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Cap tu lo 1
Zach

—Quando foi a última vez que te enrolaste com 

alguém, filho? — sondou -me a minha mãe, 

olhando -me por cima da armação dos óculos de leitura com 

um sorriso entendedor. 

Meu Deus! Quase cuspi o café. 

— Mãe, não vamos falar sobre isso. Limites. Lembras-

-te? Já discutimos isso.

A minha mãe não tem filtro, e parecia excessivamente 

curiosa sobre o estado da minha vida sexual. Eu repetia a 

mim próprio que se devia apenas ao facto de ela não ter 

uma vida sexual. Por favor, que seja essa a razão.

Ela limitou -se a encolher os ombros.

— Eu preocupo -me.

A verdade é que a única companhia que tive este fim de 

semana foi a Internet.
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Porém, pior do que isso era a minha mãe salientar de 

modo tão vívido a minha abstinência.

— Eu estou bem, mãe. A sério. Não te preocupes.

Eu tinha consciência de que, provavelmente, a nossa rela-

ção de mãe e filho não era normal. Os meus pais divorciaram-

-se quando eu era jovem e foi sobretudo a minha mãe que 

me criou, pelo que fomos sempre incrivelmente próximos.

— Zach, não precisas de estar num relacionamento 

para teres relações sexuais. — Ela fez uma pausa para be-

ber um gole do café e voltou a sorrir. — Ou pelo menos foi 

o que ouvi dizer.

— Eu sei disso — resmoneei. — Obrigada, mãe.

Eu tinha encontro marcado duas vezes por semana 

no mesmo café com uma das mulheres mais adoráveis e 

intrometidas da cidade. Sim, estou a falar da minha mãe.  

É provável que isto não ajudasse a minha limitada vida so-

cial, que consistia em eventos da faculdade e numa ou outra 

saída à noite. Porém, depois de se reformar, ela começou a 

sentir -se absolutamente entediada e, uma vez que vivia re-

lativamente perto do campus, adotámos esta tradição. Uma 

tradição que eu começava a repensar.

Devo ter herdado dela o hábito de acordar cedo, pois ela 

chegava ao café sempre antes de mim, pronta a disparar 

perguntas assim que me via. Admito que a minha viagem 

era um pouco mais demorada do que a dela. Por trabalhar 

na faculdade, depressa percebi quais os cafés e os bares 

que eram suficientemente afastados do campus para evitar 

cruzar -me com os alunos, e eu atravessava a cidade de bom 
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grado para evitar que algum aluno ouvisse a minha mãe a 

discutir a minha vida sexual num volume demasiado alto.

Ela inclinou -se para a frente e deu -me uma palmadinha 

nas costas da mão.

— O que é que se anda a passar, querido? Porquê a abs-

tinência? A tua aura está descontrolada. — Abanou a mão 

no ar diante do meu rosto, como se pretendesse limpar as 

más energias.

— Pelo menos deixa -me injetar alguma cafeína no meu 

organismo antes de limpares a minha aura. — Exibi um 

sorriso falso.

Depois de eu beber alguns goles salutares de café, ela 

pousou os cotovelos sobre a mesa e inclinou -se para a frente.

— Se não me vais falar sobre a tua vida pessoal, fala -me 

sobre o trabalho. As aulas começam na segunda -feira, certo? 

Achas que vão voltar a confundir -te com um aluno este ano?

No ano passado, o meu primeiro ano como diretor as-

sistente no mestrado de Escrita Criativa, as alunas estavam 

constantemente a atirar -se a mim, e a minha mãe adorava 

trazer esse assunto à baila. Quando descobriam quem eu 

era, o embaraço delas tinha sido quase palpável. Contudo, 

era compreensível, tendo em conta que eu era o diretor as-

sistente mais jovem que o departamento alguma vez tivera.

— Não sei. Logo veremos. — Eu e os meus colegas tí-

nhamos passado as duas últimas semanas em formação,  

a prepararmo -nos para o regresso dos alunos ao campus, 

que viria dar vida à prestigiada faculdade e aos nossos  

velhos gabinetes poeirentos.
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Eu tinha um bom pressentimento em relação a este ano. 

