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O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.
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Para Rita e todas as crianças.

Por causa de Nora.
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Três semanas exaustivas

dia 1

Anna disse que havia apenas um lugar onde poderíamos encontrar o pre-
sente ideal para MDash: a Antique Warehouse, que não era bem um lugar 
de tesouros antigos. Estava mais para um local de escambo, situado onde 
funcionara o Cinema Lux. Antes de HBO, Netflix e tantas outras formas 
baratas de vender entretenimento levarem o Lux à falência, eu passa-
va muitas horas sentado naquele esplêndido palácio, assistindo a filmes. 
Agora restam apenas pilhas e pilhas de objetos vendidos como antiguida-
des. Anna e eu olhamos cada um deles.

MDash está prestes a se naturalizar cidadão americano, o que é tão 
importante para nós quanto para ele. Os avós de Steve Wong se natura-
lizaram na década de 1940. Meu pai escapara de bandidos desprezíveis 
comunistas do Leste Europeu nos anos 1970 e, havia muito tempo, os 
ancestrais de Anna atravessaram o Atlântico Norte em barcos a remo, 
procurando pilhar tudo o que fosse pilhável no Novo Mundo. A lenda 
da família de Anna conta que eles fundaram Martha’s Vineyard.

Mohammed Dayax-Abdo em breve seria tão americano quanto a torta 
de maçã, então queríamos comprar para ele algum artigo vintage, um 
objeto que simbolizasse o nosso patriotismo, que carregasse a herança e o 
bom humor de seu novo país. Achei perfeito o velho carrinho de puxar da  
Radio Flyer na segunda pilha do depósito.

– Quando ele tiver filhos americanos, vai dar este carrinho para eles 
– falei.
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Mas Anna não ia comprar a primeira antiguidade que encontrássemos. 
Então, continuamos procurando. Comprei uma bandeira dos Estado Unidos  
de 48 estrelas, dos anos 1940. Ela faria MDash se lembrar de que sua nação 
adotiva nunca se conclui; em seu solo frutífero sempre há espaço para 
bons cidadãos, do mesmo modo que sempre cabem mais estrelas no campo 
azul acima daquelas listras vermelhas e brancas. Anna aprovou, mas con-
tinuou a busca por um presente que fosse bem mais especial. Ela queria 
algo único, nada menos que exclusivo. Depois de três horas, enfim deci-
diu que o carrinho da Radio Flyer era uma boa ideia.

Começou a chover bem na hora em que estávamos saindo do esta-
cionamento com minha Kombi. Tivemos que voltar devagar até minha 
casa, porque os limpadores de para-brisa são tão velhos que deixam 
listras no vidro. A tempestade avançou tarde adentro, então, em vez de 
ir para casa, Anna foi ficando. Ela quis ouvir as antigas seleções de fitas 
cassete de minha mãe (que eu tinha convertido para CD), rindo de seu 
gosto eclético, que ia de Pretenders até O’Jays e Taj Mahal.

Quando começou “Real Wild Child”, de Iggy Pop, ela perguntou:
– Você tem alguma música dos últimos vinte anos?
Fiz burritos de carne de porco desfiada. Ela tomou vinho. Eu tomei 

cerveja. Ela acendeu o fogo no meu aquecedor de Franklin, dizendo que 
se sentia uma desbravadora na savana. Nós nos sentamos no meu sofá 
enquanto a noite caía; as únicas luzes à nossa volta vinham do fogo e 
do equalizador do meu aparelho de som, que ia de verde a laranja e, de 
vez em quando, chegava a vermelho. Relâmpagos distantes brilhavam na 
tempestade, a quilômetros e quilômetros dali.

– Sabe de uma coisa? – disse ela. – Hoje é domingo.
– Sei disso – respondi. – Vivo no momento presente.
– Eu admiro isso em você. Esperto. Gentil. Tão tranquilo que chega a 

ser indolente.
– Você estava me elogiando e resolveu de repente me insultar...
– Troque preguiçoso por lânguido – disse ela, tomando um gole de vi-

nho. – A questão é que eu gosto de você.
– Eu também gosto de você.
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Eu me perguntava se essa conversa chegaria a algum lugar.
– Você está flertando comigo?
– Não – respondeu Anna. – Eu estou lhe fazendo uma proposta, o que 

é completamente diferente. Flertar é como pescar: talvez você pegue al-
guma coisa, talvez não. Fazer uma proposta é o primeiro passo para se 
fechar um negócio.

Veja bem, Anna e eu nos conhecemos no ensino médio (na St. An-
thony Country Day! Vamos, Crusaders!). Não namoramos, mas andáva-
mos no mesmo grupo e gostávamos um do outro. Depois de alguns 
anos fazendo curso de especialização e mais alguns cuidando de minha 
mãe, consegui minha licença e fingi trabalhar com corretagem por um 
tempo. Um dia ela entrou no meu escritório porque precisava alugar 
um espaço para a sua empresa de design gráfico e eu era o único corretor 
em quem ela podia confiar – porque eu tinha namorado uma amiga dela 
havia um tempo e não tinha sido um idiota quando terminamos.

Anna ainda era muito bonita. Nunca perdeu o corpo magro e rijo con-
quistado ao longo dos anos dedicados ao triatlo. Por um dia inteiro mos-
trei a ela alguns imóveis disponíveis, mas ela não quis nenhum deles por 
razões que faziam pouco sentido para mim. Percebi que ela ainda era tão 
determinada, focada e estressada quanto nos tempos de colégio. Também 
era muito detalhista e observadora; incansável na busca por perfeição, 
não poupava esforços até que tudo ficasse no seu devido lugar. A Anna 
adulta era exaustiva. A Anna adulta não fazia mais meu tipo como a Anna 
adolescente já tinha feito.

Por isso tudo, é engraçado que ela e eu tenhamos nos tornado tão ami-
gos, muito mais próximos do que quando éramos jovens. Sou um desses 
solitários preguiçosos capazes de enrolar o dia inteiro e nunca sentir que 
desperdiçou um segundo sequer. De fato, assim que vendi a casa de mi-
nha mãe e apliquei o dinheiro em investimentos, abandonei meu falso 
negócio e comecei a viver a melhor vida que se possa imaginar. Com 
algumas roupas para lavar e um jogo de hóquei para ver na televisão, fico 
satisfeito uma tarde inteira. Durante o tempo que passo me arrastando 
entre roupas brancas e coloridas, Anna instala uma parede de gesso no 

tipos incomuns 2rev.indd   13 18/10/17   09:24



|| 14 ||

sótão de casa, declara seus impostos, faz a própria massa fresca e abre um 
negócio de troca de roupas na internet. Ela tem um sono intermitente, 
dorme e acorda várias vezes da meia-noite ao amanhecer, e ainda assim 
tem energia de sobra para o dia todo. Eu durmo como uma pedra o má-
ximo de tempo possível e tiro um cochilo todos os dias, às 14h30.

