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EPÍLOGO

Simon Snow fez o que devia fazer.
O que todos disseram que um dia ele faria. Encontrou o grande 

vilão — encontrou dois grandes vilões, aliás, e acabou com eles.
Não esperava sobreviver a isso. E não sobreviveu.
Baz lhe disse uma vez que tudo era uma história, e Simon era o 

herói. Foi quando eles estavam dançando. Se tocando. Baz olhava para 
Simon como se tudo fosse possível para eles a partir daquele momen-
to, como se o amor fosse inevitável.

Tudo era uma história. E Simon era o herói. Ele salvou o dia. É 
nesse momento que as histórias acabam: todo mundo olhando adiante, 
rumo ao “felizes para sempre”.

Isto é o que acontece quando você tenta continuar depois do fim. 
Quando sua hora já chegou e passou. Quando você já fez o que de-
veria fazer.

As luzes do cinema se apagam, as páginas ficam em branco.

Tudo é uma história, e a de Simon Snow acabou.
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1

BAZ

Simon Snow está deitado no sofá.
Simon Snow está quase o tempo todo deitado no sofá ultima-

mente. Com as asas de couro vermelho encolhidas atrás dele como um 
travesseiro e uma lata de sidra barata na mão.

Ele costumava segurar a espada assim. Como se fosse um apêndice.
O verão finalmente chegou a Londres. Passei o dia estudando — as 

provas serão na semana que vem. Bunce e eu estamos enterrados em li-
vros. Ambos fingimos que Snow também está estudando para as provas. 
Aposto que ele não aparece na faculdade há semanas. Não sai do sofá 
a menos que seja para ir até a esquina comprar salgadinho e sidra. Ele 
enrola o rabo na cintura e esconde as asas sob uma capa impermeável 
bege horrorosa — parece o Quasímodo. Ou que está pelado por baixo. 
Ou três crianças, uma em cima da outra, fingindo ser um adulto babaca.

Da última vez que vi Snow sem as asas e o rabo, Bunce tinha aca-
bado de voltar de uma aula. Ela lançou um feitiço de encobrimento 
nele sem nem pensar — e Simon ficou puto com ela. “Caralho, Penny, 
eu aviso quando precisar da sua magia!”

Sua magia.
Minha magia.
Não faz muito tempo que toda a magia era dele.
Ele era o Escolhido, né? O maioral. O mais mágico de todos.
Bunce e eu tentamos nunca deixá-lo sozinho. Vamos à aula, es-

tudamos. (É o que nós dois fazemos. Somos assim.) Mas tem sempre 
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um de nós por perto — fazendo um chá que Snow não vai beber, 
oferecendo legumes que ele não vai comer, fazendo perguntas que 
não vai responder…

Acho que, na maioria dos dias, ele odeia olhar pra nossa cara.
Acho que ele odeia olhar pra minha cara. Talvez eu devesse enten-

der o recado…
Mas Simon Snow sempre odiou olhar pra minha cara — com al-

gumas exceções recentes e agridoces. De certo modo, a cara que ele 
faz quando chego (como se tivesse acabado de lembrar de uma histó-
ria horrível) é a única coisa que ainda reconheço.

Eu o amei em momentos piores. Eu o amei desesperadamente…
Então o que é um pouquinho mais de desespero?
— Vou comprar comida — digo. — Quer alguma coisa?
Ele não desvia o olhar da televisão.
Tento de novo.
— Quer alguma coisa, Snow?
Um mês atrás, eu teria ido até o sofá e cutucado seu ombro. 

Três meses atrás, teria dado um beijo em sua bochecha. Em setembro, 
quando Snow e Bunce se mudaram para este apartamento, eu teria 
que afastar minha boca da dele para poder fazer essa pergunta, e talvez 
ele nem me deixasse terminar.

Snow nega com a cabeça.
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2

SIMON

Maya Angelou disse que, quando uma pessoa lhe mostra quem ela é, 
você deve acreditar.

Ouvi isso em um programa de televisão inspirador. Começou de-
pois de Law & Order, e não mudei de canal.

Quando uma pessoa lhe mostra quem é, acredite nela.
É o que vou a dizer a Baz quando terminar com ele.

Vou fazer isso para que Baz não tenha que fazer.
Dá pra notar que ele quer terminar. É visível no jeito como olha 

para mim. Ou no jeito como não olha para mim — porque, se olhas-
se, teria que encarar o inútil com quem acabou ficando. O completo 
fracasso.

Baz está na faculdade. E se dando bem.
Está lindo como sempre. (Mais lindo do que nunca, na verdade. 

Mais alto, mais atrevido, e agora pode deixar crescer a barba se quiser. 
Como se a adolescência ainda não tivesse terminado de lhe dar as car-
tas mais altas do jogo.)

