
AMOR PODE SER UMA PALAVRA-PROBLEMA PARA 
ALGUMAS PESSOAS. LOUCURA TAMBÉM.

EU SEI BEM.

ocê nunca conheceu ninguém co -

mo Sarah Nelson. Enquanto a maio-

ria dos amigos adora Harry Potter, 

ela passa o tempo escrevendo cartas para 

Atticus Finch, o advogado de O sol é para 

todos. Coleciona palavras-problema em 

um diário, tem uma planta como melhor 

amiga e vive tentando achar em si mesma 

sinais de que está fi cando louca.

Não é à toa: a mãe tentou afogá-la e 

ao irmão quando eles tinham apenas dois 

anos, e desde então mora em uma institui-

ção psiquiátrica. O pai, professor, tornou-

-se alcoólatra. Fugindo da notoriedade do 

crime, ele e Sarah já se mudaram de diver-

sas cidades, e a menina jamais se sentiu em 

casa em nenhuma delas.

Com a chegada do verão em que com-

pleta doze anos, Sarah está cada vez mais 

apreensiva. Sente falta de um pai mais 

presente e das experiências que não vi-

veu com a mãe, já se acha grande demais 

para passar as férias na casa dos avós, 

está preocupada com a árvore genealó-

gica que fará na escola e ansiosa porque 

seu primeiro beijo de língua ainda não 

aconteceu. Mas a vida não pode ser só de 

preocupações, e entre uma descoberta e 

outra, pouco a pouco, Sarah vai perceber 

que seu verão tem tudo para ser muito 

mais. Bem como seu futuro.
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nasceu no Texas, onde mora com o mari-

do e os fi lhos. Claros sinais de loucura é 

seu primeiro livro para jovens. Visite seu 

site em www.karenharrington.com.

Arte da capa: gray318. 

© 2013 Hachette Book Group, Inc.

omo não posso desaparecer completamente, empurro a tela da 

janela, pulo para fora e coloco a tela de volta no lugar como 

uma criminosa. Sei bem como encobrir meus rastros. Então 

subo no toco de árvore do nosso jardim. [...]

Talvez eu devesse pedir que tirassem uma foto um dia, para ver se 

pareço uma idiota completa. Mesmo que seja o caso, estou fazendo 

um grande esforço para não me importar. Só tenho doze anos há uns 

dez minutos, mas de uma coisa eu sei: sou diferente do restante da 

família, e isso deixa todos nervosos. Talvez eles também estejam à 

espera dos sinais de loucura.

“Cativados pela premissa dessa história comovente, 
os leitores vão se encantar com a corajosa protagonista e o 

desenrolar de seu verão.” 
Kirkus Reviews

“Uma personagem introspectiva cuja voz, 
intercalada a cartas e defi nições de palavras, 

absorve completamente os leitores.”
School Library Journal

“Uma história com claros sinais de excelência.” 
Booklist

Tragédia e humor combinam-se de for-

ma magistral nesta incrível história sobre 

a aventura que é crescer. Com um discurso 

inteligente, precoce, mas ainda de uma 

criança, Sarah é a garotinha que poderia 

muito bem morar na casa ao lado. E por 

quem é impossível não se encantar.

www.intrinseca.com.br
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capítulo I

Você nunca conheceu alguém como eu. A menos, é 
claro, que conheça alguém que tenha sobrevivido a 
uma tentativa de afogamento pela própria mãe e que 
agora more com o pai alcoólatra. Se existem outras 
pessoas assim, gostaria de conhecê-las de pronto. 
Pronto, que é minha palavra favorita nos últimos tem-
pos, é muito usada nos seriados policiais quando um 
detetive quer alguma informação depressa. Eu poderia 
aprender muita coisa com pessoas assim, especialmen-
te se fossem mais velhas que eu, que tenho quase doze 
anos. Do jeito que é hoje, tenho que aprender a maio-
ria das coisas por conta própria.

Isso é o que eu teria escrito no meu diário de verdade. Nun-
ca poderia falar essas coisas em voz alta. Nunca.

