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Quando Mabel Grace se auto-diagnosticou 
depressiva, não imaginou que a vida, a partir daquele 

ponto, seria tão difícil. Ela deveria estar estampando manchetes 
de jornal, ganhando prêmios Nobel da Física, arrasando em 

olimpíadas acadêmicas... de� nitivamente não deitada no chão
seu porão escuro enquanto enfrenta dores oriundas de sua 

própria cabeça. Mas, sua condição não é uma escolha. 
A chegada de seu antigo rival North St. John parece apenas 

mais um obstáculo: o garoto passara anos longe de casa, 
viajando mundo afora ao lado de sua mãe fotógrafa, e volta 

a ilha para celebrar o casamento de seu pai.
Para ele, é impossível considerar o fatídico encontrão 
com Mabel, em uma madrugada estrelada, uma mera 

coincidência. A� nal, o bater das asas de uma borboleta no 
Japão pode fazer com que dois adolescentes problemáticos 

apaixonem-se em uma pequena ilha na costa brasileira.
Em meio a aventuras de proporções rotineiras, North e 

Mabel aprendem a lidar com seus medos e acabam 
por compreender que nem tudo pode ser 

descrito por fórmulas matemáticas.

“Tocante. Original. Forte. Real.
Das Estrelas vai além de ser 

apenas mais um romance entre 
tantos outros. Tem seu diferencial
estampado em cada letra, em cada 

parágrafo, nas entrelinhas. 
Você vai se apaixonar por North, 

encarar os desa� os da doença 
de Mabel, rir com Catarina e 
vivenciar cada página, cada 

momento, cada lágrima, cada 
problema enfrentado por uma 

anti-heroína. Uma história 
recheada de amor, amizade e 
problemas comuns. Tudo isso 
embaixo de céus estrelados, 
entre partidas de Scrabble e 

piqueniques açucarados.
Mariana nos faz viajar, suspirar, 
sorrir e chorar com seu enredo 
intrincado e seu dom latente, 
enquanto torcemos por seus 

personagens humanos e 
acreditamos que um amor de 
verdade pode ser possível até 

mesmo em nossas horas 
mais escuras.”

— Adrielli Almeida, autora de 
Feita de Letra e Música

mariana cestari é libriana 
nascida e criada em São Paulo 
no ano de 1998. Estuda Publi-
cidade e Propaganda na USP 
e é apaixonada por muitas coi-
sas, dentre elas: comédias ro-
mânticas dos anos 80, comida 
japonesa, festivais de música, 
livros, Net� ix e passeios na 
Avenida Paulista. Nas horas 
vagas, escreve livros sobre 
apaixonados, perdidos e en-
contrados. Quando não está 
devorando livros ou teclando 
freneticamente, é fácil encon-
trá-la na linha amarela do me-
trô, coberta em glitter.
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Dialética

É claro que a vida é boa
E a alegria, a única indizível emoção

É claro que te acho linda
Em ti bendigo o amor das coisas simples

É claro que te amo
E tenho tudo para ser feliz

Mas acontece que eu sou triste...
Vinicius de Moraes
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À Adrielli e Tamy, 
por brilharem comigo.

E a meus pais,
por me deixarem brilhar.

Amo vocês.
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Sobre Stellarum

Breve histórico
No ano de 1930, imigrantes fundaram, em um belo arqui-

pélago, uma espécie de condomínio fechado, o qual chamaram 
de Ilha do Pôr do Sol. Seria um refúgio para aqueles que não se 
sentiam em casa em seus próprios países, e, ao mesmo tempo, 
não enxergavam no Brasil um lar. O crescimento da área foi 
exponencial e a súbita necessidade de se criar uma nova orga-
nização (praticamente estatal) para que as virtudes iniciais do 
projeto prevalecessem foi sanada por meio da divisão da Ilha em 
pequenas cidades. Stellarum Littore tornou-se a mais famosa 
delas por contar com o céu noturno mais limpo do mundo, 
assim como praias e paisagens paradisíacas.

Habitantes
Stellarum Littore tem em torno de 6.000 habitantes, sendo 

60% deles descendentes diretos de imigrantes italianos, ingle-
ses, chineses, macedônios, entre outros. Durante o verão, sua 
população chega a dobrar.