Tudo o que aconteceu no ano passado…
Tudo o que aconteceu com o Mago e o Oco só levou Baz para 

mais perto de quem deveria ser. Ele vingou a mãe. Solucionou um 
mistério que o assombrava desde os cinco anos de idade. Se provou 
tanto como homem quanto como feiticeiro.
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E ainda provou que estava certo: o Mago era mesmo malvado! E 
eu era mesmo uma fraude — “o pior Escolhido que já foi escolhi-
do no mundo”, como Baz costumava dizer. Ele estava certo o tempo 
todo a meu respeito.

Quando uma pessoa lhe mostra quem é, acredite nela.
Quando uma pessoa fode com absolutamente tudo, essa pessoa 

fica toda fodida.
Não sei como deixar isso mais óbvio para ele. Fico deitado aqui 

no sofá. Não tenho nenhum plano. Não tenho nenhum potencial. É 
assim que eu sou.

Baz se apaixonou pelo que eu era — poder e potência sem con-
trole. Bombas nucleares não são nada além de potência.

Agora, sou o que vem depois.
Agora, sou o sapo de três cabeças. Sou partículas radioativas.
Acho que Baz já teria terminado se não sentisse tanta pena de 

mim. (E se não tivesse prometido me amar. Feiticeiros são ligados nes-
se lance de honra.)

Então eu mesmo vou fazer isso. Sou capaz. Uma vez, um ogro-es-
pinho lançou um ferrão no meu ombro, e eu o arranquei com meus 
próprios dentes — sei lidar com a dor.

É só que…
Queria mais algumas noites assim. Dele aqui comigo, sendo meu 

ao menos na superfície.
Nunca terei outra pessoa como Baz. Não tem ninguém como ele; 

é como namorar um personagem lendário. Ele é um vampiro heroico, 
um feiticeiro talentoso. É muito lindo. (Eu também já fui um perso-
nagem lendário. Fui profetizado, sabia? Fazia parte da tradição oral.)

Queria mais algumas noites disso…
Mas odeio ver Baz sofrer. Odeio ser o motivo de seu sofrimento.
— Baz — eu digo. 
Sento e deixo de lado a lata de sidra. (Ele odeia sidra, não supor-

ta nem o cheiro.)
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Baz está de pé na porta.
— Oi?
Engulo em seco.
— Quando uma pessoa te mostra quem é…
Então Penny entra, batendo a porta no ombro de Baz.
— Pelo amor de Crowley, Bunce!
— Pronto!
Penny deixa a mochila cair. Está usando uma camiseta roxa larga, 

e seu cabelo castanho-escuro está preso em um coque bagunçado no 
alto da cabeça.

— O quê? — Baz franze a testa.
— Nós — ela aponta para Baz e para mim — vamos sair de férias!
Esfrego os olhos com as palmas da mão. Estão cheios de remela, 

mesmo eu já tendo acordado há horas.
— Não vamos, não — murmuro.
— Vamos para os Estados Unidos! — ela insiste, então empurra 

meus pés para fora do sofá e senta no braço, me encarando. — Visi-
tar Agatha!

Baz solta uma risada irônica. 
— Rá! Agatha sabe disso?
— É uma surpresa! — Penny diz.
— Surpresa! — Baz cantarola. — É o seu ex com o namorado atual e 

aquela menina de quem você nunca gostou muito!
— Agatha gosta de mim! — Penny parece ofendida. — Ela só não 

é uma pessoa efusiva.
Baz desdenha.
— Ela pareceu bem efusiva quando abandonou a Inglaterra e a 

magia.
— Pra falar a verdade, estou preocupada com Agatha. Ela não tem 

respondido minhas mensagens.
— Porque ela não gosta de você, Bunce.
Olho para Penelope.
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— Quando foi a última vez que teve notícias dela?
— Faz umas semanas. Normalmente Agatha já teria me respondi-

do. Nem que fosse pra me dizer pra deixar ela em paz. E não tem pos-
tado mais tantas fotos de Lucy no Instagram. — Lucy era a cachorri-
nha dela. — Acho que pode estar se sentindo só. E deprimida.

— Deprimida — repito.
— É uma viagem de férias ou uma intervenção? — Baz pergun-

ta. Ele está encostado na porta, com os braços cruzados e as mangas 
arregaçadas. Sempre parece que está em um comercial de relógio caro. 
Mesmo quando não usa relógio.

— Por que não pode ser os dois? — Penny diz. — Sempre quise-
mos viajar pelos Estados Unidos de carro.

Baz inclina a cabeça.
— É mesmo?
Penny olha para mim e sorri.
— Simon e eu, pelo menos.
É verdade, sempre quisemos. E por um momento consigo visua-

lizar: nós três acelerando por uma rua vazia — não, uma estrada — em 
um conversível antigo. Eu dirijo. Todos usando óculos escuros. Ouvin-
do The Doors, enquanto Baz reclama. A camisa dele está aberta até o 
umbigo, de modo que eu não reclamo de nada. O céu enorme, azul, 
o sol brilhando… Estados Unidos…

Minhas asas estremecem. Acontece isso agora quando estou des-
confortável.

