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– Pois é, meu aniversário é sempre um “pé no saco” – eu disse à
minha gata Nala. (Tá, na verdade eu sou mais a humana dela do que
ela é minha gata. Sabe como são os gatos: eles não têm donos, eles têm
empregados. Um fato que a maioria tenta ignorar.)
Enfim, continuei falando com a gata como se ela estivesse ligada
em cada palavra que eu dizia. O que neeeem era o caso. – São dezessete
anos de aniversários “pé no saco”, em todo 24 de dezembro. Já estou
até acostumada. Nada demais. – Eu sabia que estava dizendo aquelas
palavras só para convencer a mim mesma. Nala soltou um miauff com
aquela sua voz de gata velha resmungona e foi lamber suas partes íntimas, deixando claro que aquele assunto a entediava.
– Já sei o que vou fazer – eu continuei enquanto terminava de
passar um pouquinho de delineador nos olhos. (E estou falando de
um pouquinho, nada de ficar com cara de guaxinim, pois com certeza
não fica bem para mim. Na verdade, para ninguém.) – Vou receber um
monte de presentes bem-intencionados, que não são bem presentes de
aniversário – são coisas com temas natalinos, porque as pessoas sempre
tentam misturar meu aniversário com o Natal, e isso nunca dá certo.
– Mas vou sorrir e fingir que estou adorando meus presentes bobos de
natalversário, já que as pessoas não conseguem entender que não se
deve misturar Natal com aniversário. Ao menos não se elas quiserem
agradar.
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Nala espirrou.
– É exatamente assim que me sinto em relação a isso. Mas sejamos
legais, porque quando eu digo alguma coisa, fica tudo pior. Eu acabo
ganhando os benditos presentes, as pessoas ficam chateadas e dá tudo
errado. – Nala não pareceu convencida, então concentrei minha atenção em minha reflexão. Por um segundo pensei que tivesse exagerado
no delineador, mas olhei mais de perto e percebi que o que estava deixando meus olhos tão enormes e escuros não tinha nada a ver com algo
tão comum quanto um delineador. Apesar de eu já ter sido Marcada há
dois meses, a tatuagem de lua crescente cor de safira entre meus olhos
e as elaboradas filigranas de passamanaria, tatuadas ao redor do meu
rosto, ainda tinham a capacidade de me surpreender. Passei a ponta do
dedo sobre uma das espirais azuis. Depois, quase sem pensar, baixei a
gola (que já era grande) do meu suéter para expor o ombro esquerdo.
Joguei meus longos cabelos para trás com um movimento rápido de
cabeça e exibi os desenhos tatuados que começavam na base do pescoço e se espalhavam por todo o meu ombro, descendo pela coluna até
chegar ao fim das costas. Como sempre, a visão das minhas tatuagens
me causou um arrepio elétrico, que misturava deslumbre e medo.
– Você é diferente de todo mundo – murmurei para meu reflexo
e limpei a garganta. Continuei a falar com uma voz excessivamente
pomposa – e não há problema nenhum em ser assim. – A quem eu queria enganar, pensei. – Então tá. – Olhei para a parte de cima de minha
cabeça e fiquei, em parte, surpresa por não estar visível. Tipo, eu com
certeza sentia a nuvem negra gigantesca que vinha me acompanhando
há um mês. – Caraca, fico até surpresa por não estar chovendo aqui
dentro. Não seria uma maravilha para meu cabelo? – eu disse com
sarcasmo para meu reflexo. Então suspirei e peguei o envelope que
estava na minha mesa. Sobre o endereço do remetente lia-se FAMÍLIA
HEFFER, impresso em dourado reluzente. – E por falar em coisas
deprimentes... – eu murmurei.
Nala espirrou de novo.
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– Você tem razão. Melhor acabar logo com isto. – Abri o envelope com relutância e retirei o cartão. – Ah, que inferno. É pior do
que eu esperava. – Havia uma enorme cruz de madeira na parte da
frente do cartão. Havia um papel enrolado à moda antiga no meio
da cruz (com um prego sangrento preso a ela). Estava escrito FELIZ
NATAL em letras vermelhas (representando o sangue, naturalmente).
