


Mas, naquele momento

ela olha para ti, e em ti há sol, há amor, há vida.

Fellini
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Capítulo 1

Violet

Esta noite, a minha vida vai mudar.

Para me preparar, passei o dia todo no spa. Mimei-me com um 

tratamento facial, uma massagem, depilação, manicura e pedicura. 

A minha pele está macia, o meu rosto limpo, as unhas das mãos e 

dos pés pintadas num tom rosado perfeito. Tenho os músculos rela-

xados e descontraídos, mas a cabeça…

A minha cabeça está agitada. Sinto o estômago embrulhado com 

os nervos. A minha aparência exterior é o exato oposto do meu inte-

rior, porque está tanta coisa em risco. Aquilo por que me esforcei 

nestes últimos anos vai alcançar o auge esta noite.

Finalmente.

Encontrei há uns dias, no Barneys, um vestido para usar neste 

momento especial, que sabia que o Zachary aprovaria. Um vestido 

justo azul-marinho, que assenta mesmo acima do joelho e me acen-

tua as curvas, subtilmente sexy porque ele não gosta de coisas arro-

jadas. Espampanantes.

Ou seja, ele odeia tudo o que a minha irmã mais velha usa, faz e 

diz. Também não aprova muito a forma como a minha honesta irmã 

mais nova se comporta.

Mas não faz mal. Ele vai pedir-me em casamento esta noite. Não 

à Lily nem à Rose.

A mim.

Eu não sou nada espampanante. Sou o epítome da discrição. 

Seria a mulher perfeita de um político. Por trás do meu homem,  
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a oferecer o meu apoio inesgotável enquanto exibo o meu sorriso sim - 

pático, que passei a dominar com o passar dos anos. Houve alguns 

descuidos no passado. Tive problemas. Lutei pela minha vida, a sério, 

e sobrevivi.

O meu pai e a minha avó gostam de fingir que nada disso alguma 

vez aconteceu. O Zachary nem sequer sabe. É algo — antes de o co- 

nhecer — que a família prefere esconder.

É tão horrível, Violet, disse-me o meu pai certa vez. Não preferes 

esquecer?

Então eu tento. Pela família.

O Zachary chega ao meu apartamento mesmo a tempo, porque 

Deus o livre de alguma vez chegar atrasado. É uma das muitas qua-

lidades que admiro nele. É pontual, eficiente, bonito e inteligente. 

Tão incrivelmente inteligente… Há quem o julgue conivente. Outros 

consideram-no impiedoso. Circulam rumores de que existem outras 

mulheres. Eu não sou estúpida. Tenho as minhas suspeitas. Podem 

até ter sido confirmadas uma ou duas vezes. Mas quando estivermos 

noivos, quando estivermos casados…

Isso vai mudar. Tem de mudar.

Eu e o Zachary temos uma relação perfeita. O tipo de relação 

com que sonhava desde pequena. Uma relação de que a Lily zomba 

constantemente, mas que sabe ela sobre o amor?

Sexo, vício e arranjar problemas, disso ela sabe muito. Mas, amor? 

Acho que ela nunca teve uma relação séria na vida.

Eu tive. Namoricos durante o liceu e depois o meu único namo-

rado mesmo a sério, na faculdade. Aquele com quem originalmente 

pensava que casaria. A quem dei a minha virgindade a meio do pri-

meiro ano. Eu fora uma verdadeira resistente, uma das últimas vir-

gens entre as minhas amigas.

Ele acabou comigo no início do segundo ano. Logo depois de tudo  

aquilo… acontecer. O incidente, como gosto de lhe chamar. A coisa 

de que ninguém gosta de falar. Por isso também não falo.

Após a separação, continuei descomprometida. Dei o meu melhor 

para ultrapassar tudo o que tinha acontecido ao concentrar-me em 
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acabar o curso e depois na minha carreira, no meu legado na Fleur 

Cosméticos.

Posso ter tido uma recaída discreta durante um curto período de 

tempo de que poucas pessoas sabem. Guardamos segredo. O meu 

pai não queria mais humilhações em público. Perdemos a nossa 

mãe há tanto tempo, e ele sempre disse que eu era a mais parecida 

com ela. Delicada, mas determinada. Inteligente, mas nem sempre 

prática.

Eu correspondi às expetativas dele durante um momento breve 

e pouco notável. Precisava de terapia. Precisava de medicação. Mais 

do que tudo, precisava de ficar dormente. Desejava ficar dormente. 

Sentir emoções só me magoava, e eu estava farta de me magoar.

Mas, mais tarde ou mais cedo, eu sabia que precisava de apren-

der a lidar com a vida sozinha.

O meu pai deixou-me regressar ao trabalho depois da minha 

breve ausência. E, quando o Zachary Lawrence começou a trabalhar 

na empresa, há dois anos, ao conhecê-lo fiquei imediatamente inte-

ressada. E ele também. Dava para ver. Não me importava se a prin-

cípio ele falava comigo só porque eu era a filha do diretor executivo. 

Namorisquei com ele. Queria a sua atenção.

E por fim consegui-a. Consegui-o a ele.

Sabia que namorar com um colega de trabalho não era a atitude mais 

inteligente, mas não pude evitar. Onde mais posso conhecer um 

homem de tamanha qualidade? Alguém de confiança? Custa-me con-

fiar numa pessoa. Não admira, tendo em conta aquilo por que passei.

Embora o meu pai tome a maior parte das decisões, a empresa  

é na verdade um negócio de família. Tanto eu como a Rose trabalha-

mos lá. Até a minha avó ainda aparece e aconselha, embora tenha 

agora 85 anos e esteja praticamente reformada.

Ela adora a Fleur Cosméticos e Fragrâncias. A minha avó é a Fleur 

Cosméticos e Fragrâncias. Ela criou a marca. Era o rosto dela que 

aparecia nos anúncios de revistas e nos placares durante muitos 

anos. A Dahlia Fowler é uma lenda na indústria dos cosméticos.
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Juntos, somos uma força considerável. E assim que casarmos…

— Estás a pensar nalguma coisa.

A voz profunda do Zachary alcança-me e eu pestanejo, aperce-

bendo-me de que ele está a observar-me. Tem as sobrancelhas fran-

zidas e a boca curvada para baixo. Parece preocupado.

— Estou bem.

Sorrio, sentindo uma esperança nascer em mim quando vejo  

o semblante de preocupação que lhe marcava as feições bonitas desa-

parecer lentamente. Os seus olhos azuis cintilam quando estende  

a mão sobre a mesa e pega na minha, apertando-me os dedos.

— Tenho de falar contigo sobre uma coisa — diz ele naquela sua 

voz baixa e tranquilizadora.

O meu sorriso cresce e eu aceno, apertando-lhe os dedos também.

— Agora?

— Sim. — Ele respira fundo e larga-me a mão. Estranho.

— Já tenho conhecimento disto há algum tempo e… precisei de 

todas as minhas forças para reunir a coragem de te contar.

Oh, que querido. Está nervoso com o pedido de casamento.  

O Zachary é sempre tão confiante em relação a tudo que estou sur-

preendida. 

— Conta de uma vez, Zachary. Tenho a certeza de que vai acabar 

por correr tudo bem.

— Concordo. O teu pai disse a mesma coisa.

Fico subitamente excitada. Ele falou com o meu pai. Isto é sério. 

É exatamente por isto que tenho esperado este tempo todo. Nem 

acredito. Os meus dedos estão literalmente a tremer de antecipação 

pelo anel que está prestes a enfiar-me no dedo. Quão grande será? 

Não gosto de joias extravagantes. Nem o Zachary. Discretas, chiques 

— é mais o nosso estilo. Se calhar ele falou com a minha avó e ela 

deu-lhe o seu anel de noivado, embora por direito devesse ir para a 

Lily, que é a mais velha  …

— … então ele pediu-me para experimentar um novo cargo em 

Londres, para ver se me adapto bem. E eu disse que sim.

Espera. O quê?
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— C-cargo? Em Londres? Do que é que estás a falar? — pigar-

reio, orgulhosa por manter o nível da voz. Não queria dar espetáculo 

num dos restaurantes mais finos de Manhattan. Até conseguia ouvir 

a voz do meu pai agora.

Violet, não faças uma coisa dessas.

— O teu pai vai mandar-me para os escritórios em Londres, tem-

porariamente. Criaram um cargo lá, uma vez que o crescimento da 

empresa no Reino Unido e na Europa tem sido tão forte nos últi-

mos dois anos. Vou experimentar o novo cargo de diretor de marcas 

e marketing, tanto em Londres como em Paris. É uma oportuni-

dade fabulosa, Violet, que não poderia recusar. Esta promoção pode 

mudar tudo.

O olhar penetrante que o Zachary me lança diz que ele tomou  

a sua decisão e que não tenho hipóteses de o demover.

— Mas… espera um minuto. — Abano a cabeça, soltando garga- 

lhadas falsas pelos lábios. Ele não pode estar a falar a sério. É isto que  

ele me queria contar? Uma possibilidade de promoção? Em Londres? 

— Mas então e…

— Nós? — termina ele por mim com aquele sorriso arrepen- 

dido e encantador. Aquele sorriso que diz que ele sabe que está  

em apuros, mas que de alguma maneira vai sair impune. Como 

sempre. 

— Não vou estar fora durante muito tempo, apenas alguns 

meses. Ei, aposto que podes apanhar um voo num fim de semana. 

Para Londres ou, ainda melhor, Paris. Podemos explorar as cidades 

juntos.

Não se ofereceu para me levar com ele para lá viver — não que 

eu fosse, principalmente porque é temporário. Mas poderia tornar-

-se permanente e ele poderia acabar por lá ficar. Não sabemos.

