


Aviso 

Este conto é a continuação de Emma, Cobra e a          
criatura da parede , que está disponível gratuitamente       
hoje, dia 14/12, na Amazon. 

Emma, Cobra e a garota do freezer faz parte, também,          
dos eventos do conto Um Papai Noel de outro planeta,          
que será lançado amanhã, 15/12, na Amazon 

Não é imprescindível que você tenha lido este conto         
para compreender os acontecimentos de Um Papai       
Noel de outro planeta, mas você precisa ter lido         
Emma, Cobra e a criatura da parede para        
compreender este conto. 

Enfim, obrigada por ter chegado até aqui. Espero que         
seja uma boa leitura. Não se esqueça de assinar o          
Clube da Maria de graça ou a versão Premium para          
receber as continuações das aventuras de Emma,       
Cobra e Trix, que vão formar uma série. O próximo          
conto deve ser enviado em janeiro. 
  

https://amzn.to/37cQXpa
https://amzn.to/37cQXpa
https://amzn.to/347gWfQ
https://mailchi.mp/7f641aa8db23/clubedamaria
https://apoia.se/clubedamaria


 
Fico olhando para a porta da casa da árvore por um           
tempão. Não acredito que Trix foi embora assim. Nem         
deu tempo de saber mais sobre ela, conhecer quem ela          
é. Eu nem perguntei que tipo de comida gosta ou o           
motivo de o apelido dela ser Trix e não Patty.  

É possível sentir falta de alguém que você nem         
conhece direito? 

— É! 

Eu me viro com tudo para dar um tapa bem forte           
no braço desse não-binário enxerido, mas ele já se         
afastou. Está começando a ficar esperto. 

— Você para de ler minha mente, Cobra! Na boa! 

— Eu não sei como parar! — Ele abre os braços,           
deixando as palmas das mãos abertas. 

— E você, por um acaso, tentou? 

O silêncio é a resposta perfeita. Sei muito bem que          
Cobra fica ouvindo nossos pensamentos porque gosta! 



Tiro meus tênis e jogo de qualquer maneira no         
chão. Passo por Cobra e me sento perto da árvore,          
com as costas apoiadas nela. Ele se senta do meu lado           
direito. Continuo olhando para a porta, na esperança        
de que Trix apareça por ali, do nada, como tinha feito           
hoje mais cedo no meu quarto. Mas o aperto no meu           
peito me diz que ela não vai aparecer. 

— Tô sentindo falta dela também! — Cobra        
encurva os ombros e joga a cabeça para trás, a          
encostando no tronco da árvore. 

— É estranho, a gente mal conversou. — Estou         
desconfortável com esse vazio que estou sentindo. 

— Você também acha que… parece que conhece        
ela…  

— A vida inteira! — completo. 

— É! — Ele volta a ficar com a coluna reta e se             
aproxima mais de mim. Meu instinto é me afastar, mas          
é o Cobra, sabe? Não quero me afastar dele. Óbvio que           
ele ouve esse pensamento e aproveita para me puxar         
para mais perto e me envolver nos braços. Eu acho          
ruim? Não. Então deixo. 

— Será que ela vai voltar um dia? — Meus olhos           
estão começando a encher de lágrimas.  



— Não sei, Emma! — Ele apoia o queixo no topo           
da minha cabeça. 

Eu bufo. 

— Acho que meu quarto vai ficar silencioso        
demais! 

  



 
Quando voltamos para a casa de Emma, eu não entro.          
Parece tão estranho entrar no quarto dela e não ouvir          
Trix. Ok, talvez não faça muito sentido, mas é assim          
que me sinto. É como se ela preenchesse um espaço          
que eu nem sabia que estava vazio. E só percebi que           
estava vazio quando ela entrou naquele portal com        
duas pessoas estranhas e desapareceu. 

Assim como Emma, eu também tenho muitas       
perguntas a fazer, quero saber mais sobre Trix, quero         
perguntar por que ela não se incomodou por eu ter          
lido sua mente, quero entender por que ela se sentia          
tão sozinha. 

Mas agora talvez seja tarde, né? Eu não devia ter          
deixado aquela Associação levar a Trix. 

No fundo, sei que vai passar com o tempo, que,          
cedo ou tarde, Trix vai virar uma lembrança de um dia           
muito doido que vivi com Emma. Mais um dia para a           
lista de dias estranhos que venho vivendo. E o pior é           
que nem posso dizer que eu gostaria que as coisas          



voltassem a ser como eram antes. Estou muito mais         
feliz agora, sendo eu mesmo, apesar dos olhos de         
cobra e de ouvir pensamentos indesejados. 

Pelo menos fico por dentro das fofocas. 

Descendo a rua na direção da minha casa, me         
pego olhando para trás mais vezes do que gostaria.         
Quero que Trix volte. Não para a dimensão dela, mas          
para esta. E nem sei por que quero isso. 

