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Capítulo 1

Lainey começou a ouvir o helicóptero antes de este aparecer por 
cima da copa das árvores. Aqui, nas profundezas do campo fran-

cês, o poderoso ruído das pás do rotor era bastante entusiasmante. 
Questionou-se como seria fazer uma verdadeira viagem a bordo de 
um helicóptero. 

A pestanejar, protegeu os olhos da luz brilhante do sol da tarde. 
— Aqui estão eles, mesmo a tempo. 
Bill, a seu lado nos degraus de pedra antiga do château, disse:
— Não se esqueça de que eles podem ter qualquer coisa que quei-

ram. Mesmo antes de saberem que a querem. 
O tremor quase impercetível na voz do patrão indicava como era 

absolutamente crucial que esta estadia fosse um sucesso. Lainey deu-
-lhe um lenço para ele poder limpar a testa.

— Vai correr tudo bem. — Eles tinham trabalhado tanto e preve-
nido todas as eventualidades. O que poderia correr mal?

Bem, à exceção dos canos que tinham rebentado, das ventoinhas 
que tinham caído e da instalação elétrica que tinha explodido… mas esta 
não era a altura indicada para pensar nessas coisas.

Ambos seguiram a trajetória do helicóptero cinzento e prateado 
à medida que este se aproximava, descendo do céu azul-cobalto sem 
nuvens e encaminhando-se para a pista de aterragem no centro do 
relvado em frente à casa. 

Bill expirou longamente e limpou as palmas das mãos ao tecido 
já húmido e amarrotado do lenço.
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— Tudo tem de correr melhor do que bem. Tem de estar tudo 
perfeito. 

Lainey sentia a sua dor. Atrás deles, a mulher de Bill chamava toda 
a gente com gritos estridentes para que se posicionassem nos degraus 
da frente e recebessem os hóspedes importantes, como se fazia em 
Downton. Bill e Biddy, com idades perto dos 60 anos, haviam sido 
francófilos dedicados durante toda a vida, e, dois anos antes, tinham 
tomado a decisão arriscada de trocar a imaculada vivenda geminada em 
Hounslow por um castelo de 12 quartos em ruínas no Vale do Loire, 
com o objetivo de viver a vida ao máximo, tirando partido do clima mais 
ameno e das paisagens espetaculares, assim como do convívio com con-
terrâneos com quem partilhavam os mesmos interesses e com os ami-
gáveis habitantes locais. Para poderem financiar este sonho, planearam 
receber hóspedes no château e organizar casamentos e eventos especiais. 

Em teoria, esta parecia ser a existência idílica com que toda a gente 
sonha, mas acabara por se revelar bastante mais difícil e muito menos 
divertida do que ambos haviam previsto. Um château com vários séculos 
era um verdadeiro devorador de dinheiro, e a pequena herança que 
os pais de Biddy lhe tinham deixado não durara muito tempo. Assim 
que acabaram de reparar as vedações, os canos de esgoto rebentaram. 
Depois de se arranjar o telhado que deixava entrar água, foi preciso 
substituir os caixilhos de 50 enormes janelas. Pouco depois de se 
limparem as chaminés, todo o sistema de canalização se desintegrou 
e o soalho começou a apodrecer. 

Apesar de todos os problemas, Bill e Biddy continuaram afincada-
mente. Falavam com os locais num francês gritado e misturado com 
inglês, e quando não conseguiam fazer-se entender, ficavam frustrados. 
No ano anterior, haviam contratado várias pessoas, incluindo Lainey, 
para os ajudar a abrir, por fim, as portas dispendiosamente renovadas 
a hóspedes pagantes.

Naquele dia chegariam os hóspedes mais importantes de todos. 
Wyatt Hilstanton, membro de uma dinastia de banqueiros de Boston 
com uma fortuna incalculável, instalara-se em Londres alguns anos 
antes e agora estava prestes a chegar com Penny, a sua namorada 
inglesa, com a intenção de a pedir em casamento. Deveria ser uma 
surpresa romântica incrível, e todos os detalhes tinham sido planeados 
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durante semanas. O château estava cheio de Hilstantons, que já tinham 
chegado e estavam atualmente escondidos nos seus quartos até chegar 
a altura de festejar.

Melhor do que tudo isto, o pai de Wyatt reservara o château durante 
uma semana inteira de agosto para a realização do casamento. 

Enquanto Lainey endireitava os ombros, ouviu passos atrás de 
si e sentiu uma mão a pousar levemente no seu traseiro. Ao virar-se 
para trás, viu um sorriso breve e travesso, antes de Anton levantar  
as sobrancelhas, como quem diz inocentemente: Quem, eu? Mas a 
mão continuou onde estava e depois foi a vez de Lainey sorrir. Talvez 
também pudessem celebrar o noivado de Wyatt e de Penny quando 
acabassem o serviço, nessa noite. 

O helicóptero pousou mesmo no meio da pista. Quando as pás do 
rotor pararam de girar, os hóspedes desceram e atravessaram o relvado.

— Não se esqueçam — murmurou Biddy —, sejam simpáticos. 
— Bem-vindos, bem-vindos ao Château de Rafale! — Bill apertou 

com força a mão de Wyatt e curvou a cabeça, depois apertou a mão 
de Penny ainda mais energicamente e fez uma espécie de vénia mas-
culina. Biddy seguiu-lhe o exemplo, enquanto o resto do pessoal se 
mantinha parado e a sorrir tanto que até lhes fazia doer as bochechas. 

Lainey observou Penny Carter, a namorada de Wyatt, e ficou aliviada 
ao perceber que não era uma caçadora de fortunas descarada. A não 
ser que a sua postura fosse uma espécie de bluff duplo empregue pelas 
caçadoras de fortunas mais bem-sucedidas. Mas não, tinha quase a 
certeza de que não era esse o caso. Enquanto Wyatt estava vestido dos 
pés à cabeça com roupas Ralph Lauren, possivelmente um tamanho 
abaixo do seu, Penny trazia um top branco de algodão sem mangas, 
uma saia cor-de-rosa que lhe chegava ao joelho e uns simples sapatos 
de corda com tacão baixo. O cabelo e as unhas eram curtos e sem ador-
nos. Tinha um rosto bonito, em forma de coração, e um sorriso doce. 

— Não posso acreditar na beleza deste lugar — disse, maravilhada. 
— Nunca fiquei em nenhum château! 

— Está tudo pronto para vos receber — disse Bill. — Deixem-me 
mostrar-vos os vossos aposentos no piso de cima.

* * *
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— O meu enteado favorito — exclamou Majella com deleite quando 
ouviu a voz de Seth ao telefone. — Olá, querido! Como estás?

— Estou bem, obrigado. Acabei de ver o anúncio no site. —
Como era seu hábito, Seth foi direto ao assunto. — Foste tu quem  
o escreveu?

— Não. — Majella procurava freneticamente as chaves do carro, que 
deviam estar algures na cozinha. — Liguei para a agência, expliquei o 
que precisávamos e eles disseram que deixasse isso com eles. Porquê, 
querido, há algum problema? — Ela não tinha visto erros, mas isso 
não queria dizer que não lhe tivesse escapado algum. 

— Muito bem, deixa-me ler-te o anúncio em voz alta: «Casal interno, 
colocação permanente a tempo inteiro, limpeza e organização. Salário 
competitivo. Cornualha.» — Seth fez uma pausa. — E é só isto. 

— Oh. Está alguma coisa mal?
— Não, mas é tão… insosso. 
Majella suspirou. 
— Eu sei, mas esse tipo de anúncios é mesmo assim. 
— Recorda-me o que disseste sobre o casal que entrevistaste na 

segunda-feira?
— Eram aborrecidos. — Fez uma careta ao lembrar-se deles, pois, 

na verdade, aqueles dois eram o rei e a rainha do tédio. A mera ideia 
de passar os seus dias na companhia deles era demasiado terrível para 
sequer considerar. 

— E já tiveste mais candidatos desde então?
— Nem um. — Por amor de Deus, onde estavam as chaves do carro?
— Bem, deve ser porque os candidatos adormeceram a ler o anún-

cio. Que barulho é esse? — perguntou Seth.
— Desculpa, deixei cair a lata das bolachas. Estou à procura das 

chaves do carro. Oh, Glenda, não, que traquinas… — Mas foi tarde 
demais, a pequena cadela já tinha surripiado duas bolachas e estava 
a fugir da cozinha, com a cauda a abanar perante a alegria deste ines-
perado presente. 