Ir-me-ia embora para ficar com o Zachary? Apenas se ele prome-

tesse que nos casaríamos — e jurasse absoluta fidelidade. Eu sinto-

-me segura aqui. Tudo o que conheço — a minha família, os meus 

amigos, a minha carreira — está aqui. Em Nova Iorque. Não em 

Londres ou em Paris. E o anel? O pedido?
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Parece horrível na minha própria cabeça, mas estava à espera 

disso. Um lindo anel de diamantes acompanhado por um pedido 

de casamento, bem como a promessa do Zachary de amor eterno  

e lealdade a mim. A tolerância de uma pessoa não é infinita e eu sei 

que é estúpido, mas… eu amo-o.

A sério.

A desilusão ameaça abater-se sobre mim, mas mantenho-a à dis-

tância. Tem de ser.

— Eu acho que sei do que estavas à espera — diz ele em voz 

baixa. — Mas que tipo de casamento poderíamos começar se esta-

mos em dois continentes diferentes? Não seria justo para nenhum 

de nós. Ainda somos jovens, querida, especialmente tu. Temos 

muito tempo.

— Já estamos juntos há quase dois anos… — A minha voz esvai-

-se e eu deixo cair a cabeça, fechando os olhos durante um longo 

momento de agonia antes de os abrir novamente. Recuso-me a cho-

rar. Tenho 23 anos. Recuso-me a berrar como uma miudinha.

— E talvez tenhamos mais um ano assim, talvez dois, mas eu 

prometo, vou casar contigo. — O meu coração salta de alegria com 

as palavras dele. — Eu juro. É só que… preciso disto. Esta promoção 

é importante para mim e eu não sou o único que o teu pai está a 

ponderar. Sou um dos favoritos, mas ainda assim não é garantido. 

Para ti é diferente. Esta é a tua família. Eles dão-te o que quiseres — 

diz o Zachary, com a irritação a tornar-lhe a voz áspera. Será que ele 

se apercebe da mudança de tom? — Mas para mim? Eu tenho de 

trabalhar para isso. Constantemente.

Endireito as costas, ofendida com as palavras dele. Fazem parecer 

que sou uma criança mimada que consegue sempre tudo o que quer. 

— Eu tenho trabalhado imenso na Fleur desde adolescente — 

digo em protesto. — Sabes bem isso.

Ele agita a mão, rejeitando as suas palavras ou as minhas, não 

sei ao certo. 

— Sabes o que quero dizer. Só que… deixa-me ter isto. Não sou 

um homem egoísta, mas trabalhei muitíssimo por esta carreira, Vi.  
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— Odeio quando me chama Vi e ele sabe. — Tenho quase 30 anos. 

A ocasião para fazer isto é agora. Antes de casar contigo e termos 

filhos, e já não poder ir embora.

O modo como o disse faz-me pensar que ele se sentiria preso à 

mulher e aos filhos. Noutras palavras, comigo e os nossos futuros 

filhos. Porque estou a permitir que isto me afete? Estou a ser dema-

siadamente sensível? O que ele está a dizer faz sentido. Ele precisa 

de avançar com a sua carreira. Compreendo. Mas preciso também 

de avançar com a minha. E a minha vida. A minha vida pessoal, com 

casamento, filhos, e…

A minha voz hesita quando digo:

— Podia pedir ao meu pai para intervir e oferecer-te uma pro-

moção aqui…

— Não. Recuso aceitar esse tipo de caridade. Hei de merecer 

esta promoção — diz com veemência. — Quero fazer isto. Eu nunca 

te empataria a vida, bem sabes.

— Isso não é justo — murmuro, encarando-o nos olhos. 

Sinto-me inundada por uma mistura de raiva e tristeza, mas ele não 

parece triste. Não, ele mostra-se animado. Como se isto fosse exata-

mente o que pretendia. Do que precisava.

Isso significa que não sou o que ele quer? Do que precisa?

— É a verdade — diz ele simplesmente. — E tu sabes isso.

Ele nunca me disse que ia candidatar-se ao cargo. E estas coisas 

duram semanas. Às vezes meses. O meu pai também não me con-

tou, e isso dói, porque ele sabia o que se estava a passar sem nunca 

me avisar. Porém, mais do que tudo, odeio que o Zachary mo tenha 

escondido.

Faz-me questionar se ele me esconde outras coisas.

Não te faças de parva. Ele esconde imensas coisas de ti. Porque é que 

o aturas?

Juro que a voz da minha irmã está a repreender-me dentro da mi- 

nha cabeça. Estou mesmo a imaginar a expressão presunçosa da Lily, 

a dizer-me que previa isto desde o início. O Zachary Lawrence não 

me merece. Ela já disse isto vezes sem conta. E a Rose também.
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Começo a perguntar-me se elas não estarão certas.

As gargalhadas roucas de uma mulher chamam a minha aten-

ção e olho para a mesa à esquerda da nossa. Fico imediatamente 

nauseada ao reconhecer de quem se trata. Céus, claro que ele está 

aqui. Um milhão de restaurantes em toda a ilha de Manhattan e ele 

tinha de vir a este. O misterioso e arrogante Ryder McKay, colega de 

trabalho na Fleur Cosméticos.

O Ryder está… claro, com a Pilar Vasquez, a sua antiga chefe,  

a sua suposta amante, namorada, o que quer que ela seja para ele.  

A relação de ambos é estranha, no mínimo.

Estranha porque a Pilar não fala sobre isso e o Ryder definitiva-

mente também não. Ninguém sabe ao certo exatamente o que existe 

entre eles, mas todos gostariam de saber.

Não que eu queira saber. Ou que realmente me importe. A arro-

gância dele, o olhar naquele rosto bonito, a maneira como caminha  

pelo edifício, como se fosse o rei de tudo o que o rodeia, tira-me do 

sério.

Se tudo correr como planeado, esse direito acabará qualquer dia 

por calhar ao Zachary. Ele é sem dúvida o futuro diretor executivo da 

Fleur. Ou eu. Eu poderia ser a diretora executiva. A minha avó dis-

se-o mais de uma vez. Se tivesse metade da confiança que ela tem, 

poderia conquistar o mundo.

Eu só sei que o Ryder McKay não chega definitivamente aos cal-

canhares do Zachary e de toda a experiência que ele tem. Trabalha 

na Fleur há tanto tempo quanto o Zachary, pouco mais de dois 

anos. Veio para a empresa através da Pilar, que lhe arranjou um 

cargo uma vez que trabalhara com ele no seu emprego anterior. 

De alguma forma, caiu nas boas graças de praticamente todos os 

empregados que trabalham na Fleur. O charme dele é perigoso, 

e eu posso relutantemente admitir que ele é um funcionário pre-

cioso.

O que o torna letal. E recuso cair nas suas falinhas mansas.  

O Zachary odeia-o profundamente. O Ryder tem alguma coisa que 

me irrita.

O Segredo de Violet.indd   14 05/05/16   10:45



O SegredO de ViOlet

15

Ignorando a repulsa que faz o sangue fervilhar, tento o meu me- 

lhor para prestar atenção ao Zachary, fazendo por ignorar que a vida 

que eu tinha planeado está a desmoronar-se à minha frente. Mas  

o telemóvel do Zachary toca, e ele atende a chamada sem pergun-

tar se me importo. Como se eu não fosse importante, e odeio isso. 

Odeio ainda mais quando se afasta para poder segredar ao telemóvel 

sem que eu ouça.

Mais segredos. Provavelmente é uma mulher. O facto de estar 

aqui a tolerar o comportamento dele dá-me vontade de lhe dar uma 

bofetada.

Ou a mim.

Estou aturdida. Não sei o que fazer, como agir, e não consigo evi-

tar que o meu olhar pouse onde o Ryder se encontra. Ele está repug-

nantemente bonito num fato cinzento-escuro e com uma camisa 

branca, embora não tenha gravata e alguns botões estejam desabo-

toados no colarinho, revelando-lhe o pescoço sensual. O seu cabelo 

castanho-escuro está ligeiramente despenteado, como se tivesse 

passado os dedos por ele inúmeras vezes, e toda a sua aparência 

dá-lhe um ar jovial. Um ar que diz que não se importa com o que 

as pessoas pensam dele, enquanto está num restaurante que serve 

algumas das pessoas mais ricas de Manhattan.

Este é exatamente o tipo de atitude que o Ryder McKay sempre  

parece ter e acho que é irritante. Não que tenha de lidar frequentemente  

com ele, pelo menos não muito. Ele foi promovido a diretor-adjunto 

de desenvolvimento de embalagens há alguns meses, um cargo ao qual 

agora não posso evitar perguntar-me porque é que o Zachary não 

se candidatou, embora tivesse sido mais uma mudança ao mesmo 

nível e não necessariamente uma melhoria. Mas assim ele teria per-

manecido em Nova Iorque.

A menos que o Zachary não tivesse vontade de ficar em Nova 

Iorque…

Olho com mais atenção, desejando poder escutar a conversa do 

Ryder com a Pilar, mas não consigo ouvir. O rosto dele está envolto em 

sombras, um efeito da vela que bruxuleia no votivo vermelho-escuro 
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que está no meio da mesa, banhada em luz dourada. Tenho de admi-

tir que ele é muito atraente. Mostrando um sorriso malicioso à Pilar, 

ele solta uma gloriosa e absolutamente imunda gargalhada, que me 

causa na pele uma faísca de calor.

Apenas olho para o Ryder porque  porque o riso soa tão devasta- 

doramente errado e chocantemente sujo, não porque eu tenha algum 

tipo de interesse por ele. Ele é demasiado calmo, demasiado mis- 

terioso, demasiado… sombrio e cheio de segredos. Aquele sorriso 

perverso ainda permanece nos seus lábios exuberantes quando ele 

chega a mão ao outro lado da mesa e pega na de Pilar, levando-a à 

sua boca para beijá-la.

