo percebi, o Jake vai ficar com a Erica.
Helena, Layla e Amélia com os namorados dela, a Verônica iria ficar com o Peter, a Marcela
ficaria com o Marcos e a Ella ficaria com o Gabriel. Viemos de casais e eu nem percebi, aí
meu Deus isso vai dar muito errado.Na verdade, assim que chegamos na pista esses casais já
estavam se beijando, até que de repente o Michel me puxa e me beija, eu fique totalmente
sem reação, era o meu primeiro beijo, foi muito estranho enquanto ele me beijava eu ficava
cada vez mais dura.§÷Você já beijou antes? §÷Michel me pergunta parando de me beijar, eu não o
respondi, então ele deu uma risada desdenhosa e disse. §÷Sério? Que você nunca beijou?
Quantos anos você tem? Filhinha de papai é foda mesmo.§÷Vai rir da minha cara ou vai me
ensinar a beijar?E me beijou de novo, mas desta vez ele me dava ordens do que fazer, e até
que não e tão difícil, se até idiotas como ele conseguem fazer.§÷Já melhorou. Vem os meninos
vão ensinar as meninas a andar de skate. §÷Até que ele não é tão babaca assim.Ele me
emprestou o skate e eu subi me apoiando nele, enquanto ele me puxava devagar. A maioria
das outras meninas eram guiadas pelo namorado exceto a Amélia que estava fazendo
manobras na pista enquanto o namorado dela sentado de longe a encarava feio.§÷Eu juguei
você! §÷digo a ele.§÷Todos jugam. Lei da vida.§÷Não deveriam, você é legal, só não tem bom gosto
para amigos mais de resto.§÷Olha quem fala, sua melhor amiga está namorando o seu irmão e
você nem sabia, isso é que é ser amiga da onça. §÷Eu não disse mais nada. §÷Quer aprender a
fazer uma manobra? §÷Ele muda de assusto percebendo que eu não estava gostando do rumo
dessa conversa.§÷Claro, qual? §÷Ele parou de andar comigo e me pediu para descer.§÷Essa! §÷A parte
da prancha estava nos pés deles até que ele pulou ficando em cima do skate.§÷Incrível. §÷Eu bati
palmas para ele, que sorriu com os dentes exibindo o seu aparelho com a borracha verde.
Não sabia que usava aparelho, na verdade eu não sei nada sobre você.§÷Você sabe meu nome,
já é mais que a maioria das garotas que eu fiquei.§÷Vamos, me conte algo que ninguém saiba,
prometo que guardo segredo. §÷Eu fiz um “x” com os meus dedos sobre a minha boca.§÷Só se
você contar também. §÷Propôs ele, eu não tenho nada de interessante para contar por isso
concordo. §÷Tá bom, pais adotivos, sua vez.§÷Irmã famosa!§÷Eu posso ou não gostar de ler. §÷Ele
disse quase com um sussurro.§÷Por que disse tão baixo? livro preferido? §÷Falei na mesma
altura.§÷Você não disse um segredo, mas a resposta para sua primeira pergunta é que se eu
comentar com aqueles caras que eu gosto de ler vão pensar que eu sou gay, Nárnia.§÷Que
coisa mais idiota, todas as pessoas inteligentes gostam de ler, não é uma coisa só de menina.