E também não sei por que volto à casa da árvore           
todos os dias depois da aula. E nos fins de semana.           
Não converso com Emma na escola, só fico quieto         
ouvindo seus pensamentos confusos, desejando     
profundamente que ela volte a escutar ruídos na        
parede. Mas ela não volta. 

Um dia durante a aula, semanas depois,       
quando eu já havia desistido de viver outro dia         
estranho com Emma, acontece algo diferente. O       
professor de filosofia está sentado em sua cadeira,        
quase dormindo, enquanto nós deveríamos estar      
escrevendo um texto sobre Karl Marx. Não sei como         
ele consegue pegar no sono com todo esse barulho. E          
mesmo no meio dessa confusão de vozes, a de Emma          
sempre se destaca entre as demais. 



— Será que a Trix voltou pra casa dela? — Acho           
que Emma quer que eu ouça esse pensamento. Então,         
apenas me viro para encará-la. Ela sorri e me chama          
para perto. Arrasto minha cadeira fazendo um barulho        
agudo que deveria fazer a sala inteira olhar para mim,          
mas está todo mundo tão concentrado nas próprias        
conversas que nem nota. 

Eu me sento ao lado de Emma e cochichamos         
hipóteses até o fim da aula. E fico feliz por, finalmente,           
termos falado sobre Trix. 

— Minha mãe vai fazer torta assada com carne         
moída e batatinha hoje. Quer ir lá em casa? — Ela sabe            
que não precisa me oferecer comida para me        
convencer. Mas finjo ter aceitado só pelas tortas. 

— Ok. — Dou de ombros. 

— Tá bom! 

Não falamos muito enquanto subimos a rua.       
Emma anda muito calada. Não em pensamento, a        
mente dela não para nunca. Mas nunca a vi tão quieta. 

— O que foi, Emma? — Não aguento vê-la assim. 

— Eu meio que… gostava da minha parede ser         
diferente. — Hesita por alguns passos. — Ela me         
distraía, me fazia companhia. Enquanto eu criava       



milhares de teorias que explicassem aquilo, não me        
sentia sozinha. 

Engulo em seco e fico calado, sem saber o que          
falar. Emma encontra, na própria mente, os amigos        
que não tem aqui fora. Tudo culpa minha, eu não          
devia ter me afastado. 

— Emma… — Abro a boca para continuar, mas ela          
começa a andar mais rápido. Não quer as minhas         
desculpas. Então não falo nada. 

O cheio das tortas chega até mim antes mesmo de          
Emma abrir a porta de casa. Meu estômago ronca,         
deve estar feliz. Passo a língua pelos lábios e puxo com           
força o cheiro para dentro dos meus pulmões. 

Quando entro, vejo tia Jana pela entrada da        
cozinha semi-profissional onde faz suas tortas e outras        
comidas para vender. Jogo um beijo para ela, que me          
devolve o cumprimento com uma piscadela. Emma já        
está no quarto, se jogando na cama. Eu me jogo do           
lado dela. 

— Minha mãe está feliz que você voltou a ser meu           
amigo! — comenta, de um jeito amargo. — Mas a gente           
não voltou a ser amigo! 

— Quem disse que não? 



— Você mal conversou comigo na escola! — É         
óbvio que ela jogaria isso na minha cara. 

— Você que não conversou comigo na escola! —         
Eu me defendo. — Pensei que não queria papo. 

Ela revira os olhos, como sempre. 

— Eu que tenho superpernas, mas é você quem         
vive correndo! — Sei que ela está falando do beijo que           
demos no começo do ano. 

Respiro fundo e me viro para encará-la, apoiando        
o rosto com a mão, coloco meu cotovelo sobre a cama.           
Com a outra mão, tiro meus óculos. Vejo um         
sorrisinho discreto nascer nos lábios dela. E continuo        
olhando para os lábios de Emma enquanto me        
aproximo mais e mais…  

— E se eu não correr agora? — falo baixinho.          
Minha boca tão perto da dela…  

— Eu não sei. — Emma se afasta só um          
pouquinho. Tem medo. Eu quero que ela converse        
comigo, e quero confessar os medos que eu mesmo         
carrego. Ficamos nos encarando por um segundo. No        
impulso, me aproximo mais. Nossos narizes se       
encontram e eu fecho meus olhos. Mas Emma coloca         
os dedos da mão aberta nas minhas bochechas e me          
empurra. 



— Você ouviu isso? — diz, de um jeito meio          
oscilante. 

— Não ouvi nada, Emma! — respondo, frustrado,        
sem nem pensar. Ela se apóia nos joelhos e vai          
andando até a parede, onde coloca as duas mãos         
espalmadas e o ouvido esquerdo. 

— Emma, não tem nada aí, a Trix… — Cobra?          
Arregalo os olhos. — Não pode ser! — Eu me          
aproximo da parede o mais depressa que consigo. 

— Ouviu agora? — Emma pergunta, desaforada.       
Colo meu ouvido direito na superfície fria. 

Cobra, você está aí? 