– Vou beijar você agora.
Anna fez exatamente o que disse.
Nunca tínhamos feito isso, exceto pelos beijinhos no rosto junto com 

abraços breves. Naquela noite, ela estava apresentando uma versão sua 
completamente nova e fiquei tenso, confuso.

– Ei, relaxe – sussurrou ela. 
Seus braços estavam em volta do meu pescoço. Ela tinha um cheiro de-

licioso e gosto de vinho.
– É o dia de descanso. Isso não vai ser uma tarefa.
Nós nos beijamos de novo; dessa vez eu participei ativamente do beijo. 

Eu a abracei e a puxei para perto de mim. Nossos corpos se apoiaram um 
no outro e nós relaxamos. Nossos lábios seguiram até nossos pescoços e 
voltaram a se encontrar. Fazia quase um ano que eu não beijava uma mu-
lher desse jeito, desde que Mona, a “namorada má”, não só me dispensou, 
como roubou dinheiro da minha carteira. (Mona tinha problemas, mas 
seu beijo... era fabuloso.)

– Muito bem, querido – sussurrou Anna.
– Shalom – sussurrei de volta. – Devíamos ter feito isso há anos.
– Acho que seria bom sentir nossa pele se tocando – murmurou Anna. 

– Tire a roupa.
Tirei. Quando Anna tirou as dela, parei de pensar e me rendi ao momento.

dia 2

No café da manhã de segunda-feira comi panquecas de trigo-sarraceno, 
chouriço e uma grande tigela de frutas silvestres e tomei café coado. Anna  
optou por um chá de ervas que eu tinha deixado na despensa havia  
séculos e uma pequena tigela de castanhas que ela partiu com um cutelo. 
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Para finalizar seu café da manhã nutritivo, comeu oito mirtilos. Eu não 
deveria dizer que estávamos sem roupas enquanto comíamos porque isso 
nos faria parecer nudistas, mas a verdade é que pulamos da cama sem a 
menor inibição.

Enquanto nos arrumávamos para o trabalho, ela me informou que  
íamos nos inscrever em aulas de mergulho.

– Vamos? – perguntei.
– Sim. Vamos fazer o batismo. E você precisa comprar roupas de ginás-

tica. E tênis de corrida e agasalhos. Vá à Foot Locker do Arden Mall. Logo 
depois, me encontre no meu escritório para almoçarmos. Leve o carrinho 
e a bandeira que compramos para MDash e vamos embrulhá-los.

– Ok – respondi.
– Vou preparar o jantar na minha casa hoje, vamos assistir a um docu-

mentário, e então faremos na minha cama o que fizemos a noite passada 
na sua.

– Ok – repeti.

dia 3

Ela acabou me levando à Foot Locker, onde me fez experimentar cin-
co pares de tênis (ficamos com um modelo desenvolvido para crossfit) e 
quatro conjuntos de moletom e camiseta. Em seguida compramos comi-
da e bebida para a festa que Anna queria dar para MDash. Ela disse que 
minha casa era o lugar ideal para essa farra.

Por volta do meio-dia, MDash era um dos 1.600 futuros americanos de 
pé na Sports Arena, com a mão direita erguida enquanto juravam lealda-
de aos Estados Unidos – novos cidadãos que preservariam, protegeriam 
e defenderiam o que agora era sua Constituição tanto quanto era a do 
presidente dos Estados Unidos. Steve Wong, Anna e eu estávamos nas 
arquibancadas, testemunhando a naturalização de um mar de imigrantes 
com todos os diferentes tons de pele da natureza humana. Era uma visão 
gloriosa, que nos emocionou – principalmente a Anna. Ela chorou, o rosto 
colado no meu peito.
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– É... tão... bonito. – Ela soluçava. – Deus... eu amo... este país.
Os colegas de trabalho de MDash na Home Depot que conseguiram 

tirar folga apareceram na minha casa com um monte de bandeiras ameri-
canas baratas, compradas com seu desconto de funcionários. Steve Wong 
arranjou uma máquina de karaokê e nós fizemos MDash cantar músicas 
com “América” ou “americano” na letra. “American Woman”, “American 
Girl”... “Spirit of America”, dos Beach Boys, na verdade é sobre um carro, 
mas nós o fizemos cantá-la mesmo assim. Usamos o carrinho da Radio 
Flyer como balde de gelo e seis de nós fincamos a bandeira de 48 estrelas 
como se fôssemos os fuzileiros navais americanos na batalha de Iwo Jima 
– MDash representou o soldado à frente da primeira fila.

A festa foi longa, até que restamos apenas nós quatro assistindo à Lua 
nascer, vendo a “Velha Glória” tremular ruidosamente em seu mastro. Eu 
tinha acabado de abrir outra cerveja tirada do gelo derretido no carrinho 
quando Anna arrancou a lata da minha mão.

– Pegue leve, querido. Você vai precisar de todas as suas habilidades 
assim que esses dois forem para casa.

Uma hora depois, Steve Wong e MDash foram embora, o novo ci-
dadão americano cantando “A Horse with No Name” (uma canção da  
banda America). Assim que o carro de Steve saiu da garagem, Anna  
pegou minha mão e me levou para o quintal dos fundos. Ela pôs almo-
fadas na grama macia e nos deitamos ali, nos beijando, e então, bem, 
você sabe, testamos minhas habilidades.

dia 4

Sempre que pode, Anna corre alguns quilômetros em quarenta minutos, 
um hábito que ia impor a mim. Ela me levou a uma de suas rotas, uma 
trilha montanha acima que contorna Vista Point, e me disse para seguir 
em frente. Ela me ultrapassaria e me reencontraria quando estivesse des-
cendo, ciente de que eu nunca acompanharia seu ritmo.

Meu exercício é um só. De vez em quando, vou com minha bicicleta 
de três marchas até a Starbucks ou jogo algumas partidas de disc golf (já 
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fiz parte de uma liga). Nessa manhã, eu estava comendo poeira em uma 
estrada de terra. Anna estava tão à frente que eu nem a via mais, meus pés 
estavam se arrebentando nos tênis novos (nota mental: trocar por meio 
número maior). O sangue corria pelo meu corpo com uma fúria inco-
mum enquanto os ombros e o pescoço se tensionavam e a cabeça latejava. 
Anna desceu de Vista Point já batendo palmas.

– Muito bem, querido! – gritou, passando por mim. – Bela primei-
ra tentativa!