E adorava o meu trabalho. Era diretor assistente no departa-

mento de aconselhamento académico. Por isso, enquanto 

os funcionários que trabalhavam para mim ajudavam os 

alunos com as transferências de créditos e as inscrições nas 

unidades curriculares, eu supervisionava alguns alunos,  

todos os anos, acompanhando o seu percurso académico. 

Era um trabalho relativamente discreto que me permitia 

trabalhar no livro que eu andava a escrever há dois anos.

— Continuas a ponderar Nova Iorque? — perguntou  

a minha mãe.

Assenti com a cabeça.

— É esse o plano. — No final do ano académico, o meu 

plano era deixar o trabalho na faculdade e mudar -me para 

Nova Iorque, onde poderia focar -me na minha carreira de 

escritor e terminar finalmente o meu livro.

Bebi o resto do meu café e levantei -me para deitar o copo 

vazio no lixo. Depois, dei um beijo no rosto da minha mãe.

— Desculpa, mas tenho de me ir embora mais cedo, 

mãe — disse -lhe, satisfeito por ter uma desculpa. — Tenho 

reuniões no campus. — E já me chegava de conversas com 

a minha mãe sobre a minha vida sexual.

— Adeus, Zachary. — Ela lançou -me um sorriso caloro-

so e ficou a ver -me partir.

Ao entrar no carro para fazer a viagem até ao campus, 

apercebi -me de que era sexta -feira. Talvez seguisse a suges-

tão dela e fosse sair esta noite. Nunca se sabe quando pode-

remos conhecer a nossa alma gémea.
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Cap tu lo 2
Poppy

Não devia ter permitido que a Jodee me arrastasse até 

aqui. Isso era certo. Enquanto atravessávamos a sala 

de estar, esquivei -me de uma bola de pingue -pongue que 

passou rente às nossas cabeças, projetada por um jogo de 

beer pong. Porque é que eu a deixei convencer ‑me a vir?

— Não estás contente por termos vindo? — A Jodee 

esboçou um sorriso entusiasmado e entregou -me uma 

cerveja. Mudei -me para o apartamento ao lado do dela há  

algumas semanas. Estávamos prestes a começar o mes-

trado, o meu em Poesia e o dela em Não Ficção Criativa, 

mas as nossas semelhanças acabavam aí. A minha vida, ao 

contrário da dela, era bastante complicada e com uma res-

ponsabilidade acrescida devido a um erro que eu cometera. 

Eu sabia que ela não entenderia, mas eu sentia uma ligeira 

ansiedade por estar longe de casa.
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Contudo, visto que tinha uma rara noite livre antes de 

as aulas começarem na segunda -feira e a Jodee não conse-

guia conceber a ideia de eu ficar sozinha em casa a deam-

bular pelos cantos, desanimada, numa sexta -feira à noite, 

aqui estou eu.

— Nem por isso. Não gosto de festas universitárias. — 

Nem mesmo quando estava a tirar a licenciatura.

A Jodee revirou os olhos.

— Não é uma festa universitária. É uma festa em casa. 

E é quase uma tradição.

Essa parte talvez fosse verdade. Nós frequentávamos 

uma faculdade pequena mas prestigiada da Costa Este, si-

tuada numa cidadezinha que tinha apenas uns quantos ba-

res. Os alunos já estavam fartos de bares, pelo que as festas 

em casa se tornaram bastante comuns. Contudo, não era 

comum eu vir a uma festa. Eu também frequentara esta 

faculdade durante a licenciatura, mas, na altura, ainda mo-

rava com os meus pais.

— Os homens são tão estranhos — comentei, quando 

dois rapazes com ar de betos que estavam à nossa frente 

começaram a beber cervejas de penálti.

— Acho que até são giros — retorquiu a Jodee, lançan-

do um sorriso a um deles por cima da bebida. — Só estás a 

dizer isso por causa do Jason.

Eu sabia que ela tinha razão, pelo que não disse nada. 