Fecho os meus olhos e me concentro, usando toda         
a força que tenho naquele pensamento, assim como eu         
havia feito dias antes. 

— Trix — digo alto. — É só seguir minha voz, você            
sabe como fazer.  

Silêncio. 

Trix? 

Tento, apenas com o pensamento. Não ouço nada. 

Aqueles segundos de silêncio são gelados. 



— Será que ela foi parar no lugar errado de novo?           
— Emma aperta os olhos, preocupada, e começa a         
tagarelar e tagarelar. Então vem o grito. 

— O que é isso, minha Nossa Senhora?! — É tia           
Jana. 

— Mãe? — Emma sai correndo. Vou atrás. 

Dona Jana está com as duas mãos sobre o peito, o           
freezer onde guarda as comidas que vende está aberto.         
Tem várias tortas espalhadas pelo chão da cozinha        
semi-profissional. 

— O que foi, Mãe? — Emma está assustada. Mas          
não mais que dona Jana, que nos olha atônita, aponta          
para o freezer e diz: 

— Emma, por que tem uma garota no meu         
freezer? 

 

  



 
— Por que a Frozi tá no meu freezer, Emma? — A voz             
da mulher está mais aguda agora, e faz minha cabeça          
doer ainda mais. — O que tá acontecendo? 

— Frozi ? — Outra pessoa diz. 

— Mãe, calma! — Vejo uma garota se aproximar         
da abertura acima de mim. — Meu deus! — Ela dá um            
pulo para trás e sai da minha vista. Eu quero me           
levantar, mas parece que toda a força e energia do          
mundo foram tiradas de mim. 

As vozes de três pessoas começam a se misturar         
em uma discussão sobre o que está acontecendo. Coisa         
que nem eu sei. Fecho meus olhos, me sentindo fraca          
demais até para mantê-los abertos. Uma mão bem        
quente encosta sobre a minha testa. 

— Gente, a pessoa está congelando aqui. — Sinto         
duas mãos me segurarem pelas axilas. — Me ajuda,         
Emma! 



Outra pessoa pega minhas pernas e tentam me        
erguer. Ouço uma reclamação, e duas mãos apoiam        
minhas costas enquanto sou retirada de dentro do        
freezer e colocada no chão, que não está quente, mas é           
bem mais agradável. 

O cheiro de frango cozido me atinge quando puxo         
o ar para respirar melhor. 

— Que brincadeira é essa? — É a mulher. 

— Mãe, não é brincadeira. A gente também não         
sabe o que tá acontecendo? 

— Vai mentir pra mim agora, Emma?  

— Não é mentira, mãe, eu juro! Nunca vi essa          
menina na vida. — A garota parece nervosa. Faço um          
esforço sobrehumano para abrir os olhos e consigo        
observar, ainda que a visão esteja um pouco        
embaçada, as três pessoas em pé acima de mim. 

A mulher deve ter uns quarenta anos. É negra,         
mais escura que a garota… são bem parecidas,        
inclusive. Devem ser mãe e filha. Ela está vestida toda          
de branco, e usa touca e máscara. Não dá para ver se o             
cabelo dela é rosa como o da menina, mas eu duvido           
muito que seja. Acho que já as vi em algum lugar. Já a             
outra… pessoa… é bem alta, acho. Também tem a pele          
negra, mas bem mais clara que as outras duas. 



Resmungo quando uma pontada de dor acima da        
minha sobrancelha direita me incomoda. Faz meus       
olhos lacrimejarem, então os fecho. Mas, antes,       
consigo ver de relance que os três estão olhando para          
mim. 

De repente, me sinto uma alienígena. 

  



 
Não faço ideia de como a Elsa do Frozen veio parar na            
minha cozinha e, sinceramente, estou pirando o       
suficiente para me preocupar com outras coisas no        
momento. Tipo: foi a minha mãe que achou a garota          
dentro do freezer. 

Minha. Mãe. 

Dona Jana é muito boa, a não ser que você mexa           
com duas coisas: suas filhas e sua cozinha. 

Acho que uma moça, que realmente parece       
alguém que veio de um filme da Disney, até a trança           
embutida nos cabelos loiros, será que é isso o que está           
acontecendo? Será que as histórias de princesa são        
reais? Nossa, tomara que não… Só tem princesa branca         
e magra. Se bem que a Tiana… Enfim, acho que uma           
moça aparecer no freezer da minha mãe conta como a          
segunda coisa. 

— A gente precisa levar a garota pro hospital! —          
sugere, num tom que faz com que não pareça uma          
sugestão. 



— Hospital? — Tenho certeza que Cobra arregalou        
os olhos ao dizer isso. 

— Sim, meu filho! — Meu coração amolece por         
meio segundo ao ver que minha mãe chamou Cobra         
no masculino. É fofo. — Ou você quer que a menina           
morra com hipertermia. 

— Hipotermia, mãe! 

Levo um tapinha no braço. 

— Me dá um motivo para não quebrar sua cara,          
garota! — Ela está com os dentes cerrados. 