Eu vejo, paralisada, a Pilar a rir, com a voz rouca, enquanto apa-

rentemente o repreende. Ele apenas abana a cabeça em resposta e 

larga-lhe a mão, transferindo o olhar para mim durante um breve 

segundo, demorando-se depois.

Sou apanhada de surpresa. Capturada no seu olhar intenso e du- 

rante muitos segundos eletrizantes, retribuí o olhar. O semblante 

dele ilumina-se ao reconhecer-me e eu desvio rapidamente os olhos, 

com as bochechas quentes, e fico grata por a iluminação ser tão fraca 

que ele não repara. Tenho a certeza de que se está nas tintas para 

mim. Eu mal sou um bip no seu radar, e é disso que gosto. Não quero 

a sua atenção.

O seu tipo de atenção… assusta-me.

Olhando do outro lado da mesa, aceno com a mão na frente do 

rosto do Zachary, mas ele não me vê. Sibilo o seu nome, ao que ele 

me lança um olhar duro e afasta-se.

Quero soltar um suspiro mas reprimo-o, arriscando um olhar 

novamente na direção do Ryder e encontrando-o ainda a observar-

-me. E ele também não desvia o olhar. O seu sorriso esmorece e 

inclina-se para trás na cadeira. 

Ele tem mesmo o ar de um homem que sabe exatamente  

como agradar a uma mulher — um homem que não tem escrú-

pulos em namoriscar com uma mulher que está à mesa com  

outro.
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Lembro-me de que não o suporto. Odeio o seu comportamento 

arrogante. A sua confiança é irritante e o Zachary não o suporta. Eu 

deveria ficar revoltada por ele estar a olhar para mim de forma tão 

flagrante, mas… estou morbidamente fascinada.

Como será pensar assim? Sentir-se assim? A Pilar parece absolu-

tamente encantada por estar com ele, o que só confirma que algo exis- 

te entre aqueles dois. E não duvido de que tentasse tocá-la de alguma 

forma inapropriada, se é que já não o fez. Ela, provavelmente, também 

não iria protestar. É ambiciosa e não tem problemas em pisar as pes-

soas para conseguir o que quer, tanto profissional como socialmente.

Todavia, parecem estar a desfrutar a noite. Enquanto estou tensa 

e chateada com a rejeição aparente do Zachary, eles riem e conti-

nuam com a sua vida como se não tivessem quaisquer preocupações.

Engraçado que eu não consigo deixar de pensar em como a Pilar 

é afortunada. Perder-se no prazer da companhia perversa do Ryder, 

enquanto eu me perco nas minhas próprias emoções turbulentas ao 

pensar que o Zachary me vai deixar. Que vou ficar sozinha.

Outra vez.

Ao desviar o olhar do Ryder McKay concentro-me no Zachary, 

que já não está a falar ao telefone e olha para mim com uma expres-

são de expetativa no rosto. 

— Ora bem, onde íamos? — pergunta, parecendo realmente 

confuso. Como podia ele esquecer que tinha acabado de dar notícias 

tão importantes?

— Tu estavas a falar da tua nova possível promoção. 

Sustenho a respiração, conto até três e, em seguida, solto o ar num 

suspiro suave. — Estou feliz por ti — digo por fim, obrigando-me  

a sorrir. Mas não parece genuíno. Os cantos da minha boca tremem 

e eu deixo o sorriso desaparecer. — Parabéns, Zachary.

— Eu sabia que ias compreender. Compreendes sempre. Tudo.

Estende o braço sobre a mesa e agarra a minha mão de novo, 

dando-lhe um aperto suave. — Se conseguir este cargo não me estou 

a ver a ficar em Londres mais de dois anos. Nós conseguimos fazer 

isto, não conseguimos, querida?
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— Claro que conseguimos — sussurro. Mas não tenho a certeza. 

Dois anos com o Zachary noutro país, a encontrar-se com várias 

mulheres? Mais provavelmente a dormir com várias mulheres?

Pelo que sei, podia ser o começo do fim.
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Capítulo 2

Ryder

— Vou seduzir a Violet Fowler. 

Mantenho o olhar colado à mulher a quem me refiro, extasiado 

com a forma como ela enfia uma mecha rebelde de cabelo castanho-

-brilhante atrás da orelha, com um sorriso bonito direcionado àquele 

seu estúpido namorado.

Como odeio o Zachary Lawrence…! E como quero a namorada 

dele…

O que, claro, deixa-me a cabeça a fervilhar de ideias. E nem uma 

boa.

— Mas é que nem penses.

Desvio abruptamente o olhar da Violet e fito, incrédulo, a minha 

antiga chefe e amante ocasional.

— O que foi que acabaste de dizer?

— Por favor, tu ouviste-me bem. — Ela faz uma carranca, for-

mando um beicinho óbvio com os seus lábios vermelhos como o 

sangue. Mesmo zangada, é espetacularmente bonita. As suas feições 

exóticas ajudam a Pilar a destacar-se da multidão. — Por que raio 

quererias sequer tocar na Violet, já para não dizer fazer sexo com 

ela? É tão incrivelmente enfadonha…

Ela parece estar com ciúmes. Não que eu alguma vez dissesse 

tal coisa. A Pilar tem garras superafiadas e não tem medo de usá-las.

— Isso é que é tão intrigante nela. 

Tenho a sensação distinta de que, nas mãos do homem certo,  

a Violet Fowler seria tudo menos enfadonha.
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— Só a queres porque não podes tê-la. Típico de macho.

A Pilar agita a mão num gesto de pouca consideração. — Não 

podemos falar de outra coisa?

— Está bem. — Fito-a, sabendo que ela tem informação que eu 

quero. É por isso que a convidei para jantar comigo esta noite. — Fala- 

-me do Zachary.

Os lábios da Pilar curvam-se num sorriso de gato-que-apanhou-

-o-rato. Agora eu estava a falar a linguagem dela.

— O que queres saber?

Ela parece aborrecida, mas adora isto. Dá para ver pelo brilho nos  

seus olhos castanho-dourados que está tudo menos aborrecida.

— Consta que vão enviá-lo para Londres — digo.

— Sim, vão.

— Para experimentar, a título temporário, o cargo de diretor de 

marketing global que acabaram de criar — prossigo.

— Sim, é uma excelente oportunidade. Que muita gente que- 

reria. 

Ela parece tão satisfeita consigo mesma, ao dizê-lo…! E sabe  

que tenho o sangue a ferver.

Sinto-me prestes a explodir.

— Pois. Como eu. Eu quero esse cargo.

Quero-o tanto que quase consigo senti-lo. Sou bom como o cara-

ças no que faço. Subi na carreira, na Fleur, muito rapidamente.

Ela revira os olhos.

— Não o mereceste.

 — Eu trabalho como um escravo. Mereci-o bem mais do que o  

cabrão do Lawrence. Ele tem a oportunidade porque a namorada dele  

é quem é. — Nem consigo dizer o seu primeiro nome. Odeio que ele 

insista que todos lhe chamem Zachary. Fá-lo parecer um autêntico 

maricas. Parvalhão com manias. — Eu disse ao Fowler.

A Pilar franze o sobrolho, semicerrando os olhos. Aquele brilho 

de excitação desaparece num instante.

— Disseste-lhe o quê?

— Que quero o cargo.
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Ela parece chocada. Ainda bem. É uma coisa rara quando alguém 

a surpreende.

— E o que disse ele?

— «Mostra que o mereces, filho.» Foram as palavras exatas. — 

Inclino-me sobre a mesa, com o olhar fixo no da Pilar. — Por isso 

planeio fazer isso mesmo.

Ela ergue uma sobrancelha perfeitamente delineada.

— Como? Saltando para as cuecas de velha da Violet? Poupa-me. 

Aquela puritanazinha nem te vai deixar olhar para ela. Como achas 

que vais conseguir pôr as tuas patas sujas no corpo imaculado dela?

Ainda não tinha pensado nisso. Mas não importa. Assim que me  

concentro numa coisa consigo sempre o que quero. Pelo menos, agora 

consigo. Quando era miúdo, nada disso. Mendigava. Roubava. Fazia 

sexo para obter o que queria. Mas o meu passado apenas me tornou 

mais forte. Mais determinado.

E, por alguma razão, só de olhar para a Violet Fowler, ali com 

aquele vestidinho bonito no seu corpinho bonito, a aturar aquela 

besta do Lawrence enquanto ele a ignora e conversa ao telefone… 

dá-me vontade de me atirar a ela. Mostrar-lhe o que um homem a 

sério poderia fazer por ela.

Provavelmente pregar-lhe-ia um susto do caraças. Ora, até seria 

capaz de gostar de lhe pregar um belo susto.

Claramente, sou um gajo lunático.

— Se o cabrão do namorado dela a deixar para trás, tenho a cer-

teza de que arranjo uma maneira. — Encolho os ombros. — Ela 

ficará sozinha e vulnerável. Com saudades do Lawrence. Posso inter-

vir e aliviar-lhe o sofrimento.

— Gostas de arriscar, não é? — murmura a Pilar. — Então e eu? 

Tenho de ficar a ver sem protestar enquanto andas a comer outra 

mulher?

— Já o fizeste antes. Imensas vezes. Nem sequer estamos com-

prometidos.…

 A nossa relação não é o que se costuma chamar convencional. 

Temos uma ligação, mas não estamos presos para sempre um ao 
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outro. A Pilar usa as pessoas. Eu também. É por isso que trabalha-

mos tão bem juntos, pessoal e profissionalmente.

Porém, ultimamente tenho-me sentido em conflito. Eu sei que 

estou pronto para acabar com a relação sexual entre mim e a Pilar, 

mas temos uma história. Ela é a única mulher que alguma vez 

tomou conta de mim, por isso tomo conta dela.

