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Para Jarrod, melhor amigo e grande amor.
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Meias-noites

Rainbow Rowell

31 de dezembro de 2014, quase meia-noite

E
stava frio no terraço, debaixo do deque. Gélido. Escuro.

Escuro porque Mags estava lá fora à meia-noite, e escuro 
porque ela estava nas sombras.

Era o último lugar onde qualquer pessoa a procuraria; qualquer pes-
soa e, em especial, Noel. Ela perderia toda a agitação.

Graças a Deus. Mags devia ter pensado nisso anos antes.
Ela se encostou na casa de Alicia e começou a comer o mix de nozes 

que levou lá para fora. (A mãe de Alicia preparava o melhor de todos.) Mags 
conseguia ouvir a música que tocava lá dentro, e, de repente, não mais. Isso 
era bom sinal. Significava que a contagem regressiva estava começando.

— Dez! — gritou alguém.
— Nove! — juntaram-se mais pessoas à contagem.
— Oito!
Mags ia perder a coisa toda.
Perfeito.

_________
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10  Meias-noites

31 de dezembro de 2011, quase meia-noite

—T
em nozes nisso? — perguntou o menino.

Mags fez uma pausa enquanto segurava uma torra-
da com pesto e cream cheese na altura da boca.

— Acho que tem pinhão… — disse ela, enviesando os olhos para 
avaliar.

— Pinhão é um tipo de noz?
— Não faço ideia — disse Mags. — Pinhão não dá em pinheiros, dá?
O garoto deu de ombros. Tinha cabelos castanhos desgrenhados 

e olhos azuis bem abertos. Usava uma camiseta do Pokémon.
— Não sou especialista em nozes — disse Mags.
— Nem eu — falou ele. — Era de se esperar que eu fosse: se co-

mer uma por acidente, posso morrer. Se existisse alguma coisa que 
pudesse matar você, não tentaria ser especialista nela?

— Não sei… — Mags enfiou a torrada na boca e começou a masti-
gar. — Não sei muita coisa sobre câncer. Nem sobre acidentes de carro.

— É… — disse o garoto, olhando com tristeza para a mesa do bufê. 
Ele era magricela. Pálido. — Mas nozes têm algo contra mim, alguma 
coisa pessoal. São mais assassinas do que, tipo, perigos em potencial.

— Caramba — disse Mags —, o que você já fez para as nozes?
O garoto riu.
— Comi algumas, eu acho.
A música, que estava muito alta, parou.
— É quase meia-noite! — gritou alguém.
Os dois olharam em volta. Alicia, a amiga de Mags da escola, es-

tava de pé no sofá. A festa era de Alicia, a primeira festa de ano-novo 
para a qual Mags, aos quinze anos, fora convidada na vida.

— Nove! — gritou Alicia.
— Oito!
Havia algumas dezenas de pessoas no porão, e todas começaram 

a gritar.
— Sete!
— Sou Noel — disse o garoto, estendendo a mão.
Mags tirou todo o pesto e os restos de nozes da mão e apertou a dele.
— Mags.
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Rainbow Rowell  11

— Quatro!
— Três!
— É um prazer conhecer você, Mags.
— O prazer é meu, Noel. Parabéns por ter fugido das nozes por 

mais um ano.
— Elas quase me pegaram nesse pesto.
— É — assentiu Mags. — Essa passou perto.

31 de dezembro de 2012, quase meia-noite

N
oel se encostou na parede e deslizou as costas ao lado de 
Mags, depois bateu seu ombro no dela. Soprou uma língua 
de sogra na direção da amiga.

— Oi.
— Oi.
Ela sorriu para ele. Noel usava um paletó xadrez, e a camisa bran-

ca estava aberta no colarinho. Ele era pálido e enrubescia com faci-
lidade. Naquele momento, estava cor-de-rosa do alto da testa até o 
segundo botão da camisa.

