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  PRÓLOGO   
UM VISITANTE INDESEJADO

Se alguém tivesse olhado pela janela, acharia que aquela era 

apenas uma festa do pijama normal, uma noite de comemora-

ções com pipoca, esmaltes e seis lindas garotas da panelinha do 

Hollier High cuidando da beleza umas das outras, contando 

fofocas picantes e tramando o próximo trote do Jogo da Men-

tira. Meu iPhone tinha várias fotos de festinhas do passado que 

pareciam ser exatamente iguais àquela: uma de minha melhor 

amiga, Madeline, segurando a foto de uma modelo com franja 

e perguntando se ficaria bem em seu rosto em forma de co-

ração; outra de uma das minhas melhores amigas, Charlotte, 

sugando as bochechas para aplicar um novo tom de blush que 

comprara na Sephora; uma de minha irmã, Laurel, rindo de 

subcelebridades na US Weekly; e várias fotos minhas, Sutton 

Mercer, glamorosa e poderosa como a “it girl” que eu era.
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Mas naquela noite em especial havia algo diferente... e 

cinco das seis convidadas nem sequer sabiam. A garota com 

quem minhas melhores amigas estavam rindo, a garota que 

pensavam ser eu... não era. Porque eu estava morta. Minhas 

melhores amigas conversavam com minha irmã gêmea perdi-

da, Emma, que assumira meu lugar.

Eu havia morrido no mês anterior e agora estava em al-

gum lugar entre a terra dos vivos e o além, observando mi-

nha vida continuar com Emma como protagonista. Em todos 

os lugares aonde ela ia, eu ia, como acontecia quando ainda 

compartilhávamos o mesmo útero. Bizarro, não é? Eu tam-

bém não achava que a vida após a morte seria assim.

Naquela noite, observei minha irmã sentada entre minhas 

amigas. Estava no sofá branco aveludado com as pernas do-

bradas sob o corpo exatamente como eu fazia. Seus sedutores 

olhos entreabertos cintilavam com minha sombra prateada 

favorita da MAC. Ela até ria do mesmo jeito que eu, de um 

jeito alto, staccato e um pouco sarcástico. No último mês, 

ela tinha aperfeiçoado meus trejeitos, passado a responder por 

meu nome e usado minhas roupas, tudo com o objetivo de 

me personificar até que meu assassino fosse descoberto.

A pior parte? Eu nem sequer me lembro de quem me ma-

tou. Pedaços inteiros de minha vida tinham sido apagados de 

minha mente, e eu me perguntava quem eu tinha sido, o que 

tinha feito e quem havia enfurecido a ponto de querer me ma-

tar e depois obrigar minha irmã a assumir minha identidade. 

De vez em quando, tinha um flash repentino de lucidez e uma 

cena inteira surgia nitidamente, mas os momentos anteriores 

e posteriores a isso eram um completo vazio. Era como tentar 

entender o enredo de um filme de noventa minutos vendo 
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apenas algumas cenas. Se eu quisesse descobrir o que tinha 

acontecido comigo, precisaria contar com Emma... e esperar 

que ela encontrasse meu assassino antes que ele a pegasse.

Existem algumas coisas que eu e Emma já sabemos: todas 

as minhas amigas têm álibis para a noite em que fui assassina-

da. Assim como Laurel, o que significa que todas foram ino-

centadas. Mas restavam muitos suspeitos. Um, em particular, 

rodopiava em nossas mentes: Thayer Vega, o irmão desapare-

cido de Madeline, que sumiu da cidade na primavera passada. 

Seu nome sempre vinha à tona, e correram boatos de que eu 

e ele tínhamos algum envolvimento. Claro, eu não conseguia 

me lembrar de nada sobre Thayer, mas sabia que alguma coisa 

tinha acontecido entre nós. Mas o quê?

