CAPÍTULO 1
Meu pai, responsável por ser a mão de ferro em minha
criação, e bem mais apto à tarefa que minha mãe, me deu
algumas dicas muito sábias após minhas primeiras férias de
verão em East Hampton. Eu tinha 12 anos e minha mãe fez o
Jonathan, seu esteticista e cabeleireiro particular, pintar umas
mechas louras no meu cabelo castanho-escuro durante seu
atendimento domiciliar semanal. Quando peguei o voo de volta
pra casa, em Chicago, antes do início das aulas, as mechas
foram comigo. Ao me receber, após abrir a tranca de três voltas
da porta do apartamento, meu pai ficou me olhando como se
eu fosse uma alienígena. Estava desfazendo a mala no meu
quartinho cor de rosa (antes que o pintasse de marrom e
cobrisse com pôsteres antigos de Jeff Buckley, Afghan Whigs
e Liz Phair), quando ele entrou e fez um pequeno discurso.
– Aquela casa na praia, com todos os amigos frescos da
sua mãe, aquilo é outro mundo. Não estou dizendo que seja
ruim, só diferente. Mas, seja neste mundo, seja naquele, você
precisa conviver consigo mesma. Lembre-se de que você
não pode ser uma pessoa em um lugar e alguém totalmente
diferente em outro. O que é certo é certo e o que é errado é
errado, não importa onde você esteja.
Fiquei imaginando o que ele teria dito se tivesse conhecido
Jacinta Trimalchio.
***
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O que mais me lembro de Jacinta são seus olhos – aquelas
imensas órbitas verdes mostrando alegria, dor e anseio
naquele rostinho incrivelmente delicado. Também eram olhos
repletos de esperança – esperança irracional, espantosa e, às
vezes, até irritante. Esperança de que, de alguma forma, tudo
daria certo, mesmo quando estava claro que seu sonho lhe
escapava como areia por entre dedos infantis. Porém, para
entendê-la, entender o que ela esperava, o que ela teve e o
que ela quase conseguiu manter, era preciso entender onde
tudo aconteceu.
East Hampton, o playground dos abastados e dos que
trabalham para eles, é uma cidade de tradições, sejam elas
novas ou antigas – uma vez que algo é declarado “tradicional”,
nenhuma variação pode ser tolerada. Minha mãe adora
tradições. E ela ganhou uma grana convencendo mulheres de
que é a especialista das coisas do lar. Minha mãe, a rainha
dos cupcakes, passa grande parte do tempo calculando como
conquistar a televisão, o rádio, os editoriais e a internet com
suas preparações açucaradas. Ela convenceu milhões de mães
americanas de que precisavam fazer seus próprios granulados
orgânicos ou correriam o risco de passar o resto da vida
sendo ridicularizadas por espécimes fêmeas mais evoluídas.
Minha mãe começou como garçonete, servindo drinques
em Chicago, foi promovida até chegar à cozinha, iniciou seu
próprio negócio, ganhou algumas clientes celebridades e,
bam!, decolou para uma vida de espalhafato, glamour e trufas
em Nova York, deixando meu pai e eu para trás, em Chicago.
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Meu pai não deu muita importância, porque me contou no
dia em que minha mãe partiu:
– De qualquer forma, ela não é a pessoa com quem me
casei. Já nem sei quem ela é. – Como ele é um cara legal,
acrescentou: – Mas ela te ama, sabe. E é bom que você
também a ame.
Entretanto, ela nunca para de se vangloriar na tentativa
de me mostrar o quanto parece melhor do que realmente é,
então, não consigo concluir se eu a amo ou se só acho que
deveria amá-la. A cada verão ela me mantém presa em East
Hampton porque a corte diz que ela pode e porque não tenho
nenhum motivo verdadeiro para recusar, exceto pelo fato de
que realmente não gosto dela.
Pois bem, tradições.
Em East Hampton, as casas sempre têm de ser revestidas
de telhas ou madeira de cedro, o qual talvez seja o material
mais insosso existente para o homem moderno. Os carros
devem ter vidro fumê para encobrir as celebridades ou (mais
provavelmente) aspirantes a tal que estão ali dentro. Roupas
de banho devem ser cobertas – de preferência por itens de
alta-costura – nas ruas da vila. Crianças devem ser vistas,
não ouvidas. E você nunca, jamais deve falar de dinheiro.
