


5

Um

Ireland 

R
aios, sinto ‑me uma trampa.

Levantei a cabeça da almofada e estremeci. É por isto que quase 

nunca bebo. Uma ressaca beligerante e ter de acordar às 3h30 

não são bons companheiros de cama. Apalpei a mesa de cabeceira até 

encontrar o telemóvel e silenciar o alarme irritante. 

Dez minutos mais tarde, o som regressou. Resmunguei, arrastei 

o corpo para fora do conforto da cama e dirigi ‑me à cozinha em busca 

de um muito necessário café e de um analgésico. Talvez também pre‑

cisasse de pôr gelo nos olhos, para estar minimamente apresentável 

no programa televisivo desta manhã. 

Estava a encher a minha caneca de café fumegante quando, de 

repente, me lembrei das razões para a minha embriaguez na noite 

passada. Como é que me tinha esquecido? 

A carta. A maldita carta. 

— Ai! Merda! — O café quente transbordara da caneca e escaldou‑

‑me a mão. — Merda. Ai! Merda!

Passei a mão por água fria e fechei os olhos. Que raio tinha eu fei‑

to? Só queria arrastar ‑me de novo para a cama e voltar a esquecer ‑me. 

Mas os pormenores do dia anterior voltaram a submergir‑me 

como um tsunami. Uma hora depois de ter regressado, após uma 

semana no paraíso, chegara um estafeta com uma carta.
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Despedida.

Numa carta formal. 

Um dia antes do meu regresso ao trabalho a seguir às férias. 

Sentira náuseas. Era a primeira vez que estava desempregada des‑

de os 14 anos. Para não mencionar que era a única vez que não saía 

por iniciativa própria. Fechei a torneira e baixei a cabeça, tentando 

lembrar ‑me das palavras exatas da maldita carta. 

Exma. Sra. Ireland Saint James,

Lamentamos informá ‑la de que o seu contrato com a Lexington Indus‑

tries foi rescindido, com efeitos imediatos, pelas seguintes razões: 

– Violação do Código de Conduta 3–4. Cometer quaisquer atos que 

constituam assédio sexual ou exposição indecente.

– Violação do Código de Conduta 3–6. Usar a Internet e/ou outro 

meio de comunicação para empreender conduta sexual ou comportamento 

lascivo.

– Violação do Código de Conduta 3–7. Empreender outras formas de 

conduta sexualmente imorais ou objetáveis.

Não será paga indemnização, dado o despedimento ocorrer por justa 

causa. No prazo de 30 dias enviaremos uma carta descrevendo a situação 

dos seus benefícios. A apólice de seguro permanecerá ativa durante o tempo 

requerido pela lei do trabalho do estado de Nova Iorque.

O departamento de Recursos Humanos processará o seu último venci‑

mento e coordenará com o seu supervisor a recolha dos seus pertences. 

Lamentamos esta ação e desejamos ‑lhe muito sucesso nos seus futuros 

empreendimentos.

Atentamente,

Joan Marie Bennett

Diretora de Recursos Humanos
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O envelope almofadado continha também uma pen com um vídeo 

de 30 segundos que uma das minhas amigas tinha filmado na praia. 

Senti um ardor viajar ‑me pela garganta, por razões alheias ao possível 

envenenamento por álcool a que sujeitara o meu corpo. 

O meu emprego. Tinha sido a minha vida durante os últimos nove 

anos. E um estúpido vídeo desfocado fizera com que tudo o que me 

esfalfara a trabalhar para conseguir desaparecesse como uma bafora‑

da de fumo. 

Puf! Adeus carreira. 

Gemi. 

— Caraças. O que é que eu vou fazer? 

Estar na vertical não era claramente a resposta a essa pergunta, 

por isso levei a minha dor de cabeça latejante para o quarto e arrastei‑

‑me para debaixo dos cobertores. Puxei a colcha por cima da cabeça, 

esperando que a escuridão completa me engolisse viva. 

Finalmente, consegui voltar a adormecer. Quando acordei, algu‑

mas horas depois, sentia ‑me ligeiramente melhor. Contudo, isso não 

durou muito tempo — apenas até perceber que só me tinha lembrado 

de metade dos acontecimentos da noite anterior. 

***

A minha companheira de casa e melhor amiga, Mia, serviu ‑me 

uma chávena de café e aqueceu ‑a no micro ‑ondas. Parecia também 

bastante ressacada. 

— Dormiste bem? — perguntou. 

Com os cotovelos apoiados na mesa, levantei, mais ou menos,  

a cabeça com as mãos. Olhei ‑a, através de um olho semicerrado. 

— O que é que achas?

Ela suspirou. 

— Ainda não consegui aceitar que eles te despedissem. Tu tens 

um contrato. Será legal despedir uma pessoa por algo que aconteceu 

quando não estava a trabalhar? 
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Bebi um pouco de café. 

— Parece que sim. Falei agora mesmo com o Scott acerca disso. 

Engolira o orgulho e ligara ao meu ex ‑namorado. Era um idiota e 

a última pessoa com quem me apetecia falar, mas também era o úni‑

co advogado nos meus contactos. Infelizmente, ele confirmara que o 

meu chefe agira dentro da legalidade. 

— Lamento tanto. Eu não fazia ideia de que um dia na praia podia 

resultar nisto. A culpa é toda minha. Eu é que sugeri que fôssemos 

para a área do topless. 

— A culpa não é tua. 

— Onde é que a Olivia tinha a cabeça, para publicar o vídeo no 

Instagram e identificar ‑nos a todas? 

— Acho que as piña coladas que o jeitoso da cabana na praia es‑

tava a servir, mais um shot de rum como bónus, a fizeram perdê ‑la  

completamente. Não sei é como souberam disso no meu trabalho. 

Ela identificou a minha conta privada, Ireland Saint James, não a 

pública, Ireland Richardson, que é gerida pelo canal de televisão.  

Ou era, suponho. Não faço ideia como é que o viram. Verifiquei as 

minhas definições esta manhã e confirmei que não mudei nada para  

público. 

— Não sei. Talvez alguém do teu trabalho siga uma de nós que 

tenha uma conta pública. 

Abanei a cabeça. 

— Deve ser isso. 

— O cretino ao menos respondeu ao teu e ‑mail? 

Franzi a testa. 

— Qual e ‑mail?

— Não te lembras?

— Parece que não. 

— O que mandaste ao presidente da tua empresa. 

Arregalei os olhos. Oh, merda. Isto está a ficar cada vez melhor. 

***
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Aparentemente o fundo do poço ainda tem uma cave. 

Despedida.

Sem indemnização.

Uma semana depois de ter pago a segunda e maior prestação do 

contrato de construção da minha primeira casa.

A probabilidade de obter uma boa recomendação do meu atual 

empregador? Zero, depois de, num ataque bêbedo, ter dito ao tipo que 

trabalha na torre de marfim o que pensava dele e da sua empresa. 