Observei minhas amigas rirem, fofocarem e começarem a 

ficar cansadas. Às 2h46, as luzes estavam apagadas e todas as 

meninas respiravam lenta e profundamente. O iPhone do qual 

eu tinha mandado centenas de mensagens de texto antes de 

morrer apitou de repente, e os olhos de Emma se abriram como 

se ela estivesse esperando a mensagem. Eu a observei checar a 

tela, franzir a testa, sair da casa na ponta dos pés e atravessar o 

jardim. Ethan Landry, a única pessoa que conhecia a verdadeira 

identidade de Emma – com exceção de meu assassino, é claro –, 

a esperava perto do meio-fio. E ali, na calçada iluminada pelo 

luar, observei enquanto conversavam, se abraçavam e se beija-

vam pela primeira vez. Apesar de não ter mais um corpo ou um 

coração, eu sofri. Nunca mais beijaria ninguém.

Passos ressoaram por perto. Emma e Ethan se afastaram, 

alarmados. Trombei em Emma quando ela voltou às pressas 

para dentro. Olhei para trás pouco antes de a porta bater, e 

vi Ethan correndo noite adentro. Em seguida, uma sombra 
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passou pela varanda. Ouvi a respiração curta e nervosa de 

Emma. Era óbvio que ela estava assustada. Com outro so-

lavanco, fui puxada quando ela correu para as escadas, indo 

verificar se a janela de meu quarto estava trancada.

Quando eu e ela chegamos ao segundo andar, ambas vi-

mos de relance o interior do meu antigo quarto. De fato, a 

janela estava aberta, e parado diante dela havia um garoto de 

aparência familiar. Minha irmã ficou pálida ao reconhecer 

suas feições. Soltei um grito, mas ele se desvaneceu silencio-

samente no ar.

Era Thayer Vega. Ele lançou a Emma um sorriso 

 malicioso, deixando claro que conhecia todos os seus se gre-

dos – incluindo exatamente quem ela não era. E em um ins-

tante percebi que o envolvimento que tive com ele em vida 

estava tomado de mistério – e perigo.

Mas, por mais que tentasse, não conseguia me lembrar de 

qual era o perigo.



   1   

ELA O VIU 

– Thayer – disse Emma Paxton, encarando o adolescen-

te diante dela. Seu cabelo desgrenhado parecia preto na es-

curidão do quarto de Sutton. As maçãs de seu rosto eram 

 proeminentes sobre os lábios carnudos. Os olhos profundos e 

esverdeados se estreitaram de um jeito sinistro.

– Oi, Sutton – respondeu Thayer, pronunciando o nome 

lentamente.

Um calafrio nervoso percorreu a espinha de Emma. Ela 

reconheceu Thayer Vega dos pôsteres de pessoas desapareci-

das – ele havia sumido de Tucson, Arizona, em junho. Mas 

isso acontecera muito antes de Emma chegar à cidade para 

reencontrar a irmã gêmea, Sutton, da qual se separara havia 

muito tempo. Muito antes de receber um bilhete anônimo 

dizendo que Sutton estava morta e que Emma tinha de assu-
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mir seu lugar, e não contar a ninguém... ou sofreria as con-

sequências.

A partir de então, Emma se esforçou para descobrir tudo 

sobre Sutton – quem eram seus amigos, quem eram seus ini-

migos, o que ela gostava de vestir, o que gostava de fazer, 

quem estava namorando. Ela fora a Tucson simplesmente para 

encontrar um membro da família – depois de viver dentro do 

sistema de adoção, ela se sentia desesperada por uma família, 

qualquer família –, mas agora estava envolvida na investiga-

ção do assassinato da irmã. Tinha sido um alívio descartar as 

amigas mais próximas e a irmã de Sutton, mas ela tinha feito 

muitos inimigos... e várias pessoas podiam tê-la assassinado.

E Thayer era uma delas. Assim como acontecia com tantas 

outras pessoas que faziam parte da vida de Sutton, o que Emma 

sabia sobre ele era o que havia descoberto em posts do Face-

book, através de fofocas e no site Ajude a Encontrar Thayer, que 

a família criou depois de seu sumiço da cidade. Havia algo de 

perigoso nele – todos diziam que se envolvera em algum tipo 

de problema e que seu temperamento era horrível. E, segundo 

os boatos, Sutton tinha algo a ver com seu desaparecimento.

Ou talvez, pensei, observando o garoto de olhar desvairado 

em meu quarto, Thayer tivesse alguma coisa a ver com o meu desa-

parecimento. Uma lembrança surgiu em minha cabeça. Eu me 

vi no quarto de Thayer, trocando com ele um olhar amargo.