— Não posso ir para os Estados Unidos.
Penny me dá um chute.
— Por que não?
— Porque não vou conseguir passar pela segurança do aeroporto.
A maior parte do meu rabo está amassada debaixo de mim nes-

te momento, mas enrolo a ponta na coxa para lembrar Penny de que 
ele existe.

— Vou te cobrir de feitiços — ela diz.
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— Não quero ser coberto de feitiços.
— Andei trabalhando em um novo, Simon, e é maravilhoso…
— Oito horas em um avião com minhas asas espremidas…
— Com o novo feitiço, elas desaparecem — Penny diz, sorrindo.
Olho para ela, assustado.
— Não quero que desapareçam.
É mentira. Quero que elas sumam. Quero voltar a ser eu mesmo. 

Quero ser livre. Mas… não posso. Ainda. E não sei explicar por quê. 
(Nem mesmo para mim.)

— Temporariamente — Penny diz. — Só vai fazer elas desapare-
cerem por um período, até que o feitiço passe.

— E quanto a isso? — Volto a movimentar o rabo.
— Vamos ter que usar outro feitiço nele. Ou você pode esconder.
Estados Unidos…
Eu nunca achei de verdade que iria para os Estados Unidos. A 

menos que tivesse que perseguir o Oco até lá.
— A questão é… — Penny morde o lábio inferior e franze o na-

riz, como se estivesse envergonhada e animada ao mesmo tempo. — 
Já comprei as passagens!

— Penelope! — É uma má ideia. Eu tenho asas. E não tenho di-
nheiro. E não quero levar um fora do meu namorado na Estátua da 
Liberdade. Prefiro levar um fora aqui mesmo, muito obrigado. Sem 
contar que nem sei dirigir. — Não podemos…

Ela começa a cantar “Don’t Stop Believing”. Não chega a ser o 
hino dos Estados Unidos, mas era nossa música preferida no terceiro 
ano, quando dissemos pela primeira vez que íamos fazer aquela viagem 
de carro um dia, depois que vencêssemos a guerra.

Bom… vencemos a guerra, não é? (Nunca achei que isso signifi-
caria matar o Mago e sacrificar minha própria magia, mas, ainda assim, 
tecnicamente vencemos.)

Penny está na parte da música do “hold on to that feelliiiing”. Baz 
nos observa da porta.
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— Se você já comprou as passagens… — digo.
Penny levanta do sofá num pulo.
— Eba! Vamos viajar! — Ela para e olha para Baz. — Topa?
Ele continua olhando para mim.
— Se acha que vou deixar vocês vadiarem por um país estrangei-

ro sozinhos, do jeito que anda a política…
Penelope já está pulando de novo.
— Estados Unidos!
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3

PENELOPE

Tá bom, as coisas não andavam muito bem. Eu deveria ter previsto.
Simon teria previsto? Ele não prevê nada! A chegada de uma ter-

ça-feira o surpreende!
Baz teria previsto? No último ano, ele não conseguiu pensar em 

nada além de Simon. Não consegue ver nada com aqueles coraçõezi-
nhos no lugar dos olhos.

Não, só eu poderia ter previsto.
Mas eu estava tão feliz de ter acabado tudo. O Oco tinha sido der-

rotado, o Mago, desmascarado, e a maior parte de nós continuava viva 
para contar a história… O próprio Simon tinha escapado ileso! Ad-
quirira alguns apêndices, claro, mas são e salvo, com o futuro à frente!

Simon Snow livre de perigo — minha súplica mais ardente tinha 
sido atendida.

Eu só queria curtir.
Queria alugar um apartamento e ir para a faculdade, queria ser 

uma adolescente normal uma vez na vida, antes que esses anos passas-
sem de vez. Não queria fazer nada radical — não fugi para a Califór-
nia deixando minha varinha para trás, por exemplo. Mas queria relaxar.

Lição aprendida: relaxamento é o oco mais insidioso do mundo.
Todos nos mudamos para Londres no ano passado e entramos na 

faculdade, como se nosso mundo não tivesse sido virado de cabeça 
para baixo e sacudido. Como se não tivessem acabado de virar Simon 
do avesso.
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Quer dizer… Simon matou o Mago, a pessoa mais próxima de um 
pai que ele já teve. Foi um acidente, mas mesmo assim.

E o Mago matou Ebb, que não era exatamente uma figura ma-
terna para Simon, mas devia ser tipo a tia esquisita. Ebb amava Simon. 
Ela o tratava como se ele fosse uma de suas cabras.