Eu girei para segui-la.
– Minhas coxas estão queimando!
– Elas estão se rebelando! – gritou ela de volta por cima do ombro. – 

Com o tempo vão se acostumar!
Anna reorganizou minha cozinha enquanto eu estava no banho. Ela 

achava que eu guardava minhas panelas e tampas no armário errado e não 
entendia por que o escorredor ficava tão longe da pia. Eu não sabia explicar.

– Vamos andando. Não podemos nos atrasar para nossa primeira aula.
A escola de mergulho cheirava a roupas de borracha molhadas e a 

cloro de piscina. Preenchemos papéis e recebemos apostilas para estu-
dar, juntamente com a programação das aulas teóricas e as opções de 
datas para o batismo em mar aberto. Anna escolheu um domingo dali 
a quatro semanas e imediatamente reservou nossas cabines no barco.

Fomos ao Viva Verde Salad Cafe almoçar saladas com salada de acom-
panhamento, e depois disso eu quis ir para casa tirar um cochilo. Mas 
Anna disse que precisava da minha ajuda para mudar algumas coisas de 
lugar na sua casa, uma tarefa que ela vinha adiando. Isso era meio verda-
de, meio mentira. Na realidade queria que eu a ajudasse a trocar o papel 
de parede do corredor e do escritório, logo eu precisaria tirar do lugar o 
computador, a impressora, o scanner e os equipamentos gráficos, e então 
cumprir suas ordens a tarde inteira.

Não voltei para casa naquela noite. Jantamos na casa dela – lasanha  
vegetariana acompanhada de legumes e verduras – e assistimos a um  
filme na Netflix sobre mulheres inteligentes com namorados idiotas.

– Veja, querido – disse Anna. – É sobre nós!
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Então ela gargalhou e enfiou a mão na minha calça sem nem me beijar. 
Ou eu era o homem mais sortudo do mundo ou estava sendo manipulado 
por uma maníaca. Mesmo depois de Anna ter me deixado enfiar a mão 
na calça dela também, eu seguia sem saber definir qual das duas era a 
minha situação.

dia 5

Anna teve que ir ao escritório trabalhar. Ela emprega quatro mulheres 
eficientes e uma estagiária problemática do ensino médio. No ano an-
terior, conseguira um contrato para fazer as artes para uma editora de 
livros didáticos, um trabalho contínuo, mas tão chato quanto ganhar a 
vida colando papel de parede. Eu avisei a ela que ia para casa.

– Por quê? – perguntou Anna. – Você não tem nada para fazer hoje.
– Vou dar uma corrida – falei, inventando isso no calor do momento.
– Muito bem, querido.
Fui para casa e calcei os tênis. Depois corri pelo bairro. O Sr. Moore, 

um policial aposentado com quem compartilho a cerca dos fundos da 
casa, me viu e gritou:

– Que diabos deu em você?!
– Uma mulher! – gritei de volta. 
E não só era verdade, como eu me senti bem ao dizer isso.
Quando um homem pensa numa mulher e espera ansiosamente para 

contar a ela que correu quarenta minutos... Bem, amigo, ele entrou no 
Território do Namoro.

Sim, eu tinha uma namorada. Uma namorada transforma um homem 
desde os sapatos que ele usa para praticar exercícios até o corte de cabelo 
(o que Anna fez no dia seguinte, diante do meu barbeiro) – as mudanças 
de que eu precisava. Enganado pela adrenalina do romance, corri mais 
longe do que o meu corpo podia suportar.

Anna ligou exatamente quando eu tinha desistido de um cochilo porque 
minhas panturrilhas estavam muito rígidas. Ela me indicou seu acupun-
turista; ia ligar para providenciar um tratamento imediatamente.
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O East Valley Wellness Oasis fica num edifício com estacionamento 
subterrâneo que é um misto de minishopping com escritórios comerciais. 
Conduzir minha Kombi – que não tem direção hidráulica – por todas 
aquelas rampas circulares demandou algum esforço físico. Descobrir o 
destino de cada elevador exigiu demais do meu cérebro. Quando final-
mente encontrei o escritório 606-W, preenchi cinco páginas de um “ques-
tionário de bem-estar” sentado ao lado de uma fonte que fazia mais ba-
rulho por causa da bomba elétrica do que da água que corria na cascata.

Você aceita a prática de Visualização? Claro, por que não? Você está 
aberto a Meditação Guiada? Não vejo como isso poderia doer. Explique 
seus motivos para procurar tratamento. Por favor, seja específico. Minha 
namorada me disse para trazer aqui meus pobres, cansados e baleados 
músculos das pernas, ansiosos para serem libertados.

Entreguei minhas respostas e esperei. Por fim, um cara com um jaleco 
branco me chamou e me levou para uma sala de tratamento. Enquanto eu 
me despia até ficar de cueca, ele lia meu formulário.

– Anna disse que suas pernas estão doendo? – perguntou ele. 
Fazia três anos que vinha atendendo Anna.
– Sim – concordei. – Minhas panturrilhas, entre outros músculos re-

voltados.
– Segundo isto aqui – disse ele, batendo no formulário –, Anna é 

sua namorada.
– Um acontecimento recente.
– Boa sorte. Deite de barriga para baixo.
Quando ele enfiou as agulhas em mim, todo o meu corpo formigou 

e minhas panturrilhas se contraíram incontrolavelmente. Antes de sair 
da sala, ele ligou um antigo aparelho de som com CD para a Meditação 
Guiada. Ouvi uma voz de mulher me dizer para esvaziar a mente e pensar 
num rio. Eu meio que fiz isso por meia hora, querendo adormecer, mas 
não consegui, porque havia agulhas espetadas em mim.

Anna me esperava na minha casa. Havia preparado para nós um jan-
tar de verduras folhosas e arroz com cor de terra. Em seguida, massa-
geou minhas pernas com tanta força que estremeci. Mais tarde, revelou 
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que não fazia amor cinco noites seguidas desde a faculdade, mas que 
ia tentar.

dia 6

Anna havia programado o alarme do telefone dela para as 5h45 por-
que tinha muito a fazer. Ela me forçou a levantar também, me deixou 
tomar apenas uma xícara de café, então me fez vestir minhas roupas  
de corrida.

– Minhas panturrilhas ainda estão doendo – falei.
– Só porque você fica dizendo a si mesmo que elas estão doendo – re-

bateu ela.
– Não quero correr hoje.
– Que peninha, querido.
Ela jogou o moletom para mim.
A manhã estava fria e enevoada.
– Perfeita para a estrada – disse ela.
Anna me obrigou a imitar sua série de alongamento de doze minutos 

na entrada da minha casa, programando um cronômetro no telefone, que 
apitava a cada trinta segundos. Eu tinha que manter 24 posições, e cada 
uma esticava um tendão ou músculo dentro de mim, me fazendo estre-
mecer, praguejar em voz alta ou ficar zonzo.