— Você é uma máquina de dançar — disse ela.
— Eu gosto de dançar, Mags.
— Sei que gosta.
— E não tenho muitas oportunidades.
Ela ergueu a sobrancelha.
— Eu gosto de dançar em público — falou Noel. — Com outras 

pessoas. É uma experiência coletiva.
— Guardei direitinho sua gravata — disse ela, e estendeu uma 

gravata vermelha de seda para o amigo.
Ele estava dançando na mesa de centro quando a jogou para Mags.
— Obrigado — disse Noel, segurando a gravata e colocando-a no 

pescoço. — Foi uma boa pegada, mas eu estava mesmo era tentando 
chamar você para a pista de dança.

— Aquilo era uma mesa de centro, Noel.
— Tinha espaço para dois, Margaret.
Mags franziu o nariz, pensando sobre aquilo.
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12  Meias-noites

— Acho que não.
— Sempre tem espaço para você comigo em qualquer mesa de 

centro — disse ele. — Porque você é minha melhor amiga.
— Potro é seu melhor amigo.
Noel passou os dedos pelos cabelos. Estavam suados e encaraco-

lados, caindo abaixo das orelhas.
— Potro também é meu melhor amigo. E Frankie. E Connor.
— E sua mãe — completou Mags.
Noel virou-se para ela com um risinho.
— Mas especialmente você. É nosso aniversário. Não acredito que 

você não quis dançar comigo no nosso aniversário.
— Não sei do que você está falando — disse Mags.
(Ela sabia exatamente do que ele estava falando.)
— Aconteceu bem aqui. — Noel apontou para a mesa do bufê em 

que a mãe de Alicia sempre arrumava os petiscos. — Eu estava tendo 
uma reação alérgica, e você salvou minha vida. Enfiou uma ampola de 
epinefrina no meu coração.

— Eu comi um pouco de pesto — disse Mags.
— Heroicamente — concordou Noel.
Ela se sentou de repente.
— Você não comeu salada de frango hoje, comeu? Tinha amêndoas.
— Ainda salvando minha vida — disse ele.
— Comeu?
— Não. Mas tomei coquetel de frutas. Acho que tinha morangos, 

minha boca está formigando.
— Você está bem? — perguntou Mags, apertando os olhos.
Noel parecia bem. Estava vermelho. E suado. Parecia que os den-

tes dele eram largos demais para a boca, e a boca, larga demais para 
o rosto.

— Estou — respondeu ele. — Aviso se minha língua ficar inchada.
— Guarde essas reações alérgicas obscenas para você — disse ela.
Noel levantou as sobrancelhas.
— Você devia ver o que acontece quando como frutos do mar.
Mags revirou os olhos e tentou não rir. Depois de um segundo, 

olhou para ele de novo.
— Espere, o que acontece quando você come frutos do mar?
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Rainbow Rowell  13

Noel balançou a mão na frente do peito sem muito entusiasmo.
— Fico empolado.
Ela franziu a testa.
— Como você ainda está vivo?
— Pelos esforços de heróis do dia a dia como você.
— Também não coma a salada rosa — falou Mags. — Tem camarão.
Noel enrolou a gravata no pescoço dela e sorriu. Um sorriso dife-

rente de um risinho.
— Obrigado.
— Eu que agradeço — disse ela, puxando as pontas da gravata 

até ficarem do mesmo tamanho e olhando para elas. — Combina com 
meu suéter.

Mags usava um suéter longo, que tinha um tipo de estampa escan-
dinava com um milhão de cores.

— Tudo combina com seu suéter — disse ele. — Você parece um 
ovo de Páscoa com tema natalino.

— Eu me sinto um Muppet muito colorido — disse ela. — Um 
daqueles peludos.

— Eu gostei — disse Noel. — É um banquete para os sentidos.
Mags não sabia se ele estava debochando ou não, então mudou 

de assunto.
— Aonde Potro foi?
— Para lá. — Noel apontou para o outro lado da sala. — Ele queria 

ficar no lugar certo para estar casualmente perto de Simini quando 
desse meia-noite.

— Para poder dar um beijo nela?
— Isso mesmo — disse Noel. — Na boca, se o plano der certo.
— Que nojento — disse Mags, mexendo nas pontas da gravata 

de Noel.
— Beijar?
— Não… Beijar não tem problema. — Ela sentiu que estava coran-

do. Felizmente, não era tão pálida quanto Noel e não ficaria vermelha 
em todo o rosto e pescoço. — Nojento é usar a festa de ano-novo como 
desculpa para beijar uma pessoa que pode não querer beijar você. Usar 
a festa como uma armadilha.