Deve ser difícil andar com eles e fingir que é um idiota como eles e a proposito Nárnia é
maravilhoso.§÷É um pouco difícil, mas eles são legais. Sua vez, livro preferido?§÷Tipo? O que eles
fazem que te impressiona tanto? Harry Potter.§÷Matam aula, ficam com quem qualquer uma,
bebem o quanto querem, fumamos maconha no pátio da escola com o diretor uma vez,
zoamos todo mundo, popularidade é foda e não adianta falar que não!§÷Para mim, isso é puro
machismo e quais destas coisas você realmente gosta de fazer? E os seus pais eles sabem
que você anda com esse tipo de gente.§÷No começo era legal matar aula, mas agora sinto falta
dos professores e minha notas estão começando a cair, ficar com as meninas era bem legal,
mas estou transando tanto que estou com medo de pegar uma IST, e segundo eles só namora



se você trai a namorada, porque homens tem necessidades e uma só mulher não é capaz de
satisfaze-lo completamente. §÷Eu olhei para Helena que estava ao lado do namorado dela e
para a Amélia. §÷Eu nunca gostei de beber, ou fumar e nem de zoar as pessoas.§÷Mas faz mesmo
assim, por que? Por que anda com eles?§÷Você já assistiu ao filme do Coringa? §÷Eu franzo a
testa pensando que ele quer mudar de assunto, mas ele continua falando. §÷Todos eles têm
problemas com a família ou com a sociedade e é por isso que eles fazem essas coisas para
chamar a atenção dos pais é óbvio que eles falham porque os pais deles já esperam isso
deles. §÷Você também tem problemas com os seus pais?§÷Os adotivos? Não! Eles são incríveis,
mas os meus pais biológicos, eu não sei o porquê eles me abandonaram e outros
motivos.§÷Você fez parecer que a minha vida é perfeita §÷Ele sorri para mim mostrando
novamente o seu aparelho.§÷Deixa-me adivinhar família perfeita nas câmeras que vai a igreja
todos os domingos, mas não ligam para os filhos adolescentes?§÷Quase, acertou na igreja,
acho que a culpa é minha, minha mãe não sabe lidar comigo por que sou diferente dos meus
irmãos e a gente sempre acaba discutindo muito.§÷Você é mais legal do que eu pensava
também, achei que fosse só a irmã casula do Jake, mas você é inteligente, gostosa e muito
sexy.§÷Obrigada! Estou levemente ofendida, mas obrigada. §÷Ficamos em silêncio por alguns
segundos até que eu decido quebrar o gelo. §÷Você ainda vai me ensinar aquela manobra?Ele
colocou a prancha no meu pé e me disse para pular e foi o que eu fiz e falhei miseravelmente
batendo o meu joelho no chão e rasgando a minha calça jeans.§÷Você está bem? §÷Disse ele me
ajudando a me levantar, eu comecei a rir isso sempre acontece quando eu caio e não me
machuco gravemente. §÷Seu joelho tá sangrando, senta-se aqui. §÷Ele me levou até um banquinho
próximo e me examinou. §÷Você vai ficar bem, está doendo?§÷Não! O triste é que eu gostava
desta calça. E agora ela está rasgada. §÷Rio mais alto.§÷Posso te ajudar a melhora-la. Olha, §÷ele
tirou do bolso um canivete, eu recuei quando vi. §÷Fica tranquila, eu não vou te machucar! §÷Ele foi
em direção a meu joelho direito, o que não estava machucado e rasgou a minha calça
deixando os dois lados iguais.§÷Por que você anda com um canivete? §÷Eu já não estava mais
rindo.§÷E de novo por causa deles, e se caso precisarmos lutar com outra turma podemos
assusta-los, nunca pensamos em machucar ninguém, só assustar mesmo.§÷Se eles entrarem
em uma briga você tem que entrar também? §÷Eu prendo o meu cabelo em um coque feito de
qualquer jeito enquanto conversamos.§÷Você não compra as brigas das suas amigas?§÷Minhas
amigas não brigam, espera nem amiga eu tenho.§÷Eu posso ser seu amigo, se você quiser, é
claro. §÷Ele fala com um sorriso envergonhado.§÷Eu adoraria, mas não vou comprar as suas
brigas, você tem um canivete para fazer isso por você. §÷Ele sorri de novo.Ele me olhou e
ficamos em silêncio por alguns minutos.§÷EU JÁ DISSE PARA VOCÊ NÃO FICAR SE
EXIBINDO POR AÍ. §÷Steve gritava com a Amelita, todos parar de fazer o que estavam fazendo
para prestar atenção no que estava acontecendo, inclusive eu.§÷Eu não estou me exibindo e por
que você está gritando? Está todo mundo olhando para nós. §÷Disse a Amélia olhando para
gente.§÷EU NÃO ME IMPORTO COM QUEM ESTÁ OLHANDO. VOCÊ É MINHA NAMORADA!