– Muito bem, querido.
Então explicou a rota que percorreríamos no bairro, duas voltas para 

ela, uma para mim. O Sr. Moore estava pegando o jornal no gramado bem 
na hora que passei correndo.

– Aquela era a sua mulher? A que passou correndo há um minuto? – 
gritou ele para mim. Eu estava tão ofegante que só pude assentir. – Que 
merda ela vê em você?

Alguns minutos depois, Anna passou por mim, abrindo uma volta de 
vantagem, e deu um tapa no meu traseiro.

– Muito bem, querido!
Eu estava em casa, no banho, quando ela se juntou a mim. Nós nos 
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beijamos muito e nos tocamos em lugares maravilhosos. Anna me ensi-
nou a esfregar suas costas e me pediu para ir ao seu escritório na hora 
do almoço para que pudéssemos estudar juntos nossa apostila de mer-
gulho. Eu ainda tinha que ler as primeiras páginas, mas ela já havia 
chegado à metade. Quando ela tivera tempo para isso estava além da 
minha compreensão.

Passei a tarde no escritório de Anna, respondendo a perguntas de múl-
tipla escolha sobre equipamentos de mergulho e seus usos, percorrendo 
algumas listas de imóveis (eu ainda tenho interesse) e tentando divertir 
as mulheres debruçadas sobre seu trabalho. Sem sucesso. Enquanto isso, 
Anna teve uma longa teleconferência com um cliente em Fort Worth, no 
Texas, criou novas folhas de rosto para uma série de livros didáticos, re-
visou três projetos, ajudou a estagiária problemática com sua tarefa de 
geometria, reorganizou o almoxarifado e terminou a segunda metade 
das tarefas de mergulho. Nós ainda tínhamos que fazer nossa primeira 
aula teórica.

Não que isso importasse. Éramos os únicos alunos. Assistimos a ví-
deos sobre o glorioso mundo submarino, depois entramos na piscina. 
Ficamos na parte rasa, enquanto Vin, nosso instrutor, nos explicou 
cada peça do aparelho de respiração autônomo subaquático. Isso de-
morou muito tempo, principalmente porque Anna tinha pelo menos 
cinco perguntas para cada parte do equipamento. Por fim, Vin colocou 
os reguladores em nossa boca, nos ajoelhamos para que nossas cabeças 
ficassem submersas, sugamos o ar pressurizado com gosto metálico e 
sopramos bolhas. A aula terminou com um teste de aptidão na água, 
nadando dez voltas. Anna se lançou à tarefa como uma atleta olímpica e, 
em poucos minutos, estava fora da piscina se secando. Eu nadei um estilo 
peito lânguido, terminando num distante segundo lugar numa corrida  
de dois.

Depois dirigimos para o East Village Market Mall para encontrar Steve 
Wong e MDash no Ye Olde Sweet Shoppe e tomar milk-shake. Anna pe-
diu uma xícara pequena de iogurte sem açúcar e sem lactose com uma 
pitada de canela. Enquanto estávamos saboreando nossas guloseimas, 
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Anna pousou a mão na minha, um gesto de carinho que não passou  
despercebido.

Na cama dela naquela noite, Anna estava mexendo no iPad, como sem-
pre faz antes de dormir, quando recebi uma mensagem de Steve Wong:

SWong: Vc tá pegando a A???

Mandei minha resposta:

Moonwalker7: É da sua conta?
SWong: Sim ou não?
Moonwalker7: 
SWong: Vc tá loko??????
Moonwalker7:  ! ! 

Então MDash se juntou à corrente...

FACEOFAMERICA: 
Moonwalker7: Fui seduzido
FACEOFAMERICA: “Quando o cozinheiro transa, o 

guisado queima”
Moonwalker7: Quem disse isso? O xamã da aldeia?
FACEOFAMERICA “Quando o treinador transa, o time perde” – 

Vince Lombardi

E foi assim. Steve Wong e MDash não viram nada de bom no fato de 
Anna e eu sermos um casal. Que pena! Naquela mesma noite, Anna e eu 
queimamos guisados absolutamente deliciosos.
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dia 7

– Deveríamos ter uma conversa sobre nosso relacionamento?
Esse era eu perguntando. Eu estava de pé na quitinete de Anna, enro-

lado numa toalha depois do banho, ligando sua cafeteira suíça para meu 
elixir matinal. Ela estava acordada havia uma hora e meia e já estava com 
a roupa de corrida. Por sorte, meus tênis estavam na minha casa, então 
nada de treinamento de maratona para mim.

– Você quer ter uma conversa sobre nosso relacionamento? – pergun-
tou ela, limpando os poucos grãos de café que tinham caído em sua ban-
cada cirurgicamente imaculada.

– Somos um casal? – perguntei.
– O que você acha? – retrucou ela.
– Você pensa em mim como seu namorado?
– Você pensa em mim como sua namorada?
– Algum de nós vai fazer uma declaração?
– Como eu vou saber?
Eu me sentei e tomei um gole de café. Estava forte demais.
– Posso pôr um pouco de leite nisto? – perguntei.
– Você acha que aquela coisa viscosa é boa para você?
Ela me entregou uma pequena garrafa de leite de amêndoa sem con-

servantes, do tipo que tem que ser consumido em poucos dias, do tipo 
que é vendido como leite, mas na verdade são amêndoas liquefeitas.

– Você poderia, por favor, comprar leite de verdade para eu botar no 
meu café?

– Por que você está tão exigente?
– Pedir leite é ser exigente?
Anna sorriu e tomou meu rosto entre as mãos.
– Você acha que é o homem certo para mim?
Ela me beijou. Eu estava prestes a fazer uma declaração, mas ela se 

sentou no meu colo e soltou a toalha que eu estava vestindo. Anna não 
fez sua corrida matinal.
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dias 8-14

Ser namorado de Anna era como treinar para ser um fuzileiro naval, 
trabalhando simultaneamente em horário integral num centro de aten-
dimento da Amazon, no Oklahoma Panhandle, na temporada de tor-
nados. Toda hora, todo dia, havia algo acontecendo. Meus cochilos das 
14h30 eram coisa do passado.