— Tens de reescrever o anúncio — aconselhou Seth. — Nas tuas 
próprias palavras. Tens de dizer aquilo que realmente procuras nos 
candidatos e deixá-los perceber onde se estão a meter. 

— Ah! Se fizer isso, põem-se todos a andar.
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— Basta escreveres qualquer coisa simples, informal e honesta, 
como as cartas que me escrevias quando eu estava na escola, lembras-te?

— Claro que me lembro. — Majella assentiu com a cabeça, recon-
fortada com a recordação. — Sim, tens razão. Obrigada, querido, 
vou fazer isso esta noite. Agora, tens alguma ideia de onde posso ter 
deixado as chaves do carro?

— Não, mas da última vez que não as conseguias encontrar, estavam 
metidas dentro do soutien, para ficarem num sítio seguro. 

* * *

Eram dez para as seis. O plano era que às seis em ponto Wyatt sugerisse 
a Penny que fossem dar um passeio pelos jardins do château antes do 
jantar. Pelo caminho, encontrariam «acidentalmente» uma minúscula 
cripta de pedra aninhada entre as árvores com a porta de madeira entrea-
berta. Wyatt iria questionar-se sobre o que estaria lá dentro e os dois 
iriam aventurar-se na cripta para descobrirem o seu conteúdo. Depois 
de entrarem e de fecharem a porta, Penny seria recebida por dúzias 
de velas acesas a brilhar como estrelas dentro das suas campânulas de 
vidro, balões de hélio prateados em forma de coração que saltitavam 
pelo teto e centenas de pétalas de rosas vermelhas espalhadas no chão. 

Lainey não estava muito certa quanto aos balões de hélio, mas Wyatt 
insistiu. Também não estava muito confiante na escolha musical, que 
devia começar assim que entrassem e a porta se fechasse, porque, além 
de ele não tera melhor voz, My Heart Will Go On era uma canção exigente, 
mesmo nos melhores dias. Mas, aparentemente, aquela era a canção de 
ambos e Wyatt fez questão de a gravar com a sua própria voz. E, como 
Bill reforçara centenas de vezes, os desejos de Wyatt eram ordens. 

Às seis em ponto, de duche tomado e vestidos com elegantes rou-
pas para o serão, o casal chegou ao piso inferior e foi para a rua para 
o passeio pré-jantar pelos jardins. Assim que passaram pela entrada 
principal, Lainey e Kit, seu amigo e colega de trabalho, pegaram no 
balde de gelo prateado, no Bollinger vintage gelado e num tabuleiro 
de prata com duas flutes de cristal para o champanhe. Depois de 
encherem o balde com o gelo, saíram pela porta lateral da cozinha e 
apressaram-se em direção à cripta.
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— Esta garrafa custou 800 euros — murmurou Kit, enquanto a 
posicionava inclinada dentro do balde do gelo. — Quando Bill me 
disse, nem acreditei, só depois de ver o preço no Google. 

Lainey tinha passado a última hora a arrancar as pétalas das rosas, 
o que a fizera sentir-se como uma assassina. Naquele momento, tirou-
-as do saco e espalhou-as pelo chão de pedra da cripta. Por cima deles,  
os balões de hélio balouçavam ao sabor da brisa suave que entrava pela 
porta aberta. Certificou-se de que o telemóvel estava colocado sobre a 
coluna e guardou o comando no bolso. Muito bem, estava tudo a postos. 
Era hora de saírem dali e de se esconderem silenciosamente atrás da 
parede de pedra perfeitamente posicionada do lado esquerdo da cripta.

Bill e Biddy juntaram-se a eles. Poucos minutos depois, ouviram 
Penny e Wyatt a aproximarem-se. Biddy sorriu com entusiasmo para 
Lainey. 

— Oh, olha só este lugar! — exclamou Wyatt. — O que será que 
há aqui dentro?

— Não devíamos entrar. — Penny parecia preocupada. — Pode ser 
a casa de alguém, ou qualquer coisa do género.

— Não faz mal, querida, não nos vamos meter em sarilhos. Anda, 
vamos só ver o que é. Dá-me a mão…

O grupo escondido atrás da parede ouviu a porta fechar-se com um 
baque surdo e Lainey premiu o botão do comando remoto. As pare- 
des da cripta eram muito espessas, por isso não conseguiam ouvir  
a música nem o que poderia estar a acontecer ali dentro. 

— É tão romântico — murmurou Biddy com alegria. — Que rapariga 
cheia de sorte! Quando eu e o Bill ficámos noivos, tínhamos acabado 
de perder o autocarro para regressar a Swindon e fomos a pé para casa, 
com a chuva a cair sobre nós. E o Bill disse, «Olha, já agora, a minha 
mãe quer saber se nos vamos casar. O que achas que lhe deva dizer?» 
E pronto, foi assim. Foi este o meu pedido de casamento!

Bill começou a rir-se baixinho.
— Mas resultou, não resultou? Tu disseste que sim. E até não nos 

saímos muito mal, pois não?
Sete minutos depois, Kit comentou:
— Bem, eles estão a demorar imenso tempo. Pensei que a esta 

altura já tivessem saído. — A tarefa dele era tirar muitas fotografias 
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quando o casal voltasse a sair da cripta, para a luz do sol, envoltos num  
halo de felicidade pós-noivado, enquanto Bill, Biddy e Lainey aplaudiam 
entusiasticamente e lhes davam os parabéns. 

Passaram-se mais alguns minutos, depois ouviram o som distinto 
de uma rolha de champanhe a saltar.

— Finalmente! — exalou Lainey, com alívio, porque os familiares 
dos noivos estavam reunidos no salão principal do château para a fase 
seguinte da surpresa. 

A pesada porta de madeira abriu-se e lançaram-se os quatro num 
frenesim de aplausos e congratulações, até a expressão de puro terror 
do rosto de Penny e o facto de Wyatt não estar com ela os fazerem 
perceber que afinal podia não haver motivo para festejos e parabéns. 

— Oh, Deus — murmurou Kit. — Não me digam que ela lhe deu 
um tiro. — Todos tinham ouvido o estalido. 

O rosto de Penny tinha uma cor assustadora.
— Vocês estiveram aqui à espera o tempo todo?
— Hum, sim. Mas não estávamos à escuta. Não se consegue ouvir 

nada — acrescentou Lainey apressadamente. 
— Agora percebo por que motivo ele não queria que eu saísse. — 

Penny abanou a cabeça. — O Wyatt pediu-me em casamento. Mas eu 
disse que não. 

— Porquê? — A voz de Biddy aumentou de volume enquanto abria 
as mãos. — Ele ama-a!

— E eu gosto dele. — Penny fechou os olhos com força durante 
um instante. — É um tipo verdadeiramente querido. Mas não o amo, 
e não posso casar com alguém só para não magoar os seus sentimen-
tos. — Abanou a cabeça. — Se soubesse que ele ia fazer isto, jamais 
teria concordado em vir até aqui. É melhor ir-me embora.

— Mas a família dele também está aqui — disse subitamente Bill. 
— Estão todos à espera para festejar convosco.

— Oh, meu Deus, diga-me que isso não é verdade! Está a falar a 
sério? — Aterrada, Penny começou a recuar. — Eles vão odiar-me. 
Tenho de sair daqui imediatamente. 

Lainey ficou cheia de pena dela e de Wyatt. Depois de todos os detalhes 
cuidadosamente planeados e de não olhar a despesas. Só provava que, 
por vezes, até o pedido de casamento perfeito acabava por não resultar.
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Capítulo 2

À meia-noite, Lainey saiu da cama e foi até à janela. Do seu minús-
culo quarto no torreão virado a sul, tinha vista para a vedação  

de madeira dos jardins do château, e ouvira ruídos vindos de lá.  
Algo estava a acontecer ali.

Penny tinha ido embora. A esta altura já devia estar no Reino Unido. 
Biddy dera instruções a Kit para a levar ao Aeroporto Charles de Gaulle, 
nos arredores de Paris. A jovem mulher ficara perturbada e consternada 
com a inesperada reviravolta que aquele dia sofrera. Escapar à fúria dos 
familiares enraivecidos de Wyatt fora a prioridade número um. 

Quando Bill e Lainey se atreveram finalmente a entrar na cripta, 
encontraram Wyatt a beber diretamente da garrafa de Bollinger vintage. 
A música que ele gravara a cantar com a sua própria voz ainda estava 
a tocar. As dúzias de velas continuavam a acesas e os balões de hélio 
ondulavam com o ar da cripta.