— A senhora nunca quebrou minha cara…  

Ela bufa e se agacha, colocando a mão sobre a          
testa da menina, que parece mais branca do que         
deveria ser normal. 

— Uai… — Minha mãe volta se levantar. — Ela não           
está tão fria. 

— Deve ser porque ela tá viva, né? — Por          
precaução, eu me afasto de dona Jana antes mesmo de          
terminar a frase, e acabo pisando em uma das tortas          
caídas no chão da cozinha. Acho que minha mãe está          
tão preocupada que desiste de responder às minhas        
gracinhas. E eu nem sei por qual motivo estou fazendo          
gracinha com essa situação, talvez seja porque não sei         



lidar com isso. Por que tem uma garota no chão da           
cozinha? Cadê a Trix? 

— Emma… — Cobra segura meu braço de um jeito          
quase carinhoso, e sinto meu coração pular ainda mais.         
Que situação bizarra! Ok que tudo já estava bizarro,         
mas, pelo amor de Deus, a garota estava no freezer .          
Tudo bem que tinha uma garota presa na minha         
parede … — Emma — ele chama de novo. — Respira. 

— Eu tô bem! — minto. E sei que ele sabe que é             
mentira. 

— Me ajudem a levar a menina pro quarto da          
Emma, por favor! — Cobra parece a única pessoa a          
manter a calma por aqui. Eu queria muito ser o tipo de            
gente que mantem a calma, mas claramente não sou. 

Não reajo.  

Cobra e minha mãe erguem a garota. 

— Deixa comigo! — Dona Jana pede e meu amigo          
obedece, colocando a menina nos braços dela. A        
coitada parece um rato assustado e magrelo, se        
aninhando no colo da minha mãe como se fosse um          
bebê em busca de calor. 

E talvez ela realmente esteja em busca de calor. 

Quando minha mãe se afasta, cochicho. 



— Mas que diabos? 

— Como essa garota veio parar aqui? — Cobra me          
pergunta, apesar de saber que nenhum de nós tem a          
resposta. Acho que nem mesmo a menina tem. 

— Eu pensei que fosse a Trix — admito, sentindo          
o coração se dividir em mais alguns pedacinhos. 

— Eu também! 

Estamos os dois desapontados. Mas há algo mais        
urgente para resolvermos agora do que nossos       
corações trouxas e partidos. 

— Precisamos descobrir quem é essa garota e o         
que ela está fazendo aqui! — digo, nervosa. 

— Por que você está dizendo que é uma garota?          
Quem disse que é uma garota? 

Aperto os punhos. Que ódio que eu sinto desse         
não-binário! Ele está certo? Sim. Mas, ah!!! Tenho        
vontade de gritar e bater nele até… 

Ele vê a raiva nos meus olhos e dá um sorrisinho           
sacana. 

— Relaxa, é uma garota mesmo — diz, já se          
afastando de mim. 



É sério. Não sei por que ainda converso com essa          
pessoa!  



 
Emma está bem mais nervosa que o normal. Ou seja,          
um recorde absoluto. Ela está sentada na cama,        
observando a garota que está deitada ali, como se fosse          
um animal. Até cheirar a menina Emma cheira…  

— Parece frango congelado… — Torce o nariz. 

— Lógico, né? A menina estava deitada em cima         
das tortas da sua mãe. — Eu me sento no chão, ao lado             
da cômoda de Emma. São os dois únicos móveis do          
quarto. A cama de solteiro, já velha, e essa cômoda. Eu           
me lembro de quando tinha duas camas espremidas,        
cada uma em um canto. Depois que a irmã de Emma           
foi embora, o cômodo, que parecia pequeno demais,        
agora parece grande demais. — Para de ficar em cima          
da garota, Emma, deixa ela respirar! 

Ela me responde estalando a língua. 

— Quero saber quem ela é! 

— Melhor esperar a menina acordar e perguntar …        
— Quase me arrependo de dizer isso. Emma para e me           



encara. Se ela tivesse uma arma de laser nos olhos, eu           
já teria virado pó. — Vem pra cá! — peço, com a voz             
mais doce, estico o braço e a chamo com a mão. 

O que Emma faz? 

Revira os olhos. 

Mas vem. 

Abro o braço esquerdo e ela se senta do meu lado,           
se aconchegando no meu peito. 

— Seu coração tá aceleradaço! — diz, com certo         
divertimento na voz. 

Não falo nada. Minha respiração está      
descompassada. Tento focar nos pensamentos de      
Emma, mas a mente dela está silenciosa, concentrada        
no som que ouve. 

Respiro fundo e a aperto mais contra mim. Emma         
fecha os olhos e passa a mão esquerda pela minha          
barriga até a lateral do meu corpo, me abraçando de          
volta. 

— Eu não vou fugir de novo, Emma… — Faço uma           
promessa que acredito que poderei cumprir. Ela não        
fala nada. Mexo em seu cabelo, faço carinho em seu          
rosto. E ficamos naquele silêncio confortável. 