Localização
O arquipélago está localizado no litoral brasileiro, próximo 

à costa nordestina. Esse fator geográfico é o principal responsável 
por sua enorme diversidade de fauna e flora.
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Prólogo

Mabel

Existem coisas tão frágeis, apesar de tudo.  
Pessoas se quebram tão facilmente,  

assim como sonhos e corações.
Neil Gaiman

Quando me afoguei em meus próprios ideais, caí nas garras 
da racionalidade doentia e insensível. Meus dias se tornavam 
cada vez mais longos. As noites mais difíceis. A angústia parecia 
parte de mim. As lágrimas, as crises existenciais no chão do 
porão, os soluços: impossíveis de ser contidos.

A tristeza parecia destruir tudo aquilo que costumava me 
fazer sorrir. Equações matemáticas. Livros. Documentários. 
Soletrar. Nada parecia bom. Nunca.

O diagnóstico veio tão rápido quanto estes sentimentos 
obscuros que se apossaram do meu corpo; da minha mente.

Não era bom. Nem de longe tão “curável” quanto uma 
febre. Deixava-me apavorada. Mas estava ali. Tão inegável. Tão 
intangível. Completamente inesperado.

D-e-p-r-e-s-s-ã-o.
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Capítulo Um

As marcas que deixamos são  
quase sempre cicatrizes.

John Green

As estrelas iluminavam o mar de Stellarum Littore e as 
ondas geladas colidiam contra as canelas de Mabel Grace com 
força. Ela estava parada no meio da arrebentação, levemente 
curvada. Buscava por pequenos focos de luz, embaixo d’água: 
cavalos marinhos bioluminescentes. Uma espécie extremamente 
preciosa, que vive entre os abissais e a camada disfótica1 do mar 
tropical, mas que, durante o início do verão, vem à superfície 
durante a noite. Eles brilham como lanternas chinesas.

Mabel os recolhia sem muita graça e colocava-os em um 
pote de vidro transparente e espesso. Seus dedos finos moviam-se 
agilmente e coletavam os pequenos animas com rapidez.

Os grandes olhos azuis da garota pareciam tristes e vagavam 
para longe; seu lábio inferior tremia levemente, como se estivesse 
prestes a chorar. E ela realmente estava. Podia sentir as lágrimas 
fazendo seus olhos arderem. Sentia a tristeza tomar conta dos 
seus ossos. Sentia a dor em seus braços e pernas, o peso em seus 
ombros. Ela sabia que tudo estava em sua cabeça, mas podia jurar 
que se tratava de algo físico. Algo que independia de suas vontades.

Ela tentou sussurrar algumas palavras de autoconsolo, mas 
a dor a impediu de continuar. Mabel queria gritar, chorar pelo 
conforto que uma vez sentira. Queria arrancar a angústia do seu 
corpo, se livrar daquela intrusa. 

Para Mabel, a depressão não é algo teatral; lágrimas escor-
rendo pelas bochechas e nariz escorrendo; arfadas e falta de ar. 
A depressão é silenciosa, paralisante e dolorosa.

1 Refere-se às camadas do mar: eufótica (onde nadamos, com luz), dis-
fótica (mais profunda, com menos luz) e a afótica (sem luz alguma, 
região dos abissais).
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Ao saltar da bicicleta e largá-la próxima ao escaninho, North 
St. John encarou os números brilhantes em seu relógio de pulso: 
já passava das duas da manhã. Tarde demais para alguém estar 
na praia, mas o horário perfeito para observar as estrelas.

Ele encarou aquela vastidão, repleta de constelações, e 
sorriu para si mesmo: era o mais bonito de todos, de acordo com 
diversos astrônomos. A cidade fora nomeada por conta dessa 
estupenda visão, afinal: Stellarum Littore, em latim, Litoral 
Estrelado.

North ajeitou a pesada mala que abrigava seu telescópio e 
pegou o copo de café que comprara no único estabelecimento 
24 horas da cidade que conhecia, um restaurante com mesas 
grudentas e uma garçonete mal-humorada, chamado Torta do 
Bootis, que, na verdade, não vendia torta alguma. O café parecia 
lama. Mas era cafeína, afinal. Ele andou até que seus All Star 
atolassem na areia fofa e colocou a mochila no chão, abriu-a e 
pegou o telescópio, ajustando-o ao tripé. Colocou um dos olhos 
sob a ocular2 e começou a delicada arte de focar. Era um jogo 
de movimentos curtos e leves, delicados e cheios de graça.