— Que bem que isto correu. — Limpou a boca às costas das mãos. 
— Ainda bem que não fiz má figura, não acham?

Isto tinha acontecido há seis horas. Levaram-no para junto da 
família e tentaram reconfortá-lo, dizendo que não era o fim do mundo. 
Lainey assegurou-lhe que a partir daquele momento os seus pais e 
irmãos cuidariam dele, mas agora não tinha dúvidas de que a pessoa 
que via lá em baixo a atravessar o relvado era Wyatt. Estava sozinho e 
encaminhava-se para as árvores. 

A lua brilhava no céu noturno e a sua luz permitiu a Lainey identifi-
car o rapaz. Observou-o enquanto ele parava, cambaleando visivelmente 
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e olhando para uma das árvores maiores. O que estava ele a fazer?  
À procura de esquilos? Ou à procura de um ramo suficientemente 
robusto para aguentar o seu peso, caso decidisse…

Não, nem valia a pena pensar nisso, claro que ele não faria algo 
tão drástico. 

Mas agora que essa possibilidade lhe ocorreu, não a podia ignorar. 
Depois de vestir uns calções e o casaco de ganga para tapar a t-shirt 
fina com que dormia, Lainey apressou-se a descer os inúmeros degraus 
de pedra e saiu pela porta lateral.

Quando chegou junto dele, Wyatt estava sentado na relva. Ela já 
o vira com melhor aspeto. 

— Olá. — Lainey estava cheia de pena dele. — Como se sente?
— Nunca estive melhor. A sério, foi o melhor dia da minha vida. —  

Ele abanou a cabeça, tirou um lenço amarrotado do bolso das  
calças e limpou desajeitadamente os papos por baixo dos olhos. 
— Eu não estou a chorar, está bem? Sofro de alergias. Bolas, que  
pesadelo!

Ele não sofria de alergias. Lainey sentou-se no chão ao lado dele. 
— Lamento imenso. Que coisa tão triste havia de lhe acontecer. 
— E sabe o que mais? Eu sou boa pessoa. Sou mesmo boa pessoa. 

Já para não dizer que sou podre de rico. Quero dizer, podia ter dado à 
Penny tudo o que ela quisesse. Ela ia ter uma vida fantástica comigo. 
Porque havia de recusar uma oferta destas?

— Não sei, mas não será bom que o tenha feito?
— Está à espera de que lhe responda que sim? — Wyatt fitou-a. 

— Enlouqueceu?
— O que quero dizer é que a longo prazo foi bom ter recusado o 

seu pedido. Porque o Wyatt tem razão — disse Lainey —, é realmente 
um bom partido. Há muitas raparigas que ficariam fascinadas pela 
ideia de se casarem consigo, por saberem que poderiam acabar com 
o casamento seis meses depois e sair dele com mais dinheiro do que 
alguma vez conseguiriam ganhar na vida. A Penny também poderia 
tê-lo feito, mas não fez. Ela tomou uma decisão decente. Por isso, pelo 
menos, sabe que ela não era uma caçadora de fortunas. 

Ocorreu-lhe então que esta justificação só fazia com que ele se 
sentisse pior. 
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— Eu já sabia que ela não era assim — respondeu Wyatt. — Foi  
por isso que quis casar-me com ela. — Atirou o lenço para o chão e pas- 
sou as mãos pelo cabelo, balançando-se para a frente e para trás,  
frustrado. — E sei que levei com os pés publicamente. Vou ser motivo 
de chacota por causa disso. Espere só até o pessoal do meu trabalho 
saber disto. 

— Mas ninguém precisa de saber! Basta pedir à sua família para 
não contar o que aconteceu. Eles estão do seu lado — recordou-lhe 
Lainey —, todos o adoram. Se ninguém disser uma palavra sobre 
isto, como é que as outras pessoas vão descobrir? Basta dizer aos seus 
colegas de trabalho que as coisas entre si e a Penny não resultaram e 
que decidiram separar-se. 

— Como é que as outras pessoas vão descobrir? — perguntou 
Wyatt, incrédulo. — Tenho três irmãos que estão mortinhos por con-
tar ao mundo que eu sou um fracasso completo. — Levantou-se com 
dificuldade. — E eles têm razão.

— Você não é um fracasso.
— Sou, sim, e também sou um palhaço. — Ele estava a abanar 

a cabeça e a fechar os olhos com força. — Nunca tive sorte com as 
raparigas. A única coisa que sempre quis foi conseguir enquadrar-me, 
arranjar alguém de quem a minha mãe também gostasse, e depois 
ficar noivo e assentar.

— Mas há tanta gente que também é assim. Eu nunca tive sorte 
com rapazes — disse Lainey. — Para ser franca, sou um desastre com 
pernas, sempre fui. De cada vez que me apaixono por alguém, acho 
que é uma pessoa fantástica, mas depois acaba sempre por se revelar 
um idiota como os outros. — Não lhe falou do deslumbrante Anton, 
que estava a caminho de contrariar este padrão e proporcionar-lhe 
finalmente um pouco da tão aguardada felicidade. Pobre Wyatt, não 
valia a pena esfregar-lhe isso na cara. 

— Você é boa pessoa. Está a tentar fazer com que me sinta melhor. 
— Olhou para ela com os olhos turvos. — Mas sabe o que mais? Não 
está a funcionar. De qualquer maneira, é muito simpático da sua parte 
tentar animar-me. 

— Devia ir para a cama — disse Lainey suavemente, e, para seu 
alívio, ele assentiu com a cabeça.
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— Acho que devia, sim. 
Ups! Ele não se aguentava muito bem em pé. Lainey agarrou no 

lenço amarrotado que ele deixara na relva, guardou-o no bolso do 
casaco e estendeu a mão para o agarrar e ajudar a manter o equilíbrio.

— Eu só queria casar-me. — Murmurou as palavras com a voz 
trémula. — É pedir muito?

Pobre Wyatt, que dia terrível tivera. Ainda a apoiar o corpo cam-
baleante dele, Lainey disse:

— Um dia vai acontecer. Vai conseguir ultrapassar tudo isto, 
prometo. 

* * *

A mil quilómetros de distância, em St. Carys, Majella pousou a caneta 
e acabou o copo de Rioja. Ali estava. Para o bem ou para o mal, já rees-
crevera o anúncio.

A primeira tentativa da noite, que redigira no portátil, tinha sido 
um desastre. Depois lembrou-se do conselho de Seth e foi buscar uma 
caneta de feltro e um bloco, antes de se aninhar no sofá violeta da sala 
de estar. Pôs de lado a linguagem rígida e oficial que a agência tinha 
usado e escreveu o anúncio como se estivesse a tagarelar para o tipo 
de pessoas que adoraria ter a trabalhar consigo.

O novo anúncio dizia:

Olá! Precisamos de um casal fantástico — poderão ser vocês?
Vivemos numa casa maravilhosa mesmo em frente à praia, 

no norte da Cornualha. Somos uma família feliz, mas caótica,  
e precisamos de ajuda. São organizados, enérgicos e boa com-
panhia? Gostariam de desenterrar a ordem que se encontra 
debaixo deste caos e de cuidar de nós?

Têm de gostar de gatos, de cães, de adolescentes e de um 
velhote ocasionalmente reguila. Terão o vosso próprio aparta-
mento, um carro bastante decente e um horário flexível. 

Então, o que acham? Poderão ser a nossa Mary Poppins e…  
o Bert? Vá lá, experimentem! O trabalho será árduo, mas haverá 
muita diversão, prometemos. 
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Depois de reler o que escreveu, Majella tirou uma fotografia  
e enviou-a por e-mail a Seth.

Ele respondeu um minuto depois: «Está muito melhor assim. 
Bom trabalho. Beijinho.»

Sucinto e direto, como sempre. 
Majella mandou-lhe uma segunda mensagem: «Achas que devo 

falar do Richard?»
A resposta foi quase instantânea: «Deus do céu, claro que não.» 

* * *

Na manhã seguinte, Wyatt, com uma ressaca terrível, partiu com o 
resto da sua família em direção ao aeroporto numa pequena frota de  
limusinas. 

— Tenho tanta pena dele — disse Lainey a Kit enquanto arruma-
vam tudo depois do pequeno-almoço. 

Sete horas depois, estava ainda com mais pena, mas desta feita 
de si mesma. 

Bill e Biddy reuniram o pessoal todo no escritório. Os únicos hós-
pedes do castelo, um casal de alemães robustos, tinham ido passar o 
dia a La Rochelle. 