Quando voltei dos Hamptons, depois do verão em que
conheci Jacinta Trimalchio, Chicago pareceu o melhor lugar
do mundo. Vendo as luzes da pista tremularem diante de mim
enquanto o avião pousava em O’Hare, senti o corpo todo
relaxar. Meus ombros despencaram. E comecei a chorar.
Era um choro convulsivo, do tipo que minha mãe jamais teria

aprovado, do tipo que acho que Jacinta Trimalchio nunca
se permitiria, principalmente quando deveria. Embora já
estivéssemos bem perto de aterrissar, uma comissária se
aproximou e me deu um monte de lenços de papel.
– Tome – ofereceu ela, se apoiando no encosto da minha
poltrona no corredor. – Vai ficar tudo bem. Já está quase
acabando. – Ela me deu um tapinha no ombro e voltou para a
cozinha de bordo. Ela estava certa. E também estava errada.
Não sei se algum dia vai acabar. Pelo menos pra mim.
O fato de que meu verão tinha sido atropelado por
falsos e mentirosos não foi nenhuma surpresa. É assim
que o pessoal elegante se mantém elegante: em geral não
através de mentiras descaradas, mas pela omissão seletiva,
revelação parcial, ou o que talvez chamem nos exames de
ingresso a universidades de “subterfúgio delicado”. A região
dos Hamptons está cheia de gente que passa os dias fingindo
e as noites sonhando que sua farsa é real. Porém, a maior
farsante mentirosa de todas, Jacinta Trimalchio, também era
a melhor pessoa.
Ela se destaca sozinha, em meio a todo mundo da minha
vida, como a única que realmente acreditou que o poder do
amor supera tudo – tudo. O fato de que, no fim das contas,
ela estava errada não diminui, de forma nenhuma, quanto
a respeito. Ela pode ter fama de muitas coisas – delirante,
obcecada, ardilosa –, mas não pode negar que Jacinta era
uma pessoa empolgada. Ela fazia tudo com grandiosidade,
inclusive se apaixonar – ou seja lá o que sentiu por Delilah
Fairweather. Talvez tenha sido uma obsessão. Ou talvez
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Aquele verão começou diferente de todos os outros em
East Hampton. Costumo pegar um voo econômico de Chicago,
em meados de junho (meu pai que paga, porque não quer que
eu banque a rica, voando por aí na primeira classe abastada
de minha mãe), e minha mãe manda uma SUV imensa de vidro
fumê me buscar no aeroporto JFK (porque, você sabe, uma
garota de um 1,50 metro de altura, com duas malinhas, precisa
mesmo de um veículo utilitário gigantesco, com um motorista
uniformizado e atencioso, pra chegar até a Ponta Leste de
Long Island). Então, viajo com o motorista por duas horas, até
a casa luxuosa que minha mãe comprou quando eu tinha 11
anos, menos de um ano depois de se divorciar de meu pai e se

mudar para Nova York, onde abriu sua própria confeitaria de
cupcakes, e começar a gravar seu programa de TV, Cozinhe
como Anny Rye! (Coloque a exclamação no final. Faz parte da
marca registrada. Eles podem processá-lo, ou algo assim, se
você não colocar.)
Cheguei ao local habitual no JFK e lá estava o motorista,
segurando uma placa enorme e constrangedora em que se lia
NAOMI RYE. Por mais que minha mãe adore ser o centro das
atenções, eu não suporto. Até meu pai, o cara mais discreto
que existe, se comporta melhor que eu diante de uma multidão
– ele dá aula de Educação Física e é treinador de basquete no
colégio onde curso o Ensino Médio, portanto está sempre em
meio a muita gente. E é muito bom nisso. No entanto, o que
ele ganha no ano é o equivalente ao que minha mãe ganha em
duas semanas. Não estou brincando, fiz mesmo as contas. Eu
não deveria saber o que eles ganham, mas minha mãe está
sempre cercada de advogados e assistentes, falando de fatos
e números; ano passado, publicaram no Tribune uma lista com
os salários de todos os treinadores de basquete de escolas
públicas de Ensino Médio de Chicago. O do meu pai estava
perto do fim da lista, embora seu quadro de vitórias/derrotas
fosse quase o melhor da cidade. Uma porção de pais se reuniu
e disse que ele deveria receber um aumento, mas a diretoria
não atendeu ao pedido. Algumas pessoas provavelmente
acham que ele ganha muito dinheiro da minha mãe, mas a
verdade é que ele se recusa a aceitar qualquer coisa dela. Em
vez disso, a pensão alimentícia vai para uma poupança que
não posso mexer até completar 35 anos ou se eu me casar,
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apenas uma esperança inocente, pura e verdadeira, de que
ela poderia recuperar a vida que lhe havia sido roubada.