Desde que o Jason me dera com os pés, de um momento 

para o outro, eu tornara -me outra pessoa. Sobretudo em re-

lação aos homens. Talvez se ele me tivesse dado um motivo, 



com amor, zach

9

eu tivesse conseguido seguir em frente, mas ele limitou -se 

a dizer -me que a relação não estava a resultar e que o pro-

blema era «ele e não eu». Era tudo treta, como se o tempo 

que havíamos passado juntos não tivesse significado nada, 

e, desde que isso acontecera, no mês passado, eu andava 

cada vez mais revoltada. Fizéramos tantos planos juntos 

durante o ano em que durou o nosso relacionamento, mas 

eu ignorava que o Jason tinha outros planos em vista. E um 

deles era dar -me com os pés pouco tempo depois de eu ter 

feito 24 anos.

A Jodee virou -se para mim.

— Olha, sei que não estás empolgada por estares aqui, 

mas acho que isto vai ajudar. — Agarrou -me no braço, 

num gesto de entusiasmo. — Já sei! Devias enrolar -te com 

um destes rapazes. É a melhor forma de esquecer um ex-

-namorado. Eu ajudo -te a encontrar alguém.

Eu precisava tanto de um homem como de um segundo 

período todos os meses.

— Vou afastar -me dos homens — disse -lhe eu, mas de 

nada serviu. Ela já estava a perscrutar a multidão, em bicos 

de pés para olhar em volta. Apontou para a porta. — Olha 

aquele. É giro, não é? — Tentei ver a quem ela se referia, 

mas havia demasiadas pessoas na festa. — Oh, espera, ele 

está acompanhado. Bolas!

A multidão afastou -se e o meu coração parou. Um si-

lêncio de morte apoderou -se da sala, os meus ouvidos zum-

biram e eu senti vontade de vomitar. O meu ex -namorado, 

o Jason, acabara de entrar na festa. E não estava sozinho. 
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Atrás dele, vinha a sua nova namorada, com quem ele ini-

ciara um relacionamento três segundos depois de romper-

mos. Merda! Porque é que estavam aqui? Não havia mesmo 

mais nada para fazer esta noite?

Dei meia -volta, agarrei o braço da Jodee e sussurrei:

— Jodee, é o Jason.

Ela fitou -me por um segundo, confusa, e eu vi -a a juntar 

as peças enquanto arregalava os olhos.

— Não acredito! — exclamou, semicerrando os olhos 

na direção deles. — Bem, és muito mais bonita do que ela.

Eles começaram a encaminhar -se na nossa direção, mas 

ainda sem nos ver. Por sorte, estavam distraídos com alguém 

que o Jason conhecia. Senti -me entorpecida e com a mente 

totalmente vazia. Felizmente, a Jodee interveio.

— Pronto, o que devemos fazer? Queres ir embora?

Ponderei essa opção. Havia uma porta nas traseiras. Eu 

podia fugir com a minha dignidade ainda intacta. Estava 

prestes a abrir a boca para lhe dizer isso quando me aper-

cebi de que estava a ser uma cobarde. E eu não era cobarde. 

Era uma mulher forte, e não ia fugir com o rabo entre as 

pernas.

Virei -me para a Jodee com as sobrancelhas unidas, em 

sinal de determinação.

— Não. Vamos ficar.

— Tens a certeza? A sério, eu compreendo se não qui-

seres estar aqui. Os ex -namorados são um pesadelo. —  

O olhar preocupado da Jodee continuou a perscrutar -me o 

rosto, à procura de algum vestígio de hesitação. Eu sabia 
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que ela estava apenas a proteger -me, mas a sua preocupa-

ção deixou -me ainda mais resoluta.

— Absoluta. Nem pensar que vou deixar um idiota qual-

quer afugentar -me com tanta facilidade.

Ela arqueou as sobrancelhas em sinal de surpresa e  

esboçou um sorriso forçado e hesitante.

— Se tu o dizes…

De repente, tive uma ideia.

— Como é que se costuma dizer? A vingança é um pra-

to que se serve frio?

O sorriso da Jodee desvaneceu -se.