Biddy fechou a porta atrás de si, e Lainey viu que os seus olhos esta-
vam vermelhos. Nesse instante, soube o que estava prestes a acontecer.

— O nosso dinheiro acabou. — Bill não esteve com rodeios. — 
Quero dizer, gastámos tudo o que tínhamos e ainda o que pedimos 
emprestado. Receio termos chegado ao fim da linha. Vamos ter de 
vos dispensar.

Continuou a explicar que as reservas tinham diminuído, embora 
os empregados já soubessem disto. Ao meio-dia, um grupo de 20 pes-
soas que vinha para uma despedida de solteira cancelou a estadia, e o 
extraordinariamente lucrativo casamento de verão de Wyatt e Penny 
também já não estava nos planos. A gota de água dera-se quando mais  
uma secção do chão colapsou na torre norte e uma visível brecha 
apareceu no teto da sala de estar. 

Não havia nada que pudessem fazer, continuou Bill, resignado.  
O sonho que acalentaram durante tanto tempo fracassara e iam pôr o 
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château à venda. Talvez alguém com mais dinheiro pegasse nele e os 
ajudasse a pagar a dívida considerável que tinham ao banco. 

— Podemos pagar-vos os vossos salários até ao dia de hoje, mas 
não mais do que isso. Lamento imenso. — Exausto, os ombros dele 
curvaram-se. Depois de meses a tentar desesperadamente equilibrar 
os pratos da balança, chegara a altura de desistir.

Mas nada disto era novidade para os empregados, todos sabiam 
que mais cedo ou mais tarde isto poderia acontecer. Lainey sentiu-se 
tristíssima pelo casal. Deu um passo em frente e abraçou primeiro 
Biddy, depois Bill. Afinal, eles não tinham culpa. Ambos haviam pas-
sado os últimos dois anos a trabalhar arduamente. 

— Obrigada, querida. — Biddy limpou os olhos. — Oh, céus! 
Sinto que vos desiludimos a todos. Só espero que consigam encontrar 
novos empregos. 

— Não se preocupe connosco. Vamos ficar bem.
Biddy olhou de relance para Anton, que estava do outro lado da sala. 
— Vocês os dois vão tentar encontrar algo juntos?
Lainey já se questionara sobre isso, e tinha decidido que sim. Fazia 

todo o sentido. Eles eram praticamente o casal perfeito e eram loucos 
um pelo outro. Por que motivo não continuariam aquilo que tinham 
começado dois meses antes de forma tão promissora?

Apertou o braço de Biddy para a reconfortar.
— Claro que sim.

Dez minutos depois, quando foi para o piso de cima, Lainey encontrou 
Anton a fazer as duas malas com que ali chegara. Enquanto ela entrava 
no quarto, ele estava a embrulhar as suas amadas facas de cozinha 
Victorinox, que tinham sido um presente dos pais quando fizera 21 anos 
e eram as meninas dos seus olhos. 

— Olá. — Lainey abraçou a cintura de Anton. — Estás bem?
— Não estou mal. — Ele deu-lhe um beijo breve.
— E agora, o que vai acontecer? Fazes ideia, ou ainda é cedo?
— Não tenho nenhum plano definido. — Ele encolheu os ombros 

e embrulhou cuidadosamente a última faca no suave tecido de algodão 
branco. — Vou para o sul. Para Cannes, Antibes, talvez Saint-Tropez. 
Ver o que há por lá. 
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— Parece-me bem. — Lainey assentiu com a cabeça e inalou o 
aroma do corpo dele. Percebeu então que o tecido de algodão branco 
era uma das fronhas das almofadas do château. 

— E tu? — perguntou Anton. Lainey sorriu.
— Bem, também pensei em ir para o sul. Já sei, que coincidência 

incrível! Podíamos ir juntos, o que te parece?
— Na verdade… — Anton hesitou. — Eu ia ligar a uma amiga, para  

ver se ela me dá abrigo durante uns tempos. 
— Oh! — Uma amiga?
— Ela está em Saint-Tropez e conhece praticamente toda a gente, 

por isso pode espalhar a palavra e arranjar-me trabalho num dos iates, 
ou algo do género. 

— Oh! — Lainey sentiu a sensação familiar de ver as suas espe-
ranças num final feliz a desvanecerem-se, como uma cobra a rastejar 
para baixo da vegetação. — Certo, claro. Parece-me um plano… ótimo. 

— Ei, nós os dois divertimo-nos bastante. — Anton olhou para 
ela com um sorriso de esguelha. — Não foi? Mas nunca iria tornar-se 
uma coisa séria, ambos sabemos disso. Foi bom, mas agora está na 
hora de avançarmos para a próxima aventura.

E no caso dele, para a próxima namorada. Enfim, este era exata-
mente o tipo de coisas a que uma pessoa se habitua quando tem uma 
atração fatal por rapazes bonitos e é crédula a ponto de ter esperanças. 
Mais uma vez. 

Os olhos dele passaram demoradamente pelo rosto e pelo corpo 
de Lainey, provavelmente para se recordar dela caso os seus caminhos 
se voltassem a cruzar no futuro. No instante seguinte, ele prendeu os 
polegares do cinto dela e puxou-a para a cama, sorrindo com aquela 
expressão malandra que a deixara em apuros da primeira vez. 

— Eu só parto daqui a um par de horas. Não há motivo nenhum 
para não nos despedirmos convenientemente. 
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Capítulo 3

—E fizeste-o? — Kit ergueu uma sobrancelha curiosa. — Despediste-te 
convenientemente?

— Não, não despedi. Recusei a sua generosíssima oferta. — Era 
verdade, embora Lainey começasse agora a arrepender-se da sua  
decisão. 

— Deixa-me adivinhar. Disseste que não para poderes sentir-te 
bem contigo mesma, mas agora estás a desejar não ter recusado.

Ela inclinou a cabeça para trás até a apoiar na parede atrás de si.
— Detesto que saibas sempre tudo.
Ele deu-lhe um encontrão na brincadeira. 
— Se fosse comigo, seria exatamente igual. Na verdade, talvez não. 

Porque eu também iria querer dizer que não, mas não seria capaz de 
lhe virar as costas. Por isso, iria ceder e mergulhar de cabeça, só para 
depois ficar a sentir-me ainda mais rejeitado e miserável. 

— Também já me aconteceu. 
— Então, mesmo que agora estejas a sentir-te um caco, fizeste 

bem em recusá-lo. 
— Obrigada — disse Lainey. 
— E mais cedo ou mais tarde vais encontrar alguém. Sabes bem 

que sim — disse Kit com bondade. 
Estas palavras pareciam-lhe familiares. Ah, sim, eram basicamente 

as mesmas que dissera ao pobre e rejeitado Wyatt na noite anterior. 
O lado bom da questão era que pelo menos não se sentia tão mise-

rável como Wyatt se sentira.
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— Não vai acontecer. — A decisão surgiu do nada, como um cometa, 
mas assim que a sentiu a entrar no pensamento, Lainey soube que  
era exatamente isto que precisava de fazer. — Pelo menos não durante 
o resto do ano. Não vou deixar que aconteça.

Kit franziu o sobrolho.
— Isso quer dizer o quê?
— Homens, namorados… — Agitou a mão num gesto de desvalo-

rização. — Todas estas cenas… de sexo e sei lá mais o quê, nada disso 
vale o trabalho que dá. Encontras alguém, gostas do rapaz, começas 
a gostar realmente dele e a pensar nele o tempo todo, e depois, mais 
cedo ou mais tarde, vai tudo pelo ar e acabas a sentir-te uma bosta até  
aparecer o próximo e o círculo recomeçar, mais uma vez. E se não 
ficares perturbado, então isso quer dizer que foi mesmo uma perda de 
tempo; se ficares perturbado, sentes-te inundado do sentimento mais 
horrível e vazio do mundo. Por isso, está decidido. — Levantou-se do 
banco e reuniu as suas malas espalhadas, porque o comboio estava 
a aproximar-se da estação. — Vou tirar o resto do ano. A partir deste 
instante e, pelo menos, até ao Natal, serei uma zona isenta de homens. 
Eu e o sexo oposto vamos fazer uma pausa.

Oh, isto faz-me sentir verdadeiramente poderosa. Força, eu!
— Alguns de nós estão a fazer uma pausa desde o início do ano, 

apesar de ser a contragosto — comentou Kit com pesar. 
— Bem, amanhã por esta hora já estaremos novamente em Londres. 