Fantástico. 

Mesmo fantástico.

Bom trabalho, Ireland!

Entre esbanjar a maior parte das poupanças da minha vida na 

prestação do terreno que comprei em Agoura Hills e ser a amiga es‑

petacular que bancou a conta das bebidas alcoólicas numa semana 

inteira de festa de despedida de solteira nas Caraíbas, tinha uns mil 

dólares na conta. Para não mencionar que a minha companheira de 

casa ia casar em breve e mudar ‑se, levando com ela a metade da renda 

que pagava todos os meses. 

Mas… Não te preocupes, Ireland. Vais arranjar outro emprego. 

Quando o inferno congelar. 

A indústria da comunicação social era quase tão indulgente como 

a minha conta bancária depois de um dia no centro comercial. 

Eu estava lixada.

Tão lixada.

Teria de voltar a ser freelancer, escrevendo artigos para revistas  

a uns cêntimos por palavra, para poder pagar as contas. Essa parte da 

minha vida já devia ter acabado. Matara ‑me a trabalhar 60 horas por 

semana durante quase 10 anos para chegar onde estava agora. Não 

podia desistir disso sem luta. 

Tinha de, pelo menos, tentar remediar as coisas — o suficiente 

para obter uma recomendação que não fosse demasiado negativa. En‑

tão, respirei fundo, vesti as minhas calças de adulta e abri o portátil 

para refrescar a memória em relação aos pormenores do que escrevera  
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ao presidente da Lexington Industries, visto mais de metade estar 

enevoada. Talvez não fosse tão mau como eu pensava. Cliquei na pas‑

ta «Enviados» e abri o e ‑mail. 

Exmo. Sr. Jong ‑un,

Fechei os olhos. Merda. Bem, lá se vai o pensamento positivo. Mas 

talvez ele não perceba o meu humor; pensará só que escrevi o nome 

dele mal. É possível, não é?

Relutantemente, continuei a ler, sustendo a respiração. 

Gostaria de pedir informalmente desculpa pela minha pequena 

indiscrição. 

OK… não é um mau começo. Isto é bom. Isto é bom. 

Se ao menos eu tivesse parado de ler aí. 

Como perceberá, eu não tinha reparado que trabalhava para um 

ditador. 

Argh.

Caramba, sou tão estúpida quando bebo demais. Suspirei longa  

e tremulamente e arranquei o penso rápido. 

Julgava que tinha o direito de fazer o que me apetecesse no meu 

tempo livre. Ao contrário do seu rabo cheio de dinheiro, eu tra‑

balho no duro. Por isso mereço descontrair de vez em quando.  

Se isso implicar apanhar um bocado de sol nas mamas enquan‑

to estou numas férias só para raparigas, é o que farei. Não estava 

a infringir nenhuma lei. Era uma praia para nudistas. Podia estar 

completamente nua, mas escolhi o topless. Porque, sejamos rea‑

listas, tenho umas mamas fantásticas. Se tivesse visto o «vídeo 

ofensivo» que a sua arrogante diretora de Recursos Humanos 
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achou por bem enviar ‑me numa pen, juntamente com a porcaria 

de uma carta de despedimento, considerar ‑se ‑ia sortudo por po‑

der vê ‑las. Talvez até considerasse adicioná ‑las ao seu banco de 

punhetas, seu tarado. Passei mais de nove anos a trabalhar que 

nem uma moura para si e para a sua estúpida empresa. Podem ir 

ambos para o inferno.

Vá para o raio que o parta,

Ireland Saint James

OK. Tinha pela frente uma batalha muito mais dura para reme‑

diar as coisas do que esperava. Mas não podia permitir que isso me 

detivesse. Talvez el presidente não tivesse ainda lido o meu primeiro 

e ‑mail, e podia iniciar a minha próxima tentativa pedindo ‑lhe que ig‑

norasse o original. 

Se eu pretendia qualquer hipótese de arranjar um emprego no 

mesmo setor, não podia ter uma má recomendação. Visto que eles 

tinham violado a minha privacidade, o mínimo que podiam fazer 

era serem neutros. Irrompi num suor de pânico e roí uma unha.  

Eu era capaz de suplicar. Por isso copiei o endereço do presidente e 

abri uma nova mensagem. O tempo aqui era fundamental. 

Porém, exatamente quando começava a escrever, recebi a notifica‑

ção de um novo e ‑mail recebido. Abri ‑o e o meu coração quase parou 

quando li o remetente: Grant.Lexington@LexingtonIndustries.com.

Oh, caraças.

Não.

Tentei engolir em seco, mas a minha garganta estava subitamente 

seca. Isto não era bom. Eu só não sabia ainda quão mau seria. 

Exma. Sra. Saint James,

Obrigado pelo seu e ‑mail… que este rabo cheio de dinheiro leu 

às duas da manhã porque ainda estava no escritório a trabalhar. 
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Pelo tom da sua mensagem — uma mensagem cheia de erros 

ortográficos, vinda de uma mulher com uma licenciatura em  

Jornalismo —, parto do princípio de que estava bêbeda quando 

a escreveu. Se for esse o caso, pelo menos já não precisa de se 

levantar de manhã. Não tem de quê.

Para sua informação, não vi o vídeo a que se refere. Mas se o 

meu banco de punhetas alguma vez estiver pouco recheado, tal‑

vez o recupere da minha pasta do lixo — juntamente com a carta 

de recomendação habitual que o seu superior planeava dar ‑lhe. 

Melhores cumprimentos,

Ricaço

Soltei a respiração que estava a conter. Oh, merda.
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Dois

Grant 

—D
eseja que lhe encomende o almoço, Sr. Lexington? O seu 

compromisso para as 14 horas acabou de ligar a dizer 

que está com um atraso de meia hora, por isso tem um 

pequeno intervalo. 

— Mas por que raio é que as pessoas nunca conseguem chegar  

a horas? — resmunguei, premindo o botão do intercomunicador para 

falar com a minha assistente. — Pode encomendar ‑me uma sandes 

de peru com queijo em pão integral? Só com uma fatia de queijo.  

Da última vez que encomendámos, o tipo que fez a minha sandes 

devia ser do Wisconsin. 

— Sim, Sr. Lexington.

Abri o portátil para pôr os e ‑mails em dia, visto que as minhas reu‑

niões contínuas eram, mais uma vez, descontínuas. Em busca de algo 

importante, os meus olhos detiveram ‑se num nome em particular na 

minha caixa de entrada: Ireland Saint James.

A mulher era obviamente bêbeda, ou maluca, possivelmen‑

te as duas coisas. No entanto, o e ‑mail dela tinha sido mais diver‑ 

tido do que metade das habituais tretas triviais que me aguardavam. 

Por isso, abri ‑o.
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Exmo. Sr. Lexington,

Acreditaria que o meu e ‑mail foi pirateado e que alguém escre‑

veu aquele texto ridículo?