— Poppy…

Não esperei que ela terminasse. Não era o momento 

adequado para hesitações.

— Não te preocupes, eu tenho um plano. — Quando 

um dos rapazes com ar de betos começou a fazer -lhe sinal 

para que se juntasse ao jogo de beer pong, eu empurrei -a 

ligeiramente na direção deles e ela lançou -me um olhar 

preocupado. — Vai jogar. A sério. Eu fico bem. Está tudo 

controlado.

Ela assentiu, mas, antes de se afastar para ir jogar o irri-

tante jogo de bebidas, obrigou -me a prometer que a chamaria 

se precisasse dela. Comecei a perscrutar a festa, à procura do 

homem ideal, ganhando coragem a cada batida provenien-

te das colunas. Então, vi -o junto às escadas. Era alto, com 

pelo menos um metro e oitenta, e tinha cabelo escuro, que 

parecia, simultaneamente, desalinhado e alinhado. No seu 

maxilar definido, despontava uma barba escura, e parecia ter 
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pouco menos de 30 anos. Perfeito! É jeitoso e claramente não é 

um destes idiotas universitários. Talvez ele compreendesse esta 

loucura na qual eu estava prestes a envolvê -lo.

Virou -se por instantes na minha direção e eu senti a 

boca a abrir quando o meu olhar se cruzou com os seus 

sedutores olhos verde -esmeralda emoldurados por umas 

pestanas pretas. Bastava -me olhar para ele para sentir que 

tinha cometido um pecado. Como se precisasse de me di-

rigir ao confessionário mais próximo e desabafar todos os 

meus segredos obscuros a quem estivesse disposto a ouvir 

e pudesse redimir -me dos meus pensamentos impuros.

Não parei para pensar. Eu sentia -me a ser arrastada para 

ele de uma forma completamente fora do meu controlo. 

À medida que me aproximava, dei, na minha mente, uma 

palmadinha nas costas a mim própria. Ele era tão absoluta-

mente atraente — o género de homem que podia passar por 

modelo da Abercrombie — que seria a escolha perfeita para 

espicaçar o Jason e a sua nova galdéria. Pouco me importava 

que, na realidade, este homem fosse areia demais para a mi-

nha camioneta. Isto era ficção. A minha ficção… e eu estava 

prestes a fazer o Jason acreditar que éramos um casal.

Ele estava a conversar com outra pessoa, mas isso não 

me importava. Todo o decoro foi por água abaixo assim que 

decidi pôr em prática o meu plano. Dei -lhe uma pancadi-

nha no ombro e tentei agir normalmente. Ele virou -se para 

mim e baixou o olhar, parecendo divertido, ao ver -me de 

sabrinas com o meu mero metro e meio. Quando os nossos 

olhares se cruzaram, nada me poderia ter preparado para 
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a onda de desejo que se apoderou de mim quando nos fi-

támos pela primeira vez. A sala virou -se do avesso quando 

todo o peso da sua imponência sexual se abateu sobre mim.

Munindo -me de coragem para aquilo que estava pres-

tes a fazer, detive -me por um momento para me recompor  

e pigarreei.

— Olha — disse -lhe, enquanto ele me observava com 

um sorriso ténue —, sei que não me conheces, mas o meu 

ex -namorado acabou de chegar à festa com a nova namo-

rada, e ele é um idiota chapado; por isso, preciso que finjas 

que és o meu acompanhante.

Ele ficou pensativo por instantes, e eu senti uma ponta-

da de medo de que me mandasse dar uma curva, mas de-

pois sorriu, revelando uma fila de dentes brancos que não 

poderiam ser mais perfeitos, nem se fizessem parte de um 

anúncio de ortodontia.

— Só uma pergunta. — A voz dele era grave e confian-

te, dando origem a outra onda de luxúria que me percorreu 

o corpo. Meu Deus, este homem estava a mexer comigo 

em todos os sítios certos, e eu sabia que deveria afastar -me, 

voltar a enfiar a minha coragem no devido esconderijo e 

fugir. Porém, já estava de tal forma envolvida naquela farsa 

que recuar deixara de ser uma opção a partir do momento 

em que nos entreolhámos.