— Lainey apertou-lhe o braço para o reconfortar. — Lá há tantos rapa-
zes bonitos, que vais ter de os enxotar com um pau.

— Na verdade, não estava exatamente a pensar em enxotá-los —  
disse Kit. 

Biddy levara-os naquela manhã até à Gare d’Orléans. Entregou- 
-lhes comida para o almoço, para não terem de fazer a longa e ente-
diante viagem até casa de estômago vazio. Meia hora depois de entrar 
no comboio com destino a Paris, Lainey já devorara tudo. 

— Tu és um animal voraz — disse Kit, abanado a cabeça, incrédulo.
— Não consigo evitar. Viajar dá-me fome. — Lambeu os dedos, 

sacudiu as migalhas da baguete do top preto sem mangas e dobrou 
primorosamente o saco de papel que contivera a comida. — Não en- 
tendo como és capaz de não comer.
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— É fácil. Daqui a seis horas eu ainda vou poder ansiar pela minha 
comida, enquanto tu já estarás novamente com fome. 

— Tenho quase a certeza de que daqui a seis horas já terei comprado 
mais qualquer coisa para comer. — O telemóvel de Lainey apitou com 
o sinal de mensagem. Leu-a e soltou um gemido. 

— Algum problema?
— É o meu pai. Ele não me quis dizer nada ontem, mas parece 

que os filhos da namorada estão a ocupar os quartos, por isso tenho 
de dormir no sofá. O problema é que os miúdos descem às seis da 
manhã para jogarem Xbox antes de irem para a escola. Por isso, e ape- 
sar de bem-vinda na mesma, eles compreendem perfeitamente se  
eu quiser ficar noutro sítio. 

Kit fez uma careta.
— Que seca.
— Podes crer. — Ela só esteve com os dois rapazes uma vez, no 

último Natal. Eram suficientemente amistosos, mas incrivelmente 
barulhentos. 

— A minha mãe não se ia importar que ficasses connosco durante 
um tempo, se estiveres mesmo desesperada.

Lainey sorriu-lhe. 
— Aposto que a tua mãe é tão querida como tu.
— Bem, é quase tão querida como eu. Mas estou a falar a sério. 

És bem-vinda lá em casa. Aviso-te só que ela vai tentar engordar-te.
— Parece-me maravilhoso.
— Nem por isso — disse Kit. — Ela é uma cozinheira terrível. 
Durante algum tempo, Lainey dormitou e sonhou acordada de 

forma intermitente, com a cabeça encostada ao vidro fresco da janela. 
Adorava o pai e sabia que ele também a adorava, mas as suas vidas 
tinham seguido rumos diferentes depois da morte da mãe de Lainey, 
vítima de cancro gástrico, oito anos antes. «Não quero que desperdi-
ces a tua vida aqui ou que penses que tens de ficar a cuidar de mim», 
dissera o pai, sabendo que ela queria viajar e trabalhar fora do país. 
«Faz-te à vida e vai conhecer um pouco do mundo, querida». Por 
isso, ela seguira os conselhos do pai. Tinha sido um pouco estranho 
ver o pai avançar com a sua vida, reconstruindo-a com uma série de 
namoradas que eram o oposto da sua mãe. Ele parecia feliz, e claro 
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que Lainey estava satisfeita com isso, mas o seu quarto já desaparecera 
há muito, e, com trabalhos que ofereciam alojamento, a verdade é que 
tinha menos oportunidades para visitar o pai e já não tinha um lugar 
a que pudesse chamar de lar. 

Enfim, não fazia mal, algum dia teria de acontecer. O sonho que 
albergara durante anos consistia em poupar todo o dinheiro que con-
seguisse, encontrar uma propriedade em ruínas — talvez perto do 
mar — e arranjá-la ela mesma, para depois abrir um bed and breakfast 
pequenino, mas perfeito. 

Este sonho podia ser pouco realista, mas toda a gente tinha o 
direito de sonhar, não era? Ela queria ter o seu próprio negócio, algo 
que pudesse ir construindo e ampliando gradualmente, recorrendo ao 
conhecimento que reunira enquanto trabalhara para outras pessoas 
na indústria hoteleira e de lazer. Ter ficado a cuidar da mãe durante a 
adolescência podia ter arruinado os resultados na escola e os planos 
de ir para a universidade, mas Lainey sabia que tinha uma boa cabeça, 
as suas capacidades culinárias eram excelentes e não tinha medo 
nenhum de trabalhar arduamente. Só precisava de juntar dinheiro 
suficiente. Quem sabe se daqui a 20 anos não estaria a gerir o seu 
próprio boutique hotel?

De qualquer maneira, era muito reconfortante poder ficar com a 
mãe de Kit durante algum tempo, e também sempre tinha a avó Ivy, 
que a acolheria de bom grado caso ela não tivesse mesmo para onde 
ir. Só que a avó iria receber convidados vindos do Canadá durante 
o próximo mês, o que queria dizer que a sua casa de campo estaria 
lotada. Lainey sabia que o que precisava de fazer era encontrar algo 
mais permanente, de preferência juntamente com um trabalho. 

Chegados a Paris, levaram as suas malas para o metro em Bercy, 
no 12.o Bairro, depois entraram no autocarro que dali a nove  
horas os deixaria na estação de autocarros de Victoria, no centro de 
Londres. 

Muito bem, estava na hora de dar uma vista de olhos aos sites de 
emprego que assinalara antes. Três vivas para a magia do wi-fi.

Durante a hora seguinte, Lainey examinou as muitas e variadas 
vagas anunciadas online. Ao seu lado, Kit desembrulhou finalmente 
o almoço e começou a comer. 
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— Olha, está um papagaio ali em cima daquela árvore! — exclamou 
Lainey, apontando pela janela. 

— Podia estar ali um pterodáctilo, que eu continuaria a não desviar 
os olhos da minha comida. Não contigo sentada ao meu lado — disse 
Kit, justificadamente. 

Lainey soprou-lhe um beijo — ele conhecia-a tão bem — e voltou 
a concentrar a sua atenção nos anúncios, principalmente naqueles 
que incluíam alojamento. Um deles estava primorosamente escrito e 
pedia uma assistente para tratar da casa que se juntasse à equipa de 
uma propriedade privada em Highland, Sutherland. Uma grande casa 
de campo em North Wales precisava de um jardineiro trabalhador… 
hum, a jardinagem não era definitivamente o seu forte. Uma senhora 
idosa em Kensington precisava de alguém que lhe fizesse companhia. 
Talvez fosse um emprego promissor… Oh, era essencial ser fluente 
em alemão. As únicas palavras em alemão que ela conhecia eram 
Sprechen sie Englisch? O que provavelmente não chegava para ficar 
com o emprego. 

— Estás a suspirar — disse Kit, dez minutos depois. — Pareces 
uma morsa. 

Bem, obrigadinha!
— Eles deviam anexar vídeos a estes anúncios, para saberes no 

que te estás a meter. Há aqui um de uma mãe a pedir ajuda. Diz que 
temos de ser calmos e eficientes e de cuidar de quatro rapazes peque-
nos que são agitados, mas adoráveis. — Lainey fez uma careta. — Será 
que isto quer dizer que são na verdade monstrinhos completamente 
descontrolados? Algumas filmagens secretas davam um jeitão. 

Mas quando enviou um e-mail à agência, responderam-lhe poucos 
minutos depois a dizer que a posição já não estava disponível. 

O anúncio seguinte pedia alguém para fazer as limpezas e com-
panhia a um cavalheiro ex-académico idoso que vivia em Durham.  
O candidato a ser escolhido, dizia, devia ter bastante paciência e não 
se irritar facilmente. Além disso, devia ter capacidade para participar 
em longos períodos de vigoroso debate político. 

Talvez não. 
Mas também, quem sabe se alguma destas pessoas a queria con-

tratar? Para jogar pelo seguro, o melhor seria candidatar-se a todos  
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os empregos da lista, para ver se alguém estava remotamente inte-
ressado nela. 

Porém, assim que começou a ler o anúncio seguinte, percebeu 
que era exatamente aquele trabalho que queria.

Estava-se mesmo a ver. 
— Oh, Deus, por que motivo fui ler logo este anúncio? — Expeliu 

o ar das bochechas em sinal de exasperação e entregou o telemóvel  
a Kit. — É perfeito. 