Calculo que não. Considerando que é uma pessoa tão educada, 

inteligente, trabalhadora e bem ‑sucedida. 

Estou a exagerar?

Desculpe, mas tenho muito que compensar.

Há alguma hipótese de começarmos de novo? É que, ao contrá‑

rio daquilo que provavelmente pensa, eu não bebo muitas vezes. 

Foi por isso que quando uma muito inesperada carta de despe‑

dimento chegou à minha porta, não tardei a afogar as mágoas.  

E, aparentemente, a sanidade mental. 

Adiante. Se ainda está a ler, agradeço ‑lhe. Eis a mensagem que 

devia ter escrito: 

Exmo. Sr. Lexington,

Escrevo ‑lhe para solicitar a sua ajuda naquilo que acredito ser a res‑

cisão incorreta do meu contrato de trabalho. Para lhe dar algum 

contexto, fui uma empregada dedicada da Lexington Industries du‑

rante nove anos e meio. Comecei como estagiária, fui promovida 

ao longo de várias funções na escrita de notícias e finalmente atingi 

o meu objetivo de apresentar o noticiário. 

Recentemente, passei umas muito necessárias férias em Aruba 

com oito mulheres, para uma despedida de solteira. O nosso ho‑

tel tinha uma secção privada de praia para nudistas. Embora não 

seja geralmente uma exibicionista, durante algumas horas eu e as 

minhas amigas bronzeámo ‑nos em topless. Foram tiradas algu‑

mas fotos inocentes, nenhuma das quais foi publicada por mim, 

e o meu nome profissional não foi identificado. Contudo, e não 

sei como, cheguei a casa e recebi uma carta de despedimento por 

violar a política da empresa relativa a comportamento lascivo. 
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Embora compreenda as razões para a empresa ter uma política 

de comportamento impróprio, acredito piamente que a minha 

conduta durante férias privadas, numa praia privada, não está 

abrangida pelo que esta política pretende proteger relativamente  

à Lexington Industries. Desta forma, peço respeitosamente que re‑

veja essa política e a rescisão do meu contrato. 

Atentamente, 

Ireland Saint James (Ireland Richardson, profissionalmente)

Saint James. Porque é que reconheço este nome? Pareceu ‑me fami‑

liar quando li o primeiro e ‑mail, por isso tinha ‑a procurado no diretório 

da empresa. Mas ela estava na secção de notícias, dirigida pela minha 

irmã, que eu evito como se fosse a peste desde que assumi o cargo de 

presidente depois da morte do meu pai, há 18 meses. Política, propa‑

ganda e burocracia não são a minha praia. Embora teoricamente fosse 

o presidente, cingia ‑me à parte financeira da Lexington Industries.

Procurei o primeiro e ‑mail que recebi da Ireland Saint James e reli ‑o.  

Embora o último fosse, sem dúvida, mais apropriado, o primeiro 

divertia ‑me mais. Ela terminara com um Vá para o raio que o parta,  

o que me provocara umas gargalhadas. Ninguém falava assim co‑

migo. Curiosamente, pareceu ‑me um tanto revigorante. Sentia uma 

enorme vontade de ter uma conversa com a menina Richardson de‑

pois de umas bebidas. Sem dúvida que ela me despertara a curiosida‑

de. Premi novamente o botão do intercomunicador. 

— Millie, não se importa de ligar para a divisão de Broadcast  

Media, para o produtor do segmento noticioso da manhã? Acho que 

pode ser o Harrison Bickman ou Harold Milton… algo deste género. 

— Claro. Quer que marque uma reunião? 

— Não. Diga ‑lhe que quero ver a ficha pessoal de uma das funcio‑

nárias, Ireland Saint James. O nome profissional é Ireland Richardson. 

— Vou tratar disso.

— Obrigado. 
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A minha reunião da tarde durou apenas 15 minutos. O tipo não só 

apareceu com uma hora e meia de atraso, como não estava minima‑

mente preparado. Não tenho paciência para pessoas que não respeitam  

o meu tempo, por isso desisti, saí da sala de reuniões e disse ‑lhe para 

perder o meu número. 

— Está tudo bem? — A Millie ergueu o olhar para mim quando 

passei pela sua secretária. — Precisa de alguma coisa do seu gabinete 

para a reunião?

— A minha reunião terminou. Desligue o telefone a quem quer 

que ligue da Bayside Investments, se alguma vez voltarem a ligar. 

— Hum… sim, Sr. Lexington. — A Millie levantou ‑se e seguiu‑

‑me para o meu gabinete, com um bloco de notas. — A sua avó ligou. 

Pediu ‑me que lhe dissesse que não precisam de um sistema de segu‑

rança e mandou embora o técnico que o ia instalar. 

Passei para o outro lado da secretária, abanando a cabeça. 

— Ótimo. Muito bom mesmo. 

— Recebi a ficha da menina Saint James e imprimi ‑a. Está num 

dossiê na sua secretária. Também há um vídeo qualquer que estava 

arquivado nos Recursos Humanos e que lhe mandei por e ‑mail. 

— Obrigada, Millie. — Sentei ‑me à secretária. — Importa ‑se de 

fechar a porta quando sair? 

***

Caramba! Já me lembro dela. Foi há muito tempo, mas a sua his‑

tória não é uma que se esqueça facilmente. Quando a Ireland Saint  

James foi contratada, ainda era o meu pai que geria a empresa. Eu 

estava com ele no gabinete quando a Millie trouxera a ficha dela. 

Ele usara a história dela como um ensinamento — um exemplo de  

decisões que por vezes temos de tomar para proteger a imagem  

da empresa. 

Recostei ‑me na cadeira. Verificamos os antecedentes de todos 

os empregados — a profundidade da análise depende da função de 
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cada um. Quanto mais visibilidade têm, mais o seu nome e rosto po‑

dem afetar a marca da empresa, por isso, mais fundo cavamos. São 

os Recursos Humanos e uma empresa de investigação privada que 

fazem a avaliação. Quando uma pessoa está limpa, um gestor faz a 

contratação com a aprovação do diretor do departamento. Na maior 

parte dos casos, a gestão sénior não se envolve — a não ser que al‑

guém constitua uma ameaça possível ao nosso nome e, apesar disso,  

um responsável de departamento queira fazer ‑lhe uma proposta.  

Depois logo se veem as reações.

Ireland Saint James. Cocei a barba que despontava no meu queixo. 

O primeiro nome era um tanto invulgar, foi provavelmente isso que 

me chamou a atenção. Porém, bloqueei muitas coisas de há dez anos. 

Folheei as páginas do ficheiro pessoal dela — o resumo do seu 

currículo mal ocupava uma página. Apesar disso, o dossiê tinha uns 

cinco centímetros de espessura. 