A minha mãe desapareceu quando eu era pequeno, e não me 

lembro dela. O meu pai esteve semipresente na minha vida até aos 

15 anos, mas nunca foi um pai a sério. Era mais uma espécie de 

colega de quarto. Um homem que andava com prostitutas e me deu 

a primeira bebida alcoólica quando eu mal tinha 12 anos. Um belo 

exemplo do que um pai deve ser…

Quando a Pilar entrou na minha vida, olhou uma vez para mim 

e decidiu que eu seria o seu projetozinho pessoal, e eu fiquei ali-

viado. Superagradecido.

Quando nos conhecemos eu não passava de um puto de rua estú-

pido e sujo, com 19 anos e um pequeno problema com drogas, sem 

trabalho nem lugar onde viver. Dormia num banco de jardim à noite 

e passava o dia inteiro no Starbucks. Pelo menos, lá podia aquecer-me. 

Pedia um café dos grandes e um copo de água grátis. Alimentava-me 

com aquela merda o dia inteiro. Não me importava.

A Pilar entrava naquele Starbucks todos os dias de manhã, como 

se fosse a dona do sítio. Certa manhã apanhei-a a olhar para mim e 

ela inspecionou-me como se eu fosse um bicho num microscópio. 

Aproximou-se donde eu estava sentado, olhando-me de esguelha. 

Era mais velha, linda, e irradiava tanta confiança que fiquei apa-

nhado. Eu queria ser apanhado, porra!

Levou-me para casa para me lavar. O seu apartamento parecia 

um palácio. Asseado, com móveis novos e comida no frigorífico, 

uma sanita com autoclismo, um duche com água quente e toalhas 

macias, uma cama aconchegante onde dormir à noite. Eu estava  

no céu.

Quando me disse que conseguia arranjar-me um emprego como 

seu assistente, aceitei. Aquele trabalho era mais do que alguém alguma 
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vez me dera. As refeições que ela providenciava? Comi mais então 

do que em toda a minha vida até essa data. Na primeira noite em 

casa dela vomitei por ter ingerido tanta comida boa. Lembro-me 

de pensar que era um desperdício, enquanto me debruçava sobre a 

sanita e vomitava. 

Nunca alguém me quisera. Nunca alguém se ralara comigo. Quando  

nunca ninguém te deu nada, nem uma coisa sequer na tua vida, e de- 

pois alguém aparece e, além de te dar o que precisas, também te dá 

o que tu queres… nunca o esqueces. O que eu e a Pilar partilhamos 

não é algo a que possa chamar uma coisa boa.

Mas é mais do que alguma vez pensei ter.

O facto de se ter interessado por mim surpreendera-me. Fez-me 

querer esforçar-me mais por ela, provar que podia de facto ser mere-

cedor de alguma coisa. Ela também me recompensou. Primeiro com 

sexo e mais tarde com a oportunidade de trabalho, e eu provei o meu 

valor. Embora já não trabalhe diretamente para ela, em princípio 

ainda estou em dívida para com ela.

Mas estou pronto para saldar a minha dívida completamente.

— Não vou ficar quieta e deixar-te andar a comê-la. Perdeste o 

juízo? Acreditas mesmo que, ao levar a Violet para a cama, vais auto- 

maticamente ter uma promoção? O Forrest Fowler é extremamente  

protetor das filhas, sabes? Provavelmente cortava-te a pila se desco-

brisse que comeste a sua menina — acentua a Pilar. — Principalmente 

porque ela é a filha mais frágil.

O diretor executivo da Fleur é demasiadamente protetor das duas 

filhas mais novas. A mais velha — Lily — é uma desgraça ambu-

lante. Também sexy, passava a maior parte do tempo em festas, meio 

nua e bêbeda, sendo constante alvo de assunto nos sites nojentos de 

coscuvilhices.

A Violet é a filha frágil e reservada. Conta-se que a dada altura 

dera entrada num hospital psiquiátrico. Que a mãe delas se matou 

quando as raparigas eram pequenas e que a Violet é tal e qual ela. 

Vulnerável e instável.

Desequilibrada.
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É a vítima perfeita. Seria capaz de agarrar nela e deitá-la fora, sem 

problemas.

— Eu quero cair-lhe nas boas graças — digo, o que mais posso 

dizer? Eu sei que a Violet Fowler se está nas tintas para mim. O facto 

de a ter apanhado a olhar-me fixamente há uns minutos surpreen-

dera-me completamente. — Além disso, não quiseste sempre ir para  

a cama com o Lawrence?

A surpresa fingida no rosto da Pilar revela tudo.

— Achei-o… delicioso. De vez em quando. 

Delicioso. A palavra usada para se referir ao Zachary Lawrence é 

irritante. O gajo é uma besta arrogante. Apetece-me franzir o sobro-

lho, mas esforço-me para o reprimir.

— Então ajuda-me, pá. Enfia o pénis do Lawrence na boca, tira 

umas fotos, arranja maneira de elas chegarem à Violet e então ela vai 

acabar tudo com ele. Eu consolo-a, pareço um super-herói e o Fowler 

não terá outro remédio senão promover-me. — Parece um plano de 

merda, e prefiro ganhar as minhas promoções à maneira antiga — a 

fazer um belíssimo trabalho —, mas estou furioso. Nada mais me 

agradaria do que arrancar aquele emprego das mãos do Lawrence. 

Sacar a promoção e a linda namorada dele, tudo de uma vez.

— Não é assim tão simples, querido. O Zachary vai para Londres 

em breve. Lembras-te?

— Só daqui a uma ou duas semanas. É imenso tempo para te 

atirares a ele e o comeres.

Ela mexe-se com rapidez quando quer. Eu também.

A Pilar sorri e inclina a cabeça para trás, para largar uma gar-

galhada rouca. Uma que aperfeiçoou ao longo dos anos. Nem uma 

única coisa que a Pilar faz é espontânea. Calculou tudo até ao mais 

ínfimo pormenor.

— Que maroto que és, ao sugerires que tenha sexo com o Zachary 

Lawrence para te ajudar a subir na empresa… O que ganho com isso?

— Sexo com o Lawrence…?

Ela sorri maliciosamente.

— Não basta. Quero mais.
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Decido distraí-la mudando de assunto.

— Por falar nesse idiota, ele está ali sentado, agora mesmo, a 

jantar com a Violet. — Ele é um cabrão tão bajulador… Sabe como 

usar o charme e toda a gente na Fleur está completamente apaixo-

nada por ele, mas eu vejo o que há por trás da fachada. Já vivi o que 

baste, especialmente durante os primeiros 19 anos da minha vida 

nas ruas, para reconhecer uma grande farsa e saber que o Lawrence 

anda a impingir uma grande fantochada.

— Já os vi. — A Pilar aperfeiçoa a sua expressão, agarrando no 

copo de vinho e levando-o aos lábios para poder beber um gole antes 

de responder. — Que sorte termos escolhido o mesmo restaurante 

esta noite. Ele deve estar a contar-lhe que se vai embora.

Finalmente. Não vou sentir falta do gajo, embora tenha a certeza 

de que 95 por cento do pessoal está pronto para lhe dar uma grande 

festa de despedida. Aposto que ele também comeu cerca de 95 por 

cento das funcionárias da empresa, visto gostar tanto de andar atrás 

de rabos de saias.

Mais de uma vez ouvi dizer que a Violet sabe das atividades extra- 

curriculares do Lawrence, mas prefere ignorar. Não faço ideia porque  

ela o atura.

Como não digo nada, a Pilar suspira, apoiando o cotovelo na 

beira da mesa e pousando o queixo na mão, e olha para mim como 

uma adolescente ansiosa.

— Todos sentirão a falta dele.

— Eu não — sussurro.

Ela ri.

— Tens é ciúmes.

— Do Lawrence? Claro que não. — Abano a cabeça. — Ele é um 

parvalhão.

— Um parvalhão charmoso que tem tudo o que queres. — O olhar 

no rosto da Pilar diz-me que ela pensa que sabe tudo. — Admite. 

Tens ciúmes. Ele é o teu adversário direto.

Encolho os ombros. Ele é o que tenho mais próximo de concor-

rência no que diz respeito ao trabalho. Entrei para a Fleur cerca de 
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seis meses antes dele. Ambos subimos de escalão, exatamente ao  

mesmo ritmo, embora ele me tenha ultrapassado recentemente. Para  

mim, deve-se à sua relação com a Violet.

Não interessa o que dizem. O homem anda a comer a filha do 

dono. Tem de haver alguma vantagem nisso, algures.

— Diz-me o que queres, Pilar — indago, a querer recuperar a con- 

centração. A precisar de recuperar a concentração. Tenho de arran-

jar um novo plano. Depois de falar com o Forrest Fowler hoje cedo,  

e deixá-lo saber que anseio pelo cargo que o Lawrence vai ocupar 

temporariamente, quero ter a minha oportunidade.

Mereço uma oportunidade. Por isso preciso de usar todas as van-

tagens ao meu dispor.

Ela recompõe-se, com uma expressão pensativa, enquanto bate 

com a unha vermelha como sangue nos lábios franzidos, antes de 

fazer castanholas com os dedos e apontar o indicador para mim.

— Já sei. Quero que a Violet desapareça.

Agora é a minha vez de erguer o sobrolho.

— Desapareça?

— Hum-hum. 

A Pilar assentiu e deixa cair a mão, agarrando a beira da mesa 

com os dedos. — O Zachary tem uma coisa que tu queres? Ora,  

a Violet tem uma coisa que eu quero.

— E do que se trata?

— Poder — diz ela simplesmente.

Não me digas.

— Ela é uma Fowler. Claro que tem poder.