Eu estava me exercitando regularmente, não apenas nas corridas ma-
tinais. Também nadava na aula de mergulho, fazia alongamentos com 
posturas de ioga (que agora já duravam meia hora) e me juntava a Anna 
numa aula de spinning que era tão puxada que eu acabava vomitando. 
O número de saidinhas era enlouquecedor, e elas nunca vinham de uma 
lista de coisas a fazer ou de um aplicativo para ajudar nas compras; eram 
sempre coisa de momento, ad hoc. Incessantes. Se estivesse livre no traba-
lho, sem se exercitar ou sem transar comigo, Anna estava fazendo alguma 
outra coisa, procurando algo, pedindo para ver o que a loja tinha nos fun-
dos, atravessando a cidade para ver um imóvel à venda ou indo à Home 
Depot para pedir a Steve Wong uma lixadeira para mim, já que o tampo 
da mesa de piquenique de sequoia no meu quintal precisava ser alisado. 
Todos os dias – o dia todo –, eu obedecia a suas ordens, que incluíam 
instruções precisas de direção.

– Vire na próxima à esquerda. Não saia daqui. Pegue a Webster Avenue. 
Por que você está virando à direita agora? Não passe pela escola! São qua-
se três horas! As crianças estão saindo!

Ela organizou uma simulação de escalada para mim, Steve Wong 
e MDash em uma recém-inaugurada superloja de artigos de aventura 
que tinha uma parede de escalada, uma corredeira indoor para simula-
ções de canoagem em águas bravas e uma câmara de paraquedismo – um 
grande ventilador que soprava para o alto de um silo com tanta força 
que os clientes com capacete pareciam em queda livre. Preciso dizer que 
numa noite nós quatro fizemos todas essas atividades? Ficamos lá até a 
loja fechar. Steve Wong e MDash sentiam-se másculos depois de um dia 
inteiro trabalhando com aqueles aventais unissex da Home Depot. Eu 
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estava exausto, tendo passado tempo demais cumprindo a programação 
frenética de Anna. Eu precisava de um cochilo.

Tivemos tempo de comer umas barrinhas de proteína no Energy Stand, 
na frente da loja, enquanto Anna ia ao banheiro.

– Como é isso? – perguntou MDash.
– Isso o quê? – questionei.
– Você e Anna. Sentados em uma árvore se B-E-I-J-A-N-D-O.
– Você está bem? – perguntou Steve Wong. – Parece exausto.
– Bem, eu acabei de sair de uma simulação de paraquedismo.
MDash jogou a metade não comida de sua barrinha de proteína 

no lixo.
– Eu costumava olhar para você e pensar: esse cara sabe tudo. Tem sua 

casinha com um bom quintal, não trabalha para ninguém a não ser para 
ele mesmo. Poderia jogar o relógio fora, porque nunca tem que estar em 
lugar algum. Para mim, você era os Estados Unidos onde espero viver. 
Agora você se ajoelha diante de uma mulher mandona. Que pena!

– Sério? – falei. – Que pena?
– Diga a ele aquele provérbio que você me disse – incitou Steve.
– Mais alguma coisa que o xamã da aldeia lhe ensinou? – perguntei.
– Na verdade, foi o professor de inglês da aldeia – explicou MDash. 

– Para dar a volta ao mundo, um navio precisa apenas de uma vela, um 
leme, uma bússola e um relógio.

– Sábias palavras numa nação sem litoral – rebati. 
MDash cresceu na África Subsaariana.
– Anna é a bússola – explicou MDash. – Você é o relógio, mas andar no 

ritmo dela significa que você parou de funcionar. Seus ponteiros só estão 
certos duas vezes por dia. Nunca saberemos nossa longitude.

– Você tem certeza de que Anna não é a vela? – perguntei. – Por que 
não posso ser o leme e Steve, a bússola? Não entendo essa analogia.

– Deixe-me usar uma linguagem que você possa entender – disse  
Steve. – Somos como um programa de TV com um elenco variado. 
O cara africano, ele. O asiático, eu. O caucasiano mestiço, você. A mulher 
forte e decidida que nunca deixaria um homem defini-la, Anna. Você e 
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ela namorando são como uma narrativa da décima primeira temporada, 
quando a emissora só está tentando nos manter no ar.

Olhei para MDash.
– Você está acompanhando essa metáfora da cultura pop?
– A essência, sim. Tenho TV a cabo.
– Nós quatro – explicou Steve – somos um quadrado perfeito. Indo 

para a cama com Anna, você desalinha nossa geometria.
– Como?
– Ela faz as coisas acontecerem na nossa vida. Olhe para nós. É quase 

meia-noite e estávamos escalando, remando e praticando paraquedismo 
indoor. Coisas que eu nunca faria numa noite na época da escola. Ela é o 
nosso catalisador.

– Vocês usaram veleiros, programas de TV, geometria e química para 
dizer por que eu não deveria sair com Anna. E eu ainda não entendi.

– Eu prevejo lágrimas – disse MDash. – Para você, para Anna, para 
todos nós. Lágrimas saltando de nossos olhos.

– Olhe – falei, afastando da boca um brownie de proteína que realmen-
te tinha gosto de brownie. – Uma destas coisas vai acontecer entre mim 
e minha namorada. Sim, namorada. – Lancei um olhar para Anna. Ela 
estava afastada, conversando com um funcionário num balcão com uma 
placa que dizia invista em aventura! – Um. Nós nos casamos, temos 
filhos e vocês são os padrinhos. Dois. Nós terminamos numa manifesta-
ção pública de sentimentos feridos e recriminações. Vocês dois terão que 
escolher um lado: continuarem meus amigos ou irem contra as regras 
estabelecidas de gênero e ficarem amigos da mulher. Três. Ela conhece  
outro cara e me dispensa. Eu viro um perdedor melancólico, e não di-
gam que já sou um. Quatro. Ela e eu nos separamos e decidimos ser amigos, 
como a gente costuma ver na TV. As lembranças que ficam são as dessa 
pseudoescalada e outras do tipo, e o melhor sexo que tive na vida. Nós 
podemos lidar com qualquer um desses destinos, porque somos todos 
adultos. E, admitam, se Anna quisesse sair com vocês como está saindo 
comigo, vocês topariam.

– E seria você que estaria prevendo as lágrimas – concluiu Steve Wong.
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Anna voltou, acenando um folheto grosso e brilhante, com um sorriso 
no rosto.

– Ei, pessoal! – disse. – Nós vamos para a Antártida!

dia 15

– Vamos precisar do equipamento adequado. – Anna estava mergulhan-
do um saquinho de chá da Rainbow Tea Company numa caneca de água 
quente. Ela estava com sua roupa de corrida, enquanto eu calçava meus 
tênis. – Ceroulas. Parcas com capuz. Pulôveres de lã. Botas impermeáveis. 
Bastões de caminhada.

– Luvas – acrescentei. – Chapéus.
A viagem à Antártida era dali a três meses, muitos fusos horários e 

milhares de quilômetros de distância, mas Anna já tinha entrado comple-
tamente em modo de planejamento.