Então, sim, eu sabia que Simon tinha passado por maus bocados, 
mas achei que vencer faria tudo valer a pena. Achei que a vitória seria 
o bastante. Que o alívio preencheria todos os buracos.

E acho que Baz acreditava que o amor resolveria tudo…
É mesmo um milagre que os dois tenham acabado juntos. (Aman-

tes desafortunados, como diria Shakespeare. Das linhagens mortais de duas 
casas rivais. Essa coisa toda.)

Mas foi um erro pensar naquilo como o fim. Não existe fim. Coi-
sas ruins acontecem, depois não acontecem mais, só que continuam 
devastando as pessoas por dentro.

Sei muito bem que viajar não vai consertar tudo magicamente. 
(Se houvesse um jeito de consertar tudo magicamente, juro por Stevie 
Nicks que já teria descoberto a essa altura.) Mas uma mudança de ares 
pode vir a calhar.

Talvez faça bem a Simon se ver em um contexto diferente. Não 
há lembranças ruins esperando por ele nos Estados Unidos. Tampouco há 
lembranças boas, mas qualquer coisa que o tire do sofá já é um avanço.
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4

AGATHA

Nunca retorno as ligações de Penelope.
Quem é que liga hoje em dia? Quem deixa mensagem de voz?
Penelope Bunce. Eis quem.
Eu disse a ela para mandar mensagem, como uma pessoa normal. 

(Disse isso por mensagem, claro.)
Mas você não responde minhas mensagens!, ela escreveu de volta.
Mas pelo menos eu leio, Penny. Quando você deixa mensagem de voz, só 

estremeço, horrorizada.
Bom, então me diz o que preciso fazer pra conseguir uma resposta, Agatha.
Não respondi mais.
Porque não tem nada que eu possa dizer que vá deixá-la satisfeita.
E porque eu deixei aquele mundo para trás! Incluindo Penelope!
Não há como deixar o Mundo dos Magos para trás e continuar 

ligada a Penelope Bunce — ela é a mais mágica de todos eles. Vive e 
respira magia. Não dá nem para comer uma torrada sem que Penelo-
pe se ofereça para derreter a manteiga com um feitiço.

Uma vez, desliguei o celular para ter uma folga, e ainda assim ele 
tocou quando ela mandou uma mensagem.

Chega de mensagens mágicas!, escrevi.
Agatha!, ela respondeu. Você vai vir pro Natal?
Não respondi. E não fui para casa.
Meus pais ficaram aliviados, acho.
O Mundo dos Magos virou um caos quando Simon matou o Mago. 

(Ou quando Penelope matou. Ou Baz. Ainda não entendi como foi.)
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Eu mesma quase morri naquele dia — e não foi a primeira vez. 
Acho que meus pais se sentem meio responsáveis (e deveriam mesmo) 
por ter trazido Simon, o Escolhido, para nossas vidas.

Minha vida teria sido diferente se eu não tivesse crescido com Si-
mon como se fosse um irmão? Se eu não tivesse ocupado o espaço a 
ser preenchido por uma namorada qualquer?

Eu ainda teria estudado em Watford, para aprender truques de 
mágica. Mas não estaria no centro da explosão ano após ano.

Quando vai vir pra casa?, Penelope escreve.
Nunca, fico tentada a responder. E por que se importa?
Nunca fomos melhores amigas. Sempre fui fresca demais para ela 

— superficial demais, frívola demais. Penny só quer que eu continue 
em sua vida porque sempre estive nela, e se agarra ao passado tão de-
sesperadamente quanto fujo dele.

Eu estava ali antes que tudo ruísse.
Mas meu retorno não vai fazer com que nada volte a ser como 

antes.

— Não acredito que você vai beber isso — Ginger diz.
Acabamos de sentar para almoçar, e eu pedi o único chá preto do 

cardápio.
— Nem eu — digo. — Chá com baunilha e hortelã. Meu pai fica-

ria horrorizado.
— Cafeína — Ginger diz, balançando a cabeça.
Pingo um pouco de leite desnatado no chá. Aqui nunca tem in-

tegral.
— E lactose… — Ginger suspira.
Ela só bebe suco de beterraba. Parece sangue, cheira a terra e, às 

vezes, como agora, deixa um bigodinho vermelho nela.
— Você parece um vampiro — digo, embora Ginger não se pareça 

em nada com o único vampiro que conheço. Ela tem cabelo castanho 
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cacheado e a pele marrom cheia de sardas. Sua mãe é meio tailandesa 
e meio brasileira, e seu pai é de Barbados. Ginger tem os olhos mais 
brilhantes e as bochechas mais rosadas que eu já vi. Vai ver é por cau-
sa da beterraba.

— Me sinto ativada — ela diz, abrindo os dedos no ar.
— Quão ativada?
— Pelo menos oitenta por cento. E você?
— Firme nos quinze — digo. A garçonete serve a salada de qui-

noa de Ginger e minha torrada com avocado.
— Você sempre diz quinze, Agatha — Ginger me repreende. — 

Estamos seguindo o programa há três meses. Tem que estar pelo me-
nos dezesseis por cento ativada a essa altura.