Quando finalmente encontrou algo, ele se assustou. Não 
era o horizonte vazio e estático que esperava.

North não havia notado a presença da garota no mar até 
colocar os olhos nela. Tinha cabelos castanho-escuros ondulados 
que caíam de seu rabo de cavalo como uma cascata. Ela usava 
calças de pijama enroladas até o joelho e uma camiseta azul, a 
pele morena brilhava em oposição ao céu noturno.

Ela segurava um pote de vidro... Repleto de cavalos mari-
nhos, ele constatou. Ela estava matando-os? Aquilo o deixava 
ligeiramente enjoado.

North se pegou observando cada movimento da garota, 
quase involuntariamente esquecera-se das estrelas. Sentia como 
se estivesse invadindo sua privacidade, mas isso não o impedia 

2 Uma das lentes de um telescópio – segundo alguns, a mais importante delas.
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de continuar olhando. A curiosidade era mais forte. Não é co-
mum ver gente na praia a uma hora dessas, afinal. Mesmo em 
Stellarum, onde o céu é a maior atração de todas, as pessoas 
preferem estar em suas casas às duas da manhã.

Ela se virou, ao constatar que seu pote estava praticamente 
cheio. Ele sentiu seu estômago revirar, ela era linda. Não de um 
modo comum, mas seus olhos azuis eram enormes e brilhavam 
como a estrela Sirius,3 o nariz levemente arrebitado combinava 
com as feições doces e o rosto em formato de coração. Ele não 
percebeu sua agonia. Mas, como poderia?

Mabel estava farta de deixar a fraqueza tomar conta, mandar 
em seus movimentos, e, por isso, com o recipiente completo até 
o ponto certo, virou-se pisando duro, tentando segurar as lágrimas 
de dor. Doía, doía e doía ainda mais. Ela se obrigou a engolir o 
choro. Fechou os olhos e suspirou, tentou pensar em algo com-
plicado, um problema matemático. A grafia de palavras russas 
que ela nunca usaria. Quando os abriu novamente, sentindo-se 
um pouco melhor, deparou-se com algo que não deveria estar 
ali: um garoto. Pelo que podia ver, graças à iluminação natural 
da lua, tinha a idade dela.

À luz da lua ele parecia beirar a harmonia renascentista.4 A 
proporção áurea estava ali, provando-se real em seu nariz reto e 
no maxilar perfeito. Os olhos eram perfeitamente alinhados. A 
única coisa que não combinava eram os cabelos: desalinhados 
e desgrenhados, excessivamente castanhos.

Perceber que ele a observava foi desconcertante, e, como 
se aqueles olhos não fossem suficientemente hipnotizantes, 

3 É a estrela mais brilhante no céu noturno, localizada na constelação 
de Canis Major. Pode ser vista a partir de qualquer ponto na Terra.

4 Mabel refere-se ao conceito matemático que remonta à Antiguidade 
e que se tornou extremamente popular a partir da teoria segundo a 
qual a proporção áurea representava, como lei universal, a beleza e a 
harmonia na natureza e na arte.
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ele sorriu. Toda a confusão que preenchia sua cabeça pare-
ceu transbordar: Mabel tropeçou, caindo de queixo na areia 
molhada. Na tentativa de apartar a queda, abrira as mãos, e se 
arrependia disso amargamente. A areia arranhara toda a palma 
e... realmente ardia.

O choro inevitavelmente saiu, mas, como uma criança, ela 
não soube diferenciar quanto era realmente culpa do tombo, 
quanto era culpa da depressão e quanto era culpa do constran-
gimento que sentia tomar conta de suas bochechas.