Você talvez possa achar que ela arruinou a própria vida,
que mereceu tudo o que lhe aconteceu, mas, nesse ponto,
estou disposta a brigar com você – até fisicamente, se
necessário. Eu deveria ter lutado mais por Jacinta quando
tive a chance. Mas não o fiz, e por isso voltei para casa, para
Chicago, como uma garota de nariz machucado que, às sete
da manhã, rasteja de forma repugnante, mas grata à sua cama
depois de uma noitada de pó e birita, limpando o ranho do
rosto e a bile dos lábios dormentes. Se acha que sou jovem
demais pra saber o que é isso, é porque nunca passou um
verão numa propriedade dos Hamptons.

CAPÍTULO 2

a menos que o administrador do fundo concorde que eu use
o dinheiro para custear a faculdade – ideia que acho que
meu pai detesta ainda mais. Sempre que sou malcriada, ele
retruca: “Não estou criando uma garota mimada com dinheiro
no banco!”. Isso meio que magoa, mas eu sempre perdoo.
Ele só diz isso quando está muito zangado. De qualquer jeito,
ele sabe que vou usar o dinheiro pra faculdade.
Dei um “oi” ao motorista e o segui até onde estava
o carro, que, como de costume, mais parece um tanque
blindado, como sempre. Ele pegou minhas malas como se
fossem amendoins, colocou no porta-malas e segurou a porta
aberta pra mim; logo seguimos caminho. Só que, dessa vez,
em vez de irmos direto a Long Island, seguimos em direção
a Manhattan.
– É… – falei. – É…
Não sou boa de falar em público, mesmo quando o
“público” consiste de uma única pessoa e estranha. Minha
mãe faz isso com as mãos amarradas nas costas, vendada e
faria até amordaçada; eu não.
– É… – tentei de novo. – Não é… quer dizer… em geral,
nós vamos por outro caminho. Para East Hampton. Quando
vamos de carro. Quer dizer, não eu e você, porque essa é
a primeira vez que eu te encontro. Er..., sabe, eu e quem
estiver dirigindo. Que costuma ser alguém que não conheço.
– Então, calo a boca porque fui acometida pelo que minha
amiga Skags chama de “Tagarelação Nervosa”. Skags e eu
somos melhores amigas desde o jardim de infância. Ela é
uma daquelas lésbicas com pinta de garoto (diz que manda

ver na pinta “másculis”, mas isso me irrita), e de 10 anos.
Skags é hilária. Meu pai tinha certo receio de que eu também
virasse gay, acho – ele nunca disse isso, mas dá pra notar.
Mas ficou tranquilo quando me pegou aos prantos, no meu
quarto, por causa de um garoto que não queria ficar comigo.
Meu pai até passou a pegar mais leve com a Skags quando
ela gritou com ele, da arquibancada, pra fazer uma jogada
ofensiva cujo nome eu não lembro. Sou filha de um treinador,
mas não consigo dizer droga nenhuma sobre o jogo. Será
que tem algo a ver com dribles? Não sei.
O motorista declarou:
– Ah, senhorita, não vamos para os Hamptons. Vamos até
o heliporto, no centro de Manhattan.
– Por que vamos pra lá? – perguntei, alarmada.
Antes que ele pudesse responder, meu celular tocou.
Olhei o número na tela.
– Mãe? – esbravejei ao telefone. – Por que eu estou indo
pro heliporto no centro de Manhattan?
– Oi, querida! – grasnou, com uma voz falsa de felicidade
que só usa quando quer impressionar alguém. As vogais se
abrandam, a pronúncia fica mais espaçada e ela parece estar
simulando um sotaque inglês elegante. Você morreria de rir
se ouvisse Skags imitando-a. É hilário.
– Não é uma surpresa maravilhosa, querida? – continuou
ela, soltando um riso falso. – E eu não tive absolutamente
nada a ver com isso! Você se lembra do senador e da senhora
Fairweather? Estou aqui com a Merilee, sentada no Baxley’s.