Não me sinto nem um pouco diferente.
— Vai ver algumas pessoas nascem inativas.
Ela faz tsc-tsc para mim.
— Não diz isso! Eu nunca seria amiga de um organismo inerte.
Sorrio pra Ginger. A verdade é que ambas nos sentíamos bastan-

te inertes quando nos conhecemos. Foi por isso que ficamos amigas, 
acho — vagávamos no mesmo cenário, sempre nos cantos. Eu sem-
pre acabava ao lado de Ginger na cozinha se ia a uma festa, ou sentada 
perto dela na escuridão quando faziam fogueiras na praia.

San Diego vem me tratando melhor que a Escola de Magia de 
Watford tratou. Não sinto falta da minha varinha. Não sinto falta da 
guerra. Não sinto falta de ter que fingir todos os dias que queria ser 
uma boa feiticeira.

Mas nunca vou pertencer a este lugar.
Não sou como meus colegas de classe. Ou como meus vizinhos. 

Ou como as pessoas que conheço nas festas. Sempre tive amigos nor-
mais, mas nunca prestei atenção em todos os modos, mínimos e sub-
conscientes, das pessoas normais.

Por exemplo, quando cheguei aqui, me dei conta de que não sa-
bia amarrar meus cadarços. Nunca aprendi! Só aprendi a fazer um 
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feitiço para isso. E agora não posso fazer, porque deixei minha vari-
nha em casa.

Quer dizer, tudo bem. É só deixar os cadarços sempre amarrados 
ou usar sandálias, mas há uma porção de outras coisas assim. Tenho que 
tomar cuidado com o que digo em voz alta. Para desconhecidos. Para 
amigos. É fácil demais dizer algo esquisito ou idiota. (Por sorte, me li-
vro de muita coisa porque sou inglesa.)

Ginger não parece se importar quando digo esquisitices. Talvez 
porque ela também sempre diga coisas meio estranhas. Ela é toda in-
teressada em neuromodulação autorregulatória, ventosaterapia e acu-
puntura emocional. Mais do que um californiano normal, quero dizer. 
Ela é do tipo que acredita.

— Não me encaixo aqui — ela me disse uma noite. Estávamos 
sentadas na areia, com os dedos dos pés na rebentação. De novo no li-
mite da festa. Ginger usava uma regata pêssego e segurava um copo de 
plástico vermelho. — Só que não me encaixo em nenhum outro lugar.

Era como se Ginger tivesse tirado aquele sentimento do meu 
próprio coração. Eu poderia ter dado um beijo nela. (Às vezes, ainda 
gostaria de ter essa vontade.) (Seria como uma resposta para… para a 
interrogação que eu sou. Então eu poderia dizer: Ah, então essa sou eu. 
Por isso tenho andado tão confusa.)

— Eu também — eu disse.
Na próxima vez que a festa seguiu em frente sem a gente, fomos 

embora para comer tacos.
E, na vez seguinte, pulamos a festa e fomos direto para os tacos.
Ainda nos sentíamos estranhas e perdidas, acho, mas era bom ser 

estranha e estar perdida com alguém.
Era bom estar perdida com uma amiga.
O celular de Ginger toca, me lembrando que ela não está mais 

perdida.
Ela o pega e sorri, o que significa que é uma mensagem de Josh. 

Ginger começa a responder. Como minha torrada com avocado.
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Meu celular vibra. Eu o tiro da bolsa e resmungo. Penny final-
mente descobriu como conseguir uma resposta minha.

Agatha! Estamos indo te visitar! De férias!
Quê?, eu escrevo de volta. Quando? Depois, e era o que eu devia 

ter dito primeiro: NÃO.
Em duas semanas!, Penny escreve. SIM!
Penelope, não. Eu nem vou estar em casa.
É verdade. Ginger e eu vamos a um festival de música no deser-

to, o Burning Lad.
Mentira, Penny responde.
— Ahhhh! — Ginger está dizendo. Então vira um: — Ahhhhgatha!
Ergo os olhos. Ginger sacode o celular à minha frente como se 

fosse um bilhete premiado.
— Quê?
— Josh arranjou lugar pra gente no retiro do Novo Futuro!
— Ginger, nãããão…
— Ele disse que vai pagar pelo nosso quarto e tudo.
Josh tem trinta e dois anos. Ele inventou um troço que permite 

usar o celular como termômetro. Ou estava na equipe que inventou. 
Sei lá. De qualquer maneira, Josh está sempre pagando alguma coisa. 
O quarto, a conta, o show. Ginger acha o máximo.