Licenciada pela UCLA com especialização em Comunicação e In‑

glês. Escola Superior de Jornalismo de Berkeley com uma bolsa de 

pós ‑graduação em Reportagem de Investigação. Não era mau. Nunca 

tinha sido presa e tinha apenas uma multa de estacionamento. Tí‑

nhamos feito uma atualização dos seus antecedentes 18 meses antes, 

quando ela fora promovida à função que ocupava agora. Ao que pare‑

cia, namorava com um advogado. De uma forma geral, a investigação 

acerca dela não tinha nada de notável — era uma empregada ideal  

e uma cidadã sem mácula. Mas o pai dela era uma história diferente… 

As 50 páginas seguintes eram sobretudo acerca dele. Tinha sido 

uma espécie de segurança insignificante num complexo de aparta‑

mentos aqui na cidade — mas o tempo depois da sua partida é que 

era o foco de todos os artigos noticiosos. Fui folheando e examinando 

as páginas, deixando ‑as cair lentamente uma após outra até chegar 

a uma que tinha a fotografia de uma menina. Quando a aproximei 

mais, o nome na legenda confirmou que era a Ireland. Devia ter uns 

9 ou 10 anos. Por alguma razão, olhei para ela como se estivesse a ver 

um aparatoso acidente de automóvel. A miúda estava a chorar e tinha  
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a mão de uma mulher polícia firmemente fechada sobre um ombro  

à saída da sua casa. 

Que bom para ti. 

Que bom para ti, Ireland — chegar aonde chegaste depois de um 

início destes. 

Por mais lixado que isso fosse, sorri para a fotografia. As coisas 

podiam muito facilmente ter seguido na direção oposta para ela. Fazia 

sentido que me tivesse escrito uma segunda vez — era uma lutadora. 

Liguei o intercomunicador e a Millie respondeu. 

— Sim, Sr. Lexington. 

— Arranja ‑me uns segmentos recentes das notícias da manhã 

com a menina Ireland Saint James? O nome profissional é Ireland 

Richardson. Diga ao arquivo que me mande um link. 

— Claro. 

***

Teria prestado mais atenção à secção de Broadcast Media se soubes‑

se que era assim. Ou podia, pelo menos, ter visto as notícias da manhã. 

A Ireland Saint James era um estrondo — grandes olhos azuis, ca‑

belos louros como areia, lábios cheios, dentes brancos que mostrava 

frequentemente porque sorria muito. Fazia ‑me lembrar uma versão 

mais jovem daquela atriz alta do último Mad Max.

Vi três segmentos completos antes de voltar ao e ‑mail que a Millie 

me enviara antes — o que tinha o ficheiro dos Recursos Humanos sobre 

a Ireland. Três pares de seios saudaram ‑me quando o vídeo abriu. Che‑

guei a cabeça para trás. Sem dúvida que aquilo não era um noticiário.  

As três mulheres estavam numa praia, usando apenas minúsculas par‑

tes de baixo de biquínis e sorvendo bebidas em cocos com palhinhas. 

Forcei ‑me a levantar os olhos para lhes ver as caras — nenhuma delas 

era a Ireland. Mas alguns segundos antes do final do curto vídeo, uma 

mulher chegava da água. Tinha os cabelos molhados repuxados para trás, 

parecendo mais escuros, mas o sorriso era inegavelmente o da Ireland.
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Com as outras mulheres, reparara primeiro nos seus corpos, mas 

só quando o vídeo acabou, com a imagem da Ireland congelada, é que 

olhei para baixo — e não foi por o seu corpo não ser impressionante. 

Os seios eram cheios e naturais. Combinavam com o resto das suas 

curvas luxuriosas. Mas foi a curva do seu sorriso que me fez sentir que 

precisava de me proteger.

Remexi ‑me no assento e premi a cruz no canto do vídeo para o 

fechar. Apesar de ela ter sugerido que o adicionasse ao meu banco 

de punhetas, eu não ia ser desrespeitoso. Se tivesse sido ela própria 

a enviar ‑me o vídeo, seria uma história diferente. Porém, não ia ficar 

com uma ereção no meu gabinete reproduzindo o vídeo uma dúzia de 

vezes — por mais tentada que a minha parte cretina estivesse. 

Virei ‑me na cadeira para olhar pela janela. Ireland Saint James. 

Pareces um prato cheio. Uma mulher de quem eu devia fugir, isso  

é certo. Contudo, sentia ‑me compelido a saber mais. Por alguns mi‑

nutos, considerei continuar a investigar, talvez ouvir mais do seu lado 

da história. Mas porque o faria?

Porque estava curioso em relação à Ireland Saint James, era por 

isso. 

Seria, porém, porque queria assegurar que na minha empresa 

não se cometiam injustiças? 

Ou porque ela tinha um sorriso hipnotizante, uma prateleira de 

estalo ou uma história tramada que me intrigava? 

Após alguns minutos de deliberação, soube a resposta. Todos os 

sensores do meu cérebro me diziam para apagar os e ‑mails e passar  

o ficheiro pessoal pelo triturador de papel. Era a ação mais inteligente…  

definitivamente, a decisão profissional mais correta. Contudo… 

Toquei na barra de espaços para voltar a ligar o portátil e abri um 

e ‑mail novo. 

Exma. Sra. Richardson,

Após uma revisão mais apurada de… 
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Três

Ireland 

O 
Harold Bickman é um grande cretino.

Apesar de adorar o meu emprego, de certeza que não ia ter 

saudades do meu chefe. O homem era um canalha. Não fora 

um grande fã meu praticamente desde o início, porque eu descobrira 

que ele tinha contratado o meu congénere masculino — com menos 

experiência do que eu e há menos tempo na empresa — com um  

salário de mais 20 mil dólares. Chamara ‑lhe a atenção para isto 

de uma maneira profissional, e ele passara a explicar ‑me que ha‑

via prós e contras para cada empregado em todas as funções. Dis‑

se que eu não devia preocupar ‑me, que teria benefícios de que o 

Jack Dorphman não desfrutaria nos próximos tempos — por 

exemplo, quando beneficiasse da fantástica licença de maternidade  

da empresa. 

Eu apresentara uma queixa formal acerca do meu vencimento aos 

Recursos Humanos e obtivera um pagamento equivalente. Mas não 

havia volta a dar em relação ao que o Harold Bickman considerara 

uma traição da minha parte. Tínhamos encontrado uma maneira de 

trabalhar juntos sem muita fricção — sobretudo com uma estratégia 

de nos evitarmos o mais possível —, mas o e ‑mail que ele acabara de 

me mandar provava o grande pulha que era. E algo instintivo me fez 

pensar que ele tinha algo que ver com o facto de a estação ter obtido 
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aquele vídeo do topless na praia. Sabia ‑se que o homem queria dar  

o meu emprego à Siren Eckert. 