O coração caiu -me ao estômago.

— Claro.

— Posso pelo menos saber o teu nome antes de come-

çarmos a namorar?
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Deixei escapar uma gargalhada de alívio e estiquei a mão.

— Chamo -me Poppy.

Ele saboreou o meu nome nos lábios e eu gostei bastan-

te da forma como soou. Passou a mão à volta da minha e o 

meu estômago deu uma cambalhota, porque, de repente, 

me vi metida numa embrulhada, ou porque eu ia mesmo 

para a frente com a missão de mostrar ao Jason quão rápido 

também eu seguira em frente.

— Zach.

A forma como ele olhou para mim deixou -me a boca 

seca. Foi muito fácil dar por mim a imaginar as suas mãos 

a fazerem precisamente aquilo que os seus olhos tinham 

acabado de fazer: a subirem e a descerem pelo meu corpo, 

acabando por chegar à minha… Controla ‑te!, pensei, espan-

tada com a minha intensa reação.

Afastei o pensamento. O meu único objetivo era deixar 

o Jason com ciúmes, e não derreter -me por outro homem. 

Avancei para a cozinha.

— Bem, acho que podes começar por oferecer -me uma 

bebida.

— Gosto de uma mulher que sabe tomar as rédeas — 

comentou ele, e o meu batimento cardíaco acelerou ligei-

ramente. Engoli em seco. O Zach voltou a esboçar -me um 

sorriso de dar vontade de baixar as cuecas e conduziu -me 

através da multidão. A casa estava tão cheia que mais pare-

cíamos sardinhas enlatadas embebidas em feromonas. Ele 

esticou o braço para trás e pegou -me na mão, e eu senti um 

formigueiro a descer -me até à barriga.
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Depois de nos servirmos das bebidas, optámos por sair 

do interior sufocante da casa e instalámo -nos no pátio das 

traseiras. Era impossível não reparar no romantismo de es-

tarmos isolados num canto do pátio, sob filas de lâmpadas 

penduradas que destacavam o conjunto colorido de folhas 

de outono. Não via o Jason em parte alguma, mas dei por 

mim pouco importada com isso.

— Normalmente, tenho de me esforçar um pouco 

mais para conquistar uma rapariga — comentou o Zach, 

fazendo -me sorrir. Eu tinha dificuldade em acreditar nisso, 

pois nem conseguia olhar para ele sem me imaginar em 

cima dele, debaixo dele, na cama com ele, a passar a lín-

gua pelos seus abdominais bem definidos. Pouco ajudava 

o facto de a camisola e as calças de ganga que ele usava 

lhe acentuarem o corpo perfeitamente tonificado. Inspirei 

o seu aroma. Era fresco e decididamente masculino.

Demorei algum tempo a perceber que ele me pergun-

tara como é que eu tinha vindo parar a esta festa. Tentei 

impedir que a minha voz traísse os meus pensamentos,  

ao responder.

— A minha amiga arrastou -me para aqui, na verdade.

Ele voltou a sorrir. O sorriso dele foi o suficiente para 

me deixar húmida. Meus Deus!

— Este teu ex -namorado… Queres que lhe dê um en-

xerto de porrada ou…? — Ele interrompeu -me os pensa-

mentos e depois calou -se, aguardando pela minha reação. 

A história de como o meu ex -namorado me trocou por ou-

tra mulher não era assunto que me apetecesse debater com 
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o homem dolorosamente sexy que eu acabara de conhecer 

e a quem implorara que fosse o meu «namorado fictício» 

esta noite.

— Não, não é preciso. Namorámos durante um ano e 

depois ele terminou o namoro. Foi um pouco inesperado. 

— Encolhi os ombros, tentando fingir a indiferença cândi-

da que a minha postura sugeria. Não, a rejeição dele con-

tinuava a magoar -me. Sobretudo porque eu suspeitava do  

verdadeiro motivo do rompimento e odiava pensar que  

a minha situação fora a causa da nossa separação.