— Vai ser na mesma semana do festival!
— Podemos ir no festival ano que vem. O deserto vai continuar lá.
— E Josh não?
Ela franze a testa para mim.
— Você sabe como esse retiro é exclusivo.
Mexo o chá.
— Na verdade, não.
— Só membros fixos podem levar convidados. E em geral uma 

pessoa só. Implorei pro Josh conseguir uma vaga pra você também.
— Ginger…
— Agatha… — Ela faz uma pausa para morder o lábio inferior 

e apertar o nariz, como se estivesse prestes a me dizer algo muito im-
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portante. — Acho que vou subir de nível. No retiro. E quero muito 
que você esteja lá.

Por Crowley, mas é claro. Subir de nível. Josh e seus amigos são ob-
cecados em “subir de nível” e “maximizar seu potencial”. Se você su-
gere tomar um café, eles ficam, tipo: “Em vez disso, vamos mudar o 
mundo!”.

“Vamos escalar uma montanha!” “Vamos conseguir ingressos vip 
para o show do U2!”

Novo Futuro é o clubinho deles. Tipo um Vigilantes do Peso para 
homens ricos. Eles vão a reuniões e cada um tem sua vez de dizer 
quão “ativado” está. Fui a algumas com Ginger, e na maior parte das 
vezes foi um saco. (Embora eles sempre tenham ótimos aperitivos.) 
No fim de cada reunião, os membros fixos vão para uma sala fechada 
onde fazem seu aperto de mão secreto ou sei lá o quê.

Ginger nem consegue acreditar na sorte que deu com Josh. Ele é 
bem-sucedido, é ambicioso, é gato.

(“Meu último namorado trabalhava num café, Agatha!”
“Você também, Ginger. Foi assim que vocês se conheceram.”)
Ginger não entende o que Josh viu nela. Fico um pouco preocu-

pada que ele não veja nada além do óbvio. Que Ginger é jovem e bo-
nita. Que fica bem com o braço enlaçado no dele.

Mas quem sou eu pra dizer? Talvez os dois sejam ótimos um para 
o outro. Ambos parecem gostar de falar de fitonutrientes. E, tipo, téc-
nicas de libertação emocional. Ginger parece pelo menos oitenta por 
cento ativada ultimamente.

Acho que nunca vou subir de nível.
Mas se é isso que Ginger quer, acho que posso concordar. Ela é 

a melhor amiga que fiz aqui. Topa ficar comigo mesmo se eu estiver 
apenas quinze por cento ativada (e menos de quinze por cento má-
gica). Suspiro.

— Tá. Eu vou.
Ginger solta um gritinho.
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— Eba! Vai ser incrível!
Meu celular vibra, e eu olho para a tela. É Penelope de novo.
Vou te ligar pra combinar os detalhes.
Guardo o celular na bolsa sem responder.
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5

BAZ

Combinamos de nos encontrar no aeroporto, e Snow já está lá quan-
do chego. A princípio, não o reconheço — ou é mais como se o re-
conhecesse de outra época. Ele está de jeans e com o moletom antigo 
do time de lacrosse de Watford, que era de Agatha. (Preciso deixar ca-
sualmente uma das minhas camisas velhas de futebol no apartamento 
dele; o cara veste qualquer coisa que encontra no chão.) O moletom 
tem dois cortes nas costas, onde ficariam suas asas, mas não tem nada 
ali. Nada mesmo. Outros feitiços apenas escondem as asas de Simon, 
de modo que ainda dá para ver uma cintilação ou uma sombra. Hoje, 
não tem nada. Estico o braço para tocar o espaço entre suas omoplatas, 
mas Simon se vira antes que eu o faça.

— Oi — ele diz quando me vê. Está puxando o cabelo, nervoso.
Com a mão ainda esticada, dou um tapinha em seu ombro.
— Oi.
— Penny está fazendo nosso check-in. Ou sei lá. Eu nem tinha 

passaporte. — Ele se inclina para mais perto. — Ela roubou o passa-
porte de alguém e o enfeitiçou — sussurra.

Como se Bunce já não estivesse mexendo com fogo; todos sabe-
mos que ela usou magia para comprar as passagens de avião. É uma das 
únicas leis que seguimos no Mundo dos Magos: nada de golpes mági-
cos. A economia mundial viraria o caos se usássemos magia no lugar 
de dinheiro. Todo mundo quebra as regras de vez em quando, mas a 
mãe de Bunce é do conciliábulo.
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— Espero que ela saiba que a mãe ficaria feliz em entregá-la às 
autoridades.

Snow parece ansioso.
— Acha que ela vai ser pega? É tudo uma idiotice.
— Não. — Minha mão continua em seu braço, e eu o aperto. — 

Não. Vai ficar tudo bem. Se alguém parecer desconfiado, o fato de eu 
ser um vampiro vai ser uma ótima distração.

