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A senhorita Terwilliger não teve uma chance de responder às minhas 

divagações geológicas porque alguém bateu na porta. Eu deslizei as pedras 

para dentro do meu bolso e tentei parecer estudiosa conforme ela pediu que 

entrassem. Eu percebi que Zoe havia me seguido, mas surpreendentemente, 

Angeline entrou. 

“Você sabia”, ela disse, “que é muito mais difícil colocar órgãos de volta 

no corpo do que tirá-los para fora?” 

Eu fechei meus olhos e silenciosamente contei até cinco antes de abrí-

los novamente. “Por favor me diga que você não esviscerou alguém.” 

Ela sacudiu a cabeça. “Não, não. Eu deixei minha lição de biologia na 

sala da senhorita Wentworth, mas quando eu voltei para pegá-lo, ela já havia 

saído e trancado a porta. Mas é para amanhã, e eu já estou com problemas 

aqui, então eu tive que pegá-lo. Então, eu dei a volta por fora, e a tranca da 

janela dela não estava tão difícil de abrir, e eu – “ 

“Espera”, eu interrompi. “Você invadiu uma sala de aula?” 

“Sim, mas esse não é o problema.” 

Atrás de mim, eu ouvi uma risada engasgada vinda da mesa da 

senhorita Terwilliger. 

“Continue”, eu disse exaustivamente. 

“Bem, quando eu escalei a janela, eu não percebi que havia um monte 

de coisas no caminho e bati contra aqueles modelos de corpo humano de 

plástico que ela tem. Você sabe, os de tamanho real com todas as partes 

dentro? E bum!”. Angeline ergueu os braços para o efeito. “Orgãos por todo 

lugar”. Ela pausou e me olhou na expectativa. “Então o que nós vamos fazer? 

Eu não posso ter problema com ela”. 

“Nós?”, eu  exclamei. 

“Aqui”, disse a senhorita Terwilliger. Eu me virei e ela me jogou um 

conjunto de chaves. Pelo olhar no rosto dela, estava tomando cada pingo de 

autocontrole para não cair na gargalhada. “Aquela quadrada é uma mestre. Eu 

sei de fato que ela tem yoga e não retornará pelo resto do dia. Imagino que 



você possa reparar o dano – e resgatar a lição de casa – antes que alguém 

seja mais esperto. 

Eu sabia que o “você” em “você pode reparar” significava eu. Com um 

suspiro, eu levantei e juntei minhas coisas. “Obrigada”, eu disse. 

Conforme Angeline e eu caminhamos pela ala de ciências, eu disse a 

ela, “Sabe, a próxima vez que você tiver um problema, talvez venha até mim 

antes que ele se torne um problema maior ainda”. 

“Ah não”, ela disse nobremente, “Eu não queria ser uma inconveniência”. 

A descrição dela da cena foi bem precisa: órgãos por todos os lados. A 

senhorita Wentworth tinha dois modelos, masculino e feminino, com torsos 

esculpidos que habilmente continham partes removíveis do corpo que 

poderiam ser examinadas em grande detalhe. Sabiamente, ela havia comprado 

modelos que eram apenas na altura da cintura. Aquilo ainda era mais do que o 

bagunça suficiente para nós, especialmente porque era difícil dizer a qual 

modelo os vários órgãos pertenciam. 

Eu tinha uma boa noção de anatomia mas mesmo assim abri um livro de 

texto para referência conforme eu comecei a classificar. Angeline, percebendo 

sua inutilidade aqui, empoleirou-se num balcão distante e balançou suas 

pernas conforme me assistia. Eu havia começado a remontar o masculino 

quando eu ouvi uma voz atrás de mim. 

“Melbourne, eu sempre soube que você precisaria aprender sobre esse 

tipo de coisa. Eu tinha apenas meio que esperado que você aprenderia isso 

num garoto de verdade”. 