Repare ‑se que Siren é mesmo o nome dela, não um pseudónimo 

profissional. Em que é que os pais estavam a pensar? Adiante… 

Harold Bickman, 54 anos, excesso de peso, careca e a cheirar 

a queijo azedo, não era o tipo mais brilhante no que dizia respeito  

a mulheres. Aposto que pensava ter uma hipótese com a Siren —  

24 anos, segunda classificada no concurso Miss Seattle — só porque 

ela lhe tinha feito olhinhos. Aposto que também pensou que eu ia 

seguir as instruções do seu e ‑mail.

Exma. Sra. Richardson,

À luz dos infelizes acontecimentos e da sua recente saída da 

Broadcast Media, agendei a sua visita ao escritório às 10 horas 

de quinta ‑feira, 29 de setembro, para recolher os seus pertences. 

Confio que se comporte de forma profissional durante a sua visi‑

ta. Como a sua identificação enquanto funcionária e o seu cartão 

para entrar no edifício foram desativados, precisará de passar 

pela secretária do segurança. 

Cumprimentos,

H. Bickman

A sério? A minha vontade era enfiar‑me dentro do portátil e es‑

trangular o homem. Estremecia só de pensar que ele tinha visto os 

«infelizes acontecimentos». O mais certo era ter estado a masturbar‑ 

‑se durante os 22 segundos em que vislumbrou as mulheres em 

topless, para logo a seguir ir falar com a Siren e oferecer ‑lhe o meu  

emprego. 

Caramba, a única coisa boa de ter sido despedida era que, na 

quinta ‑feira, conseguiria finalmente dizer ao homem tudo o que pen‑

sava acerca dele. Contudo, também não me admirava que o cobarde  
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estivesse desaparecido em combate quando eu fosse «recolher os 

meus pertences». 

Suspirei e cliquei no ícone da lata do lixo para me livrar do Harold 

Bickman de uma vez por todas. Porém, mesmo quando ia fechar o 

computador, vi outro e ‑mail. Este era do Grant Lexington. Curiosa, 

abri ‑o imediatamente.

Exma. Sra. Richardson,

Após uma revisão mais apurada do seu dossiê, determinei que 

a decisão de rescindir o seu contrato foi legítima. Contudo, vou 

falar com o seu supervisor e sugerir que lhe providencie uma 

carta de recomendação neutra, com base no seu desempenho. 

Melhores cumprimentos,

Grant Lexington

Fantástico, mesmo fantástico — o Harold é mesmo a pessoa indi‑

cada para me dar algo neutro. Provavelmente eu devia ter fechado o 

meu portátil e acalmado. Mas as últimas 48 horas tinham ‑me levado 

ao ponto de ebulição. Por isso, escrevi uma resposta, sem me impor‑

tar sequer com a formalidade de uma saudação. 

Ótimo. O Harold Bickman odeia mulheres quase tanto quanto 

odeia que batam com os pés. Oh… a não ser que veja uma pos‑

sibilidade de as levar para a cama, como acontece com a minha 

substituta. 

Obrigada por nada.

Dois dias depois, na quinta ‑feira de manhã, não me sentia menos 

amarga ao chegar ao escritório. Contudo, cheguei 45 minutos adianta‑

da, visto que não fazia ideia de quanto tempo demoraria até lá durante 

a hora de ponta. As estradas estavam sempre vazias quando eu saía 
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para o trabalho, às 4h30 da manhã. Como era possível que o Bickman 

não me permitisse entrar mais cedo, fui ao café ali ao lado. Assim 

teria uma oportunidade de me preparar mentalmente para limpar a 

minha secretária e também para lidar com ele. 

Pedi um descafeinado, porque os meus nervos já estavam em 

franja, e fui sentar ‑me numa mesa de canto. Sempre que me sentia 

stressada, via no Instagram vídeos do programa da Ellen. Faziam ‑me 

sempre rir, o que me ajudava a relaxar. Escolhi um divertido, em que 

a Billie Eilish assustava a Melissa McCarthy, e ri ‑me sonoramente.  

Levantei os olhos do ecrã quando acabou e sobressaltei ‑me ao ver  

um homem de pé ao meu lado. 

— Importa ‑se que partilhe a sua mesa?

Olhei ‑o de cima a baixo. Alto, lindo, fato caro… não devia ser um 

serial killer. No entanto, o meu ex ‑namorado também preferia fatos 

feitos por medida. 

Semicerrei os olhos. 

— Porquê? 

O homem olhou para a sua esquerda e depois para a direita. Quan‑

do os seus olhos cinzento ‑esverdeados voltaram aos meus, pensei ter‑

‑lhe detetado o esboço de um sorriso no canto esquerdo dos lábios. 

— Porque não há mais lugares vagos. 

Examinei a sala. Oh. Merda. Era verdade que agora todos os luga‑

res estavam ocupados. Tirando a minha mala da mesa, anuí.

— Desculpe. Não tinha reparado que já estava cheio. Pensei… 

Bem, adiante. Por favor, sente ‑se. 

O lábio dele voltou a tremer ligeiramente. Teria um tique, ou eu 

estava a diverti ‑lo? 

— Eu já tinha pedido licença, mas acho que não me ouviu. Parecia 

embrenhada no que estava a fazer. 

— Oh, sim. Montes de trabalho. Estou muito, muito ocupada. — 

Desliguei o YouTube e abri o e ‑mail. 

O tipo bonito desabotoou o casaco do fato e sentou ‑se à minha 

frente. Levou o café aos lábios. 
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— Aquele com o Will é o meu favorito.

Franzi a testa. 

Ele sorriu. 

— O Will Smith. Na Ellen. Não pude deixar de reparar no que 

estava a ver. Estava a sorrir. A propósito, tem um sorriso lindo. 

Senti as minhas bochechas aquecerem, mas não por causa do elo‑

gio. Revirei os olhos. 

— Pronto, menti. Não estava a trabalhar. Não tem de me chamar 

a atenção para isso. 

O seu sorrisinho de esguelha tornou ‑se um sorriso aberto, mas 

ainda com algo de muito altivo. 

— Já alguma vez lhe disseram e que tem um sorriso arrogante? 

— perguntei. 

— Não. Mas a verdade é que não o tenho usado muito nos últimos 

anos. 

Inclinei a cabeça. 

— Que pena. 

Ele examinou ‑me a cara. 

— Então, porque é que mentiu acerca do trabalho? 

— Sinceramente? 

— Claro. Vamos tentar essa abordagem. 

Suspirei. 

— Foi uma reação instintiva. Acabei de perder o emprego e… não 

sei. Acho que me senti uma falhada, aqui a ver vídeos da Ellen. 

— Qual é o seu trabalho? 

— Apresento as notícias na Lexington Industries, ou pelo menos 

apresentava, até há alguns dias. Fazia o segmento da madrugada. 

O Sr. Não Sorrio Muito não reagiu como a maioria das pessoas 

quando eu lhes dizia que trabalhava na televisão. O normal era ergue‑

rem as sobrancelhas e fazerem um milhão de perguntas. Mas o traba‑

lho parecia muito mais glamoroso do que realmente era. O homem 

do outro lado da mesa, porém, não se mostrou impressionado. Ou, se 

estava, não o demonstrou. Achei isso curioso. 
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— E o que é que você faz, para usar um fato elegante e poder 

sentar ‑se tão calmamente num café às… — vi as horas no telefone — 

9h45 da manhã? 