– Não vai ser verão no Polo Sul? – perguntei.
– Não chegaremos até lá. Ao Círculo Antártico talvez, mas só se o clima 

e o mar cooperarem. Ainda vai ter muito gelo e vento.
Saímos para 45 minutos de alongamento no meu gramado da frente, 

ficando molhados com o orvalho da manhã enquanto fazíamos a po-
sição da cobra e do cachorro olhando para baixo. Pim. O cronômetro 
apitou e eu me dobrei, tentando fazer minha testa tocar meus joelhos. 
Sem chance.

Anna conseguiu se dobrar como uma contorcionista.
– Você sabe que os astronautas da Apollo foram à Antártida para estu-

dar os vulcões, não é? – comentou ela.
Anna sabia da minha paixão por tudo o que tivesse a ver com astro-

nautas. Mas não sabia que eu entendia muito bem do assunto.
– Eles treinaram na Islândia, mocinha. Se algum astronauta foi ao Polo 

Sul, foi muito depois de se aposentar, muito depois de ter alterado o curso 
do destino da humanidade enganando a morte em foguetes da NASA.

Pim. Tentei me esticar e segurar meus tornozelos, incendiando minhas 
pobres panturrilhas.
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– Vamos ver pinguins, baleias e estações científicas – disse Anna. – 
E o B15K.

– O que é o B15K?
– Um iceberg do tamanho de Manhattan, tão grande que é rastreado via 

satélite. Descolou-se da plataforma de gelo Ross em 2003 e está se movendo 
de forma independente no sentido anti-horário em torno da Antártida. Se 
o tempo ficar firme, podemos alugar um helicóptero e pousar nele!

Pim. Esse era o último exercício. Ela saiu correndo. Eu tentei acompa-
nhá-la, mas não havia a menor chance de isso acontecer, não quando ela 
estava toda empolgada com o B15K.

Quando passei trotando pela casa do Sr. Moore, ele estava entrando no 
carro, com uma caneca térmica na mão.

– Aquela sua namorada passou correndo há um segundo. Ela estava 
indo muito rápido, voando.

Depois de nossas chuveiradas e de um café da manhã com abacate e 
torrada de pão de trigo vermelho, Anna pegou a lixadeira que comprou 
de Steve Wong e começou a lixar minha mesa de piquenique. Juntei-me a 
ela com uma lixa própria.

– Depois de deixá-la ao natural, você vai ter que pintá-la de novo. 
Tem tinta?

Eu tinha.
– Você deve terminar isso até hoje à noite. Depois vá para a minha casa. 

Vamos jantar e fazer sexo.
Por mim tudo bem, pensei.
– Eu tenho que ir para o trabalho agora.
Antes de sair, ela indicou outros objetos de madeira que também pre-

cisavam ser lixados e pintados: um banco, a porta da cozinha e o antigo 
galpão onde guardo minhas ferramentas e equipamentos esportivos. Pas-
sei o resto do dia trabalhando.

Eu estava suado, empoeirado e salpicado de tinta quando Anna me 
mandou uma mensagem:

AnnaGraphicControl: jantar em 15
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Cheguei à casa dela em meia hora, mas precisava de um banho antes 
do jantar. Comemos na sala de estar – enormes tigelas de pho vietna-
mita – assistindo a dois episódios de Our Frozen Earth em Blu-ray. Por 
mais de três horas, aprendemos tudo sobre os pinguins-de-barbicha e 
as focas-caranguejeiras que vivem apenas adivinhe em que parte do nos-
so planeta?

Dormi antes de sequer chegarmos perto de fazer sexo.

dia 16

Anna havia agendado uma aula de mergulho de manhã cedo e não tinha 
me avisado.

Usando trajes de mergulho completos – com cilindro, cinto de peso, 
tudo –, Vin nos fez ficar de joelhos no fundo da piscina. Tivemos que 
remover cada peça do equipamento, inclusive nossas máscaras, prender a 
respiração e então recolocá-las. Depois Vin disse que eu estava atrasado 
na apostila e que era melhor me apressar.

– Por que você não terminou a apostila? – Anna quis saber.
– Um encontro com uma lixadeira tomou meu tempo.
Voltando para casa, senti o fundo da garganta arranhar, como se esti-

vesse ficando resfriado.
– Não diga isso – rebateu Anna. – Se você diz a si mesmo que está 

doente, você se permite ficar doente.
O telefone dela tocou e ela atendeu no viva-voz; era um dos clientes em 

Fort Worth. Um cara chamado Ricardo fez piadas sobre templates colori-
dos, levando Anna a rir enquanto entrava na minha garagem. Ela ficou no 
carro para terminar a ligação. Eu entrei.

– Temos que ir a Fort Worth – anunciou ela quando enfim entrou na 
minha cozinha. 

Eu estava fazendo uma sopa de pacote de massa chinesa de sabor frango.
– Por quê? – perguntei.
– Tenho que dar uma força para Ricardo numa apresentação. Isso não 

é sopa, por sinal, é um saco cheio de sódio.
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– Estou me permitindo ficar doente. Sopa vai ajudar.
– Essa merda vai matar você.
– Tenho que ir a Fort Worth com você?
– Por que não? Você não vai fazer nada. Vamos passar a noite e ver os 

pontos turísticos.
– De Fort Worth?
– Vai ser uma aventura.
– Meu nariz está escorrendo e sinto como se um enxame de abelhas 

estivesse zumbindo na minha cabeça.
– Você pode acabar com isso se parar de ficar dizendo essas coisas – 

repreendeu ela.
Em resposta eu espirrei, tossi e assoei o nariz num lenço. Anna apenas 

balançou a cabeça.

dia 17

Aqui estão os pontos turísticos que encontrei em Fort Worth:
• o enorme aeroporto, tão atulhado de viajantes que parecia que a eco-

nomia texana havia entrado em colapso e a população estava fugindo;
• esteiras de bagagem em reforma e, portanto, um lugar caótico e pro-

penso a brigas. Anna tinha despachado três malas, que estavam entre as 
últimas a descerem a rampa;

• um ônibus pintado em todos os lados com letras enormes que di-
ziam PonyCar PonyCar PonyCar. PonyCar era uma nova opção de 
transporte concorrente da Uber e das empresas de aluguel de automó-
veis. Anna tinha um voucher para um fim de semana gratuito – por quê, 
eu não sei. O ônibus nos levou a um terreno cheio de pequenos carros 
também pintados com o logo da PonyCar. Não tenho ideia de onde os 
PonyCars são fabricados, mas eles claramente são projetados para pes-
soas pequenas. Precisamos nos espremer com as malas num veículo que 
só deveria comportar nós dois e um terço da nossa bagagem;

• o DFW Sun Garden Hotel, que mais parecia uma coleção de suítes 
executivas e máquinas de venda automáticas destinadas a pessoas que 
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viajam a trabalho com orçamento limitado. Já que estávamos em nosso 
pequeno quarto, eu me deitei. Anna se vestiu de modo profissional en-
quanto falava com Ricardo ao celular. Ela acenou, se despedindo de mim, 
e saiu pela porta, puxando a pasta de rodinhas que usava para trabalhar.