– Faça o que quiser – disparei, virando-me para a por-

ta. Thayer parecia magoado, depois seus olhos cintilaram de 

raiva.

– Tudo bem – retrucou ele. – Vou fazer.

Eu não tinha ideia do motivo da briga, mas era óbvio que 

o irritara de verdade.
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– O que foi? – Agora Thayer avaliava Emma, cruzando os 

braços sobre o peito forte de jogador de futebol. Sua expres-

são maliciosa era idêntica à do pôster de desaparecido. – Está 

com medo de mim?

Emma engoliu em seco.

– P-Por que eu estaria com medo de você? – perguntou ela 

com a voz mais firme possível, a que antigamente reservava a 

irmãos temporários que apertavam sua bunda, mães temporá-

rias com transtorno de personalidade e caras assustadores que 

vagavam pelos bairros estranhos nos quais crescera depois de 

ter sido abandonada pela mãe biológica, Becky. Mas aquilo 

não passava de fachada. Eram quase três horas da madru gada 

de domingo. As amigas de Sutton, que estavam no andar de 

baixo em uma festa do pijama pós-Baile de Boas-Vindas, dor-

miam profundamente. Assim como os Mercer. Até mesmo o 

enorme dogue alemão, Drake, roncava no quarto. Na sinistra 

quietude, Emma não conseguia tirar da cabeça o bilhete que 

tinham deixado para ela no carro de Laurel em sua primeira 

manhã no Arizona. Sutton está morta. Não conte a ninguém. 

Continue no seu papel... ou você será a próxima. As mãos fortes e 

aterrorizantes que a tinham estrangulado com o relicário de 

Sutton na casa de Charlotte, uma semana depois, ameaçava-a 

mais uma vez para que ficasse quieta. E o vulto imponente 

e sombrio que tinha visto no auditório da escola logo depois 

que o refletor caíra a centímetros de sua cabeça. E se Thayer 

estivesse por trás de tudo aquilo?

Thayer sorriu como se estivesse lendo sua mente.

– Tenho certeza de que você tem seus motivos. – Ele se 

recostou e a encarou como se ela fosse um livro aberto, como 

se fosse responsável por ela estar ali, fingindo ser a irmã morta.



SARA SHEPARD

14

Emma olhou em volta, avaliando as opções de fuga, mas 

Thayer agarrou seu braço antes que ela conseguisse se dis-

tanciar dele. Ele a segurou com força, e ela soltou um grito 

instintivo e agudo. Thayer apertou a mão sobre a boca de 

Emma.

– Está louca? – rosnou ele.

– Mmm! – gemeu Emma, lutando para respirar sob a mão 

sufocante de Thayer. Ele estava tão próximo que ela sentia o 

cheiro de seu chiclete de canela e via as pequenas sardas que 

salpicavam seu nariz. Emma lutou contra ele, com o peito se 

enchendo de pânico. Ela mordeu a mão dele com força, sen-

tindo o gosto terroso e salgado de suor.

Thayer disse um palavrão e deu um passo para trás, 

 soltando-a. Ela se afastou. O cotovelo dele bateu contra um vaso 

verde-água que estava na estante de livros de Sutton. O objeto 

virou, caiu no chão e se estilhaçou em vários pedacinhos.

Uma luz se acendeu no corredor.

– O que foi isso? – gritou alguém. Passos ressoaram e, 

segundos depois, os pais de Sutton irrompiam no quarto.

Eles correram para perto de Emma. O cabelo da sra. Mer-

cer estava desgrenhado e ela usava uma camisola amarela larga 

sob um robe. A camiseta branca do sr. Mercer estava enfiada 

de qualquer jeito dentro da calça de flanela azul do pijama e 

seu cabelo arrepiado era salpicado de fios brancos.

Assim que os pais viram o invasor, seus olhos se arre-

galaram. O sr. Mercer se colocou entre Emma e Thayer. A 

sra. Mercer abraçou Emma de modo protetor e a puxou para 

perto. Emma relaxou com gratidão no abraço da mãe adotiva 

de Sutton, esfregando as cinco marcas vermelhas que tinham 

aparecido em sua pele no ponto onde Thayer a agarrara.
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Tive sentimentos dúbios ao ver meus pais protegendo 

Emma de Thayer. Eles só estavam preocupados porque ela 

tinha gritado... ou por causa de algo mais sinistro a respeito 

do próprio Thayer, algo que sabiam sobre o passado dele?