Quando acabou de ler, Kit disse:
— Parece-me muito bom. Força nisso. 
Lainey sabia que não passava de uma fantasia, mas conseguia 

mesmo imaginar a casa à beira-mar e a mulher que publicara o anún-
cio. Voltou a pegar no telemóvel e disse:

— Não posso. Estão a pedir um casal. 
Ele sorriu amplamente. 
— Se pousares um joelho no chão e pedires com muito jeitinho, 

sou capaz de casar contigo. 

Dois dias depois, saíram do apartamento da mãe de Kit, em Wimbledon, 
e foram de comboio até à Cornualha. A tarde já ia a meio quando se 
aproximaram de St. Carys.

— Guarda isso! — ordenou Kit.
Ela não conseguia conter-se. Havia alturas em que era capaz de 

abandonar completamente o Facebook, mas esta não era uma dessas 
ocasiões. Anton tinha chegado a Saint-Tropez e era evidente que não 
perdera tempo em avançar com a sua vida. Acabara de publicar uma 
série de fotografias suas a instalar-se maravilhosamente na nova vida 
na Côte d’Azur. Na verdade, publicou 57 fotografias, e Lainey sentiu-se 
impelida a passar por todas elas. Lá estava Anton no convés de um 
imenso iate, sentado na esplanada de um bar à beira-mar, a tirar selfies 
na praia com um ar muito feliz e bonito, para o mundo inteiro ver, 
como se não sentisse minimamente a falta dela. Mas isso era porque 
ele não estava a sentir a falta dela, não era? E a avaliar pela quantidade 
de raparigas de biquíni que havia naquelas praias que não se importa-
riam nem um pouco de espalhar protetor solar naqueles maravilhosos 
ombros bronzeados…
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— Para com isso! — Desta vez, Kit tirou-lhe o telemóvel das mãos, 
desligou-o e guardou-o no bolso da sua camisa. 

— Adoro quando és assim mandão.
Ele observou o rosto dela.
— Estás mesmo a sentir a falta dele?
Estaria? Lainey ponderou esta pergunta e expirou. 
— Só gostava que ele não estivesse a divertir-se tanto, mais nada. 
Basicamente, o que se passava era que o seu orgulho estava ferido. 

Mas, por outro lado, ela também já estava habituada a isto. 
— Ouve, sei que já te disse isto antes, mas todos nós achávamos 

que o Anton era um pouco convencido. 
No fundo, Lainey sabia que ele tinha razão. Mas era sempre dolo-

roso ouvir alguém dizer este tipo de coisas, era como se estivessem a 
criticá-la por ser suficientemente estúpida para se ter envolvido com 
uma pessoa como Anton. 

— Quero dizer, ele tinha-se em elevada estima — continuou Kit. 
— Pensava que era uma dádiva de Deus à humanidade. 

— Pronto, pronto, está bem. 
— Só estou a tentar dizer-te que ele não vale a tua melancolia. Conse- 

gues arranjar muito melhor. 
— Só que não vou arranjar muito melhor, porque não planeio 

arranjar ninguém de todo. Estou em pausa no que diz respeito a 
homens, lembras-te? — Com os braços e os indicadores levantados, 
Lainey desenhou um círculo à sua volta. — E não estou melancólica. 
Lá porque estive a ver as fotografias, não quer dizer que…

— Porque não paras de discutir — interrompeu Kit —, e em vez 
disso começas a prestar atenção? Ainda nem olhaste para fora da janela. 

Ela seguiu a direção do aceno de cabeça de Kit e teve de olhar duas 
vezes. Parecia que ainda há poucos minutos o comboio ia avançando 
ruidosamente pelo campo, rodeado por colinas ondulantes e verde-
jantes. Mas, enquanto estivera debruçada sobre o telemóvel, ocupada 
a escrutinar todos os detalhes das fotografias de Anton, tinham che-
gado à costa. À sua frente tinham agora o mar, que brilhava com a 
luz do sol, ladeado por uma meia-lua de areia amarela. À medida  
que o pequeno comboio avançava pela linha, desenhando uma curva, 
a cidade costeira de St. Carys apareceu no horizonte. 
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— Uau! — exclamou Lainey. Claro que tinham ido ver a cidade 
online, mas vê-la ao vivo era muito melhor. — Eu quero viver aqui. 
Não tens um bom pressentimento em relação a esta cidade? Porque 
eu tenho, tenho mesmo. 

— Não estejas já a entusiasmar-te. — Kit era o mais prático dos 
dois. — Ainda não passámos na entrevista. 

Chegaram antes do tempo. A entrevista em Menhenick House era só 
às quatro, o que lhes deixava meia hora livre. Uma vez que não era  
muito boa ideia arrastar a mala pequena pela areia, pararam na extre-
midade da esplanada e admiraram o porto, enquanto se sentavam num 
café com um toldo às riscas azuis e brancas. 

— Muito bem, estamos a dez minutos a pé da casa. — Verificando 
novamente o mapa no telemóvel, Kit apontou para a esquerda. — Temos 
de subir a colina e ir até ao outro lado da cidade. É bastante simples. 

— Achas que vão gostar de nós?
— Não vejo porque não. Eu sou adorável e tu és mais ou menos 

suportável, quando fazes por isso. 
— Mas achas que parecemos um casal? Que nos comportamos 

como um casal?
— Se achas que vai ajudar, podemos ir comprar uns chapéus a con- 

dizer a dizer «Beija-me Já», ou algo do género. 
— Talvez devêssemos praticar andar de mãos dadas. — Lainey 

não se considerava uma pessoa desonesta nem falsa, mas neste caso 
específico a mentira era necessária. A família publicara um anúncio a 
pedir um casal para trabalhar com eles, e o alojamento que ofereciam 
era um pequeno apartamento com um quarto. Se existissem mais 
casais candidatos, o facto de serem duas pessoas sem relação entre si 
podia ser um facto contra eles e fazê-los perder o trabalho. 

— Se fôssemos um casal, não estaríamos de mãos dadas durante 
uma entrevista de emprego — salientou Kit. 

Ela afastou o café e estendeu os braços por cima da mesa. 
— Vá lá, faz-me a vontade. Vamos experimentar.
Kit fez o que ela pedira e entrelaçou os seus dedos nos de Lainey. 
— Assim?
— Qual é a sensação?
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— É estranha. A última vez que dei a mão a uma mulher foi  
à minha mãe, e eu tinha 6 anos. 

— Dá-me um beijinho. — Lainey inclinou-se por cima da mesa  
e fez um biquinho com os lábios. 

Kit fez o mesmo e soprou-lhe um beijo.
A empregada do café aproximou-se para limpar a mesa do lado  

e disse alegremente:
— Oh, isso é que nós gostamos de ver, um pouco de romance para 

nos animar! Estão aqui em lua de mel, é? — Inclinou a cabeça, olhando 
para as mãos à procura de alianças de casamento novinhas em folha. 

— Talvez um dia — disse Kit, mostrando o dedo sem anel. — Ela 
ainda não me pediu. 

Alguns minutos depois, Kit desapareceu para a casa de banho. 
Como o seu telemóvel continuava confiscado, Lainey bebeu o café e 
ficou a observar o vaivém das pessoas que entravam e saíam das lojas 
ao longo da marginal. O seu olhar pousou num homem jovem que 
tentava consolar uma criança pequena aos gritos, mas pouco depois 
distraiu-se com a visão de um homem alto de cerca de 30 anos que ia 
a passar à sua frente. Usava calças de ganga e um polo preto, com os 
óculos de sol pendurados na camisola, mas foi a forma como ele andava 
que captou a atenção de Lainey, porque ele tinha um caminhar lindo e 
descontraído. As ancas eram estreitas, as pernas compridas e o estômago 
liso. Se ela tivesse uma lista, até agora todos os itens estariam riscados. 
E ainda por cima era bonito. Mesmo à distância, conseguia ver que ele 
tinha um porte fantástico, olhos escuros e sobrancelhas bem definidas. 

Está bem, os homens podiam estar afastados dos seus planos num 
futuro imediato, mas continuava a ser possível admirar um exemplar 
fisicamente atraente. 