Parecia impossível, mas, de alguma forma, o rosto do 

Zach ficava mais bonito quando ele estava sério, com um 

olhar mais penetrante e os lábios grossos entreabertos.

— Não estavas a brincar quando disseste que ele era um 

idiota. Bem, deve ser um idiota se te deixou escapar.

Lancei -lhe um olhar incisivo.

— Essa é a pior frase de engate… de sempre.

Ele riu -se e bebeu um gole da cerveja.

— Escuta, apanhaste -me de surpresa. Não estava a con-

tar ter de impressionar a minha «nova namorada» quando 

vim sair esta noite.

— É justo. Obrigada por seres um porreiro e por alinha-

res na farsa.

O Zach bebeu outro gole da cerveja.

— É para isso que aqui estou. Não, agora a sério. Estou 

aqui para vigiar discretamente o irmão mais novo do meu 

amigo. Ele era aquele idiota que estava a beber uma cerveja 

de penálti.
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Acenei com a cabeça.

— Então estás a fazer babysitting.

— Basicamente.

— É melhor voltarmos para dentro? — perguntei, na es-

perança de que a resposta fosse negativa, pois eu preferia o 

sossego do exterior à festa do interior, bem como o confor-

to surpreendente que se estava a desenvolver entre mim e 

este desconhecido, apesar de estarmos ali há pouco tempo.

O Zach abanou a cabeça.

— O Josh é um bom miúdo. Amanhã vai estar com uma 

ressaca do caraças, mas não fará nenhuma estupidez. E eu 

já lhe tirei as chaves do carro quando cheguei à festa. — 

Bateu com a mão no bolso das calças, e eu implorei silen-

ciosamente a mim própria para não olhar para a braguilha 

dele. Não faças isso! Merda, não te atrevas, Poppy! — Além 

disso, julgo que basta a minha presença para o impedir de 

fazer asneiras — acrescentou ele, atraindo o meu olhar no-

vamente para o seu.

O Zach não era propriamente imponente, mas era alto e 

musculado, pelo que, se fosse preciso, poderia certamente 

pôr outro homem no devido lugar.

— Conta -me lá, o que é que eu deveria saber sobre a 

minha nova namorada? Passatempos? Interesses? Fetiches 

estranhos?

Ri -me.

— Fetiches são um assunto para um segundo encontro. 

Quanto aos passatempos… — Encolhi os ombros. — Ler 

livros. Tentar escrevê -los.
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O Zach retribuiu o meu sorriso fácil. Era inacreditável  

a forma como a nossa conversa soava natural.

— Não me digas que escreves aqueles romances horrí-

veis sobre vampiros.

— Que crítico! — Abanei a cabeça e franzi o sobrolho, 

em sinal de repugnância fingida. — Talvez. No secundário. 

E se contares isso a alguém… eu apanho -te e mato -te.

Isto arrancou -lhe uma gargalhada, e eu concluí de ime-

diato que gostava bastante do som das gargalhadas dele.

— Está bem. Não te posso julgar. Também escrevi umas 

histórias de ficção científica terríveis na altura do secundário.

O nosso interesse mútuo pela escrita era intrigante, 

mas, embora pudéssemos certamente ter ficado mais uma 

hora a falar sobre isso, o Zach mudou de assunto. Fomos 

saltando de assunto em assunto, descobrindo mais coisas 

em comum.

— Isto não passa de um palpite, mas, visto que estás 

nesta festa, presumo que sejas aluna da Vanderburg, certo?

Assenti com a cabeça.

— O que é que estás a estudar?

Antes que eu pudesse responder, o Jason e a namorada 

entraram no pátio.

— São eles — disse eu ao Zach. Não sabia bem o que 

fazer. Deveria limitar -me a agir normalmente? Ou deveria 

agarrar na mão do Zach? Subitamente, esta ideia parecia 

um pouco dramática. Porém, o Zach sabia o que fazer. 

Quando o pila -curta do meu ex -namorado estava prestes a 

olhar na nossa direção, o Zach virou o meu rosto para o seu.  
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Encostou a palma da mão quente à minha face e eu ergui  

o olhar para ele, sentindo -me impotente.