— Talvez Simini queira beijar Potro.
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14  Meias-noites

— Ou talvez seja bem constrangedor — disse Mags. — E ela aca-
be beijando de qualquer jeito porque vai sentir que tem que beijar.

— Ele não vai forçá-la — disse Noel. — Vai fazer aquele negócio 
do contato visual.

— Que negócio do contato visual?
Noel virou o rosto e fez contato visual com Mags. Ergueu as so-

brancelhas, esperançoso; seus olhos se tornaram delicados e aces-
síveis. Era mesmo um semblante que dizia: Ei. Tudo bem se eu beijar 
você?

— Ah — disse Mags. — Isso é ótimo.
Noel mudou a expressão para outra que dizia: Ah, dã.
— É claro que é ótimo. Já beijei garotas antes.
— Sério? — perguntou Mags.
Ela sabia que Noel conversava com garotas, mas nunca tinha ou-

vido falar de nenhuma namorada. E ela teria ouvido; era uma dos 
quatro ou cinco melhores amigos de Noel.

— Pfft — disse ele. — Três garotas. Em oito ocasiões diferentes. 
Acho que sei fazer contato visual.

Era uma quantidade muito maior de beijos do que Mags havia con-
seguido dar em seus dezesseis anos.

Ela olhou para Potro de novo. Ele estava de pé perto da televisão, 
concentrado no celular. Simini estava a poucos metros, conversando 
com amigos.

— Mesmo assim — disse Mags — parece traição.
— Como pode ser traição? — perguntou Noel, seguindo o olhar 

dela. — Nenhum dos dois está namorando.
— Não esse tipo de traição. É mais como… pular uma etapa. Se 

você gosta de alguém, tem que fazer um esforço. Tem que conhecer 
a pessoa, se empenhar para conseguir esse primeiro beijo.

— Potro e Simini já se conhecem.
— Certo — concordou ela —, mas nunca saíram juntos. Simini 

alguma vez demonstrou que está interessada?
— Às vezes as pessoas precisam de ajuda — disse Noel. — Quer 

dizer… Olhe para ele.
Mags olhou. Potro vestia calça jeans preta e camiseta preta. Tinha 

um moicano que já estava meio crescido, mas usava rabo de cavalo 
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Rainbow Rowell  15

no final do ensino fundamental, o que gerou o apelido pelo qual todos 
o conheciam. Potro era quase sempre escandaloso e engraçado, e às 
vezes escandaloso e bastante desagradável. Sempre desenhava nos 
braços com canetas-tinteiro.

— Aquele cara não faz ideia de como dizer a uma garota que gosta 
dela — disse Noel. — Nenhuma. Agora, olhe para Simini.

Mags olhou. Simini era pequena e delicada, e tão tímida que sair 
da concha não era sequer uma possibilidade. Se você quisesse con-
versar com ela, tinha que entrar na concha também.

— Nem todo mundo tem a nossa habilidade social — continuou 
Noel, suspirando e se inclinando para perto de Mags para gesticular 
na direção de Potro e Simini. — Nem todo mundo sabe como conse-
guir aquilo que deseja. Talvez a meia-noite seja exatamente do que es-
ses dois precisam para dar início a alguma coisa. Você reprovaria isso?

Mags se virou para Noel. O rosto dele estava bem perto do ombro 
dela. Ele tinha um cheiro bom e convidativo de algum desodorante 
em spray.