Os pensamentos de tia Jana se aproximam do        
quarto. Eu me sobressalto e Emma se afasta, no susto.          
Um buraco se abre dentro de mim. Quase a puxo de           
volta. 

— Pessoal! — Abre a porta do quarto e olha direto           
na direção da cama. — Nada ainda? 

— Ainda não, tia.  

— Tô pensando em chamar a polícia, tenho        
certeza que…  

— Não, mãe. — Emma se levanta e se espreguiça.          
— Vamos esperar a menina acordar. 

Ela teme o mesmo que eu: essa garota de freezer          
não pertence à nossa dimensão. Temos que tentar        
lidar com isso sem envolver mais ninguém. 

Tia Jana pondera por um momento, depois       
declara: 

— Preciso refazer as tortas que estragaram… Vou        
assar algumas e trazer para vocês. — Com um sorriso,          
que tenta disfarçar as rugas de preocupação, deixa o         
quarto. 

Olho para Emma.  

— O que a gente vai fazer? 



Ela não sabe, então não responde, só volta para         
perto de mim e me abraça de novo. E eu sei, ela não             
precisa dizer e nem pensar, que esse é o jeito de Emma            
falar: o importante é que a gente está junto. 

  



 
Acordo e tem duas pessoas me encarando. Vejo um         
par de olhos e as lentes escuras e redondas de um           
óculos. 

— Quem são vocês? — Tento me afastar deles. 

— Calma, moça! — a garota diz. — Não vamos te           
machucar nem nada…  

— Eu sou o Cobra, essa é a Emma — Cobra           
responde, de um jeito calmo. Ou talvez esteja        
querendo me acalmar.  — E você, como se chama? 

— Onde eu tô? — Ignoro a pergunta. 

— Na minha casa. — A menina se mexe na cama           
ao meu lado. Eu me levanto e me afasto dela. 

Olho em volta. Não conheço esse quarto. 

— Como…? — Sinto outra pontada de dor de         
cabeça. — O que aconteceu? 



— A gente também quer saber. — Emma parece         
meio impaciente. Não sei se é o jeito dela ou a           
situação. — Você simplesmente apareceu dentro do       
freezer da minha mãe. 

— Isso não é possível! — rebato, colocando a mão          
na testa. Estou tonta. 

— Mas foi o que aconteceu. — Ela cruza os braços           
e se levanta da cama, ficando de pé ao lado de Cobra. 

— Eu estava no elevador do meu prédio e, do          
nada, acordei dentro de um… de um lugar frio. 

— O freezer da minha mãe. — Emma tem um tom           
de voz de sabichona. Não gosto disso. 

Então a resposta para tudo me ocorre. Cobra dá         
uma risadinha antes mesmo que eu aponte para eles e          
diga: 

— Vocês me sequestraram! 

— Amada? — Emma segura o riso. — E quem é           
você na fila do pão pra ser sequestrada ? 

— Ninguém, mas…  

— Olha, a gente sabe que isso é uma loucura, vai           
por mim… — Cobra começa, com uma calma irritante.         



— Mas a gente precisa saber quem é você e o que            
aconteceu… A tia Jana quer chamar a polícia. 

— Polícia? — Coloco as mãos na cintura. Quem é          
tia Jana? Será que é a mulher mais velha? — Talvez ela            
devesse mesmo.  

Emma revira os olhos e respira fundo. 

— Garota… — Põe os dedos sobre as têmporas. —          
Ninguém vai chamar a polícia porcaria nenhuma.       
Você. — Ela vem na minha direção e aponta o          
indicador na altura do meu rosto. — Vai nos dizer          
exatamente o que aconteceu. 

Não gosto de ser ameaçada. Mas eles realmente        
parecem mais perdidos que eu. 

Fecho os olhos e quase consigo ver a porta         
metálica do elevador onde eu estava antes de perder a          
consciência. Quando ela começa a se abrir na minha         
lembrança, algo me ocorre: 

— Eu sei quem é você! — Aponto para a menina.           
— Você é a irmã da Liliane! 

Ela dá um passo para trás. 

— Então você conhece a Lili? — Parece respirar         
mais aliviada. 



— Sim, ué! Todo mundo conhece a Liliane! 

Emma franze o cenho e me estuda com bastante         
atenção. 

— Como assim? 

Esse pessoal só pode estar de brincadeira. Essa        
garota quer se fazer de desentendida? Já me cansei de          
encontrar com ela pelo corredor. Tudo bem, nunca        
tive coragem de conversar com a irmã de um pessoa          
famosa, mas, nada justifica ela nem fazer ideia de         
quem eu sou. Só pode ser alguma pegadinha para um          
canal no Youtube. Procuro a câmera escondida com o         
olhar e só paro, me sentindo meio ridícula, quando         
Cobra gargalha alto. 

— Não é uma pegadinha, moça. — Como ele         
sabe que eu estava pensando isso? — Por favor, tenta          
se lembrar do que aconteceu antes de você vir parar          
aqui. É importante. 