Aquela tremurazinha nos lábios voltou. Ele parecia apreciar  

o meu sarcasmo. 

— Sou diretor executivo de uma empresa. 

— Impressionante. 

— Nem por isso. É um negócio de família. Não se pode dizer que 

tenha começado por baixo. 

— Nepotismo. — Bebi o meu café. — Tem razão. Estou muito 

menos impressionada agora. 

Ele voltou a sorrir. Se era mesmo verdade que não o fazia frequen‑

temente, era uma pena… porque aqueles lábios cheios e aquele sorri‑

so altivo podiam derreter corações e ganhar jogos de póquer. 

— Então, fale ‑me do seu despedimento — disse ele. — Isto é, 

se não tiver de voltar àquele trabalho todo que estava a fazer no seu  

telemóvel. 

Ri ‑me. 

— É uma longa história. Mas fiz uma coisa que julgava ser inofen‑

siva, e afinal era uma violação do código da empresa. 

— Tirando isso, era uma boa funcionária? 

— Sim. Fartei ‑me de trabalhar durante nove anos para chegar 

onde cheguei. 

Ele examinou ‑me e bebeu mais um pouco de café. 

— Já tentou falar com o seu chefe?

— O meu chefe queria ver ‑me pelas costas há anos, desde que me 

queixei de que o meu colega ganhava mais do que eu por ser homem. 

— Isto recordou ‑me que tinha de ir ao escritório e ver esse chefe ca‑

nalha. — Tenho de ir. O dito chefe está à espera de que eu vá limpar  

a minha secretária. 

O Sr. Diretor Executivo coçou o queixo. 

— Não leva a mal se eu lhe der um conselho? Tenho lidado com 

muitas questões laborais. 
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— Claro. — Encolhi os ombros. — Mal não deve fazer. 

— A retaliação por reportar uma diferença salarial entre géne‑

ros é ilegal. Sugiro que fale com os Recursos Humanos e apresente 

a sua fundamentação para essa queixa. Julgo que devia haver uma 

investigação, e o seu chefe é que devia estar aqui a ver vídeos da  

Ellen.

Huh. O Scott não mencionara que a retaliação era ilegal quando 

eu lhe contara o que tinha acontecido. Mas isso não me surpreen‑

deu. Estava demasiado ocupado a repreender ‑me pelo topless na  

praia. 

Pus ‑me de pé. 

— Obrigada. Talvez faça isso. 

O bonitão também se levantou. Olhou para mim como se quises‑

se dizer mais alguma coisa, mas tivesse de escolher bem as palavras. 

Aguardei até que se tornou embaraçoso. 

— Hum… Prazer em conhecê ‑lo. 

Ele assentiu com a cabeça. 

— Igualmente. 

Comecei a andar, mas parei quando ele voltou a falar. 

— Gostaria de… almoçar comigo mais tarde? Não me pode pro‑

priamente dar a desculpa de estar muito ocupada, porque já sei que 

está desempregada. 

Sorri. 

— Obrigada. Mas acho que não. 

O Sr. Diretor Executivo assentiu com a cabeça e voltou a sentar ‑se. 

Deixei o café sem perceber muito bem porque é que tinha re‑ 

cusado. Claro que havia o perigo dos estranhos e isso tudo. Mas almoçar 

com ele num lugar público não seria mais perigoso do que sair com 

um tipo que tivesse conhecido num bar. E eu já tinha feito isso. Para 

ser honesta, havia algo naquele tipo que me intimidava — não mui‑

to diferente do que sentira quando eu e o Scott começámos a andar 

juntos. Ele era demasiado bonito e bem ‑sucedido, e acho que eu era 

tímida em relação a esse género. 
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Mas era uma estupidez. O homem era seriamente sexy, e a minha 

manhã ia ser uma merda. Porque nao aceitar o convite para almoçar 

e arriscar um pouco?

Parei na rua, fazendo a pessoa atrás de mim colidir com as mi‑

nhas costas. 

— Desculpe — disse. 

O tipo fez uma careta e contornou ‑me. Eu corri de volta para o 

café e abri a porta. O diretor executivo estava a levantar ‑se e a pegar 

nas suas coisas, parecendo prestes a partir. 

— Olá, Sr. Diretor Executivo, não é um serial killer, pois não?

Ele ergueu as sobrancelhas. 

— Não, não sou um serial killer. 

— Está bem. Então mudei de ideias. Almoço contigo. 

— Bem, agora estou contente por ter contido os meus impulsos 

assassinos. 

Ri ‑me e procurei o telemóvel na mala. 

— Escreve aqui o teu número. Eu mando ‑te os meus contactos. 

Ele escreveu o número no meu telemóvel e eu mandei ‑lhe imedia‑

tamente o meu contacto. Quando o telemóvel dele apitou na sua mão, 

ele baixou os olhos. 

— Ireland. É um nome bonito. Combina contigo. 

Baixei os olhos para o meu telemóvel, mas ele não tinha introdu‑

zido um nome. 

— Diretor Executivo? Não me vais dizer o teu nome? 

— Achei melhor deixar ‑te curiosa até ao almoço. 

— Hum… Está bem. Mas aposto que tens um nome de diretor 

executivo todo janota, daqueles que passa de geração em geração, jun‑

tamente com um fundo fiduciário.

Ele riu ‑se. 

— Ainda bem que parei para tomar café hoje.

Sorri. 

— Digo o mesmo. Mando uma mensagem mais tarde para com‑

binar o almoço. 
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Ele assentiu com a cabeça. 

— Estou ansioso, Ireland.

Saí do café e dirigi ‑me ao escritório muito mais bem ‑disposta do 

que antes. Talvez o dia afinal não fosse assim tão mau. 

***

— A sério? Não podias ao menos tê ‑la mandado esperar até eu 

limpar a secretária? 

O nosso escritório era espaçoso, um quadrado aberto com cubí‑ 

culos ao meio e gabinetes de vidro, tipo aquário, ladeando o perímetro.  

O segurança tinha ‑me escoltado até ao gabinete do Bickman como se 

eu fosse uma prisioneira, e agora eu estava a ver a Siren do outro lado 

do espaço, levando caixas do seu cubículo para o meu gabinete. 

O Bickman puxou as calças por cima da barriga com a ajuda do cinto. 

— Não faças uma cena, ou eu é que vou empacotar as tuas coisas. 

Fiz uma carranca e comecei a bater o pé enquanto falava. 

— Espero que ao menos lhe pagues o mesmo que aos homens 

com a mesma formação e experiência. Oh, espera… isso deve ser di‑

fícil, porque os homens com as qualificações profissionais dela ainda 

estão a expedir correio. 