– Você! – gritou o sr. Mercer para Thayer. – Como se 

atreve? Como entrou aqui?

Thayer se limitou a encará-lo, um leve sorriso nos lábios. 

As narinas do sr. Mercer se dilataram. Seu maxilar quadrado 

contraiu-se de um jeito ameaçador, seus olhos azuis cinti-

lavam e uma veia apareceu em sua têmpora, pulsando visi-

velmente. Por um segundo, Emma tentou imaginar se o sr. 

Mercer presumira que Sutton tinha convidado Thayer para 

entrar em seu quarto e estava zangado com a filha por deixar 

um garoto entrar às três horas da manhã. Mas depois perce-

beu a postura do sr. Mercer e de Thayer, como se estivessem 

prontos para a briga. Parecia que algo sombrio e carregado 

de ódio pairava entre eles, algo que não tinha nada a ver com 

Sutton.

Mais passos ressoaram escada acima. Laurel e Madeline 

tinham saído da festa do pijama no escritório e surgiram no 

vão da porta.

– O que está acontecendo? – resmungou Laurel, esfre-

gando os olhos. Ela viu Thayer, e então seus olhos claros se 

arregalaram, e ela cobriu a boca com dedos trêmulos.

Madeline vestia uma camisola preta e seu cabelo escuro 

estava preso em um coque perfeito, embora fosse madruga-

da. Ela abriu caminho entre Laurel e a sra. Mercer e ficou 

boquiaberta. Estendeu a mão para segurar o braço de Laurel 

como se fosse cair no chão, em choque.
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– Thayer! – gritou Madeline com uma voz estridente e 

uma estranha mistura de raiva, confusão e alívio no rosto. – 

O que está fazendo aqui? Onde você estava? Está tudo bem?

Os músculos dos braços de Thayer se contraíram quando 

fechou os punhos. Ele olhou para Laurel, Madeline, Emma e 

os Mercer como se fosse um animal ferido tentando fugir de 

seus agressores. Logo depois, virou as costas e correu na dire-

ção oposta. Atravessou o quarto de Sutton, pulando a janela e 

descendo pelo carvalho que servia como saída de emergência 

do quarto. Emma, Laurel e Madeline foram para a janela e 

observaram Thayer correr pela escuridão. Seus passos esta-

vam irregulares – ele se apoiava na perna esquerda, mancando 

muito ao atravessar o gramado.

– Volte aqui! – vociferou o sr. Mercer, saindo às pressas do 

quarto de Sutton e correndo escada abaixo. Emma foi atrás 

dele, com a sra. Mercer, Laurel e Madeline atrás. Charlote e 

as Gêmeas do Twitter saíram cambaleando do escritório com 

uma expressão sonolenta e confusa.

Todas se reuniram perto da porta aberta. O sr. Mercer 

tinha corrido até a metade do jardim.

– Vou chamar a polícia! – gritou ele. – Volte aqui, des-

graçado!

Não houve resposta. Pneus cantaram na esquina. Sem 

mais nem menos, Thayer tinha ido embora.

Madeline se virou para Emma. Seus olhos azuis estavam 

marejados, e seu rosto, vermelho e manchado.

– Você o convidou para vir aqui?

Emma se sobressaltou.

– O quê? Não!
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Mas Madeline correu porta afora. Alguns bipes agudos 

cortaram o ar e os faróis do SUV de Madeline iluminaram a 

escuridão.

Laurel lançou a Emma um olhar furioso.

– Olhe o que você fez.

– Eu não fiz nada – protestou Emma.

Laurel olhou para as outras garotas em busca de apoio. 

Charlotte pigarreou. As Gêmeas do Twitter mexiam nos iPho-

nes, sem dúvida loucas para postar uma atualização sobre aqui-

lo em suas muitas redes sociais. O olhar de Laurel estava gélido 

e incrédulo, e Emma podia imaginar por quê. Laurel e Thayer 

eram melhores amigos antes de seu desaparecimento, e Laurel 

era apaixonada por ele. Mas Thayer mal havia percebido a pre-

sença de Laurel no quarto de Sutton. Pelo que Emma percebe-

ra ao longo das últimas semanas em Tucson, algo importante 

tinha acontecido entre Sutton e Thayer antes de seu sumiço.