§÷EXATAMENTE! SUA NAMORADA NÃO SUA PROPRIEDADE! VOCÊ NÃO PODE MANDAR
EM MIM.§÷VOCÊ ESTÁ MUITO ATIRADA, NÃO ACHA? DEVERIA SE COMPORTAR MAIS
COMO UMA MULHER!§÷E VOCÊ DEVERIA SE COMPORTA FEITO HOMEM E PARAR DE
GITAR COMIGO SEM NENHUM MOTIVO NA FRENTE DE TODO MUNDO.§÷DA PRÓXIMA
VEZ EU NÃO DEIXO VOCÊ VIR.§÷E QUEM É QUE PEDIU A SUA AUTORIZAÇÃO? VOCÊ NÃO
MANDA EM MIM, NÃO PASSSA DO MEU NAMORADO. E SE QUER SABER TALVEZ EU
NÃO QUERIA MAIS QUE VOCÊ SEJA MEU NAMORADO.§÷O QUÊ? POR QUÊ?§÷PRIMEIRO
MOTIVO VOCÊ SEMPRE ME TRAIU, SEGUNDO MOTIVO VOCÊ É MUITO CIÚMENTO,
ALÉM DE SER UM ESCROTO! E ESTÁ GRITANDO!§÷VAMOS SER SINCEROS EU SOU



HOMEM, TENHO NECESSIDADES, E O SEGUNDO GATA VOCÊ É SÓ MINHA.§÷VIU O QUE
EU FALEI SOBRE SER ESCROTO, VOCÊ É UM IDIOTA E EU NÃO QUERO MAIS VOCÊ,
ACEITA.E de repente escuto um BAM, Steve deu um soco no rosto da Amélia. O meu irmão
Jake saiu correndo como um joguete e deu um soco na cara do Steve, e aí a confusão tomou
conta do local.Os amigos do Steve partiram para cima do Jake, exceto o Michel ele ficou do
meu lado em choque, e os outros meninos (Matheus e Harry) partiram para cima do Steve. As
meninas ajudaram a Amélia a se levantar e a sair da de lá.§÷Você não vai fazer nada? §÷Eu
pergunto para o Michel que continua parado do meu lado sem nenhuma reação. §÷Estávamos
conversando agora sobre defender os amigos, aquele ali é o meu irmão, ele é o meu melhor
amigo e é por isso que eu vou fazer isso. §÷Eu pego o canivete que estava na mão do Michel e
ele segura o meu braço.§÷O que você pensa que está fazendo? Isso pode ser considerada uma
arma branca e se os meninos lembrarem que também tem, pode fazer uma confusão ainda
maior.§÷Melhor do que não fazer nada, igual você! §÷Ele me solta e eu vou para cima dos garotos
que estavam brigando.§÷EI! PARA AGORA! EU TENHO UM CANIVETE E NÃO TENHO MEDO
DE USAR. §÷Infelizmente o Michel estava certo e a confusão só aumentou, todos os quatro
garotos que estava com canivete mostram que também não tinham medo de usar. O Michel
me puxou para fora da briga, pegou o canivete da minha mão e foi brigar também.§÷Eles estão
apanhando feio! Temos que os ajudas. §÷Disse a Layla. §÷Fica aqui Helena com a Amélia, você
também Marcela, vamos meninas. §÷E nós fomos partimos para a briga, eu nunca tinha brigado
antes apesar de excitante e bem dolorido, eu chutei o saco de um menino que nem vi quem
era, só depois descobri que era o Harry e que ele estava no nosso time.§÷Desculpa Harry. §÷Falei
baixinho quando ele se ajoelhou no chão. Pelo menos, agora ele está aos meus pés.§÷Você não
deveria estar aqui, não quero que você se machuque. §÷Disse Michel§÷Eu vou poder me defender
melhor se eu tiver uma arma. §÷Eu lanço a ele uma indireta e ele entende me entregando o
canivete dele.E continuamos nesta briga até alguém gritar.§÷É os tiras corre! §÷E todo mundo
começou a correr eu não sabia muito bem para onde estávamos correndo.Capítulo
4:Delegacia§÷Peguei essa aqui! §÷disse um guarda segurando o meu braço esquerdo, enquanto
na minha mão direita estava com um canivete. §÷ E ainda está com uma arma branca, vamos
leva-la direto a delegacia. §÷E é por isso que achamos esses caras de “tiras” acabaram de cortar
o nosso barato.§÷Eu posso explicar! §÷Eu digo percebendo que sou a única lerda que ficou para
trás. §÷Eu sei que parece que sou uma garota problema, mas isso não é verdade essa é a
minha primeira briga de rua, e eu só estava defendendo os direitos de uma amiga minha, bem
ela não é a minha amiga, mas é amiga do meu irmão, a questão é, eu não fiz nada de
errado.§÷Então como explica esse canivete na sua mão? §÷Me pergunta um policial com um
bigode, quem ainda usa bigode? Ele também era muito baixinho e gorducho, seus olhos eram
pretos, e ele não parecia quer me ajudar muito.§÷Isso não é meu, mas eu também não posso
dizer de quem é.§÷Então você explica na delegacia.Foi a primeira vez que eu andei em um carro