Ele marcou algumas teclas no seu telefone e olhou para o meu 

gabinete enquanto falava pelo intercomunicador.

— A Ireland está aqui para limpar o gabinete. É melhor dar ‑lhe 

algum espaço e acabar de se instalar no seu novo gabinete quando ela 

se despachar. 

— Sim, Sr. Bickman.

Revirei os olhos. Sim, Sr. Bickman.

O filho da mãe acenou com a mão, mandando ‑me ir fazer o que 

eu precisava de fazer. 

— Não demores muito. 

Sentindo‑me repugnada, virei ‑me para sair do gabinete dele, 

mas depois parei e voltei para trás. Ainda não tinha decidido se ia 
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aos Recursos Humanos por ele me ter despedido como forma de 

retaliação. Na verdade, não tinha nenhuma prova — não consegui‑

ria demonstrar que tinha sido ele a pôr a circular o vídeo que havia 

provocado o meu despedimento. E eu sabia que ameaçá ‑lo não o 

incomodaria nada. Mesmo assim, precisava de fazê ‑lo sentir ‑se uma 

merda, para me poder sentir melhor. 

Voltei ao gabinete, fechei calmamente a porta atrás de mim e 

virei ‑me para lhe dizer uma última coisa. 

— Há anos que andas à procura de uma razão para me despedir.  

Mas isso é difícil de justificar quando tenho sido uma empregada  

exemplar e os nossos níveis de audiência têm subido de forma con‑

sistente desde que entrei para o programa. Finalmente, arranjaste 

uma razão. Não sei como o fizeste, mas sei que estiveste por trás 

da obtenção daquele vídeo pelos Recursos Humanos. Diz ‑me lá,  

guardaste uma cópia para ti? Espero que sim, porque esse será o úni‑

co bocado de rabo que alguma vez verás de alguém deste escritório. 

De certeza que não vais ver um centímetro de pele daquela miúda 

sem qualificações, mal saída do secundário, a quem deste o meu em‑

prego. Pensas que isso vai fazê ‑la gostar de ti, mas ela anda enrolada 

com aquele estagiário novo da publicidade. Oh, e lembras ‑te daque‑

la temporária, a Marge Wilson, a divorciada de meia ‑idade que em‑

bebedaste na festa de Natal há uns anos? Que pensas que ninguém 

sabe que foste para casa com ela? — Sorri e levantei o mindinho, 

abanando ‑o no ar. — Bem, sabemos todos. A alcunha dela para ti  

era Minhoca.

Abri a porta, respirei fundo e fui limpar nove anos da minha vida. 

Literalmente três minutos depois os seguranças estavam à porta 

do meu gabinete, e o Bickman estava mesmo atrás deles. 

Tirei as minhas últimas coisas da primeira gaveta para uma caixa 

e olhei ‑o com fúria. 

— Ainda não acabei. 

— Já tiveste tempo suficiente. Temos trabalho a fazer aqui. 

Murmurei enquanto abria a segunda gaveta: 
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— Caraças, és tão cabrão, Minhoca.

Aparentemente, eu não era muito boa a murmurar. A cara do 

Bickman ficou vermelha e ele apontou para a porta. 

— Fora! Sai daqui! 

Arranquei a segunda gaveta dos caixilhos e, sem cerimónia, des‑

pejei o conteúdo para dentro da minha caixa. 

Depois fiz a mesma coisa com duas outras e atirei as gavetas va‑

zias para cima das cadeiras destinadas às visitas, do outro lado da 

secretária. Peguei nas fotografias emolduradas que estavam em cima 

da secretária e no meu diploma, pendurado na parede, e atirei tudo 

para dentro da caixa. 

Os dois seguranças sem uniforme que ele chamara pareciam  

extremamente desconfortáveis. 

Sorri tristemente para um. 

— Vou ‑me embora, para vocês não terem de aturar este cretino. 

Os guardas seguiram ‑me até junto do elevador e entraram co‑

migo. O Bickman teve pelo menos o bom senso de apanhar outro 

elevador. Quando saímos, no piso térreo, ele saiu do elevador do  

lado. 

Abanei a cabeça e continuei a andar. 

— Acho que dois seguranças bastam. Não precisas de me escoltar, 

Bickman.

Ele manteve a distância, mas continuou a seguir ‑nos. Quando 

cheguei ao átrio principal, havia ali muita gente. Então, decidi sair 

em grande. Parei e virei ‑me para encarar o Bickman. Pousei a pesada 

caixa no chão diante de mim, apontei ‑lhe um dedo e comecei a gritar 

a plenos pulmões: 

— Este homem usa a sua posição para tentar aproveitar ‑se das 

mulheres. Acabou de me despedir e dar o meu lugar a uma miúda 

jovem porque pensa que ela é capaz de abrir as pernas para lhe agra‑

decer. Acho que não conhece o movimento #MeToo.

O Bickman avançou e segurou ‑me o ombro. Eu soltei ‑me.

— Não me toques. 
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Ele deu alguns passos atrás quando percebeu que as pessoas esta‑

vam a olhar e voltou a correr para os elevadores. 

Tinha de sair dali antes que os seguranças chamassem a polícia. 

Então fiz uma inspiração profunda e purificadora, ergui a minha cai‑

xa e empinei o queixo enquanto marchava para as portas de vidro. 

Só que… um homem caminhava na minha direção, com passadas 

longas e rápidas. Desequilibrei ‑me quando reconheci o seu rosto... 

muito zangado. 

— Vê lá onde pões essas patas! — gritou para o Bickman, por 

cima do meu ombro. 

Sr. Diretor Executivo.

Fantástico. Isto é absolutamente fantástico. O primeiro tipo que 

eu conhecia em meses que realmente me despertara algum interesse, 

e tinha de entrar no edifício onde trabalho no preciso momento em 

que estava a fazer uma cena e me comportava como louca. O timing 

não podia ter sido mais oportuno. Por outro lado, condizia com o res‑

to do meu dia péssimo. 

O stress dos últimos dias deve ter ‑se apoderado de mim, porque 

me fui completamente abaixo. Desatei a rir‑me como uma louca. Ao 

princípio foi um ataque de riso, que se transformou num resfolegar, 

seguido por um riso vindo da barriga, fazendo parecer que tinha per‑

dido a cabeça. Tentei tapar a boca e parar, mas as palavras saíram ‑me 

por entre a histeria. 

— É claro que tinha de esbarrar contigo aqui, no meu antigo local 

de trabalho. Juro que não sou assim. Acontece que tive alguns dias 

mesmo, mesmo maus.

O diretor executivo continuava a olhar por cima do meu ombro.  

A sua expressão era positivamente letal — maxilares cerrados, mús‑ 

culos fletindo nas suas faces e as narinas inchando como as de um 

touro. Virei ‑me para seguir o seu olhar e vi o Bickman a aproximar ‑se 

de nós em vez de se afastar. 