Logo abaixo vinha escrito com a letra de minha mãe: Espero que você
esteja se lembrando de sua família neste momento abençoado do ano.
Feliz aniversário, com amor, da mamãe e do papai.
– É a cara dela – eu disse a Nala e senti uma pontada no estômago. – E ele não é meu pai. – Rasguei o cartão, joguei no cesto de lixo
e fiquei olhando para os pedaços rasgados. – Quando meus pais não me
ignoram, eles me insultam. Prefiro ser ignorada.
Dei um pulo ao ouvir a batida na porta.
– Zoey, está todo mundo querendo saber onde você está. – Foi
fácil reconhecer a voz de Damien do outro lado da porta.
– Espere aí, estou quase pronta – eu gritei, procurando pensar
em outra coisa, e então dei uma última olhada para meu reflexo no
espelho. Concluí, sentindo um traço totalmente defensivo, que poderia
deixar meu ombro exposto. – Minhas Marcas são diferentes de todas
as outras. Bem que eu posso dar motivo para as pessoas ficarem me
olhando, com cara de bobas, enquanto falam – eu murmurei.
Então soltei um suspiro. Não costumo ser tão irritadiça. Mas com
meu aniversário “pé no saco”, meus pais “pé no saco”...
Não. Eu não podia continuar mentindo para mim mesma.
– Queria que Stevie Rae estivesse aqui – eu sussurrei.
E era isso que estava me afastando dos meus amigos (inclusive
dos meus namorados – dos dois) durante o último mês, e, ao mesmo
tempo, o que estava me tornando uma nuvem de chuva enorme, pesada
e desagradável. Eu sentia falta da minha melhor amiga e colega de
quarto, que todos viram morrer no mês passado, mas que eu sabia que
havia se transformado em uma criatura noturna morta-viva. Por mais
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melodramático e trash que isso pode parecer. A verdade era que agora,
quando Stevie Rae deveria estar para lá e para cá envolvida com os detalhes desta minha droga de aniversário, ela estava na verdade escondida
em algum túnel velho nos subterrâneos de Tulsa, conspirando com outras
criaturas mortas-vivas nojentas, maldosas e fedorentas como o diabo.
– Ahn, Z? Está tudo bem aí dentro? – Damien chamou de novo,
interrompendo meu blábláblá mental. Peguei Nala, que não parava de
resmungar, dei as costas ao tenebroso cartão de natalversário e corri
para abrir a porta, quase trombando com Damien, que estava com cara
de superpreocupado.
– Desculpe... desculpe... – eu murmurei. Ele seguiu ao meu lado,
me olhando de canto de olho de vez em quando.
– Nunca ouvi falar sobre uma pessoa que ficasse tão desanimada
com o próprio aniversário quanto você – Damien disse.
Nala estava se contorcendo em meu colo e eu a soltei no chão,
dando de ombros, tentando forçar um sorriso indiferente. – Estou só
praticando para quando eu for uma velha decrépita, tipo com uns trinta
anos, e precisar mentir a idade.
Damien parou para olhar para mim. – Ah, táááááá. – Ele falou,
esticando a palavra. – Todos nós sabemos que vampiros de trinta anos
mal aparentam ter vinte e são sempre lindos. Na verdade, vampiros de
cento e trinta anos ainda parecem ter vinte e poucos anos e continuam
lindos. Esse seu papo de idade é pura besteira. O que está realmente
acontecendo com você?
Enquanto eu hesitava, tentando imaginar o que eu deveria dizer
a Damien e o que não deveria, ele levantou uma das sobrancelhas cuidadosamente delineadas e disse, com sua melhor voz de professor de
escola:
– Você sabe como somos sensíveis às emoções, então é melhor
desistir e me dizer a verdade.