No instante seguinte, uma mulher mais velha parou mesmo à 
frente dele com os braços abertos, como se quisesse preparar-lhe uma 
emboscada. Sem abrandar ou perturbar o passo, o homem desviou-se 
da mulher enquanto a ignorava por completo. Intrigada, Lainey obser-
vou enquanto ela lhe gritava «Oh, vá lá!», mas o homem continuou a  
andar como se ela nem existisse, encaminhando-se para o café e depois 
virando-se abruptamente para a esquerda e desaparecendo por uma 
das estreitas ruas laterais.
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A mulher, visivelmente abatida, afastou-se na direção oposta. E Lainey 
percebeu que não importava quão fisicamente atraente uma pessoa 
podia ser, nada podia compensar uma atitude cruel. Como é que ele 
era capaz de ignorar alguém daquela forma? Aquela mulher seria a 
sua mãe ou alguém da família? Seria uma antiga empregada, suma-
riamente demitida? Porque ela não parecia estar a pedir-lhe dinheiro, 
nem abordara nenhum dos outros transeuntes. 

Agora que ambos tinham desaparecido da sua vista, era pouco prová- 
vel que alguma vez viesse a descobrir o que se passara. Olhou para 
as horas, viu a tosta de queijo e bacon que estava a ser entregue a um 
dos outros clientes e que cheirava maravilhosamente e questionou-se 
se ainda teria tempo para pedir uma antes de se irem embora para  
a entrevista.
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Capítulo 4

Menhenick House podia não ser uma casa espetacular como o 
château, mas continuava a ser bastante impressionante. As suas 

paredes eram brancas e brilhavam sob a luz do sol. Era uma grande 
propriedade rural rodeada por relvados e jardins que seriam deslum-
brantes se não estivessem tão cobertos por vegetação demasiado alta. 

Os portões estavam abertos e um Audi vermelho empoeirado 
encontrava-se estacionado no caminho de acesso à casa cheio de ervas 
daninhas. A casa parecia ser composta por uma amálgama de estilos, 
provavelmente vitoriana, mas com acrescentos eduardianos. As janelas 
de guilhotina tinham portadas de madeira azul-cobalto e a porta da 
frente estava pintada de azul a condizer. Agora que já tinham per-
corrido o caminho em curva, podiam apreciar a maravilhosa vista do  
mar e ouvir as ondas a bater na praia mais abaixo. O relvado que descia a  
partir do terraço estava a precisar de ser regado. Um retângulo de relva 
tinha sido bem cortado, mas o resto da relva tinha quase 30 centímetros 
de altura. 

— Oh, meu Deus, espero que gostem de nós — murmurou Lainey, 
pensando como seria maravilhoso viver num lugar daqueles. 

Kit bateu à porta usando a aldraba em forma de cabeça de leão. 
Depois bateu uma segunda vez. E Lainey bateu a terceira vez.

— Está alguém lá dentro, tenho a certeza. 
No instante seguinte, ouviram uma voz estridente a chamar.
— Vou já, vou já! — Seguiu-se o som rápido de pés a galoparem 

escadas abaixo. A porta abriu-se para revelar uma rapariga adolescente 
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com uma t-shirt demasiado grande e uma toalha enrolada à cabeça, 
como um turbante. — Desculpem lá, estava na casa de banho. Estão 
aqui para a entrevista?

— Sim — respondeu Kit, com um assentir de cabeça amistoso. 
— Oh, mas chegaram muito cedo! Ainda só são quatro da tarde.
— Disseram-nos que a entrevista era às quatro — disse Lainey.
— Bem, a minha mãe disse-me que era às cinco, e ela não está. Foi 

passear os cães. Bem, o melhor é entrarem. Desculpem a confusão… 
Honestamente, é exatamente por isso que precisamos de alguém que 
nos ajude! E desculpem a desarrumação. — A rapariga conduziu-os 
através do hall de entrada, por um corredor largo até à enorme cozi-
nha. — Agora já podem ver o que têm pela frente! Sentem-se! Não se  
importam que vos deixe aqui? É que o meu cabelo está numa fase 
crucial e se me cair a culpa é toda vossa, por isso preciso mesmo de 
voltar lá para cima. Sirvam-se de chá, café ou qualquer outra coisa 
que vos apeteça. Vou mandar uma mensagem à minha mãe para lhe 
dizer que já cá estão, mas não há garantias de que a veja, ela é com-
pletamente inapta em relação a mensagens. 

E desapareceu pela porta da cozinha. Kit e Lainey olharam um 
para o outro.

— Que rapariga bonita — disse Lainey. 
— Que cozinha desarrumada — disse Kit. 
Ele não estava a brincar, dizer que estava cheia de coisas era pouco. 

Todas as superfícies estavam cobertas de pacotes de comida, canecas e 
copos espalhados, artigos de maquilhagem, livros, DVD, óculos de sol, 
pratos e revistas. O lava-loiça estava a transbordar de loiça por lavar e 
havia camas de cães alinhadas contra a parede do fundo, vários brin-
quedos espalhados entre elas e uma prancha de surf verde-esmeralda 
encostada a outra parede. 

— Então, acho que esperamos — disse Kit.
— Onde será a casa de banho? — perguntou Lainey. — Estou com 

vontade de fazer chichi.
— Devias ter feito antes de virmos para cá, como eu fiz. 
— Bem, acho que não posso andar por aí a bisbilhotar à procura 

da casa de banho. — Puxou uma cadeira, tirou um pacote de batatas 
fritas vazio e um boné de basebol do assento e sentou-se. 
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— Nem sequer sabemos quantas pessoas aqui vivem. Podem ser 
quatro, ou podem ser duas dúzias. — Kit fez uma pausa. — A única 
coisa que sabemos é que não se dão ao trabalho de limpar a sujidade 
que fazem. Olha para isto! — Apontou para metade de uma torrada 
deixada em cima da mesa. 

— Oh, talvez seja um teste! Talvez devêssemos arrumar a cozinha 
e assim quando a mãe regressar ficará extremamente impressionada 
connosco. 

Ele abanou a cabeça. 
— Mas e se fizermos isso e um de nós partir um copo de cristal 

de valor incalculável? Que fazemos então?
— Embrulhamo-lo em papel de jornal e enterramo-lo no balde do 

lixo. Não imagino que fossem dar pela sua falta. 
— Bem, de qualquer maneira, não podemos fazer isso. — Kit apontou 

para o frasco de plástico vazio ao lado das torneiras. — O detergente 
para a loiça acabou. — Abriu a porta da direita do enorme frigorífico e 
congelador de estilo americano e abanou a cabeça enquanto observava 
o conteúdo. — Hum.

— O que foi?
— Têm um saco de espinafres que já passou de validade há seis 

semanas. 
Lainey encolheu os ombros. Quem os podia culpar por não come-

rem os espinafres? Eram asquerosos. 
— Nunca se deve guardar os ovos no frigorífico. — Kit pegou na 

caixa de plástico e acenou-a com ar ameaçador na direção de Lainey. 
— E olha para isto! Quem é que vive numa casa que vale milhões e 
compra fiambre do mais barato?

Vinte minutos depois, ouviram a porta da frente a abrir-se. No ins- 
tante seguinte, ouviu-se o arrastar ruidoso de patas no chão de madeira 
do hall e dois cães entraram de rompante na cozinha.

— Ernie, Glenda, sejam meiguinhos! Olá! — Uma mulher apressou-
-se atrás dos cães, um labrador amarelo enorme e um terrier pequeno 
e saltitante, e cumprimentou-os com um aperto de mão. — O meu 
nome é Majella, prazer em conhecer-vos. Desculpem a confusão com 
as horas. A India disse-me que já cá estavam e vim o mais depressa 
que pude, mas estávamos na outra ponta de St. Carys. Era capaz de  
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jurar que o Seth me disse que chegavam às cinco, mas a minha cabeça 
parece uma peneira. 

Majella devia ter 40 e poucos anos, os seus olhos eram verdes e o 
sorriso cativante. O cabelo louro fora despenteado pela brisa do mar 
e usava um batom rosa-fúcsia. A camisa branca larga soltara-se das 
calças às riscas brancas e cor-de-rosa, possivelmente porque o botão 
das calças tinha caído. Sentaram-se à sua frente na mesa de carvalho 
cheia de tralha, com chávenas de chá, e responderam às suas per-
guntas sobre as referências que tinham e os trabalhos anteriores que 
mantiveram. À exceção da pequena mentira sobre serem um casal, 
tudo o resto era verdadeiro. 

No fim da entrevista, Majella conduziu-os através do caminho de 
acesso de gravilha até ao pequeno apartamento por cima da garagem. 

— O quarto não é enorme, mas a cama é boa e confortável — asse-
gurou. — E, vejam, da vossa janela consegue ver-se o mar!

— É perfeito — disse Lainey, assentindo com a cabeça. O sofá cin-
zento não era muito grande, mas podiam dormir nele à vez. 