– Não fez nada? – Laurel virou-se para Emma. – Você o 

meteu em encrenca! De novo.

A sra. Mercer passou as mãos pelo rosto.

– Por favor, Laurel. Agora não. – Ela foi até Emma, 

 apertando o cinto do robe atoalhado que tinha pegado ao 

descer. – Sutton, você está bem?

Laurel revirou os olhos.

– Olhe para ela. Está ótima.

Enfim, Drake, o dogue alemão, desceu tranquilamente as 

escadas e encostou o focinho molhado na mão da sra. Mercer.

– Que belo cão de guarda você é – murmurou a sra. Mer-

cer, depois se voltou para Emma, Laurel e as três garotas re-

manescentes no hall. – Acho melhor vocês irem para casa – 

disse ela com um tom cansado.
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Sem uma palavra, Charlotte e as Gêmeas do Twitter volta-

ram para o escritório, talvez a fim de pegar suas coisas. Emma 

estava com a cabeça enevoada demais para segui-las. Voltou 

para o andar de cima e se refugiou no quarto de Sutton para 

tentar se orientar. O quarto estava como ela o deixara: exem-

plares antigos da Vogue empilhados com capricho na estante 

de Sutton, colares entrelaçados sobre a cômoda, cadernos es-

colares amontoados sobre a escrivaninha de carvalho branco e 

o computador com imagens de Madeline, Charlotte, Laurel 

e Sutton abraçadas – talvez comemorando algum trote per-

feito do Jogo da Mentira. Não havia nada faltando. Fosse qual 

fosse o motivo da invasão de Thayer, não era roubo.

Emma sentou-se no chão, pensando outra vez no olhar 

magoado de Madeline. Uma coisa que Thayer sem dúvida 

tinha roubado era a tênue paz que ela finalmente havia con-

seguido com Laurel e as amigas de Sutton. Sua irmã gêmea 

irritara muita gente em vida, e tinha dado muito trabalho 

consertar seus relacionamentos.

Fiquei indignada com os pensamentos de Emma. Ela 

estava falando de minhas amigas. Pessoas que eu conhecia e 

amava desde sempre, e que me amavam também. Mas nem 

mesmo eu podia negar que havia tomado algumas decisões 

questionáveis. Roubara o namorado de Charlotte, Garrett. 

Era óbvio que mantinha algum tipo de relacionamento com-

plicado com o irmão de Madeline. Causara uma convulsão 

em Gabby durante um trote do Jogo da Mentira – e depois 

dissera à irmã dela que, se contasse aquilo a alguém, eu faria 

de sua vida na escola um inferno na terra. E já havia perdido 

a conta de quantas vezes desprezara os sentimentos de Lau-

rel. Uma coisa que aprendi depois de morrer foi que cometi 
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muitos erros quando estava viva. Erros que eu nunca poderia 

consertar. Mas talvez Emma pudesse.

Depois de respirar fundo por alguns minutos, Emma saiu 

devagar do quarto de Sutton e foi para o andar de baixo. Sen-

tiu o cheiro de avelãs torradas ao entrar na cozinha. O pai de 

Sutton estava com os olhos fixos em uma caneca de café puro, 

ainda com o rosto contraído em uma carranca quase irreco-

nhecível. A sra. Mercer traçava círculos entre as omoplatas do 

marido com as pontas dos dedos e sussurrava algo em seu ou-

vido. Laurel olhava distraída pela janela, girando um móbile 

de cristal em forma de abacaxi.

Quando a sra. Mercer viu Emma, levantou os olhos e lhe 

lançou um pequeno sorriso.

– A polícia vai chegar a qualquer momento, Sutton – disse 

ela delicadamente.

Emma ficou perplexa, sem saber como reagir. Será que os 

pais de Sutton esperavam que ela ficasse aliviada com aqui-

lo... ou que começasse a defender Thayer com veemência? 

Ela acabou deixando o rosto inexpressivo, cruzou os braços e 

encarou o pai de Sutton.

– Você entende o quanto aquele garoto é perigoso? – per-

guntou o sr. Mercer, balançando a cabeça.