— Sim, mas se ela for embora é menos uma Fowler com quem 

tenho de lidar, certo? E a Violet está tão determinada a seguir os pas-

sos da avó… Sem dúvida mais determinada do que a Rose. — A Pilar 

sorri, baixando as pálpebras. — Tu destróis a Violet, ela vai-se abaixo 

como já fez uma vez. E depois… desaparece.

Sinto um desconforto a descer-me a espinha ao ouvir a sugestão 

da Pilar. Sim, já tivemos destas brincadeiras, mas ela nunca me pediu 

para destruir alguém, especialmente alguém tão delicado como a Violet.
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— Já admitiste que queres comer a Violet, não é? Assim que o  

Zachary for embora, tu ficas com a promoção e mudas-te para 

Londres e a Violet ficará sozinha a lidar com tudo. Ela há de ficar 

completamente abalada e desaparecer, e eu depois chego-me à frente 

e substituo-a. — A Pilar inclina-se para trás na cadeira, apreciando 

o que acabou de dizer. — Pessoalmente, acho que é uma ideia bri-

lhante.

É uma ideia superperigosa. Que me deixa desconfortável, mas 

nunca direi isso à Pilar. Ela usá-lo-ia contra mim.

Deslizo o olhar na direção da Violet, observando-a sentada na 

beira da cadeira, assimilando com aqueles olhos castanhos enor- 

mes e aveludados tudo o que aquela besta do Lawrence tem a  

dizer. Sinto a pele arrepiada quando a imagino a olhar assim para 

mim. Como se eu lhe oferecesse a Lua e as estrelas e tudo o mais, 

só a ela.

Sim, já fantasiei com ela. Mais do que uma vez. Quem não o faria?  

Às vezes, mesmo quando estou a fazer sexo com a Pilar, já imagi-

nei a Violet no seu lugar. Imaginei-a por baixo de mim, com todo 

aquele cabelo escuro, comprido e sedoso espalhado sobre a minha 

almofada, com as bochechas coradas, aquele olhar aveludado colado 

em mim. Apenas em mim. Há alguma coisa na sua personalidade 

tímida e reservada que me deixa completamente louco. Que me dá 

vontade de deixá-la completamente louca.

Com o meu pénis bem metido naquele corpinho apertado.

— Não sei. Esta ideia não traz quaisquer garantias — digo por 

fim, abanando rapidamente a cabeça. Basta um passo em falso para 

sermos os dois despedidos. Não posso dar-me ao luxo de fazer porca-

ria. Preciso de me concentrar. Preciso de me afastar da Pilar de uma 

vez por todas e fazer com que ela me deixe em paz.

Preciso de ganhar juízo e de fazer algo da minha vida. Estou 

cansado de lidar com distrações. Mas, por mais sádico que isto seja, 

a Pilar é tudo o que possuo. Não tenho família nem amigos a sério 

chegados. É difícil deixá-la.

E ela sabe isso.
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— Agora que estava pronta para concordar com o teu plano, tu 

comportas-te assim. Não és nada divertido. — A Pilar faz um beici-

nho falso. — Ultimamente tornaste-te horrivelmente sério.

— Tenho de ser. Olha, Pilar — inclino-me sobre a mesa, para 

que ela veja o quão sério estou —, não me posso dar ao luxo de fa- 

zer asneira. Eu quero aquela promoção. Quero sair daqui. Come- 

çamos a incluir muita gente nisto e a magoar mesmo… alguém,  

a filha do diretor executivo, por amor de Deus. É demasiado arris-

cado.

— Oh, vai ser divertido. E até parece que te importas com os sen-

timentos da Violet. Quando é que ela alguma vez fez alguma coisa 

por ti? Ela normalmente olha para ti como se fosses uma pastilha 

elástica pegajosa e suja na sola do seu sapato.

A Pilar provavelmente tem razão. Mas não importa. Eu posso 

usar as pessoas, mas a ideia de levar a Violet à loucura não me agrada.

Parece que tenho moral, afinal de contas. 

— Não sei… — começo, mas ela interrompe-me.

— Por favor. Não podes fazer isso por mim? — Ela agita a mão, 

ignorando as minhas palavras. Desde quando é que este plano se 

tornou o projeto dela? — Depois de te ter acolhido. De te ter dado 

um trabalho quando nada tinhas. Estarias morto se não fosse eu.

Foda-se, bem sei. Ela já mo disse vezes suficientes.

— Estás em dívida para comigo — continua a Pilar. — Eu 

emprestei-te dinheiro.

— Já to devolvi, ou não? 

Dez vezes mais, quero acrescentar, mas não o faço.

— Eu salvei-te a vida — reitera ela. — Vá lá. Acho que a tua ideia 

parece divertida. Assim todos conseguem o que querem.

Divertida. A ideia é muito mais do que divertida.

— Isto é, eu e tu — digo.

— Querido, nós somos os únicos que contam neste mundo. Se 

não cuidarmos um do outro, então mais ninguém o fará.

Ela estende o braço sobre a mesa e pousa a mão em cima da mi- 

nha. — Vá lá, meu querido, lindo menino. Faz isto por mim — faz 
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isto por ti — e assim poderemos assegurar a ascensão de cada um 

na Fleur. Garanto-te.

Como é que ela pode garantir seja o que for? Eu já não sou o 

mesmo puto ingénuo que era quando ela me conheceu.

— Para com isso, Pilar — sussurro, retirando a mão de baixo  

da dela.

Juro que sinto os olhos da Violet em mim, a observarem-me. 

A julgarem-me. Pudicazinha…! Provavelmente pensa que sou um 

autêntico parvalhão, quando é ela que convida a maior besta de todas 

para a sua cama, todas as noites.

Faz-me imaginar como ela será na cama. Nervosa? Empertigada 

e distante? O Lawrence provavelmente tem de lhe abrir as pernas à 

força com um pé-de-cabra para lá chegar e depois ela desfaz-se em 

lágrimas sempre que fazem sexo.

Parece-me um pesadelo.

Porém, continuo teso só de pensar nisso.

O que significa… que devia fazer isto. Foda-se! O que tenho a per- 

der? E, se tudo correr como o planeado, tenho tudo a ganhar. Tudo.

— Se eu fizer isto… — começo, baixando a voz. A excitação que 

flameja nos olhos da Pilar também alimenta a minha. — Se eu fi- 

zer sexo com ela… brincar com ela durante um bocado, temos de ser 

discretos. Ou seja, tens de ficar calada.

A Pilar assentiu, arregalando os olhos.

— Posso fazer isso.

— Tu vais para a cama com o Lawrence e fazes com que eles aca- 

bem, mas não provoques uma grande cena. Depois fazemo-lo sair da 

Fleur — digo, esclarecendo tudo. — Eu consolo a Violet, tornamo- 

-nos íntimos. Provo ao pai dela que sou perfeito para o cargo de 

Londres e ele não tem outra escolha senão promover-me. Deixo a 

Violet, devastada por ter acabado com ela tão abruptamente, e depois 

ela vai precisar de… de se afastar durante um tempo para recuperar. 

É então que entras em cena e assumes as responsabilidades dela.

— Parece perfeito — murmura ela, cobrindo a minha mão com a 

dela mais uma vez, deslizando o pé pela minha perna. O meu pénis  
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ganha vida, tanto por causa das atitudes da Pilar como pelo desafio 

da caçada, da oportunidade de ganhar o prémio.

Comer a Violet Fowler e ganhar uma promoção em Londres, 

longe da Pilar? Não poderia pedir melhor.

— Mas, depois dela acabou-se. Acabaram-se as brincadeiras. 

Continuamos amigos apenas, Pilar. Só isso — acrescento.

O sorriso no rosto da Pilar esmorece, mas ainda consigo ver o bri-

lho nos seus olhos. Ela adora quando falo assim, porque pensa que 

não é a sério. Mas desta vez sim.

— Tudo bem. O que quiseres, querido. Vai ser divertido. Podemos 

trocar apontamentos.

Não digo uma palavra quando ela arrasta a cadeira para mais 

perto da minha, agarra-me no ombro e pousa o olhar no meu colo.

— Sabes, podes comportar-te como se tivesse sido eu a escolher 

a Violet como a tua conquista mais recente, mas lembra-te de que foi 

uma ideia tua. Suspeito de que andes com os olhos nela há algum 

tempo — murmura, estendendo a mão para a pousar no meu pénis. 

— Por isso finge à vontade que essa tua tesão não é por causa dela.

Respiro fundo e digo a mim mesmo para me acalmar.

— Não é. É tudo por ti — minto sem problemas. A minha vida é 

um caos completo. Não preciso da Pilar a torná-la ainda mais caótica 

do que já está e ela sabe como fazê-lo. Essa é a parte assustadora.  

— Então, vais começar com o Lawrence amanhã?

Ela arqueia uma sobrancelha perfeitamente esculpida e afasta  

a mão. Juro que o meu pénis solta um suspiro de alívio.

— E tu vais começar com a Violet amanhã?

— Sim. — Respiro fundo, resistindo à sensação desagradável que  

quer dominar-me. — Mas depois… tal como disse, acabou-se. Ficamos 

combinados: eu sigo o meu caminho e tu segues o teu. A minha 

dívida para contigo fica completamente paga.

— Tudo bem. — O sorriso dela regressa, mais sombrio desta 

vez, e os olhos iluminam-se com um fogo estranho que me deixa 

alerta. — Então é melhor tornarmos isto interessante, não achas?

— Tão interessante quanto for possível.
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Mexo-me na cadeira e a mão dela afasta-se de mim, graças a Deus.

O meu olhar deambula novamente para a mesa da Violet e do 

Zachary, mas eles já lá não estão. Acabaram de sair, o Zachary em 

direção à entrada do restaurante, a Violet a seguir na direção oposta, 

provavelmente para a casa de banho.