Ela apoiou o rosto na areia, aborrecida. Notou os cava-
los marinhos caídos ao seu lado, perto do recipiente onde 
deveriam estar; queria recolhê-los. Realmente queria. Notou 
os All Star pretos e detonados também. Uma bandeira do 
Reino Unido estava desenhada no bico de um deles e no 
outro havia uma equação matemática. Uma das suas favo-
ritas, ela precisava admitir. E = m.c².5 Einstein a animava. 
Era um dos motivos para ter aprendido alemão tão rápido. 
North se agachou ao lado dela e a encarou parecendo tentar 
entendê-la. Mal sabia ele o quão difícil aquilo seria. O quão 
impossível.

– Você está bem? – ele perguntou, com sua voz macia.
Mabel rapidamente se recompôs. Ou algo que se aproxi-

mava disso. Ela se sentou e espanou a areia dos braços, então, 
apontou para os pequenos animais.

– Ajude-me – ordenou, tentando manter um tom firme, 
mas percebeu tarde demais que soara lacrimosa e frágil demais. 
– Agora.

Eles estavam sentados lado a lado no deque de madeira 
levemente apodrecido que ficava em um dos extremos da praia, 
seus pés balançavam no espaço vazio entre a estrutura e o mar. 
Mabel segurava entre os joelhos o pote de vidro, agora cheio 

5 Fórmula criada por Einstein que determina equivalência massa-energia.
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até a boca com formol e lacrado com fita adesiva roxa. North 
encarava os próprios pés e tentava esconder, ou ao menos enten-
der, o formigamento que sentia onde seu ombro tocava o dela.

Mabel também o sentia. Mas jamais admitiria. Também 
não fazia questão de se mover. Ou falar. Só sabia que aquela 
sensação doce e incompreensível espantara a angústia que já 
lhe era tão familiar. E ela gostou disso, fazia-a voltar a se sentir 
como antes. 
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Capítulo Dois

Mabel

Às vezes, as perguntas são complicadas,  
e suas respostas simples.

Dr. Seuss

Eu podia imaginar claramente o movimento dos planetas 
de isopor que estavam presos acima de mim. Eles giram e giram, 
mantidos assim pelo campo gravitacional de uma grande estrela, 
feita de gás. Esse estado é permanente, portanto eles cumprem 
seu dever: translação e rotação.

O planeta Terra está ali também. Certamente insignificante 
perto dos outros. Seu pequeno satélite gravitando ao redor da 
superfície azul. Posso imaginar o céu, a espessa atmosfera e posso 
ver o número assustador de pessoas sentindo-se importantes. É 
como se, para elas, suas atitudes representassem algum risco 
para este sistema natural e astronômico que nos cerca.

Conseguia enxergar a mim mesma, deitada no chão do 
porão, encarando um modelo do Sistema Solar. Meus olhos 
estão desfocados e meu dedo pressiona um botão vermelho que 
mantém a maquete em movimento. Meu cachorro, um terrier 
escocês preto, está adormecido ao meu lado, ele ronca baixinho. 
Seu nome é Depressão.

O barulho de rasteirinhas batendo ao meu lado não foi sufi-
ciente para me tirar do estado vegetativo em que me encontrava.

Senti algo bater delicadamente em meu rosto. A mão ma-
grinha e bronzeada da minha melhor amiga.

– Mabel Grace, hoje é o fim dos dias da Síndrome de Grace. 
Saia já do ETPG e vamos cair fora deste porão escuro. O sol está 
brilhando lá fora e, querida, parece que você não o vê há dias.

– Vitamina D faz mal em excesso – afirmei. 
– Vê? Já está voltando ao normal.
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– Eu acho que precisamos mudar a sigla. Não é claro 
que ETPG significa Estado de Torpor Permanente de Grace 
– disse, com a voz arrastada. – Pode significar qualquer coisa. 
Explicações Tão Pertinentes de Galileu. Experiência Térmica 
Para Geologia.

Catarina sentou-se ao meu lado, com as pernas compridas 
cruzadas, me encarou longamente e acariciou Depressão, depois 
deu um sorriso que não chegava aos olhos. 

– Em outros tempos acharia engraçadinho. Mas você está 
mesmo tentando modificar minha tese? Dei duro para concluí-la.

– Síndrome de Grace não é uma tese – pontuei. – Os 
resultados são inconclusivos.

– Prove-me. De acordo com meus registros, todos os sin-
tomas que eu documentei estão ocorrendo recorrentemente.