Eu soltei outro suspiro. – Vocês gays são assustadoramente
intuitivos.
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– Somos assim: homos – os poucos, os orgulhosos, os hipersen
síveis.
– Homo não é um termo depreciativo?
– Não se for usado por um homo. Mas você está tentando me
enrolar, não está funcionando. – Ele chegou a pôr a mão na cintura e
bater o pé.
Eu sorri para ele, mas sabia que a expressão não combinava com
meus olhos. Com uma intensidade que me surpreendeu, eu de repente
senti uma vontade desesperada de dizer a verdade a Damien.
– Estou com saudade de Stevie Rae – eu desabafei antes que
pudesse segurar a língua.
Ele não hesitou. – Eu sei. – Ele ficou com os olhos imediatamente
molhados.
E foi isto. Parecia que um dique havia se rompido dentro de mim,
e as palavras saíram desembestadas. – Ela tinha de estar aqui! Ela estaria correndo que nem uma louca para fazer a decoração de aniversário
e provavelmente fazendo um bolo sozinha.
– Um bolo terrível – Damien disse fungando um pouquinho.
– É, mas seria uma das receitas favoritas da mamãe – eu disse,
imitando o carregado sotaque de Oklahoma de Stevie Rae, o que me
fez sorrir entre as lágrimas. Pensei em como era esquisito compartilhar
com Damien minha insatisfação e poder justificá-la, e então meu sorriso alcançou meus olhos.
– E as gêmeas e eu ficaríamos irritados por ela insistir que todos
nós usássemos aqueles chapeuzinhos pontudos de aniversário, com
aqueles prendedores de elástico que pinicam sob o queixo. – Ele teve
um arrepio de horror nem tão fingido assim. – Deus do céu, aquilo é
tão pouco atraente.
Eu ri e senti um pouco da tensão em meu peito começando a se
dissolver. – Tem algo em Stevie Rae que me faz sentir bem. – Eu não
percebi que estava usando o tempo presente, até que Damien parou
de sorrir.
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– É, ela era demais – ele disse com ênfase extra no era enquanto
olhava para mim como se estivesse preocupado com minha sanidade
mental. Se ao menos ele soubesse da verdade. Se eu pudesse contar.
Mas não podia. Se eu fizesse isso, Stevie Rae ou eu, ou ambas,
acabaríamos mortas. E, desta vez, para valer.
Então, ao invés de falar, agarrei o braço de meu amigo, evidentemente preocupado, e o fiz descer a escada comigo em direção à sala
de estar do dormitório das garotas, onde meus amigos me esperavam
(com seus presentes “pé no saco”).
– Vamos. Estou sentindo necessidade de abrir presentes – eu
menti, cheia de entusiasmo.
– Aimeudeus! Mal posso esperar para você abrir o meu! – Damien
disse efusivamente. – Levei uma eternidade para comprar!
Eu sorri e balancei a cabeça apropriadamente enquanto Damien
continuava a falar sem parar sobre sua busca pelo presente perfeito.
Ele não costumava ser tão gay assim normalmente. Não que o fabuloso
Damien Maslin não fosse gay de verdade. Ele é totalmente gay. Mas
também é um gatinho alto, de cabelos castanhos e olhos grandes que
tinha potencial para ser ótimo namorado (e era – para outros garotos).
Ele não era nenhum gayzinho serelepe, mas quando começava a falar
de compras, suas tendências afeminadas afloravam. Não que eu não
gostasse disto nele. Acho que ele fica lindo ao tagarelar sobre a importância de comprar sapatos bons, e naquele momento seu blábláblá me
acalmou. Estava me dando forças para encarar os presentes idiotas que
(lamentavelmente) me aguardavam.
Pena que aquilo não me ajudava a encarar o que realmente estava
me incomodando.