Ele não tenta se afastar de mim. Talvez porque esteja fora de sua 
zona de conforto, de seus piores hábitos. Bunce talvez tenha acertado 
com essa ideia de mudança de ares…

— Falando nisso — Simon diz —, você vai ficar bem durante o 
voo?

— Está perguntando se vou ceder à minha sede de sangue em al-
gum ponto acima do Atlântico?

Ele dá de ombros.
— Vou ficar bem, Snow. São só oito horas. Suporto isso todos os 

dias sem matar ninguém.
Suportei quinze anos, aliás. Sem nenhuma baixa (relacionada ao 

fato de eu ser um vampiro).
— E quando chegarmos lá?
— Não se preocupa, ouvi dizer que o país é infestado de ratos. E 

outros animais. Ursos-pardos. Cães de exposição.
Ele sorri, o que é tão bom de ver que passo o braço por cima de 

seus ombros e penso em abraçá-lo. Uma mulher que aguarda numa 
fila por perto olha para a gente muito aflita, como quem diz “não se-
jam gays”, mas nem ligo — momentos tranquilos com Simon infeliz-
mente são raríssimos.

Simon liga. Ele nota a mulher, então se inclina para mexer na pró-
pria mala — a mesma da época de Watford. Quando levanta, está dis-
tante de mim.

Ele dá tapinhas na coxa, procurando nervosamente pelo rabo.
Ainda não sei muito bem por que Snow se deu um rabo…
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As asas, eu entendo. Eram necessárias, porque ele precisava escapar. 
Mas por que o rabo? É comprido, vermelho e tosco, com uma pon-
ta preta e afiada. Se tem algum uso, não descobri qual é. Simon não o 
está usando, de qualquer forma.

Bunce acha que Simon estava se transformando em um dragão, e 
não apenas desejando ter asas.

O que não explica por que elas continuam por aqui, mais de um 
ano depois. Snow abriu mão de sua magia — de toda ela — para der-
rotar o Oco Insidioso. Então não é como se a estivesse usando para 
manter suas partes de dragão, e a maioria dos feitiços já teria perdido 
o efeito a essa altura.

“Mas não foi um feitiço”, Bunce disse da última vez que falamos 
a respeito. “Ele se transformou.”

Simon ainda toca a coxa, alisando a parte de trás do jeans. Procu-
ro tranquilizá-lo.

— Não dá para ver — digo.
— Só estou nervoso. Nunca voei.
Dou risada. (Tipo, o cara tem asas.)
— De avião — ele diz.
— Vai ficar tudo bem. Mas se não ficar… tipo, se o motor morrer, 

você me salva? Me leva voando até a saída mais próxima.
Ele parece em pânico.
— Isso acontece? Motores simplesmente morrem?
Encosto meu ombro no dele.
— Promete que vai me salvar antes das mulheres e crianças.
— Se o motor morrer — Simon diz —, melhor você e Penny da-

rem um jeito nele. Tem praticado seus feitiços?
— Não conheço nenhum feitiço para motor de avião. Você co-

nhece, Bunce?
Ela acabou de chegar com nossos cartões de embarque.
— Feitiço para motor de avião? — Bunce repete.
— Sabe, em caso de pane.
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— Simon pode me salvar — ela diz.
— Mas ele já vai ter que me salvar.
— Vou salvar as mulheres e crianças! — ele diz.
— Tecnicamente você nem vai ter asas — digo.
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6

SIMON

Meio que espero ser parado quando passo pelo raio X do controle de 
segurança. Senhor, só precisamos ver esse rabo. Mas nada acontece, como 
Baz e Penny garantiram. Eu não ficaria surpreso em descobrir que Pe-
nelope interrompeu o funcionamento da máquina. Assim que deixa-
mos o controle de segurança, ela compra um pacote de jujubas e uma 
coca para mim. (Estou duro. Ela e Baz vão pagar tudo.)

Nunca estive em um aeroporto. Passei uma hora caminhando e 
girando os ombros, que parecem leves demais. Não tem mesmo nada 
ali. Fico me recostando em qualquer parede só para confirmar. Vou ao 
banheiro masculino e levanto a camiseta, então olho para o espelho 
por cima do ombro. Só vejo sardas.

Quando saio, Baz e Penny já estão na fila para embarcar, e ela faz si-
nal para que eu me apresse. Entro atrás dela, e não atinjo ninguém com 
as asas. Penso em tudo o que poderia fazer assim. Pegar o metrô. Ir ao ci-
nema. Ficar do lado de um cara no mictório sem derrubá-lo.

Eu nunca teria cabido no avião com as asas. Não teria podido atra-
vessar o corredor sem bater em todo mundo que já estivesse sentado.

Baz resmunga quando chegamos aos nossos assentos, que ficam na 
fileira do meio, no fundo do avião.

— Pelo amor das cobras, Bunce, não podia ter roubado umas pas-
sagens de primeira classe?