Acho que não tenho opção e não custa nada         
tentar me lembrar. Puxo o ar com força pelos pulmões          
e sinto minha coluna estalar. Meu corpo está um         
pouco dolorido por causa da estadia dentro do freezer.         
Digo de uma vez: 

— Eu estava dentro do elevador do prédio da         
pessoa que namoro, aí a porta se abriu e eu vi uma            



garota… sei lá, uma pessoa. Ela parecia estar passando         
mal, então… Não sei. Foi muito rápido. 

Cobra se aproxima de mim. 

— E como ela era? — Não sei bem o motivo, mas            
esses óculos dele me dão aflição. Quero me afastar. 

— Sei lá, cara… Roxa. 

— Roxa? — Emma fala baixo e depois solta um          
grito. — É ela, Cobra. É a Trix. 

— Você disse que viu essa pessoa, e aí? 

— Acho que tentei ajudá-la. Foi muito rápido.        
Ergui minha mão e… acordei aqui. 

Cobra bate uma mão na outra, depois ergue o         
braço na minha direção. Com a cabeça virada para         
Emma, ele diz: 

— Tenho uma teoria. — Depois, olhando para        
mim (eu acho): — Você pode, por favor, me dar a           
mão? 

Encaro os dedos finos e longos dele. Não faço         
ideia do que está passando por sua cabeça, mas quero          
entender o que está acontecendo. Ergo meu braço        
direito e entrelaço nossas mãos. 



E, de repente, o mundo fica barulhento demais. 

 
Minha vida está completamente descontrolada. E isso       
já tem muito tempo. Mas nunca pensei que era         
possível acontecer tanta coisa sem sentido igual está        
acontecendo nesse fim de ano. 

Primeiro, descubro que posso me teletrasportar. 

Segundo, fico presa em uma dimensão vazia. 

Depois, sou sequestrada por uma associação que       
me prende no quarto branco do BBB. 

Em seguida, consigo escapar, mas vou parar em        
um prédio que nunca vi na vida. Lá, encontro uma          
garota que me toca e desaparece. Ah, e me desmaia.          
Quando acordo, uma versão de Emma que nunca me         
viu na vida me socorre e me leva para o Hospital.  

Até aí tudo bem…  



O problema mesmo começou quando um Papai       
Noel negro, vestido em uma roupa magenta, apareceu        
na minha porta.  

Sim, um Papai Noel. 

Sério, eu nem sei como começar a explicar o que          
está acontecendo. E, desculpa, mas preciso deixar para        
depois. 

Agora, tenho uma mensagem para mandar. 

  



 
Está tudo confuso aqui. Cobra está sentado no chão,         
de frente para a moça. Foi muito estranho o que          
aconteceu. Ela encostou a mão na dele, e foi como se           
tivesse dado um choque em Cobra. Ele voou para trás,          
batendo as costas na parede. Corri para ajudá-lo, mas         
ele estava rindo. Sério, rindo. 

Eu não dou conta! 

— Você só precisa focar. — O carinho com o qual           
ele diz isso faz meu estômago revirar. Cruzo os braços. 

A menina está com as duas mãos nas orelhas.         
Encolhida em um canto. 

— Cobra, o que tá rolando? 

— Tenta não pensar em nada, Emma! — Como         
não vou pensar em nada?  — Emma! 

— Tá bom! 

Cobra volta a falar de um jeito doce com a          
menina. 



— Você só precisa se concentrar, Alice. 

Ah, o nome dela é Alice . 

— Não consigo! — ela diz, de um jeito tão          
desolado que parte meu coração. — O que tá         
acontecendo? 

— Foca na minha voz. Você consegue! 

Então os dois ficam calados por um tempão.        
Como não sei o que fazer para não pensar em nada —            
porque só de querer pensar em nada, eu penso —, vou           
para a cozinha ajudar minha mãe com as tortas. 

O que, definitivamente, não é uma boa ideia. 

Dona Jana para com as duas mãos na cintura, me          
encarando, quando entro no cômodo. 

— Emma, eu quero uma explicação! 

Curvo os ombros e deixo meus braços penderem        
para a frente. 

— Ah, mãe, eu queria muito poder explicar. Mas         
também não sei o que rolou! 

— Não é só sobre a garota do freezer, minha filha.           
— Ela se aproxima de mim, de um jeito até mais suave,            
e pega minhas mãos. — Você está estranha há dias,          



semanas. Primeiro ficava falando sozinha e depois       
ficou toda jururu pelos cantos. — Minha mãe para e          
olha no fundo dos meus olhos. Espero, apreensiva, o         
que ela vai dizer. — Você e o Cobra brigaram?          
Aconteceu alguma coisa entre vocês? 

Abro um sorriso. Mães…  

— Não, mamis… Quer dizer, sim. Mas tem tempo.         
A gente tá… — hesito. A gente tá o quê? Nem eu sei. —              
Acho que bem . 