— Devia ir atrás dela — sugiro, sem tirar os olhos dela. Céus, 

como é linda. Quero-a!… — Embora não devesse.

— Sim, devias. Agora, andor!

Ela agita as mãos, como se fosse uma mãe pata a expulsar-me do 

ninho pela derradeira vez. — Faz-lhe a tua magia McKay, que eu vou 

procurar o Zachary.

Sem mais uma palavra, levanto-me e serpenteio pelas mesas, 

seguindo o caminho que a Violet acabou de tomar. Será uma brin-

cadeira. Uma diversãozinha. Quanto tempo vai demorar até que ela 

se apaixone por mim?

Já fiz isto uma vez e consigo fazê-lo de novo. Eu sei jogar uma 

partida. Ser o que ela quer que eu seja. Sou um camaleão. Dizem-me 

isso desde miúdo. Mas «adaptável» é uma palavra muito mais ade-

quada.

Um falso. Um embuste é o termo mais honesto para o que faço. 

Eu possuo todos os títulos. Afinal de contas…

Sou praticamente um profissional.
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Capítulo 3

Violet

Menti quando disse ao Zachary que não estava chateada por causa da  

partida dele, mas pus uma cara de valente, algo em que me tornei  

excecionalmente boa a fazer. Logo quando acredito que as coisas 

estão a correr como quero, recebo uma notícia que é como um murro 

na barriga. Mas sou uma sobrevivente, e não uma fraca, ou pelo 

menos assim me disseram vezes sem conta. Agora depende tudo da 

minha «cara de jogo». É isso que o meu pai lhe chama.

Como se a vida fosse um grande jogo. Quem é que pensa assim? 

Quem vive assim, a sério?

Logo que o empregado levantou os nossos pratos, o Zachary dis-

se-me que iria deixar-me no meu apartamento.

— Tenho muita coisa para fazer — murmurou ele com aquele 

sorriso tranquilizador escarrapachado na cara. Que falso…! Porque 

será que acredito nas mentiras dele? Sou assim tão insegura?

— A minha única oportunidade de começar a fazer as malas é  

à noite, depois do trabalho. Parto daqui a menos de duas semanas. 

Tu compreendes, não é verdade, querida?

Claro que compreendo. Sou a namorada perfeita, que apoia o 

seu homem e o deixa fazer o que quiser. Incluindo permitir que 

ele a deixe enquanto tenta assumir um novo e glamoroso trabalho 

noutro país. Muito provavelmente também vai encontrar uma nova 

e glamorosa mulher.

Já o fez antes… embora nunca fora do país. Por isso vai ser uma 

nova aventura para ele. Uma que devo ignorar e fingir que não existe.
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O ardor evidente nos meus olhos diz-me que preciso de sair 

daqui para poder estar sozinha. O Zachary ficaria envergonhado se 

eu chorasse. Provavelmente contaria ao meu pai, e eu não posso… 

não posso deixar que ele saiba que estou transtornada. Estou bem. 

Composta. Feliz.

Estou perfeita.

Por isso, quando a minúscula imperfeição tenta escapar na 

forma de lágrimas, peço licença e vou à casa de banho. Esconder-me 

num cubículo para que ninguém me veja, enquanto me encosto à 

parede com o rosto enterrado nas mãos, as lágrimas a escorrerem 

livremente pelas faces. Mas só me autorizo 90 segundos de choro. 

Se fosse mais, as minhas bochechas ficariam coradas e os olhos 

avermelhados. E o Zachary saberia o que eu estava a fazer.

E não posso permitir isso.

Ando com Visine na mala para ocasiões destas e, depois de sair 

do cubículo, dirijo-me à fileira de lavatórios para lavar as mãos e ins-

peciono-me ao espelho. Parece… que estive a chorar. Tenho o sem-

blante um pouco rosado, os olhos húmidos e ligeiramente tingidos 

de cor-de-rosa. Seco as mãos e tiro as gotas para os olhos da mala, 

para poder tratar do problema. Estou sempre pronta para qualquer 

situação. As minhas irmãs adoram. Fazem troça de todas as coisas 

que guardo na mala, mas gosto de estar preparada.

As gotas aplicam-se facilmente e eu pestanejo, depois agarro num 

lenço de papel e limpo os olhos. A minha pele ainda está corada, por 

isso salpico água fria no rosto e seco-o, em seguida pego no meu pó 

compacto da Fleur Cosméticos e aplico nas bochechas, eliminando 

a vermelhidão. Uma pincelada de brilho de noz de macadâmia nos 

lábios e finalmente pareço apresentável, pronta para enfrentar o 

mundo. Enfrentar o Zachary.

Apesar da minha raiva, sei que preciso de apreciar estes últimos 

dias antes da sua partida, mas dói-me a barriga quando penso que 

ele e o meu pai esconderam isto de mim quando podia ter sabido há 

semanas. Podia ter-me preparado. Em vez disso, ele apanhou-me de 

surpresa.
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Ultrapassa isso. Sê forte. Consegues seguir em frente sem ele. 

Isto é temporário. Talvez. Não é que ele tenha acabado tudo con- 

tigo. Todo o tipo de casais consegue sobreviver a uma relação à dis-

tância.

Eles conseguem. Eu consigo. O Zachary ama-me à sua maneira 

especial. Precisa de mim, mas também tem de fazer isto para avan-

çar na carreira. Caso contrário, sentir-se-á melindrado para sempre.

Respirando fundo, penduro a mala Chanel ao ombro e saio da casa  

de banho, parando de repente quando vejo um homem no corredor  

escuro, quase como se estivesse à minha espera. O seu rosto está 

oculto pelas sombras, mas eu reconheço a sua estatura, a forma como 

ele me encara. Confiante, com aquela arrogante inclinação da cabeça 

e aqueles ombros incrivelmente largos.

É o Ryder McKay.

— Ora, ora, ora. Violet Fowler, o que estás a fazer aqui esta noite?

A sua voz profunda e rouca envolve-me quando sai da penum-

bra, alto, imponente e lindo como o pecado.

Dou um passo atrás, pois não o quero dentro do meu espaço 

pessoal, mas ele invade-o na mesma.

— Sr. McKay — digo educadamente, pois não me atrevo a tra-

tá-lo pelo nome próprio. Isso insinuaria que o conhecia, que somos 

amigos ou no mínimo colegas amigáveis, e não somos nada disso. 

Ele pode trabalhar na Fleur, mas eu raramente falo com ele. Não sou 

obrigada e, além disso…

Há alguma coisa naquele atrevimento misterioso e na forma 

como irradia dele. Ele exige atenção sem dizer uma palavra e há 

um ar de perigo que o envolve, que me seduz apesar da minha relu-

tância em estar perto dele. A sexualidade inata que ele representa… 

assusta-me.

Ele assusta-me. 

— Já trabalho na Fleur há tempo suficiente para me chamares 

Ryder, não achas? — Ele para por uns segundos, e o ar à nossa volta 

parece encher-se de eletricidade enquanto espero que ele fale. — Não  

te importas que te chame Violet, pois não?
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Ele faz o meu nome parecer, de alguma maneira, uma promessa 

sexual. Dou outro passo para trás e o meu rabo bate na parede. Ele 

sorri e eu sei que ele sabe que me apercebi de que estou encurralada.

— Claro que me podes chamar Violet — digo, grata por a minha 

voz não estar a vacilar. Não faço ideia do que lhe dizer, de como agir. 

— Tiveste um bom jantar?

Ele mostra um sorriso rasgado.

— Pois sim, tive, obrigado por perguntares. A vista era espeta-

cular. 

O seu olhar desce pelo meu corpo, observando-me toda. Os meus 

seios, a minha barriga, as minhas pernas, demorando-se nos meus 

pés antes de voltar a subir, pousando o olhar novamente no meu.  

— A comida também estava boa.

Eu coro, mas não é por causa das lágrimas remanescentes. É a for- 

ma como ele olhou para mim, um olhar tão ousado como se me 

quisesse devorar. A sua menção da vista referia-se a mim. Como se 

de alguma forma se sentisse atraído por mim.

Não acredito. Ele está só a tentar destabilizar-me com o seu na- 

morisco pouco subtil. E está a funcionar.

— Como está o Zachary? — pergunta o Ryder, uma vez que 

ainda não lhe respondi.

Abano-me repentinamente, recompondo-me. Zachary. Preciso de  

me lembrar de que o meu namorado está lá fora no carro, à espera. 

À minha espera.

— Bem — digo, quando saio do corredor, mas isso apenas me 

aproxima do Ryder e ele não se afasta. Consigo sentir o seu cheiro. 

É misterioso e sedutor como ele. — Tenho de ir embora. Ele está à 

espera…

— Ouvi dizer que vai para Londres. — A expressão no rosto bo- 

nito do Ryder é extremamente simpática e educada, mas os seus olhos 

azuis exprimem uma ligeira troça. Ele não gosta do Zachary e o sen-

timento é mútuo. O Zachary queixa-se dele a toda a hora. Tenho a 

certeza de que o Ryder está encantado com a partida dele. — A can-

didatar-se para uma promoção, certo? Deves estar orgulhosa dele.
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Orgulhosa dele? Devia estar. E, agora a sério, será que todos sa- 

biam desta notícia menos eu?

— C-como foi que soubeste?

Franzo os lábios, zangada por ter deixado escapar este gaguejo. 

Preciso de me manter composta, especialmente à frente deste 

homem.

Ele é um predador. Sei que se aproveita dos fracos e devora-os. 

Ouvi as histórias. E essas histórias são mais de metade da razão 

por que o meu pai gosta tanto que ele trabalhe na Fleur. O meu pai 

admira um predador, é por isso que também adora tanto o Zachary, 

embora o Zachary seja mais pacífico na sua… abordagem predatória 

ao negócio.

