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Para Santiago, o dia a dia na escola se transformou em um castigo insuportável e a ideia de suicídio, fascinante e
terrível, vem à sua mente torturada, cada vez com mais frequência. Tudo muda quando conhece Lucía, a menina
nova. Simpática, inteligente e dotada de grande sensibilidade, é a única capaz de descobrir o maravilhoso mundo
interior que valoriza o estranho e solitário menino. Algo extraordinário começa a acontecer com Santiago. Oculta, sob
a superfície de sua aparente timidez, uma personalidade forte, indomável e por vezes, sombria, se revela de repente.
A cruel perseguição, porém, continua cada vez mais obsessiva e violenta. E Santiago, decidido a não se deixar
derrotar, suporta-a em silêncio, sem se queixar, sem chorar. Até que finalmente, esse pesadelo também alcança sua
única amiga, e a frágil sanidade de Santiago termina por se romper de maneira devastadora e terrível.
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