Majella sorriu amplamente. 
— Há quanto tempo estão juntos?
— Há um ano. Mas não somos casados — explicou Kit. — Espero 

que não se importe com isso. Quero dizer, se fizer questão, também 
podemos casar. 

Lainey assumiu uma expressão adequadamente entusiasmada; 
que querido da parte de Kit oferecer-se para casar.

— Claro que não me importo — assegurou Majella. — Não tenho 
problemas nenhuns com isso! Agora, vamos voltar para casa para 
conhecerem toda a gente. A Violet e o Harry devem estar quase a 
regressar da escola e o Seth deve andar algures por aí…

De regresso à cozinha, explicou-lhes como era o resto da família. 
— Como disse no anúncio, receio que não sejamos as pessoas 

mais organizadas. Bem, tenho a certeza de que já repararam. Até há  
um mês, tínhamos a Maisie a viver connosco, mas ela mudou-se para 
Coventry para cuidar do neto. E, para ser sincera, era demasiado 
trabalho para uma pessoa só, por isso é que decidimos contratar um  
casal. — Com os cotovelos pousados em cima da mesa, começou a con-
tar pelos dedos das mãos. — Então, vejamos quem temos cá em casa.  
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Eu, para começar. O meu marido, Tony, morreu há cinco anos, por isso 
estou a batalhar sem ele, mas é evidente que preciso de ajuda. Depois 
temos as meninas, a Violet e a India, que têm 17 anos…

— São gémeas? — perguntou Lainey.
— Sim, mas não são idênticas. Na verdade, não podiam ser mais 

diferentes uma da outra. A seguir temos o Harry, que tem 11 anos e é um 
rapaz típico, louco por desporto e que todos os dias come mais do que 
o seu próprio peso. Temos o meu sogro… bem, a casa é de facto dele…  
e quando anda a viajar pelo país precisa de alguém que o conduza e que, 
no geral, o mantenha na linha. — Fez uma pausa e olhou para os dois. 
— Ele é uma personagem e tanto, só para que saibam. Temos o Ernie  
e a Glenda, obviamente, e também temos dois gatos, o Radley e o Peanut, 
que são o tipo de nomes com que acabamos se formos tontos o sufi- 
ciente para deixar que um par de crianças de 7 anos deem nome aos 
gatinhos novos. E, finalmente, temos o Seth, que é filho do meu marido, 
de uma relação anterior. Ele divide o seu tempo entre Bristol e St. Carys. 
Mas está por aqui frequentemente e eu também trabalho para ele, na sua 
agência de viagens. E pronto, não há mais ninguém! — Recostou-se na 
cadeira e gesticulou em redor da cozinha. — A nossa casa é uma casa 
feliz… bem, pelo menos na maior parte do tempo, quando as miúdas 
não estão a passar por uma das suas épicas brigas! Mas nunca duram 
muito tempo… Ah, aqui estão a Violet e o Harry. 

Os miúdos estavam a chegar da escola. O saco do desporto foi 
atirado para um canto da cozinha e Harry dedicou-se a arranjar uma 
montanha de sandes de queijo, batatas fritas e ketchup. Quando a mãe 
o apresentou a Lainey e a Kit, Harry cumprimentou-os alegremente 
e perguntou se jogavam futebol, depois bebeu meio litro de leite com 
chocolate. Era um miúdo magro e louro, com um sorriso travesso e 
tantas sardas na cara que pareciam ter sido pintadas. 

Violet largou a mochila numa ponta da mesa e tirou lá de dentro 
uma série de livros escolares e o almoço completamente esborrachado. 

— Não vais comer isso? — perguntou Harry, com a boca cheia. 
— Eu como. 

— Estava demasiado ocupada ao almoço a escrever um ensaio. — 
Violet afastou a comida espalmada das mãos do irmão. — Vou comer 
agora, glutão.
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— Se vais comer agora, a glutona és tu. — A brincar, pegou numa 
fita do cabelo que caíra da mochila da irmã e atirou-a à sua cabeça. 

— Se continuares a ser assim tão chato — respondeu Violet —, 
ninguém vai querer vir trabalhar cá para casa. — Abanou a cabeça 
para Lainey e para Kit. — Rapazes, são um pesadelo absoluto. 

— Isso sem contar comigo — disse Kit. — Eu não sou um pesadelo.
— Eu gosto de rapazes. — India chegou ao piso de baixo, já sem 

a toalha enrolada no cabelo. — Com a exceção do meu irmão mais 
novo. — Fez uma pose e esperou que toda a gente admirasse a trans-
formação. — Então, o que acham? Estou fabulosa ou quê?

Lainey sorriu.
— Realmente a tua mãe disse que vocês eram o oposto de idênticas. 
— Acredita em mim, se eu fosse idêntica à Violet, já me teria 

atirado do penhasco mais próximo. O que é que achas, mãe, gostas?  
— India abanou o cabelo de um lado para o outro, como se estivesse 
num anúncio de champô.

— Se eu fosse idêntica à India, mudava-me para a Austrália — 
disse Violet — e fazia um transplante facial. 

Harry engoliu as batatas fritas que lhe enchiam a boca.
— Pareces um papagaio — disse India.
— Honestamente, eu acho que está fantástico — disse Lainey.
Quase entre dentes, Violet murmurou:
— Quem é que tem o cabelo lilás? A India tem o cabelo lilás.  

Ah! Ah! Ah!
— Pelo menos não sou tão tristonha que nunca sequer pintei o 

cabelo. Ela é a magra e monótona — explicou India a Lainey e Kit.  
— Eu sou a curvilínea e espetacular.

Lainey observou as duas. O cabelo de Violet era liso, pelo pescoço, 
e louro natural. Usava o uniforme da escola e não tinha maquilhagem. 
A única joia que tinha consigo era uma pulseira da amizade já gasta 
no pulso esquerdo. Era pequena e tinha um ar sério, as sobrancelhas 
eram claras e naturais e também não tinha verniz nas unhas. 

E depois havia India, cujas curvas generosas estavam contidas 
num vestido de licra verde-esmeralda que abraçava cada centímetro 
do seu corpo e contrastava com o espetacular cabelo lilás Cadbury’s. 
As sobrancelhas escurecidas estavam imaculadamente esculpidas,  
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a maquilhagem era uma profusão de azuis digna de um pavão, ilumi-
nador iridescente e batom vermelho. 

— Para o ano eu vou passar nos exames finais — disse Violet.  
— E tu, não. 

— Isso é porque não preciso de passar em exames nenhuns. Há quem 
tenha uma personalidade deslumbrante, que nos dá impulso na vida.

— Tu lá sabes, mas não venhas chorar para junto de mim daqui a 
dez anos, quando não tiveres dinheiro para comprar nem um frasco 
de rímel. 

Com uma gargalhada, India abraçou efusivamente a irmã.
— E é exatamente por isso que te amo tanto. Quem mais poderia 

dizer que o rímel vem num frasco e não num tubo?
— Ai, larga-me! — resmungou Violet, mas também estava a sorrir. 

— És cá uma esquisitoide. 
— A verdade é que elas gostam muito uma da outra — assegu-

rou Majella a Lainey e a Kit. — Se mais alguém se atrever a criticar 
alguma das duas, a outra passa por cima do agressor como se fosse 
um tanque de guerra. 

— Já tiveram muitos candidatos ao trabalho? — perguntou Kit.
— Até agora, quatro casais. Bem, três — corrigiu Majella. 
— O primeiro casal era tão aborrecido… — India fez de conta 

que bocejava. — O segundo era simplesmente estranho. O terceiro 
casal ficou a pensar que nós éramos estranhos. E o Seth mandou uma 
mensagem ao quarto e disse para não vir. — Sorriu amplamente e 
encolheu os ombros. — E até agora é tudo.

— Boa ideia, mana. — Violet revirou os olhos. — Agora estes dois 
vão ficar a pensar como os vamos descrever assim que virarem costas. 

— Bem, eu sei fazer malabarismos — disse Kit. — E andar de 
monociclo, se é que ajuda. — Fez uma pausa para pensar. — Isso faz 
de mim aborrecido ou estranho?

— Eu sei que não devia perguntar — disse Lainey —, mas estou 
desejosa de saber porque é que cancelaram a entrevista do quarto casal.

Um vulto apareceu à porta da cozinha e uma voz masculina áspera 
disse:

— Porque quando pesquisei sobre eles na Internet, percebi que 
não tinham feito um bom trabalho a cobrir o seu rasto. 