Emma abriu a boca para falar, mas Laurel foi mais rápida. 

Empurrou Emma para o lado e agarrou o encosto de uma das 

cadeiras de madeira ao redor da mesa redonda de carvalho.

– Aquele garoto é um dos meus melhores amigos, pai – 

rosnou ela. – E já passou pela sua cabeça que é a Sutton, e não 

o Thayer, quem está causando problemas?

– Como é? – guinchou Emma, indignada. – Que culpa 

eu tenho?
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Eles foram interrompidos pelo som distante de sirenes. 

O sr. Mercer foi para o corredor, e a sra. Mercer o seguiu. 

As sirenes ficaram cada vez mais altas até chegarem diante da 

casa. Emma ouviu um carro estacionar na entrada e viu luzes 

vermelhas e azuis piscando na varanda. Ela estava a ponto de 

seguir os Mercer até o hall quando Laurel segurou seu braço.

– Você vai colocar a culpa no Thayer, não vai? – sussurrou 

Laurel, os olhos cintilando.

Emma a encarou.

– Do que está falando?

– Não sei por que ele sempre vai até você primeiro – con-

tinuou Laurel, como se não tivesse escutado a pergunta de 

Emma. – Você só piora a vida dele. E nunca está presente para 

consertar as coisas. Essa parte você deixa para mim, não é?

Emma mexeu no relicário de Sutton, que pendia de seu 

pescoço, implorando em silêncio que Laurel se explicasse, 

mas ela apenas a encarou de um jeito acusador. Era óbvio que 

estava falando de algo que Sutton já deveria saber.

Só que... eu não sabia.

– Temos café. – A voz da sra. Mercer ecoou do hall. 

Emma virou-se bem a tempo de ver os pais de Sutton con-

duzindo dois policiais à cozinha; um deles tinha cabelo ruivo 

e sardas e não parecia muito mais velho que Emma. O outro 

era mais velho, tinha orelhas grandes e usava um perfume 

amadeirado. Emma o reconheceu de imediato.

– Olá de novo, srta. Mercer – disse o segundo policial, 

lançando a Emma um olhar cansado. Era o detetive Quin-

lan, o policial que não tinha acreditado em Emma ao ouvi-la 

revelar sua verdadeira identidade no dia em que chegara a 

Tucson. Ele havia presumido que a encenação da “gêmea há 
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muito perdida” era mais uma das brincadeiras de Sutton. 

A polícia de Tucson tinha uma pasta inteira dedicada aos 

delitos que Sutton cometera como parte do Jogo da Menti-

ra, um cruel clube que ela e suas amigas tinham inventado 

havia mais de cinco anos e que consistia em passar trotes em 

vítimas ingênuas. Em um dos trotes mais horríveis, Sutton 

fingira que seu carro tinha morrido nos trilhos de uma fer-

rovia enquanto um trem de passageiros se aproximava dela 

e das amigas em alta velocidade, e Gabby acabou sendo in-

ternada por conta de uma convulsão. Emma só tinha des-

coberto aquilo na semana anterior, depois de ter sido pega 

de propósito roubando em uma loja para conseguir dar uma 

olhada na ficha criminal de Sutton. Bisbilhotou e conseguiu 

o que queria, mas passar mais tempo convivendo com a força 

policial de Tucson não fazia parte de seus planos.

Quinlan afundou em uma das cadeiras da cozinha.

– Por que sempre que há um chamado durante minha 

ronda tem alguma coisa a ver com você, srta. Mercer? – per-

guntou ele com uma voz cansada. – Você marcou esse encon-

tro com o sr. Vega? Sabe onde ele esteve durante esse tempo 

todo?

Emma se apoiou à mesa e lançou um olhar furioso a 

Quinlan. Ele implicava com ela – ou melhor, com Sutton – 

desde o dia que o conhecera.

– Eu não fiz nada errado – respondeu na mesma hora, 

tirando uma mecha de cabelo castanho do ombro.

O sr. Mercer levantou as mãos.

– Sutton, por favor – disse ele. – Coopere com a polícia. 

Quero esse garoto fora de nossas vidas de uma vez por todas.

– Eu já disse, não sei de nada – argumentou Emma.
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