Naquele momento, percebi que os lábios dele estavam 

prestes a descer sobre os meus, e os meus ovários dança-

ram de felicidade. De repente, vir a esta festa parva parecia 

a melhor ideia de sempre.

E quando ele se baixou e pressionou os lábios contra os 

meus? Todos os pensamentos abandonaram o meu cére-

bro, incluindo o Jason, a sua nova namorada e a montanha 

de responsabilidades na minha vida. Fiquei completamente  

ofuscada pela onda de desejo que percorreu o meu cor-

po e se instalou profundamente no interior do meu sexo.  

Os lábios dele eram grossos e suaves e, quando ele mor-

discou o meu lábio inferior, eu prendi os braços à volta do 

seu pescoço para impedir que as minhas pernas cedessem. 

Cum caraças! O homem sabia beijar!

Entreabri os lábios, num convite silencioso, e o Zach 

respondeu, produzindo um pequeno gemido de aprovação 

antes de a língua dele deslizar contra a minha. O meu cor-

po palpitou, desde a minha cabeça, passando pelos meus 

mamilos, que eram agora duas bolas duras sob a minha ca-

misola, até mais abaixo, entre as minhas coxas. Ele pousou 

as mãos fortes nas minhas ancas e puxou -me para mais 

perto de si, e eu tive de me conter para não gemer.

Conseguia sentir o seu corpo duro e musculado através 

da camisola ao pressionar o meu corpo contra o dele e fiz 

deslizar uma mão pelo seu peito até à barriga, passando ao 

de leve os dedos pelos seus abdominais. Os nossos corpos 
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estavam a tocar -se em todos os sítios certos e eu juro que 

conseguia sentir uma protuberância ali… uma protuberân-

cia que eu não sabia se fora causada por mim ou se seria 

o seu estado «normal». Não tinha a certeza, mas, naquele 

momento, desejava descobrir — com ou sem o Jason e a  

sua bimba a observarem. Sentia -me a ganhar coragem  

a cada gemido provocado pelo nosso beijo.

Era tudo o que eu podia fazer para me impedir de levar 

a mão às calças dele, naquele preciso momento. O dese-

jo de lhe amansar o pitão era intenso. Normalmente, eu 

não era assim… esta mulher lasciva, disposta a mandar 

a prudência às urtigas e a agarrar tudo aquilo que tives-

se um cromossoma XY. Eu era uma aluna séria que lia 

200 livros por ano e nem sequer tinha um vibrador. Um 

homem não tinha o poder de me deixar louca por ele.  

Nunca.

Mas este homem? Era como se a presença dele se ti-

vesse instalado no meu ventre e as minhas partes íntimas 

estivessem prontas para lhe dar as boas -vindas.

Podia ter ficado assim para sempre, embriagada dele 

e agarrada a ele como se a minha vida dependesse disso, 

mas, alguns minutos depois, o beijo terminou, como se eu 

tivesse levado uma chapada na cara.

Entreolhámo -nos, com a respiração pesada. Parecia que 

ele era a única pessoa que existia no mundo nesse momen-

to. Pestanejei. Parecia que alguém voltara a ligar a festa, 

pois, de repente, lembrei -me de onde nos encontrávamos e 

por que motivo estávamos ali. Nem sequer olhei para ver se 



com amor, zach

21

o Jason continuava por perto. Parecia parvo eu preocupar-

-me sequer. Aquele foi o melhor beijo da minha vida, e fora 

com um desconhecido.

— Bolas, isto foi… — começou ele por dizer, com a voz 

mais grave e ligeiramente ofegante.

— Pois — acrescentei eu, sem palavras, levando um 

dedo aos lábios, ainda húmidos e a tremer.

Quando, por fim, recuperei suficientemente a compos-

tura para olhar em redor, reparei que o Jason e a sua nova 

namorada tinham desaparecido.

Porém, antes que um de nós pudesse dizer mais algu-

ma coisa, fomos interrompidos pela Jodee.