Eu olhei para trás ao Trey, a medida que ele se encostada no marco da 

porta com uma expressão presunçosa. “Ha, ha. Se você fosse um amigo de 

verdade, você viria me ajudar”. Eu apontei ao modelo feminino. “Vamos ver 

alguns dos seus alegados conhecimentos em ação”. 

“Alegados?”. Ele soou indignado, mas entrou mesmo assim. 

Eu não havia pensado muito sobre pedir ajuda a ele. Em grande parte 

eu estava pensando que isso estava levando muito mais do que deveria, e eu 

tinha coisas mais importantes para fazer com o meu tempo. Foi apenas quando 

ele deu uma parada inesperada que eu percebi meu engano. 

“Oh”, ele disse, vendo Angeline, “Oi”. 

O pé balançante dela parou e seus olhos ficaram tão arregalados quanto 

os dele. “Hum, oi”. 



A tensão elevou-se de zero a sessenta em questão de segundos e todos 

pareciam perdidos as palavras. Angeline empurrou sua cabeça na direção dos 

modelos e deixou escapar. “Eu tive um acidente”. 

Aquilo pareceu tirar Trey do seu torpor, e um sorriso se curvou nos 

lábios dele. Enquanto que as travessuras de Angeline me faziam querer 

arrancar meus cabelos às vezes, ele as achava cativante. 

“Isso parece acontecer muito”, ele disse. 

“Não foi minha culpa”, ela insistiu, 

“Nunca é”. 

“Eu apenas tenho má sorte”. 

“Ou você é apenas encrenca”. 

“Você tem algum problema com isso?” 

“Problema nenhum”, ele disse em uma voz baixa. 

“Oh meu Deus”, eu exclamei. “Você vai ajudar ou não?” 

De alguma forma, a estranha tensão se tornou uma tensão sexual, e eu 

estava prestes a fugir. Trey, após um mais demorado, mais quente olhar para 

ela, vidou-se e se jogou na remontagem do modelo feminino. Eu não tinha 

apostado muito na vanglória dele, mas para a minha surpresa, ele terminou 

bem rápido. 

“Disse a você que eu sou um especialista”, ele disse, com uma olhar de 

canto de olho para Angeline. 

“Você cursou Biologia fisio-anatômica?”, eu perguntei. 

Ambos os dois pareciam ter me esquecido de novo e estavam ficando 

com olhares de sonhadores. Eu limpei minha garganta. “Angeline, está quase 

na hora do jantar. Você precisa ir se trocar?” 

“Hã? Ah. Sim”. Ela tinha presença de espírito o suficiente para pegar o 

dever de casa que tinha começado tudo isso. “Obrigada por consertar isso”, ela 

disse ao Trey, como se eu não tivesse feito nada. 

Ele encolheu os ombros de forma casual, como se ele fizesse isso todo 

dia. “Sem problemas”. 

Depois que ele saiu se achando o todo poderoso pela porta, Angeline 

deu um suspiro lamentoso. “Ah, Sydney. Por que ele tem que ser um daqueles 

estúpidos Guerreiros?” 



Eu tranquei a sala. “Bem, ele não é tecnicamente um neste momento”. 

“Mas ele poderia ser novamente”, ela disse, marchando ao meu lado 

conforme nos dirigimos para pegar o transporte para nosso dormitório. “E se 

ele for, ele nunca vai superar todas as coisas sobre misturar-se com Dhampirs. 

Qualquer dia desses, ele vai começar a namorar uma humana novamente, e já 

que estamos aqui, eu não poderei fazer nada a respeito disso”. 

“O que exatamente você quer dizer com ‘não fazer nada’?”, eu perguntei 

cautelosamente. 

Ela iluminou-se um pouco. “Bem, se nós fôssemos de volta pra casa, eu 

poderia apenas continuar desafiando a nova namorada dele para duelos e 

acabando com eles. 

“Bem, então”, eu disse, “vamos esperar que ele fique solteiro”. 
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