— Não queremos chamar atenção — ela diz.
— Eu não chamaria atenção na primeira classe.
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Ele senta. Fica meio apertado, comigo de um lado e uma mulher 
do outro. (Ela está usando uma cruz. Ótimo, assim Baz não vai se sen-
tir tentado a mordê-la.)

É boa a sensação de me recostar e apoiar os ombros diretamente 
na poltrona. Minha coluna estala. É boa a sensação de sentar tão perto 
de Baz. E a mulher da cruz não pode ficar brava com a gente, porque 
precisamos sentar assim perto. São as poltronas da classe econômica que 
deixam a gente gay.

Não que ela fosse necessariamente ficar brava… Mas nunca se 
sabe se alguém vai fazer a gente se sentir mal em relação a quem é. 
Da última vez que Baz e eu ficamos de mãos dadas em público, uma 
menina de piercing no nariz se ofendeu. Se a gente não pode con-
fiar que pessoas com piercing no nariz tenham a mente aberta, quem 
nos resta?

Baz disse que a menina não estava olhando atravessado pra gente 
— que aquela era a cara normal dela. “Aquela mulher tem uma apa-
rência horrível. Teve que passar aquela argola pelo septo pra disfarçar.” 
Ele também diz que não posso presumir que todo mundo que franze 
a testa pra mim faz isso porque estou com outro cara. “Algumas pes-
soas simplesmente não vão gostar de você, Simon. Eu não gostei de 
você por anos.”

Isso foi… meses atrás. A menina com o piercing no nariz. Nós 
dois de mãos dadas. Estava nevando.

Penso em segurar a mão de Baz agora. Estico a mão, mas ele pega 
uma revista e começa a folhear.

Oito horas de voo. Penny diz que podemos ver filmes. E que vão 
trazer comida pra gente o tempo todo. Ela diz que vamos esquecer 
que estamos sobrevoando o mar depois de alguns minutos, que só vai 
ser entediante.

Vamos descer em Chicago, para que Penny possa ver Micah. Ela 
espera que ele decida vir com a gente na viagem de carro. “Micah dis-
se que tem que trabalhar. Mas talvez mude de ideia.”
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Os joelhos de Baz estão apertados contra a poltrona à frente dele. 
(Toda a sua altura está nas pernas. Se dependesse do tronco, teríamos 
a mesma altura. Talvez eu fosse até mais alto.) A pessoa sentada ali re-
costa a poltrona, e Baz grita.

— Você pode se dar mais espaço com magia — digo.
— Não. Estou economizando. — Ele vira os joelhos na direção 

dos meus. — Caso tenha que lançar voar-como-uma-borboleta para 
salvar o avião.
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7

PENELOPE

Eu e Micah namoramos desde que ele foi para Watford como aluno 
de intercâmbio, no quarto ano.

Não tem escolas mágicas nos Estados Unidos. A maior parte dos 
países não tem. Às vezes, famílias estrangeiras mandam os filhos para 
Watford por um ano pela experiência cultural. “E porque ninguém 
ensina os fundamentos mágicos como nós”, minha mãe gosta de di-
zer. “Ninguém.” (Ela é a nova diretora de Watford, e se orgulha muito 
disso.) As crianças americanas estudam em escolas normais e aprendem 
magia em casa. “Imagina só aprender os feitiços que seus pais podem 
ensinar. E nada de elocução, linguística ou ciência forense.”

A elocução de Micah é excelente — e ele é bilíngue, então tam-
bém pode lançar feitiços em espanhol. (Eles só funcionam onde as 
pessoas falam espanhol, mas a língua vem crescendo cada vez mais!)

Sei que todo mundo em Watford achava que depois de todos 
aqueles anos Micah era como um namorado imaginário, mas nosso 
relacionamento sempre foi muito real para nós dois. Nos comunicá-
vamos por carta e e-mail. Falávamos por Skype. E depois FaceTime. 
Até falávamos no celular de vez em quando.

Ficamos três anos sem nos ver pessoalmente. Então, dois anos atrás, 
passei as férias com a família de Micah em Chicago; e por mais real 
que nosso relacionamento fosse até então, se tornou ainda mais real.

Eu teria visitado Micah depois de me formar na escola; tinha essa 
intenção. Mas estávamos todos em estado de choque, com o Oco ex-
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tinto e o Mago morto. (Nem voltei para as aulas. A srta. Possibelf foi 
a Londres aplicar minhas provas.) Simon estava devastado. Eu não po-
dia ir para Chicago e deixá-lo sozinho. Ele já estava mais solitário do 
que nunca.

Mas Micah foi tranquilo. Concordou que era melhor eu ficar em 
Londres naquele momento. O plano era eu ir visitá-lo assim que as 
coisas melhorassem. Ambos concordamos.

Não tínhamos um plano caso as coisas piorassem.
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