— A minha companhia contou-me as boas notícias. — Ele 

inclina a cabeça quando nota a minha confusão. — Estou aqui com 

a Pilar.

— Ah…

Pilar. Como podia esquecer-me? A sua relação, a sua indiferença 

habitual — é tudo um mistério. Quase ninguém sabe nada sobre 

ele, mas todos querem saber mais. Mas, de momento, ele está a ser 

extremamente simpático comigo.

— Sim. — Ele sorri, e é tão estonteante que me sinto momenta-

neamente cega. 

— Oh…! Como está a Pilar? — pergunto, sendo educada quando 

me apercebo de que ele parece estar à espera de uma resposta. Ainda 

não saiu da minha frente e eu inspiro discretamente, inalando o 

seu cheiro forte e masculino. Deixo o meu olhar demorar-se nele 

durante um longo momento, enquanto ele olha para o chão, como 

se estivesse a saborear uma piada pessoal. As suas pestanas são  

compridas e espessas, lançando sombras sobre as maçãs do rosto,  

e sinto um frio na barriga quando ele ergue o olhar, cruzando-o com 

o meu.

— Está bem. Com os seus truques de sempre. — O sorriso que 

lhe curva os cantos dos lábios diz-me que ele está incluído na piada e 

eu definitivamente não estou. — Provavelmente devia ir ter com ela. 
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— Onde está ela?

— À entrada, à espera do seu carro. Viemos juntos. — O seu 

sorriso aumenta. — Quis voltar aqui para ver como estavas.

Franzo o sobrolho.

— Ver como eu estava?

Ele encolhe aqueles ombros impossivelmente largos, cobertos 

por uma rica lã italiana cinzenta.

— Parecias estar chateada.

A sério? Isso quererá dizer que o Zachary também reparou? Ele 

não me disse nada. Quase me desfiz em lágrimas à frente dele à 

mesa e nem proferiu uma palavra de preocupação.

— Da maneira como saltaste da mesa, tive a sensação de que  

o Zachary tinha acabado de te dar a notícia.

O Ryder dá outro passo em frente, e pousa a sua grande mão no 

meu braço, dando-lhe um aperto breve e algo inocente.

A minha reação ao seu toque não é inocente. Aquele apertão 

espalha-se pelo meu sangue, estacionando com uma pulsação entre 

as minhas pernas.

— Nós estamos bem, a sério.

Afasto-me da sua mão e em seguida movo-me para o lado, para 

poder passar por ele. Percorro rapidamente o corredor, o mais longe 

possível do Ryder, e então ele pergunta:

— E tu? Estás bem, Violet?

Paro e fecho os olhos, lutando com as lágrimas que ameaçam 

mais uma vez cair. O que se passa comigo? Porque quero chorar por 

algo estúpido que o Ryder McKay acabou de dizer? Não faz qualquer 

sentido. A minha reação a este homem não faz sentido absoluta-

mente nenhum.

— Estou perfeitamente bem.

Viro-me e vejo-o a observar-me, com as mãos enfiadas nos bolsos 

das calças, com as pernas esticadas numa típica pose masculina.

— Sim — diz ele, passando novamente os olhos por mim. 

Sinto-me tentada a mexer-me, mas mantenho-me quieta. — Pois 

estás.
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Ele parece um guerreiro pronto para enfrentar o inimigo, alto e 

poderoso, com um sorriso retorcido e arrogante nos lábios e os olhos 

a brilharem sob a luz ténue.

— Obrigada pela tua preocupação — acrescento, franzindo o 

sobrolho ao notar a minha ridícula benevolência. Tenho de ir embora. 

A presença dele afeta-me imenso.

— Não tens de quê. És sempre tão educada… — murmura ele, 

cuja voz flutua até mim, suave e sedutora. — Odeio ver uma mulher 

tão bonita assim transtornada.

Os meus joelhos vacilam por causa do elogio casual. Quando foi 

a última vez que o Zachary me disse algo assim? Que me chamou 

bonita? Uma palavra tão simples, mas tão poderosa.

— Obrigada pelo elogio — murmuro em resposta.

— É a pura verdade.

Ele dá um passo em frente, aproximando-se mais uma vez. 

— Posso acompanhar-te até à saída?

O Ryder oferece o braço e eu não tenho outra escolha senão acei-

tar. Como ele disse, eu sou sempre, mais do que tudo, educada. Por 

isso enfio o braço no dele, pelo cotovelo, e ele leva-me a atravessar  

o restaurante em direção à saída. Tento ignorar os calafrios na mi- 

nha barriga. Tento ignorar o calor que ele emana, convidando-me a 

enroscar-me nele.

Sorrio, quase sem conseguir conter a gargalhada que quer fugir. 

Enroscar não é uma palavra que eu usaria para me referir ao Ryder. 

Tenho a certeza de que nenhuma mulher alguma vez quis apenas 

enroscar-se nele. Ele é demasiado intimidatório.

— Estás a rir — diz ele, com os lábios junto à minha orelha 

quando inclina a cabeça na minha direção. Sinto um arrepio quando 

a respiração quente dele me acaricia a pele. — Achas-me assim tão 

divertido?

O raio do homem repara em tudo. É deveras irritante.

— Não estava a rir — respondo. — Apenas a sorrir para alguém 

que conheço.

— Hum-hum…
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Este som baixo ouve-se do seu peito, um som de quem sabe. Como 

se estivesse confiante de me ter apanhado a mentir.

E de facto apanhou.

O Ryder abre-me a porta e eu saio para o ar gélido. O Zachary 

está junto ao lancil, à frente do nosso carro, com a Pilar em pé à sua 

frente, com a mão no peito dele, enquanto riem juntos.

O meu sangue gela e eu paro imediatamente, a observá-los.  

O Ryder também para, sem me largar nem dizer uma palavra que 

seja. Enrolo os dedos à volta do seu bíceps duro, distraindo-me mo- 

mentaneamente quando inclino a cabeça para olhar para o braço dele. 

O homem deve fazer exercício como um louco, para ter músculos 

assim.

Pergunto-me qual será a sensação da pele dele. Nua, macia e 

quente…

— Violet! — O Zachary vem ter comigo, com olhos flamejantes 

quando me vê ao lado do Ryder. — Aí estás tu. Estava preocupado 

que te tivesses ido abaixo.

Faço uma careta. Que comentário tão grosseiro…! Nem acre-

dito que ele disse aquilo à frente da Pilar e do Ryder. Ele nunca fala 

assim…

— Estou bem. — Sorrio e ergo o queixo. — Encontrei o Ryder  

à saída e estávamos a falar.

É evidente a raiva que fervilha no olhar do Zachary. Ainda bem. 

Ele devia saber que também não estou satisfeita com o facto de a 

Pilar ter as mãos em cima dele. Ela está ao seu lado, com os lábios 

vermelho-escuros curvados, num sorriso fechado, aparentemente 

muitíssimo satisfeita consigo mesma.

— Não sabia que eram tão íntimos — diz o Zachary, num tom 

ríspido e com um olhar inspecionador.

— Alguém precisa de tomar conta dela, agora que vais embora, 

não achas, Lawrence? — O Ryder ri.

Largo imediatamente o braço do Ryder, chocada com as suas 

palavras. O fogo no olhar do Zachary aumenta e eu vou ter com ele, 

enfiando o braço à volta da sua cintura e apertando-o suavemente.
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— Ignora-o — murmuro, colocando a mão numa face do Zachary 

quando ele ainda está a fitar o Ryder como se quisesse assassiná-lo, 

aqui e agora. — Por favor.

O Zachary respira fundo, o seu peito a subir contra o meu, com 

uma expressão penitente no rosto.

— Tens razão, desculpa. — Ele olha para cima, com uma expres-

são ameaçadora na direção do Ryder. — Vemo-nos amanhã?

A Pilar sussurra um adeus, embora o Ryder não corresponda.  

O Zachary abre-me a porta e eu entro no carro, e depois ele a seguir  

a mim. Mesmo quando fecha a porta, escuto a voz do Ryder, crista-

lina, no meio do barulho citadino habitual.

— Até amanhã, Violet.

Ele não se dá ao trabalho de mencionar o Zachary. É como se 

estivesse completamente concentrado em mim.

E isso faz-me ter a certeza absoluta de que o Ryder é muito pos-

sivelmente a última pessoa que quero ver amanhã.

— Diz-me. — Mantenho o olhar firmemente concentrado no meu 

monitor, para que a minha irmã não suspeite de que ando a tramar 

alguma. Ando à procura de informação e não quero que ela suspeite. 

— O que sabes sobre o Ryder McKay?

A Rose ri.

— Sei que é sexy como tudo.

A minha cabeça vira-se na direção dela tão depressa que juro ter 

dado um jeito ao pescoço. Esfrego a nuca, com uma careta.

— O que queres dizer com isso? Tens uma paixoneta por ele?

A Rose ri ainda mais alto, a malvada.

— Qual é a mulher que trabalha aqui que não tem? Não que ele 

repare em nós. Está demasiado concentrado no trabalho. Ou a pas-

sar tempo com a Pilar Vasquez. — Ela faz uma careta. — Ora aí está 

uma relação que não compreendo mesmo.

— Podes crer.

Não consigo tirá-lo da cabeça. Fartei-me de dar voltas na cama on- 

tem à noite, com a cabeça a mil. Porque fora ele tão simpático comigo? 
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O que pretendera com aquele comentário que fez ao Zachary? E por-

que tinha a Pilar as mãos no peito do Zachary?

Que noite tão estranha… Não consigo parar de tentar percebê-la 

e esmiuçá-la. Mas sempre que o faço nada faz sentido.

— Ouvi dizer que ele é muito determinado — diz a Rose, inter-

rompendo-me os pensamentos. — Está decidido a ter êxito na Fleur, 

o que tenho a certeza de que o papá adora.