— Então, o que é tudo isso? — Ela abre os braços. 

Não quero e nem vou mentir para minha mãe.         
Então, bom, eu digo a verdade. Toda a verdade. Sobre          
o meteoro, minhas novas habilidades, as novas       
habilidades de Cobra, minha parede falante, Trix, e        
sobre o que sei dessa garota que apareceu no freezer —           
ou seja, quase nada. 

Por um momento, acho que matei dona Jana. Ela         
fica pálida. As bochechas, sempre num tom escuro de         
vermelho por causa do calor da cozinha, estão só         
marrom.  

— Mãe. — Eu me aproximo dela. — A senhora tá           
bem? 



— Peraí, Emma! — Levanta a mão, em um sinal de           
pare. Então paro no lugar. E ficamos assim, as duas se           
encarando por um tempo. Até que ela fala: — Você          
quer que eu acredite nessa história? 

— Quero sim, senhora! 

Minha mãe só me lança um olhar de “tá bom,          
Emma”, vira as costas e começa a mexer no fogão. 

— Se você não quer me contar a verdade…  

— Mãe, que dia eu menti pra senhora? — Cruzo os           
braços e faço cara de séria. Porque é a verdade, nunca           
menti para minha mãe. Tipo, nunca mesmo. 

Ela para de mexer na panela de molho e me          
encara, com os olhos estreitos. 

— Isso é fantasia das bravas, minha filha.  

— Posso provar! — digo, petulante. Pior que eu         
realmente posso provar, mas não quero. Quero que ela         
acredite em mim! 

Ficamos mais um tempão nos olhando, nos       
estudando. Somos tão parecidas que olhar para ela é         
quase como me ver daqui a alguns anos. E imagino          
que, para ela, seja ver uma versão de si mesma mais           
nova. 



Minha mãe conhece esse rosto bem demais para        
saber que estou falando a verdade. 

— Não é possível… — começa, mas Cobra nos         
interrompe, chegando de supetão na cozinha. 

— Emma, preciso que você venha aqui. 

— Tô resolvendo um trem…  

— É rapidão! — Ele está afobado. Cobra é sempre          
calmo… O que está acontecendo? 

Nem respondo, só o sigo até o quarto. O coração          
acelerando a cada passo que dou. Há algo muito         
errado no clima desta casa. E isso vira uma certeza          
quando vejo a luz arroxeada escapar por debaixo da         
porta do meu quarto. 

Luz que me atinge em cheio quando entro. 

— Trix? — É tudo o que consigo dizer antes de           
sentir uma mão gelada no meu braço e tudo ficar          
escuro. 

  



 
— Que merda?! — Tiro Alice de perto de Emma, que           
está caída no chão.  

— Desculpa! Eu não queria machucar ela! — A         
menina se afasta ainda mais, assustada. Estamos todos        
assustados. Ela se encolhe em um canto, longe de mim          
e longe do espectro arroxeado que está pairando do         
outro lado do quarto. 

Cobra… Ouço a voz de Trix na minha cabeça. Eu          
não tenho tempo, me escuta! 

Quero prestar atenção em Trix, mas Emma está        
fria. Não consigo ouvir nada vindo dela. Nem uma         
sequência de pensamentos desconexos, nem os      
xingamentos que ela sempre destina a mim. 

Estou com tanto medo. Tanto medo. 

Cobra! Trix grita na minha cabeça, fazendo um        
zumbido alto me desnortear. 



— Quê? — grito de volta, sentindo lágrimas caírem         
pelas minhas bochechas. 

— Eu não posso ficar! — A voz de Trix está tão            
baixa, tão frágil. Oscilando. — Eles podem me        
encontrar aqui se eu me materializar. Estou segura,        
entre amigos. Estou bem, Cobra. E vou ficar bem. —          
Ela vira a cabeça na direção de Emma. Os olhos          
completamente roxos. — Fiquem bem! — A voz se         
quebra. 

Emma solta um muxoxo. E eu respiro aliviado. 

— Trix… — Emma fala, baixinho. Ou pensa. Nem         
sei. Não sei se recuperei meus poderes completamente.        
Minha amiga tenta se levantar, mas não consegue. —         
Que merda? Por que minhas pernas não se movem? 

Respiro fundo e a ajudo a se sentar, me sentando          
ao lado dela em seguida. Puxo Emma para perto de          
mim e ficamos olhando para Trix, ou parte de Trix. 

— Não tentem me procurar aqui — diz, de um          
jeito triste. Sinto meu coração virar pó. — Eu não          
existo mais nesta dimensão. 

— Trix. — Seco as lágrimas e tento me manter          
calmo. — Onde você está? 



— A associação me prendeu. Eles mentiram. Mas        
eu fugi e encontrei um lugar seguro pra ficar. Não          
posso dizer mais do que isso, não tenho tempo de          
explicar. Só… — Ela olha na direção de Alice, encolhida          
e completamente assustada. — Cuidem dela enquanto       
tentamos dar um jeito de tirá-la daí. 