— Aí estás tu! Andei à tua procura.

Virei -me na direção dela e afastei a mão da boca.

— Tinhas razão, esta festa é uma seca. Vou -me embora 

daqui a pouco — disse ela, olhando para o Zach, e eu con-

segui perceber que ela estava ansiosa por saber o que é que 

eu estava a fazer ali fora com aquele homem.

Voltei a olhar para o Zach.

— Hum, obrigada — agradeci -lhe, a gaguejar, sem sa-

ber o que mais dizer. Aquele homem era uma espécie de 

orgasmo com duas pernas e eu estava com dificuldade em 

manter a compostura.

— Já estamos a acabar o namoro? — Ele sorriu e, quan-

do eu estava prestes a recuperar a sensibilidade nas pernas, 

voltei a sentir -me a derreter.

Retribuí -lhe o sorriso.

— Parece que sim.
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— Pelo menos eu devia convidar -te para um encontro a 

sério um dia destes. — Aquela voz sexy e grave quase me 

deixou sem fôlego. Todas as partes do meu corpo brada-

vam «sim», especialmente a minha metade inferior, mas 

eu obriguei -me a manter a calma e a compostura.

— Não sei se será boa ideia… — Poupei -lhe o sermão 

de ter acabado de sair de um relacionamento e de querer 

dedicar -me aos estudos e concentrar -me na minha escrita e 

tudo o mais… e disse -lhe apenas isso. Ele decerto percebe-

ria que o papel fictício que eu lhe pedira para desempenhar 

nessa noite era suficientemente indicativo de que um rela-

cionamento, ou até mesmo um encontro, era algo do qual 

eu fugia como da peste.

— Dás -me pelo menos o teu número? — Ele sorriu e eu 

imaginei -me a conduzi -lo para o meu quarto e a arrancar-

-lhe a roupa. Que obscena, Poppy! Abanei a cabeça e tentei 

controlar -me. Mas o que é que se passa comigo? Acabara de 

conhecer aquele homem e já só pensava em ir para a cama 

com ele. Ele era adorável, divertido e, basicamente, um 

afrodisíaco humano, mas eu precisava de relaxar. O Jason 

dera cabo da minha sanidade, se era assim que eu me es-

tava a comportar. Tu decidiste manter ‑te afastada dos homens, 

lembras ‑te?

Embora a última coisa que me apetecesse fazer fosse 

afastar -me do homem mais sexy que alguma vez conhece-

ra, obriguei -me a dizer:

— Desculpa, mas não estou à procura de um relaciona-

mento neste momento.



com amor, zach

23

Ele acenou com a cabeça.

— Eu percebo.

Pareceu -me ter detetado um ligeiro desapontamento na 

sua voz.

Comecei a afastar -me, mas depois voltei -me. Fui nova-

mente apanhada desprevenida ao ver os seus hipnotizan-

tes olhos verdes e os seus lábios sensuais, mas esbocei um 

sorriso.

— Quem sabe, se estiver destinado, talvez nos voltemos 

a encontrar.

O Zach sorriu e fez um aceno de cabeça, como se acre-

ditasse em mim.

À medida que me ia afastando, sentia o olhar dele a 

trespassar -me e, apesar de estar uma noite quente, estre-

meci. Eu tinha decidido afastar -me dos homens, mas o 

Zach infiltrar -se -ia certamente nas minhas fantasias mais 

tarde nessa noite. Os tolos dos meus ovários estavam a ba-

ter palmas e a dançar como se a Ellen tivesse acabado de 

nos oferecer um carro novinho em folha.

Não sabia se algum dia nos voltaríamos a ver, mas uma 

coisa era certa: nunca sentira nada como aquele beijo em 

toda a minha vida, e, provavelmente, nunca mais voltaria a 

sentir. Quanto à sensação de aperto no meu peito e à per-

ceção de que um raio não cai duas vezes no mesmo local… 

bem, teria de arranjar uma forma de afastar esses pensa-

mentos da minha mente, pois não havia mesmo espaço 

para outro homem na minha vida. O Connor era suficiente. 

Não era?