É bom você saber que tenho um diário de verdade e um falso. 
O falso é o disfarce, o que fica escondido, mas bem à vista. Se 
alguém encontrá-lo e resolver ler, vai pensar que é de uma pes-
soa normal e não vai dar importância. Tudo o que você precisa 
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fazer quando está escrevendo nesse é fingir que tem um adulto 
lendo e colocar lá algo tipo:

Hoje foi um dia ótimo. Tirei 10 na prova de matemática 
e tenho uma nova amiga chamada Denise, que cantarola 
nas aulas de álgebra.

O diário real é só para mim. É particular e verdadeiro. Ulti-
mamente, tenho escrito sobre alguns problemas que estou ten-
tando resolver. O que escrevi:

Faltam duas semanas para as aulas acabarem. Assim que 
tocar o último sinal, vou ter dois problemas gigantescos.

Problema 1: Vou ter um verão chato e vou ser obri-
gada a ficar com os meus avós na casa chata deles.

Problema 2: Vou começar o sétimo ano em três me-
ses e vou ser obrigada a fazer aquele projeto horroroso 
de árvore genealógica que a irmã da Lisa teve que fa-
zer este ano. Todo mundo na escola vai descobrir sobre 
minha mãe.

Posso tentar contornar o Problema 1, mas o Pro-
blema 2 é tragicamente insolúvel. Não consigo encon-
trar nenhum jeito de evitar o tal trabalho, a menos 
que eu me mude e vá para outra escola. Vale investigar 
essa opção.

É um pouco difícil manter dois diários ao mesmo tempo, 
mas é necessário. Tenho que deixar os fatos, as pistas e lis-
tas de palavras onde ninguém além de mim possa ver. Nem 
todo mundo reage às palavras da mesma maneira. Algumas 
são palavras-problema. Uma palavra-problema muda a ex-
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pressão da pessoa que a escuta. Amor pode ser uma palavra-
-problema para algumas pessoas. Loucura também.

Eu sei bem.
Uma vez, quando tínhamos acabado de nos mudar para 

Garland, para nossa casa alugada, marrom e feia em Yale Court, 
meu pai ficou nervoso de um jeito que parecia que ia socar al-
guma coisa, porque usei a palavra louca para descrever minha 
mãe. Foi por causa do dia da orientação vocacional na escola. 
Ele me perguntou se eu tinha alguma ideia do que eu queria ser. 
Para ser sincera, eu ainda estava pensando sobre isso, porque 
queria esperar para ver se ia ficar louca como ela.

Então respondi para o meu pai: “Não é melhor esperar até 
descobrir se eu vou herdar a loucura antes de escolher uma pro-
fissão?” Não sei por que disse aquilo em voz alta. Normalmente 
tomo muito cuidado com as palavras.

Vi um sofrimento nos olhos do meu pai que me deu von-
tade de fugir. Mas, como ele estava bloqueando a única saída 
da nossa cozinha, eu não tinha para onde ir. Meu plano B era 
entrar em um armário da cozinha e me esconder. Isso quer 
dizer muito quando você pensa em como os armários de co-
zinha em casas alugadas são nojentos. Se houvesse uma lista 
dos lugares mais nojentos da face da Terra, esses armários es-
tariam nela.

“Desculpe”, falei.
Ele respirou fundo e me disse que não, eu não ia ficar 

louca, e que, por favor, nunca, NUNCA mais usasse aquela 
palavra para descrevê-la, mocinha! Eu não sabia o que res-
ponder, porque estava com medo. Queria ter coragem su-
ficiente para dizer a ele que eu tinha procurado a palavra 
loucura no dicionário.

Eu sabia que tinha usado a palavra certa.
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loucura s. f. perturbação mental; demência, insanidade

Acrescentei loucura à minha lista de palavras-problema.

Eu escondo o diário verdadeiro entre duas toalhas dobra-
das embaixo da pia do meu banheiro e deixo o falso na mesinha 
de cabeceira. Ele tem um cadeado dourado e brilhante, por isso 
dá a impressão de que esconde palavras importantes.
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