de polícia. Eu não estava preocupada em acabar sendo presa ou coisa do tipo só estava
pensando na minha bicicleta que dormiria nesta pista.Chegando na delegacia eu comecei a
pensar no que poderia acontecer comigo e comecei a ficar assustada, na pior das hipóteses
eles ligam para os meus pais, e na melhor eu passo a noite na cadeia. Eu só queria que fosse
uma festa do pijama normal.A delegacia por dentro era toda amarela e cinza, com muitos
policiais sentados sem fazer absolutamente nada! É bom saber que o nosso país está sendo
cuidado pelos melhores fazedores de nada do mundo.§÷Nome completo? §÷Me pergunto um oficial
da polícia e eu comecei a tremer.§÷Eu não posso te dar o meu nome, isso vai ficar no meu
registo e eu não vou conseguir entrar em qualquer faculdade e então eu não vou me livra dos
meus pais e vou ter que morar com eles para sempre, é isso que você quer?§÷Deveria ter



pensado nisso antes de arrumar confusão. §÷Eu começo a chorar.§÷Olha eu não sou brigona, eu
nem gosto disto, mas eu tinha que defender a Amélia, o namorado dela bateu nela porque ela
terminou com ele. §÷Eu coloco as mãos sobre os meus olhos.§÷Escuta, eu posso te liberar só com
uma advertência, se você colaborar. §÷Concordo com a cabeça. §÷Ok, qual é o seu nome?§÷Asheley,
Asheley Miller.§÷Qual é o nome dos seus pais e o telefone deles?§÷Ayume e Taylor,
5548365978473.Ele liga para os meus pais, e já consegui imaginar o que eles falaram, esse é
o meu fim! Eles vão me matar, porque eu menti, desobedeci, entrei em uma briga e ainda pior
fui presa, eu nunca mais vou poder sair de casa até a faculdade.Quando eles chegaram,
minha mãe nem olhou para minha cara, nem falou nada ficou em silêncio, falando com o
guarda para ele me liberar. E o caminho para casa também foi silencioso, no carro do meus
pais uma Toyota Corolla preta era bem confortável normalmente, mas com esse silêncio
mortal dos meus pais e esse olhar decepcionado deixou o carro o mais desconfortável do
mundo.Eu olhava para os meus joelhos que estavam expostos e do lado direito um pouco
abaixo do meu joelho meu jeans estava sujo de sangue, e não só ele minhas mãos estavam
pingando sangue, o meu rosto estava ardendo e o meu estômago nunca esteve tão
dolorido.Chagamos em casa e meus pais ainda não havia nem olhado na minha cara, isso é
muito pior do que se eles tivessem gritado.§÷Vocês não vão falar nada? §÷Digo a eles quando
estão subindo para seus quartos sem me dizer uma palavra.§÷O que você quer que a gente
diga? Que você foi idiota em ter desobedecido a gente, que você foi uma irresponsável por se
envolver em uma briga, achei que não precisávamos disser, pensei que fosse óbvio. Disse a
minha mãe pela primeira vez, meu coração estava na garganta.§÷Me desculpa! Eu só queria ser
independente. §÷Eu falei com lágrimas nos meus olhos, meu pai fez menção de se aproximar,
mas minha mãe não deixou.§÷Parabéns! Pois você conseguiu, sai da minha casa. §÷Disse a minha
mãe como um impulso meu pai olhou para ela com o mesmo olhar de choque que eu
estava.§÷Só porque eu cometi um erro? Eu sou adolescente, cometemos erros, ou melhor eu
sou humana. Me desculpe não ser a filha perfeita que você queria que eu fosse. §÷Eu enxugo as
minhas lágrimas e saio de casa e meu pai vem atrás de mim.§÷Ela não estava falando sério, ela
só estava nervosa, se coloque no lugar dela, imagina que você está dormindo na sua casa e
recebe uma ligação da polícia dizendo que a sua filha casula está na delegacia, por brigar na
rua.§÷É e expulsar a sua filha de casa é a melhor solução?§÷Ela não pode te expulsar, a casa
também é minha e você é a minha filha, vem eu vou te levar ao seu quarto, só quero que você
entenda a gravidade da situação.§÷Eu entendo e prometo que não vou fazer nada parecido
novamente. §÷Meu pai me abraça e me ajuda a entrar em casa, porque eu estava mancando.
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