Eu soltei o botão vermelho e levantei-me até olhá-la nos 
olhos.

– Para onde vamos mesmo?
– Primeira parada, definitivamente, seu banheiro. Há quan-

tos dias você não visita nosso amigo chuveiro? Ou escova os 
cabelos?

Revirei os olhos.
– Querida, isso é sério. Há quanto tempo está aqui em 

baixo, deitada?
– Um dia, no máximo.
Ela mordeu o lábio inferior.
– Dois, talvez.

Ao chegarmos ao primeiro andar senti a luz que entrava 
pelas enormes janelas dilatar minhas pupilas. Levei alguns se-
gundos para me adaptar à iluminação, e quando passamos pela 
cozinha, vi minha irmã, Isabel, apoiada na bancada de azulejos 
brancos mandando mensagens de texto enquanto ajeitava seu 
álbum de borboletas mortas; ela nos viu e acenou, sorrindo.

– Você conseguiu tirá-la do calabouço – minha irmã sorria 
de orelha a orelha.

MIOLO_Das estrelas_060416_Christiane.indd   19 06/04/16   19:48



mariana cestari Mariana Cestari2526337885849

ISBN 978-85-8425-263-3

Quando Mabel Grace se auto-diagnosticou 
depressiva, não imaginou que a vida, a partir daquele 

ponto, seria tão difícil. Ela deveria estar estampando manchetes 
de jornal, ganhando prêmios Nobel da Física, arrasando em 

olimpíadas acadêmicas... de� nitivamente não deitada no chão 
seu porão escuro enquanto enfrenta dores oriundas de sua 

própria cabeça. Mas, sua condição não é uma escolha. 
A chegada de seu antigo rival North St. John parece apenas 

mais um obstáculo: o garoto passara anos longe de casa, 
viajando mundo afora ao lado de sua mãe fotógrafa, e volta 

a ilha para celebrar o casamento  de seu pai.
Para ele, é impossível considerar o fatídico encontrão 
com Mabel, em uma madrugada estrelada, uma mera 

coincidência. A� nal, o bater das asas de uma borboleta no 
Japão pode fazer com que dois adolescentes problemáticos 

apaixonem-se em uma pequena ilha na costa brasileira. 
Em meio a aventuras de proporções rotineiras, North e 

Mabel aprendem a lidar com seus medos e acabam 
por compreender que nem tudo pode ser 

descrito por fórmulas matemáticas.

“Tocante. Original. Forte. Real.
Das Estrelas vai além de ser 

apenas mais um romance entre 
tantos outros. Tem seu diferencial
estampado em cada letra, em cada 

parágrafo, nas entrelinhas. 
Você vai se apaixonar por North, 

encarar os desa� os da doença 
de Mabel, rir com Catarina e 
vivenciar cada página, cada 

momento, cada lágrima, cada 
problema enfrentado por uma 

anti-heroína. Uma história 
recheada de amor, amizade e 
problemas comuns. Tudo isso 
embaixo de céus estrelados, 
entre partidas de Scrabble e 

piqueniques açucarados.
Mariana nos faz viajar, suspirar, 
sorrir e chorar com seu enredo 
intrincado e seu dom latente, 
enquanto torcemos por seus 

personagens humanos e 
acreditamos que um amor de 
verdade pode ser possível até 

mesmo em nossas horas 
mais escuras.”

— Adrielli Almeida, autora de 
Feita de Letra e Música

mariana cestari é libriana 
nascida e criada em São Paulo 
no ano de 1998. Estuda Publi-
cidade e Propaganda na USP 
e é apaixonada por muitas coi-
sas, dentre elas: comédias ro-
mânticas dos anos 80, comida 
japonesa, festivais de música, 
livros, Net� ix e passeios na 
Avenida Paulista. Nas horas 
vagas, escreve livros sobre 
apaixonados, perdidos e en-
contrados. Quando não está 
devorando livros ou teclando 
freneticamente, é fácil encon-
trá-la na linha amarela do me-
trô, coberta em glitter.

spectrespecs

cestari.m

Mariana Cestari

mariana.m.cestari@gmail.com

CAPA_Das Estrelas_060416_Tales.indd   1 06/04/16   19:45