Confuso por causa de meu péssimo estado de saúde, não fui capaz de 
fazer a TV funcionar. O serviço a cabo tinha um menu que eu não co-
nhecia. Tudo o que consegui pôr na tela foi o canal do Sun Garden Hotel, 
que mostrava as glórias e as maravilhas de todos os hotéis Sun Garden 
no mundo. Novas filiais seriam abertas em breve em Evansville, Indiana;  
Urbana, Illinois; e Frankfurt, Alemanha. Também não compreendi o sis-
tema telefônico. Continuava ouvindo a mesma gravação do menu prin-
cipal. Eu estava com fome, então me arrastei até o “saguão” para fazer 
compras nas máquinas automáticas.

Elas ficavam numa saleta separada, com uma pequena mesa de bufê 
que continha tigelas de maçãs e dispensadores de cereais de café da ma-
nhã. Peguei um pouco de cada. Uma das máquinas vendia fatias de pizza, 
outra oferecia artigos de higiene pessoal, incluindo alguns remédios para 
gripe. Depois de quatro tentativas, minha nota de 20 dólares amassada foi 
aceita e comprei algumas cápsulas, comprimidos, xaropes de dose única e 
algo chamado Boost-Blaster!, que vinha num pequeno frasco e se gabava 
de sua megadose de antioxidantes, enzimas e todas as vantagens da acelga 
e de certo peixe.

De volta ao quarto, fiz um coquetel com dois itens de cada coisa que 
comprei, arrancando as embalagens de segurança, vencendo as tampas à 
prova de crianças e tomando todo o Boost-Blaster! de uma vez só.

dia 18

Acordei sem ter ideia de onde eu estava. Ouvi água corrente. Vi um  
feixe de luz saindo de baixo de uma porta e uma pilha de livros didáticos 
na mesa de cabeceira. A porta do banheiro se abriu num flash de vapor  
iluminado.

– Ele está vivo!
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Anna estava nua, se secando. Ela já tinha saído para correr.
– Estou?
Eu não estava melhor da gripe. Nem um pouco. A única nova sensação 

que eu tinha era a tonteira.
– Você tomou tudo isso? – perguntou ela, indicando a pequena mesa 

cheia de restos da minha automedicação.
– Ainda estou doente – falei, numa defesa fraca.
– Dizer que ainda está doente faz com que você continue doente.
– Eu me sinto tão podre que sua lógica até faz sentido.
– Você perdeu, amor. Ontem à noite, fomos jantar comida mexicana 

orgânica. Era aniversário do Ricardo. Éramos umas quarenta pessoas e 
uma piñata. Depois fomos a uma pista de corrida e dirigimos miniaturas 
de Hot Rods. Liguei para você, mandei mensagem, mas nada.

Peguei meu telefone. Entre as seis da noite e a uma e meia da manhã, 
AnnaGraphicControl tinha me ligado e mandado mensagens 33 vezes.

Ela começou a se vestir.
– É melhor você arrumar suas coisas. Temos que fazer o check-out 

e depois ir ao escritório de Ricardo para uma reunião. De lá, para o  
aeroporto.

Anna dirigiu o PonyCar até um parque industrial em algum lugar de 
Fort Worth. Fiquei sentado na recepção, me sentindo péssimo, assoando 
o nariz repetidamente, tentando me concentrar num livro sobre o astro-
nauta Walt Cunningham no meu leitor digital Kobo, mas eu estava muito 
zonzo. Tentei me entreter com o celular, um jogo chamado 101, respon-
dendo perguntas de verdadeiro ou falso e de múltipla escolha. Verdadeiro 
ou falso: o presidente Woodrow Wilson usou uma máquina de escrever 
na Casa Branca. Verdadeiro! Ele escreveu um discurso catando milho 
numa Hammond Type-o-Matic na esperança de ganhar apoio para a Pri-
meira Guerra Mundial.

Depois de muito tempo sentado, eu precisava tomar um ar, então ca-
minhei lentamente pelo parque industrial. Todos os prédios pareciam 
iguais e eu me perdi. Encontrei o caminho de volta quando, por sorte, vi 
estacionado um PonyCar que por acaso era o nosso.
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Anna estava lá, fazendo hora com seus clientes, esperando por mim.
– Onde você estava?
– Vendo as atrações – respondi.
Ela me apresentou a Ricardo e treze outros editores de livros didáticos. 

Não apertei a mão de nenhum deles. Eu estava resfriado, afinal.
Devolver o PonyCar foi tão fácil quanto nos tinha sido prometido, mas 

o ônibus de cortesia para o terminal aéreo demorou a aparecer. Para pegar 
nosso voo, Anna e eu tivemos que correr pelo aeroporto DFW como dois 
personagens cinematográficos que poderiam tanto ser amantes loucos 
de férias quanto agentes federais tentando deter um ataque terrorista. 
Nós embarcamos, mas não a tempo de conseguir assentos juntos. Anna 
se sentou na frente e eu, na parte de trás. Meus ouvidos entupidos quase 
me mataram no momento da decolagem e doeram por várias horas de-
pois do pouso.

No caminho para a minha casa, ela parou numa loja de bebidas para 
comprar uma pequena garrafa de conhaque. Ela me fez tomar uma longa 
dose, depois me pôs na cama com uma almofada e deu um beijo na mi-
nha testa.

dias 19 e 20

Eu estava doente, essa era a verdade, e repouso e líquidos eram a única so-
lução, como vinha acontecendo com os resfriados desde que o primeiro 
Neanderthal começou a fungar.

Anna, porém, tinha suas próprias ideias. Durante dois dias, ela em-
preendeu uma missão para me curar mais rápido. Ela me fez sentar nu 
numa cadeira com os pés dentro de uma banheira de água fria. Ligou 
meus membros a algo parecido com uma máquina de eletrocardiograma, 
me fez tirar qualquer metal que estava usando (ela já não estava usando 
nenhum) e então ligou um interruptor. Não senti nada.

Mas, com o tempo, a água ao redor dos meus pés ficou primeiro turva, 
depois marrom, e então começou a congelar, até que a banheira ficou 
parecendo a travessa de gelatina menos apetitosa que se podia imaginar. 
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O troço era tão espesso que tirar meus pés descalços dali era como sair da 
lama do pântano. E fedia!