Ainda falando sobre sua busca ao presente, Damien me conduziu
ao salão principal do dormitório. Acenei para os montes de garotas
agrupadas ao redor das tevês de tela plana, enquanto nos dirigíamos à
salinha ao lado, que servia de biblioteca e sala de informática. Damien
abriu a porta e meus amigos irromperam em um coro totalmente
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desafinado o “parabéns a você”. Ouvi Nala resmungar e, pelo canto
do olho, eu a vi saindo pela porta, em direção à entrada. Covarde, eu
pensei, apesar de estar com vontade de fugir com ela.
Quando a canção acabou (graças a Deus), minha gangue veio
toda para cima de mim.
– Parabéns! – as gêmeas disseram juntas. Tá, elas não são gêmeas
genéticas. Erin Bates é uma garota muito branca de Tulsa e Shaunee
Cole é uma linda mulata descendente de jamaicanos que cresceu em
Connecticut, mas as duas são tão bizarramente parecidas que a cor
da pele e a região de onde vieram não faziam a menor diferença. São
gêmeas espirituais, o que é bem mais forte que a mera biologia.
– Feliz aniversário, Z. – disse uma voz profunda e muito,
muito sexy que eu conhecia tão bem. Saí do abraço de sanduíche
das gêmeas e fui para os braços do meu namorado, Erik. Bem, tecnicamente, Erik era um dos meus dois namorados. O outro era Heath,
um adolescente humano que eu namorei antes de ser Marcada, e
com o qual eu não devia ter mais nada, se não fosse pelo fato de eu
ter sugado seu sangue, meio que acidentalmente, e com isso ter provocado uma nova ligação entre nós, estávamos Carimbados; então,
ele era meu outro namorado à revelia. É, é confuso. Sim, Erik fica
louco com isto. Sim, eu suponho que ele vai me dar o fora qualquer
dia desses por causa disso.
– Obrigada – eu murmurei, levantando os olhos para ele e me
deixando aprisionar por aqueles olhos incríveis. Erik é alto e sensual,
com cabelos escuros de Super-Homem e olhos incrivelmente azuis.
Eu relaxei em seus braços, um gesto que não me permiti nos últimos
meses, e temporariamente me aqueci no seu cheiro bom e na sensação
de segurança que me vinha quando estava perto dele. Ele me olhou nos
olhos e, como nos filmes, por um segundo todo mundo desapareceu e
só havíamos nós dois ali. Ao perceber que eu não saía de seus braços,
sorriu lentamente esboçando uma leve surpresa, o que provocou uma
dorzinha em meu coração. Eu estava pegando pesado com ele e não
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sabia direito por quê. Por impulso, fiquei na ponta dos pés e o beijei,
para grande alegria dos meus amigos.
– Ei, Erik, que tal compartilhar um pouco dessa doçura de aniversário? – Shaunee balançou as sobrancelhas para meu sorridente
namorado.
– Sim, coisinha linda – Erin disse, e balançou as sobrancelhas
como Shaunee à moda das gêmeas. – Que tal um beijinho de aniversário aqui também?
Revirei meus olhos para as gêmeas e disse – O aniversário não é
dele. Só se beija o aniversariante.
– Droga – Shaunee disse. – Adoro você, Z., mas não quero beijá-la.
– Beijar garotas? Qual é?! – Erin disse, então sorriu para Damien
(que olhava para Erik com adoração). – Deixo para Damien este negócio de beijar o mesmo sexo.
– Ahn? – Damien disse, claramente dando mais atenção à beleza
de Erik do que para as gêmeas.
– Outra vez, nós dissemos que... – Shaunee começou.
– ... ele não joga no seu time! – Erin terminou.
Erik deu uma boa risada e um soquinho bem masculino no braço
de Damien, dizendo – Ei, se eu resolver mudar de time, você será o
primeiro a saber. – (Outra razão pela qual eu o adoro. Ele é megapopular e gente boa. Aceita as pessoas como elas são, sem ficar bancando
o gostoso esnobe.)
– Ahn, espero que eu seja a primeira a saber se você resolver
mudar de time – eu disse.
Erik riu e me abraçou, murmurando em minha orelha – Você
jamais vai precisar se preocupar com isso.