— O quê? — A menina se encolhe ainda mais. 

A imagem de Trix fica ainda mais translúcida. 

— Que dia é hoje? — A voz dela está mais fraca,            
quase inaudível. Trix está desaparecendo. 

— Dois de dezembro — repondo. 

Cuidem dela até a madrugada no dia 25. Alguém         
vai buscá-la! Por favor, Cobra. O mundo está contando         
com vocês!, diz, apenas na minha cabeça, antes de         
desaparecer completamente. 

— Cobra… — Emma me chama baixinho. Acho        
que está quase desmaiando. Peço ajuda de Alice para         
colocá-la na cama. 

— Não encosta na pele. — Tento não soar grosso.          
Mas essa garota é um perigo para a humanidade! A          
menina apenas assente e toma o maior cuidado de         
tocar Emma apenas por cima da blusa. 



Então, Alice começa a chorar de um jeito        
descontrolado, enquanto passa as mãos nas próprias       
pernas. Sinto pena dela. 

— Ei, senta aqui no cantinho! — Dou dois tapinhas          
na lateral da cama de Emma. — Já já vai passar.  

Continuo ignorando minha dor de cabeça,      
encolho as pernas e escoro as costas na parede. 

— O que aconteceu? — Emma me pergunta, ainda         
fraca. Passo as mãos nos cabelos dela. O único         
pompom rosa está com fios soltos. 

— Sabe a Vampira? — Apelo para a melhor         
referência que conheço. Não dá certo. 

— Que vampira? A Bella? 

— Não, Emma. A do X-men, a que rouba o poder           
dos outros com o toque. 

— Ah…  

— É o que a Alice faz. — Olho furtivamente para a            
menina. A coitada está chorando desesperada. — Mas        
dura só uns minutinhos. Você vai ficar bem logo, logo.          
— Dou um beijinho na testa dela. Emma fecha os          
olhos e os pensamentos dela viajam. Acho que meus         
poderes estão voltando e as ideias malucas dela        
também. 



O gelo que estava no meu estômago começa a         
diminuir. Eu me volto para Alice. 

— Você vai ficar bem? 

— Tá doendo muito! — Ela passa as mãos nas          
pernas. 

— Acho que você precisa descansar um       
pouquinho. — Eu me levanto devagar. — Vou pedir a          
tia Jana para me arrumar um colchão.  

Deixo a menina chorando no quarto. Sei que        
estou andando encurvado, mas sinto o peso de um         
mundo inteiro nas minhas costas. Se ao menos minha         
cabeça parasse de doer…  

É só eu pensar que outra pontada de dor me          
atinge. 

Cobra. É Trix de novo, mas só na minha mente.          
Estive aí há poucos minutos, não estive? Não tenho         
tempo de manter essa conexão. Olha, só…, o        
pensamento dela vacila. Só cuida da Emma, ok? Não a          
deixe, não corra de novo. Tá me ouvindo? 

— Tô — respondo em voz alta. Não entendo o          
motivo do alerta e ele só me deixa mais nervoso. Não           
sei se Trix me ouviu, mas tudo volta a ficar silencioso. 



— Falou comigo, filho? — Dona Jana aponta pela         
porta da cozinha. 

— Não, senhora… Na verdade, sim. — Faço muito         
esforço para sorrir para ela. — A Emma e a… outra           
menina estão meio passando mal. 

Ela coloca as duas mãos na cintura e solta o ar           
pelo nariz. 

— Hum… Não sei o que vocês estão aprontando,         
mas… Ah, deixa pra lá! — Parece espantar uma mosca          
com as mãos. — Já vou levar umas tortas para vocês.           
Esse vai ser o almoço atrasado. — Dona Jana se          
aproxima de mim e coloca as duas mãos nos meus          
ombros. Cara, ela é igualzinha a Emma. — Aí depois,          
outra hora, vocês me explicam tudo e me mostram         
que história é essa de poderes…  

É lógico que Emma contou para a mãe dela. Ela          
conta tudo para dona Jana. 

— Sim, senhora! — Sorrio, assentindo com a        
cabeça. — Ah, e eu preciso de um colchão também.  

Ela revira os olhos. E não consigo conter uma         
risadinha. A genética dessa família é inexplicável. 

— Pega lá no cômodo onde ficam as coisas da          
Liliane. 



— Tá bom!  

Eu me viro e volto por onde vim, passando em          
frente ao quarto de Emma. Fico ali por um minuto,          
olhando minha amiga dormir. 

Espero que fique tudo bem. 

Tem que ficar bem. 

 

 

  



Quer saber o que rolou? As aventuras de Emma,         
Cobra e Trix voltam em janeiro só no Clube da Maria.           
A assinatura é gratuita. Na versão Premium , com        
apoios a partir de R$10,00, você recebe brindes        
exclusivos na sua casa. O brinde dos apoiadores de         
novembro/dezembro será um poster A4 de Emma e        
Cobra. 
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