– Isso é a energia ruim saindo de você – disse Anna enquanto jogava 
aquela porcaria na privada.

– Pelos meus pés? – perguntei.
– Sim. Está provado. A comida ruim que você come, os venenos e as 

gorduras do corpo. Eles saem pelo seu pé.
– Posso voltar para a cama agora?
– Só até seu banho de chuveiro de vapor.
– Eu não tenho isso.
– Mas terá.
Anna instalou uma série de cortinas de plástico no meu chuveiro 

com uma máquina de vapor portátil no alto. Sentei num banquinho 
baixo, suando, até que consegui tomar três grandes garrafas de um 
tipo de chá fraco. O processo levou algum tempo, já que o chá tinha  
gosto de água de calha e a bexiga de um homem só pode segurar certa  
quantidade disso.

Uma bicicleta ergométrica foi entregue. Anna me fez subir nela a cada 
uma hora e meia por exatamente doze minutos, até que o meu suor pro-
vasse que a temperatura do meu corpo havia se elevado.

– Isso é para acabar com o muco e tudo mais – disse ela.
Por três refeições seguidas, ela me fez comer tigelas de um guisado 

aguado com pedaços de beterraba e aipo.
Ela me obrigou a fazer sessões de uma hora de alongamento lento que 

passavam no seu iPad, mas eu tinha que me mover exatamente como o 
instrutor fazia no vídeo.

Anna conectou uma coisa elétrica do tamanho de uma barra de sabão 
que emitia um zumbido e vibrava, e colocou um pouco de remédio ca-
seiro que vinha numa caixa com letras russas. Ela me deixou deitado no 
chão e esfregou meu corpo inteiro, de ambos os lados, com o que quer 
que fosse aquilo. A máquina comunista fez sons diferentes em diferentes 
partes do meu corpo.

– Muito bem, querido – disse Anna. – Estamos quase lá!
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Sem contar a ela, tomei um pouco de xarope e engoli alguns descon-
gestionantes antes de me arrastar de volta para a cama e sumir na terra 
do sono.

dia 21

Eu me senti melhor pela manhã. Meus lençóis estavam tão úmidos por 
causa do meu suor noturno que eu poderia tê-los torcido.

Anna deixou um bilhete preso na minha cafeteira:
Deixei você dormindo a sono solto. Gosto de você assim. Você não ficará 

mais doente se acabar com a sopa na geladeira. Tome-a fria de manhã, 
quente no almoço. Pedale duas vezes antes do meio-dia e tire uma hora 
para a rotina de alongamento do link que enviei por e-mail. E tome banho 
de vapor até ter terminado três garrafas de água destilada! Dissolva esse 
sódio! A.

Eu estava sozinho na minha casa, com minhas próprias regras, en-
tão ignorei imediatamente as instruções de Anna. Tomei café com leite 
quente. Li um exemplar impresso do Times – e não a versão on-line, que 
Anna preferia, porque o papel-jornal era um pecado contra a Terra, in-
dependentemente de eu reciclá-lo depois. Banqueteei-me com um café 
da manhã nutritivo de ovos com fatias de linguiça frita, uma banana, um 
biscoito recheado de morango, suco de mamão de caixinha e uma grande 
tigela de cereais de chocolate.

Não fiz alongamento algum. Não subi na bicicleta ergométrica nem 
entrei na cabine de plástico para o banho de vapor. Não abri o link 
do e-mail dela, portanto não me alonguei nem um pouco. Em vez disso,  
passei a manhã lavando roupa – quatro levas, incluindo os lençóis.  
Coloquei meus CDs variados para tocar e cantei junto. Gostei de não 
obedecer a nenhuma das ordens de Anna. Eu vivi a melhor vida que se 
podia imaginar.

O que significava que eu havia respondido à pergunta que Anna me 
fizera duas semanas antes: não, eu não achava que era o homem certo 
para ela.
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Quando ela ligou para perguntar como eu estava, confessei ter igno-
rado suas instruções. Também disse que me sentia melhor, descansado, 
como eu mesmo, e que, apesar de achar que ela era maravilhosa e eu, um 
idiota, e blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá-blá-blá.

Antes que eu pudesse reunir o vocabulário para de fato terminar com 
ela, Anna fez isso por mim:

– Você não é o homem certo para mim, querido.
Não havia em sua voz um traço sequer de rancor, julgamento ou de-

cepção. Ela falou isso de forma direta, de um jeito que não consegui.
– Eu já sabia disso há um tempo – disse Anna, rindo. – Eu o estava 

detonando. Com o tempo, acabaria destruindo você.
– Quando você ia me libertar? – perguntei.
– Se você não tivesse recuado até sexta-feira de manhã, teríamos 

a conversa.
– Por que sexta-feira de manhã?
– Porque sexta à noite volto para Fort Worth. Ricardo vai me levar para 

andar de balão.
Um pouco do meu orgulho masculino imediatamente me fez torcer 

para que esse tal de Ricardo também não fosse o homem certo para Anna.

Ele não era. Anna nunca me disse por quê.
Só para deixar registrado, fiz meu batismo de mergulho. Anna e eu nos 

juntamos a Vin e a uma dezena de outros mergulhadores nos leitos de 
algas em mar aberto. Nós respiramos debaixo d’água, nadando através do 
que parecia ser uma floresta alta de árvores do mar. Há uma ótima foto 
minha com Anna mais tarde, no navio, abraçados, usando nossos trajes 
de mergulho com sorrisos largos em nossos rostos frios e úmidos.

Partiremos para a Antártida dentro de uma semana. Anna organizou 
uma grande farra de compras, para que tenhamos todo o equipamento ne-
cessário. Ela passou um tempo extra com MDash, certificando-se de que ele 
tivesse camadas suficientes para se aquecer. Ele nunca esteve em um lugar 
tão frio como a terra dos pinguins-de-barbicha e das focas-caranguejeiras.
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– Círculo Antártico, aí vou eu! – eu gritava, desfilando com minha parca 
verde de capuz. 

Anna riu.
Vamos voar para Lima, no Peru; depois pegamos uma conexão para 

Punta Arenas, no Chile, onde tomaremos um barco para cruzar a Améri-
ca do Sul até a antiga estação científica em Port Lockroy, nossa primeira 
parada. Os mares na passagem de Drake podem estar bastante agitados, 
pelo que dizem. Mas, com uma vela forte, um leme firme, uma verdadeira 
bússola e um relógio confiável, nosso navio viajará para o sul, com desti-
no ao Círculo Antártico e à grande aventura.

Ah, sim, ao B15K também.
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