Enquanto eu estava pensando seriamente em roubar outro beijo
de Erik, um minirredemoinho adentrou o recinto na forma de Jack
Twist, namorado de Damien.
– Oba! Ela ainda não abriu os presentes. Feliz aniversário, Zoey!
– Jack nos abraçou (sim, a Damien e a mim) e foi um abraço forte.
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– Eu disse que você tinha de se apressar – Damien disse quando
saímos dos braços uns dos outros.
– Eu sei, mas eu tinha de ter certeza que tudo estava embrulhado
direitinho – Jack disse, com um floreado que só poderia vir de um garoto
gay. Retirou de sua bolsa masculina, em seu braço, uma caixa embrulhada em papel de presente vermelho com um laço verde brilhante tão
grande que quase engolia o embrulho. – Eu mesmo fiz o laço.
– Jack é muito bom com embrulhos para presente – Erik disse. –
Ele só não é bom para limpar a bagunça que faz.
– Desculpe – Jack disse docilmente. – Juro que vou limpar tudo
depois da festa.
Erik e Jack eram colegas de quarto, o que provava como Erik era
legal. Ele é um quinto-formando (em linguagem normal, ele era do
terceiro ano do ensino médio) e sem dúvida o cara mais legal da escola.
Jack é um terceiro-formando (um calouro), um novato, lindinho, mas
meio nerd, e totalmente gay. Erik podia ter criado o maior caso por
dividir o quarto com um gay e podia ter se negado a isto, transformando a vida de Jack na Morada da Noite em um verdadeiro inferno.
Mas ao invés disso, ele parecia totalmente tranquilo e o tratava como
um irmãozinho, o mesmo tratamento que ele dispensava a Damien,
que estava oficialmente ficando com Jack há cinco semanas. (Todos
nós sabíamos, porque Damien é ridiculamente romântico e comemora
aniversários até de meia semana de relacionamento. Sim, para todos
nós aquilo era uma piada. Mas de boa...)
– Hello! Falando em presentes! – Shaunee disse.
– Sim, traga esta caixa com o laço gigante para a mesa de presentes e deixe Zoey abrir – Erin disse.
Ouvi Jack murmurar para Damien – Laço gigante? – e flagrei o
olhar de Damien pedindo socorro enquanto dizia a Jack – Não, está
perfeito!
– Tudo bem, vou abrir primeiro este. – Peguei o pacote das mãos
dele, fui até a mesa e comecei a tirar cuidadosamente o laço verde
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gigantesco e brilhante do papel de presente vermelho. – Acho que vou
guardar este laço tão legal – disse ao terminar de retirá-lo.
Damien piscou para mim em agradecimento. Ouvi Erik e Shaunee
abafando o riso e dei um chute em um deles, fazendo-os se calarem.
Pus o laço de lado, abri a caixa e tirei...
Ah, minha nossa.
– Um globo de neve – eu disse, tentando soar feliz. – Com um
boneco de neve dentro. – Tá, mas um globo de neve com um boneco
de neve dentro não é presente de aniversário. É decoração natalina. E
das mais cafonas.
– É! É! E ouça só o que toca! – Jack disse, praticamente pulando
de excitação ao tomar o globo das minhas mãos, mover um botão na
base para o boneco de neve começar a girar e a tocar uma musiquinha
dolorosamente desafinada.
– Obrigada, Jack. É muito lindo – eu menti.
– Que bom que você gostou – Jack disse. – É meio que um tema
para o seu aniversário.
Então ele olhou para Erik e Damien. Os três se entreolharam e
sorriram como garotinhos peraltas.
Eu plantei um sorriso no rosto. – Bom, acho que devo abrir o
próximo presente.
− O meu é o próximo! – Damien me deu uma caixa comprida e
leve.
Com um sorriso firme no rosto, comecei a abrir a caixa, apesar de
desejar profundamente que eu pudesse me transformar em uma gata,
resmungar e sair correndo daquela sala também.
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