— Adora, pois. Ele aprova as táticas do Ryder. O pai já mo elo-

giou mais do que uma vez. 

Só a Rose se safa a chamar o nosso pai como papá. Acho que 

nunca o chamei assim. Ele para mim é pai e pronto. A nossa relação 

sempre foi mais do género formal.

— Estou surpreendida que não tenha tentado juntar-me com ele 

— continua a Rose, virando a cabeça para olhar pela janela. — Como 

te juntou com o Zachary.

— Ele não nos juntou — contraponho, ofendida por ela sequer  

o sugerir. Ela sabe a verdade quanto ao início da nossa relação. — Eu 

andei atrás do Zachary. Bastou olhar para ele uma vez e soube logo 

que ele seria perfeito. O pai incentivou a nossa relação, não posso 

negar isso, mas não foi uma união predestinada.

— Como quiseres.

A Rose encolhe os ombros e olha para mim. Ela é a astuta. Expe- 

riente. Pouca coisa passa ao lado da minha irmãzinha. — Afinal, 

porque estás a fazer perguntas sobre o Ryder?

A minha mente fica em branco quando tento agir como se nada 

fosse, quando na verdade é alguma coisa. Uma coisa muito impor-

tante, que descobri quando fui ver a minha agenda, hoje de manhã.

— Tenho trabalhado num projeto e apercebi-me agora de que 

vou estar em contacto constante com ele durante os próximos meses. 

Quero saber com o que estou a lidar.

Não é necessariamente uma mentira. Já tivera uma reunião de 

manhã, para discutir a nova linha que vamos criar com o meu nome. 

Chegámos a um ponto em que é preciso envolver o design, e o Ryder 

é o diretor-assistente do embalamento.
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— Embalamento? — Ah, Rose, a leitora de mentes. — Ouvi dizer 

que ele é muito bom em qualquer cargo que tenha. Ainda não te 

encontraste com ele?

— Marquei uma reunião para o final da tarde.

A marcação desta reunião é um pouco estranha. Quase parece… 

planeada. Como, não sei, mas está tudo a correr às mil maravilhas.

Não menciono à Rose o encontro estranho de ontem à noite. Não 

quero. O Zachary ficara zangado durante a viagem de volta ao meu 

apartamento, sentado em silêncio ao meu lado, a fumegar sabe-se 

lá porquê. Desferiu-me um beijo distraído e rápido no rosto quando 

chegámos ao meu prédio. Saí do carro magoada por nem sequer se 

ter dado ao trabalho de dizer que me amava.

Por vezes não consigo evitar perguntar-me se ele me ama de ver-

dade. Mas, depois, digo a mim mesma que as minhas inseguranças 

estão a tomar conta de mim e ignoro a preocupação. Sou boa nisso.

Bastante boa.

— Já falei com o Ryder algumas vezes, mas nada mais. Ele é um 

grande sedutor. E, tal como disse, o papá parece caído de amores por 

ele.

A Rose revira os olhos. Ultimamente, ela tem andado às avessas 

com o pai, e a Lily também. A nossa irmã mais velha foi proibida de 

trabalhar na Fleur. O pai expulsou-a, cansado de vê-la sujar o nome 

da família e prejudicar a Fleur com as suas constantes palhaçadas  

e ramboias.

Palavras dele, não minhas.

— Então, se o pai aprova tu não? — pergunto.

— Se ele é parecido com o papá, então sim. Vou automaticamente 

odiar o Ryder McKay. Não importa se é simpático comigo ou não. 

A Rose sorri, com olhos a brilharem. Tem o rosto de um anjo, 

mas que é contrabalançado com o brilho endiabrado que tem no 

olhar. Com os seus olhos hipnotizantes, rosto redondo, lábios como 

um botão de rosa e cabelo comprido e castanho-dourado com tonali-

dades loiras perfeitas, ela é deslumbrante. Com 21 anos e confiante, 

tem o mesmo cargo que eu na Fleur, como consultora-geral. É um 
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cargo imponente, que as três recebemos já que somos as filhas do 

Forrest Fowler.

Porém, eu e a Rose merecemos este cargo, com as muitas horas 

de trabalho que dedicámos à empresa ao longo dos anos. Eu posso 

ter tido um pequeno contratempo devido à minha crise nervosa, 

mas assim que regressei dediquei-me completamente ao trabalho, 

pois queria provar que era capaz. Precisava de provar que era capaz.

Ansiosa para fazer este trabalho, cuidar deste legado que me foi 

tão atenciosamente entregue.

— Devia perguntar à avó — digo, agarrando no telemóvel quando 

este vibra, na esperança de que seja o Zachary. Mas é uma mensagem 

da Lily, a perguntar se posso ligar-lhe esta noite. Sinto o estômago às 

voltas quando respondo que sim. 

A minha irmã tem… problemas. E não sei como ajudá-la. Nenhum 

de nós sabe.

— Oh, tenho a certeza de que, se a Dahlia o conhece, há de ter 

uma opinião.

A Rose sorri e levanta-se. Entrou no meu gabinete há um bocado, 

apenas para conversar, o que se tornou numa sessão de 20 minutos 

a falar sobre a partida do Zachary. A Rose também não gosta muito 

do meu namorado.

A Rose não gosta muito de nada.

— Eu falo com ela mais tarde, depois da reunião.

Quero formar a minha própria opinião sobre o trabalho e as capa- 

cidades do Ryder. Eu sei que ele me afeta a nível pessoal, e a maneira 

mais educada de expressar isto por palavras é que ele me deixa 

muito… desconfortável.

E se isso também transparecer no trabalho? Então vamos ter pro-

blemas.

— Tenho a certeza de que ele terá uma ideia brilhante para a tua  

embalagem. Talvez devesses pedir-lhe que gerisse o projeto — sugere 

a Rose.

— Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Ele tem de provar 

o seu valor primeiro — murmuro, olhando para a minha agenda 
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no monitor. Só de ver aquela reunião na lista fico com o estômago 

aos saltos. O facto de ter de o enfrentar outra vez depois da noite 

de ontem preocupa-me. Vou precisar de pôr a minha máscara mais 

corajosa para que ele não veja o quanto me desestabiliza.

Não posso deixar que ele leve a melhor.

— Não duvido nem por um minuto de que ele prove o seu valor. 

Tal como disse, é muito bom no que faz — assevera a Rose.

Ei!, a forma como ela o diz quase parece… sexual. Mas, claro que 

pode ser a minha imaginação muitíssimo fértil à cata de conotações 

sexuais em tudo o que está relacionado com o Ryder.

É muito injusto da minha parte.

— Hum…. Parece que hei de descobrir isso.

Bato com o dedo no ecrã do telemóvel, surpreendida, quando 

recebo uma nova mensagem, que é do Zachary.

Encontramo-nos para almoçar.

De sobrolho franzido, agarro no telemóvel e respondo rapida-

mente. Odeio quando ele não pergunta. Assume sempre que estou 

sentada à espera dele.

Desculpa, já tenho coisas marcadas.

Outra mentira, o que me incomoda. Preferia sentar-me à secre-

tária, comer uma sandes e preparar-me para a reunião sobre a emba-

lagem do que ver o Zachary a comer e preocupar-me com o que ele 

pensa de mim.

— Tenho de ir. Tenho uma videoconferência daqui a 15 minutos.

Olho para cima e vejo a Rose a sorrir para mim. — Não te esqueças 

de me dizer como correu a tua reunião com o Ryder.

— Devias ir comigo — digo distraída, fitando o ecrã do telemóvel, 

nervosamente à espera de uma resposta do Zachary. Ele não gosta 

quando o rejeito.

— Se quiseres posso ir, na boa. Diz-me só quando.

— Às 14 h? Está bem para ti? — pergunto.

— Sem dúvida.

Ela consente. 

— Até logo então.
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— Adeus — digo quando a Rose sai, mas não presto atenção. 

Estou demasiadamente ocupada a ver o que o Zachary está a escre-

ver na sua resposta.

Não posso estar contigo esta noite. Também tenho coisas marcadas.

Esta é a sua maneira de se vingar de mim? Ele já me fez isto 

quando nos desentendemos por uma qualquer razão. Quase como 

se estivesse a negar-me a sua companhia. Como se eu devesse ir-me 

abaixo e não saber o que fazer sem o ter a meu lado.

O que não anda muito longe da verdade.

Os meus dedos pairam sobre o teclado durante segundos ago-

niantes e por fim escrevo:

Noutra altura, então.

Fechando os olhos, deixo o telemóvel cair na secretária com 

estrondo. Não quero fazer joguinhos. Também não quero evitar o 

Zachary, mas algo não está bem entre nós. Eu pensava que tinha 

aceitado bem as notícias dele, mas se calhar ele pensa que estou 

chateada. E estou, mas nunca o mostrara. Sou uma atriz suficiente-

mente boa para me safar sempre.

Mas se calhar ele viu para lá da fachada. Se calhar não devia ter 

mentido e dito que tinha coisas marcadas. Odeio mentir. As menti-

ras só criam problemas.

A resposta dele é imediata.

Jantar amanhã à noite?

Mordisco o lábio, desejando poder dizer apenas que sim como 

habitualmente e continuar com o meu dia. Em vez disso estou a pon-

derar todas as coisinhas. A analisar o seu comportamento e o meu,  

a perguntar-me porque não consigo parar de pensar que o Ryder 

McKay me chamou bonita, mostrando aquele sorriso lindíssimo que 

me deixou as pernas bambas.

Pensando nisso, lembrando-me, ainda me sinto tonta.

Expulsando todos os pensamentos sobre o Ryder da cabeça, res-

pondo finalmente ao Zachary:

Jantar é perfeito.
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