Eles têm um helicóptero próprio. Bem, por acaso Delilah vai
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pegá-lo para ir da cidade a East Hampton hoje, e Merilee foi
gentil em sugerir que você viesse com ela! Não é generoso
da parte dela, querida?
Certo, algumas coisas: minha mãe teve total participação
no fato de me oferecerem a chance de pegar uma carona com
a filha quase modelo de um senador republicano (ridiculamente
linda, mas, tenho de admitir, incrivelmente legal). Há anos
minha mãe vem cercando a Merilee Fairweather, tentando
engrenar algo que possa de fato chamar de amizade, e
pareceu enfim ter conseguido. A oferta do helicóptero em si
não era prova de que a senhora Fairweather havia sucumbido
ao cerco implacável da minha mãe, mas o “estou aqui com a
Merilee, sentada no Baxley’s”, sim.
O Restaurante e Clube Oceânico de Golfe Baxley’s é
incrivelmente charmoso, uma construção em estilo vitoriano,
situada na extensão de uma praia particular de East Hampton,
com um campo de golfe só para sócios e um suntuoso clube
anexo. É meio que uma instituição de East Hampton, e eu
sabia que o fato de minha mãe ter conseguido um lugar na
mesa reservada dos Fairweather era um sonho realizado.
– Ei, mãe – opinei, meio indiferente, porque senti que
deveria reconhecer sua vitória –, legal que você está almoçando
com a senhora Fairweather.
– Eu sei – sussurrou. – Ela acabou de levantar pra ir ao
banheiro. Estou simplesmente… encantada nem é palavra,
Naomi. Entre isso e a preparação para a oferta pública de
ações…
Seria de se esperar que uma milionária que venceu por

mérito próprio, como apresentadora de programa de TV, autora
de livros de culinária, dona de uma confeitaria de cupcakes e
prestes a lançar sua própria linha de acessórios de cozinha
e produtos alimentares, além de uma revista, não precisaria
da aprovação de uma socialite anoréxica, mas você não
conhece a minha mãe. Ser aceita por Merilee Fairweather era
muito mais importante pra ela do que a primeira oferta pública
de ações da Cozinhe como Anne Rye! Inc, evento que se
aproxima e que ela vem divulgando em todos os canais a cabo
nos últimos dias.
A Skags, que adora noticiários esportivos e financeiros,
como se fosse um cara velho e rico em vez de uma adolescente
de classe média com penteado moicano lésbico, tentou me
explicar o que é IPO – oferta pública inicial (do inglês initial
public offering) – quando a minha mãe me mandou um torpedo
a respeito, mas não me interessei o bastante pra ouvir com
atenção. Em resumo, uma oferta pública inicial significa que
você acha que sua empresa é tão fodona que está disposto a
vender pedacinhos dela para o público em geral e, se o preço
das ações subir, todos enriquecem e ficam felizes.
– E – contou minha mãe – o senador aparentemente está
pensando em comprar algumas ações quando lançarmos a
oferta pública no fim do verão! – Ela bem que tentou manter
o sussurro, mas sua voz meio que esganiçou num gritinho de
alegria.
– Então, imagino que não vou conseguir me livrar desse
negócio do helicóptero, não é? – reclamei, mas não de um jeito
maldoso. A essa altura, já estava meio que conformada.
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– Querida – censurou minha mãe, parecendo surpresa. –
Por que você não iria gostar? – Ouvi um movimento ao fundo
e minha mãe dizendo a Merilee Fairweather: – A Naomi está
animadíssima! Vai ser a primeira viagem de helicóptero dela.
E você sabe que ela adora a Delilah.
Isso não era bem verdade. Eu adoro a Skags. Não sei
que palavra usar pra descrever o que sinto em relação
à Delilah. Admiração? Reverência? Nós decididamente
somos de tribos diferentes que falam línguas diferentes e
têm costumes diferentes, e não consigo imaginar que um
dia poderemos ser próximas como Skags e eu. Do que a
gente falaria? Ela poderia me contar sobre a Fashion Week,
e eu poderia, tipo, explicar como tirei nota 10 em História
Americana II, depois de fazer com Skags uma versão em
quadrinhos do primeiro capítulo de A people’s history of the
United States [História dos Estados Unidos pelo povo], de
Howard Zinn (a Skags fez os desenhos e eu os pintei, e nós
duas trabalhamos no texto).
Ao fundo, ouvi a senhora Fairweather dizer:
– Ah, que bom, a Delilah acha Naomi simplesmente
adorável.