— Você está sendo melodramático — disse ela.
— Situações de vida ou morte despertam esse lado em mim.
— Tipo dançar na mesa de centro?
— Não, os morangos — disse ele, esticando a língua e falando com 

ela para fora. — Dá inssada?
Mags tentava dar uma boa olhada na língua de Noel quando a mú-

sica parou.
— É quase meia-noite! — gritou Alicia, de pé, ao lado da televisão.
A contagem regressiva estava começando na Times Square. Mags 

viu Potro tirar os olhos do celular e se aproximar de Simini.
— Nove! — gritou todo mundo.
— Oito!
— Sua língua parece ótima — disse Mags, virando-se para Noel.
Ele puxou a língua de volta e sorriu.
Mags ergueu as sobrancelhas, quase sem perceber.
— Feliz aniversário, Noel.
O olhar dele se suavizou. Pelo menos, foi o que ela achou.
— Feliz aniversário, Mags.
— Quatro!
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16  Meias-noites

Então Natalie veio correndo, deslizou pela parede ao lado de Noel 
e segurou o ombro dele.

Natalie era amiga dos dois, mas não era melhor amiga. Tinha ca-
belos caramelo e sempre usava camisas de flanela que ficavam aper-
tadas nos seios.

— Feliz ano-novo! — gritou ela para eles.
— Ainda não — disse Mags.
— Um! — gritou todo mundo.
— Feliz ano-novo! — disse Noel para Natalie.
Natalie se inclinou na direção dele, que se inclinou na direção dela, 

e os dois se beijaram.

31 de dezembro de 2013, quase meia-noite

N
oel estava de pé no braço do sofá com as mãos estendidas 
para Mags.

Ela estava passando por ele e balançava a cabeça em re-
provação.

— Venha! — gritou ele acima do volume da música.
Mags balançou a cabeça e revirou os olhos.
— É nossa última chance de dançar juntos! — continuou Noel. — 

É nosso último ano!
— Ainda temos meses para dançar — disse Mags, parando na 

mesa de petiscos para comer uma miniquiche.
Noel andou pelo sofá, pisou na mesa de centro e esticou a perna 

comprida o máximo que pôde para chegar ao lado de Mags no sofá 
de dois lugares.

— Estão tocando a nossa música.
— Estão tocando “Baby Got Back” — respondeu Mags.
Noel riu.
— Só por isso — disse ela —, eu nunca vou dançar com você.
— Você nunca dança comigo mesmo — rebateu ele.
— Mas faço todas as outras coisas com você — resmungou Mags. 

Era verdade. Ela estudava com Noel. Almoçava com Noel. Buscava 
Noel no caminho para a escola. — Eu até vou ao cabeleireiro com você.
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Rainbow Rowell  17

Ele mexeu na parte de trás dos cabelos. Eram castanhos e cheios, 
caindo em cachos soltos até a gola.

— Mags, quando você não vai, cortam curto demais.
— Não estou reclamando — disse ela. — Só vou deixar essa 

passar.
— O que você está comendo? — perguntou ele.
Mags olhou para a travessa.
— Um tipo de quiche, acho.
— Eu posso comer?
Ela colocou outro pedaço na boca e mastigou. Não tinha gosto de 

nozes nem de morangos, nem de kiwi, ou de frutos do mar.
— Acho que pode — disse Mags.
Ela pegou uma quiche, Noel se inclinou e comeu da mão de 

Mags. De pé no sofá de dois lugares, ele ficava com mais de dois 
metros de altura. Estava usando um terno branco ridículo. De três 
peças. Onde alguém encontrava um terno branco de três peças?

— É gostosa — disse Noel. — Obrigado. — Ele esticou a mão para 
pegar a Coca de Mags, e ela deixou que ele bebesse. Mas Noel afas-
tou o copo da boca e inclinou a cabeça. — Margaret. Estão tocando 
nossa música.

Mags prestou atenção.
— É aquela música da Ke$ha?
— Dance comigo. É nosso aniversário.
— Não gosto de dançar junto com um bando de gente.
— Mas é o melhor jeito de dançar! Dançar é uma experiência 

coletiva!
— Para você — disse Mags, empurrando a coxa dele. Noel se de-

sequilibrou, mas não caiu. — Nós não somos a mesma pessoa.
— Eu sei — concordou Noel, com um suspiro. — Você pode comer 

nozes. Coma um desses brownies por mim. Me deixe olhar.
Mags olhou para o bufê e apontou para um prato cheio de  brownies 

de noz-pecã.
— Esses?
— É — disse Noel.
Ela pegou um brownie e deu uma mordida. Caíram migalhas no 

vestido florido, mas Mags o limpou com as mãos.
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18  Meias-noites