Suspirei, sabendo que a cena ainda não tinha terminado, e fechei 

os olhos. 
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— Compreendo que não me telefones para o almoço. 

Os olhos do homem brilharam para mim, depois para o Bickman 

e de novo para mim. 

— Na verdade, ainda gostaria muito de te levar a almoçar. Mas 

calculo que vais mudar de ideias muito em breve. 
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Quatro

Grant 

—S
r. Lexington, que bom vê ‑lo. 

A cabeça da Ireland virou repentinamente. Se eu ainda ti‑

nha alguma dúvida sobre ela ter percebido quem eu era 

naquela manhã no café, a confusão no seu rosto demonstrou ‑me que 

não fazia a menor ideia. 

— Ele acabou de te chamar…

O Bickman surgiu ao lado da Ireland e eu olhei ‑o intensamente. 

— Dê ‑nos um momento. Preciso de falar com a menina Saint James.

Os olhos da Ireland brilharam. 

— Filho da puta. Sabias quem eu era desde o início?

O Bickman ainda estava parado atrás dela, como se eu não tivesse 

acabado de o mandar embora. 

— Não percebeu o que eu disse? — rugi ‑lhe. 

— Desculpe, Sr. Lexington. Claro. Vou voltar para o meu gabinete. 

Estou no 11.º andar, se precisar de mim. 

Claro. Ainda não fizeste o suficiente. Mandei os seguranças de volta 

para os seus postos e tentei tirar a caixa das mãos da Ireland. 

— Deixa ‑me segurar isso. 

Ela pô ‑la fora do meu alcance. 

— Tu és o Grant Lexington? 

— Sou. 
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— E sabias quem eu era, no café?

Engoli em seco. 

— Sim. 

— Caraças, dei o meu número a um mentiroso. É pior do que um 

serial killer. 

— Não te menti.

— Sim, mas omitiste o facto de seres o chefe do chefe do meu  

chefe. — A caixa que ela segurava começou a escorregar, e quase a 

deixou cair. — Oh, caraças. Os nossos e ‑mails! Nós trocámos e ‑mails,  

e não achaste relevante mencionar quem eras, quando me reconheceste? 

— Sinceramente, não sabia quem eras quando me dirigi àquela 

cadeira vazia. Mas teria falado disso ao almoço…

Ela abanou a cabeça. 

— Almoço? Vai ‑te lixar. Melhor ainda, quero que a tua empresa 

toda se lixe. 

A Ireland passou ao meu lado e avançou para a porta. 

— Ireland! — chamei. 

Ela continuou a andar. Provavelmente precisava de mandar exami‑

nar a minha cabeça, mas vê ‑la censurar ‑me, assim como ao Bickman, 

causou ‑me uma vibração na área genital. Era ainda melhor do que  

a visão do seu rabo sexy enquanto ela saía do meu edifício. 

Sorri e abanei a cabeça. Talvez fôssemos ambos um pouco loucos. 

— Telefono ‑te mais tarde para almoçarmos? — gritei atrás dela. 

Sem olhar para trás, ela levantou a mão e mostrou ‑me um dedo. 

Ri ‑me. 

O meu instinto disse ‑me que aquela não era a última vez que veria 

a Ireland, mas, de momento, tinha outras questões prementes a tratar. 

***

— Sr. Lexington, prazer em vê ‑lo. Lamento que tenha assistido 

aos infelizes acontecimentos no átrio. Tivemos uma empregada des‑

pedida e irritada, que queria fazer uma cena. 
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Uma jovem espreitou para dentro do gabinete do Bickman. Não 

me viu logo, porque eu estava ao lado da porta. 

— Posso voltar para o meu gabinete… — Calou‑se quando me viu. 

— Oh, peço desculpa por interromper. Não percebi que não estava 

sozinho. 

— Não faz mal — disse eu com um aceno.

O Bickman fez as apresentações. 

— Siren, apresento ‑lhe o Grant Lexington. É o presidente e dire‑

tor executivo da empresa proprietária da nossa pequena estação. 

— Oh. Ena! — disse ela. 

Estendi ‑lhe a mão. 

— Prazer em conhecê ‑la. 

O peito do Bickman inchou. 

— A Siren acabou de ser promovida a apresentadora das notícias.

Então é esta a tal rapariga sem qualificações acerca de quem a Ireland 

refilava? 

O Bickman disse à mulher que ela podia continuar a mudança 

para o seu gabinete e vi os olhos dele descerem ‑lhe para o rabo quan‑

do ela se virou. Quando ela se afastou, confirmei as minhas suspeitas. 

— Esta é a substituta da menina Saint James?

O idiota mostrou ‑se orgulhoso. 

— Sim. Licenciou ‑se em Yale e…

Interrompi ‑o. 

— Como é que obteve o vídeo das férias da Ireland Saint James? 

— Perdão? 

— Preciso de falar mais devagar? Como. É. Que. Obteve. O Vídeo. 

Das férias. Da Ireland Saint James? 

— Eu… uhh… vi ‑o nas redes sociais. 

Arqueei uma sobrancelha. 

— Nas redes sociais públicas dela?

— Não, na conta privada de Instagram. 

— Quer dizer que são amigos nas redes sociais? Visto que pode 

ver coisas nas suas contas privadas? 
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— Sim. Bem, não propriamente eu. Mas tenho acesso à conta de 

uma amiga dela. 

— Elaborado. — Eu começava a perder a paciência. 

— Tenho algumas contas com o nome de uma antiga empregada. 

Um perfil básico. 

— Quer dizer que está a usar o nome de outra pessoa para espiar 

as redes sociais de todos os seus funcionários? 

O Bickman afrouxou o nó da gravata. 

— Não. Só dos problemáticos. 

— Os problemáticos? 

— Sim. 

Não precisava de me dizer mais nada. A Ireland não estava a 

exagerar. Este tipo era mesmo uma bela peça. Aproximei ‑me da sua  

secretária, peguei no telefone e premi alguns botões. Quando atende‑

ram da Segurança, disse: 

— Fala Grant Lexington. Por favor, podem vir ao 11.º andar? Tenho 

aqui um empregado despedido que preciso que escoltem para fora 

das instalações. 

Quando desliguei, o Bickman parecia ainda não ter percebido. 

Pus as mãos nas ancas. 

— Está despedido. Tem até a Segurança chegar para limpar a sua 

secretária, o que de certeza é mais tempo do que deu à Ireland Saint 

James.

O imbecil pestanejou algumas vezes. 

— Quê? 

Inclinei ‑me e falei lentamente. 

— Que parte de está despedido é que não compreendeu?

O Bickman disse qualquer coisa, mas não sei que raio terá sido, 

porque saí do gabinete e dirigi ‑me à mulher que, pelo lugar onde es‑

tava sentada, calculei ser a sua assistente. 

— É a assistente do Bickman? 

A mulher, já com alguma idade, mostrou ‑se nervosa. 

— Sim. 