Embora eu soubesse que ela estava falando isso da boca
pra fora, fiquei um pouco vermelha. Sendo ou não de tribos
diferentes, a Delilah Fairweather era o tipo de pessoa que
você quer que te ache “simplesmente adorável” – não que eu
admita isso aos amigos da minha cidade, onde chamamos as
garotas bonitas e populares de bestas. A Skags jurava que

uma das bestas, a Jenny Carpenter, estava completamente
apaixonada por ela, mas eu tinha certeza de que era delírio.
– Mãe, tenho um pouquinho... – pontuei –, tenho um
pouquinho de pânico de helicóptero. – Não acrescentei “assim
como você, e eu gostaria de estar em casa com a Skags,
tomando milk-shake de chocolate com menta e debochando
das bestas e daqueles óculos de sol gigantescos que as
fazem parecer moscas enormes”, porque acho que ela não
entenderia uma palavra.
Ela soltou outra risada:
– Ah, querida. Os Fairweather voam no mesmo helicóptero
que o presidente! Um Sikorsky… Como é mesmo o nome,
Merilee? – Ela começou a tagarelar números de modelos e
outras coisas que ignorei. Estava na cara que eu ia perder
minha virgindade de helicóptero, querendo ou não. – Naomi,
eu preciso mesmo desligar. A Merilee me lembrou da política
rigorosa do clube, que proíbe celulares, e as pessoas estão
começando a notar. Vejo você em breve.
Desliguei o celular e fiquei olhando pela janela durante
o trajeto até o heliporto. Ainda estava descendo do veículo
imenso, enquanto o motorista tirava minhas malas, quando
ouvi uma voz meiga inconfundível (o tipo de tom agudo,
mas sussurrado e feminino, que a Skags chama de Voz de
Marilyn), chamar:
– Naooooomi Ryyye!
Olhei acima e lá estava Delilah Fairweather, caminhando
devagar pela pista em direção a onde eu estava. Ela parecia
flutuar, como Glinda, a Bruxa Boa, em suas aparições em O
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mágico de Oz. Se for assim, acho que isso me transforma em
Dorothy, mas costumo me sentir mais como um dos munchkins
quando estou perto de Delilah Fairweather. Para começar, a
Delilah tem 1,75 metro de altura. Ela também é deslumbrante,
tem uma pele bronzeada perfeita e olhos azuis imensos e uma
daquelas boquinhas de cupido e, quando sorri, seus dentes
reluzem um branco tão intenso que poderia cegar quem a
admira. Sério, ela deveria distribuir aqueles óculos gigantes
de que as bestas gostam para proteger as pessoas do seu
sorriso. E, é claro, ela tem cabelo louro e comprido. Óbvio. E,
de alguma forma – não estou dizendo que sejam falsos –, ela
ganhou um par de peitões naquele corpinho esguio. Delilah
é como uma boneca Barbie sexy que tem vida, que anda e
fala, isto é, se a Barbie gostasse de esquiar em Aspen, fazer
compras em Paris e fumar montanhas de maconha.
– Naoooooomi Rye – exclamou ela outra vez, com seu jeito
de garotinha ofegante, prolongando as sílabas, como se fosse
uma novidade para sua língua. Ela se aproximou de mim com
delicadeza, com aquelas pernas incrivelmente compridas, e se
inclinou pra me dar o abraço mais cheiroso do mundo, que
me deu arrepios na espinha, como se Delilah fosse de fato
elétrica. Delilah sempre teve um cheiro misturado de pipoca
de cinema, algodão-doce e caramelo, e outras comidas que
ela nunca deixa passar por seus lábios fartos. Eu a conheço
desde que éramos pequenas e nunca a vi comer mais que
uma minúscula porção de nada. Ainda assim, sempre achei
impossível detestá-la. Ela sempre me tratou bem e tem um
jeito de olhar os olhos que faz com que você se sinta a única

pessoa importante da vida dela. Sempre pareceu ter um pé
nesse mundo e outro em algum outro, um reino rarefeito,
onde duendes mágicos giram dentro de bolhas de sabão que
flutuam na superfície de um mar encantado.
Ela ergueu um punhado do meu cabelo e cochichou em
meu ouvido:
– Seu cabelo está deslumbrante neste verão.
Seu olhar cruzou com o meu e ela balançou a cabeça de
um lado para o outro, encantada. O elogio me deu uma breve
sensação de ter ganhado na loteria.
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