— É bom? — perguntou ele.
— Muito gostoso — disse ela. — Bem denso. Molhadinho.
Ela deu outra mordida.
— É tão injusto — falou Noel, segurando-se no encosto do sofá e 

se inclinando mais para Mags. — Me deixe ver.
Mags abriu a boca e pôs a língua para fora.
— Injusto — disse ele. — Parece delicioso.
Ela fechou a boca e assentiu.
— Termine seu brownie delicioso e dance comigo.
— O mundo todo está dançando com você — rebateu Mags. — 

Me deixe em paz.
Ela pegou outra quiche e outro brownie, deixando Noel para trás.
Não havia tantos lugares onde se sentar no porão de Alicia, e era 

por isso que Mags acabava sempre no chão. (E talvez por isso Noel 
sempre acabasse na mesa de centro.) Potro havia se sentado no pufe 
perto do bar, no canto, com Simini em seu colo. Simini sorriu para 
Mags, que sorriu de volta e acenou.

Não havia álcool no bar. Os pais de Alicia guardavam as bebidas 
toda vez que ela dava uma festa. Todos os bancos estavam ocupados; 
então, com a ajuda de alguém, Mags se sentou no balcão.

Ela viu Noel dançar. (Com Natalie, depois com Alicia e Connor e, 
em seguida, sozinho, com os braços acima da cabeça.)

Mags viu todo mundo dançar.
Eles sempre faziam as festas nesse porão. Depois de partidas de 

futebol e de bailes. Dois anos antes, Mags não conhecia ninguém ali, 
exceto Alicia. Agora, todos eram melhores amigos, ou alguém que 
Mags conhecia bem o bastante para saber evitar…

Ou Noel.
Ela terminou o brownie e observou Noel pular.
Ele era, de todos, seu melhor amigo, mesmo que ela não fosse a 

dele. Noel era a pessoa favorita de Mags.
Ele era a primeira pessoa com quem ela falava de manhã e a 

última para quem mandava mensagem no celular à noite. Não era 
algo intencional ou metódico, era apenas como tudo se dava entre 
eles. Se ela não contasse algo a Noel, era quase como se não tivesse 
acontecido.
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Rainbow Rowell  19

Eles eram próximos desde que foram parar na aula de jornalismo 
juntos, no segundo semestre do primeiro ano do ensino médio. (Era 
nessa época que eles deviam comemorar o aniversário de amizade, e 
não no ano-novo.) Depois disso, eles se inscreveram juntos para as 
aulas de fotografia e tênis.

Eram tão unidos que Mags chegou a acompanhar Noel ao baile do 
ano anterior, apesar de ele já ter par.

“É claro que você vem conosco”, disse Noel.
“Amy concorda com isso?”
“Amy sabe que somos um combo. Acho que ela nem gostaria de mim 

se eu não estivesse com você ao lado.”
(Noel e Amy não saíram de novo depois do baile. Não ficaram jun-

tos tempo suficiente para precisarem terminar.)
Mags estava pensando em pegar outro brownie quando alguém 

desligou a música de repente e outra pessoa piscou as luzes. Alicia 
correu pelo bar gritando:

— É quase meia-noite!
— Dez! — gritou Potro alguns segundos depois.
Mags olhou pela sala e encontrou Noel de novo, de pé no sofá, já 

olhando para ela. Ele passou para a mesa de centro, caminhando na 
direção de Mags com um sorriso voraz. Todos os sorrisos de Noel 
eram meio vorazes. Ele tinha dentes demais. Mags soltou um suspiro 
trêmulo. (Noel era sua pessoa favorita.)

— Oito! — gritaram todos na sala.
Noel a chamou com a mão.
Mags ergueu a sobrancelha.
Ele acenou para ela de novo e fez uma expressão que dizia: Vamos 

lá, Mags.
— Quatro!
Então Frankie subiu na mesa de centro com Noel e passou um 

braço ao redor dos ombros dele.
— Três!
Noel se virou para Frankie e sorriu.
— Dois!
Frankie ergueu as sobrancelhas.
— Um!
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