Franziska, minha querida amiga, isto é para ti…
A verdade! Melhor dizendo, a verdade nua e crua.
John Cleland, 1749
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N

ão sei nada de política americana, nem preciso de
saber. Sou um cidadão britânico e o Parlamento
já é sobejamente confuso. A política não me

interessa muito, mas vejo‑me constantemente forçado a
lidar com as suas ramificações. A minha área de negócio
é a segurança. Tanto a segurança privada, como a segu‑
rança do governo britânico, e sou bom naquilo que faço.
Levo o meu trabalho muito a sério. No meu ramo de negó‑
cio temos de ser bons, porque, quando não o somos, mor‑
rem pessoas.
Congressista dos Estados Unidos morre em acidente
de avião. É digno de notícia, claro. Mas quando o dito
congressista é um potencial candidato à vice‑presidência
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pelo partido da oposição e as eleições estão apenas à dis‑
tância de meses, o caso torna‑se viral e chega aos noti‑
ciários mundiais num ápice. Especialmente quando os
que ambicionam chegar ao poder fazem tudo o que está
ao seu alcance para que o incumbente não consiga um
segundo mandato.
Na busca desesperada de um substituto, era com‑
preensível que o GOP1 precisasse de preencher o lugar
vazio na sua lista de candidatos, e foi assim que a
conheci.
Primeiro recebi um e‑mail do pai dela. Uma voz do
meu passado a saudar‑me amigavelmente e a realçar
o percurso de ambos. Era justo. O meu passado fora
bastante animado, tanto nos bons como nos maus momentos, e ele entrara na minha vida num dos bons
momentos.
A seguir recebi um telefonema em que me disse
que tinha uma filha que vivia em Londres. Estava preo‑
cupado com a segurança dela e explicou‑se com deta‑
lhes vagos. Eu fui cortês, assegurando‑lhe que não
seria necessário envolver‑me. Já estava sobrecarregado
de trabalho. Organizar a segurança dos VIP, nos Jogos
Olímpicos de Londres, consumia praticamente todo

1
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o meu tempo. Não podia dar atenção à filha de alguém
que conhecera num torneio de póquer há mais de
seis anos.
Recusei. Dispunha‑me até a dar‑lhe referências de
uma outra empresa de segurança, como favor pessoal,
quando ele fez a sua jogada. Os jogadores de póquer
sabem sempre quando jogar a sua mão.
Mandou‑me a fotografia dela num segundo e‑mail.
Aquela fotografia mudou tudo. Depois de a ver, já não
era o mesmo e também não conseguiria voltar a ser o
homem que era antes. Muito menos depois de nos encon‑
trarmos na rua, naquela noite. Todo o meu universo se
alterou por causa de uma fotografia. A fotografia da minha
linda americana.
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Capítulo 1

A

inda bem que a minha mãe não pode ver isto, pois
iria perder a cabeça. Consegui vir à exposição do
Benny esta noite, porque lhe disse que viria e por-

que sei como isso é importante para ele. Aliás, também é
importante para mim. Desejo apenas o melhor ao meu
amigo, tal como ele o deseja a mim. Nos últimos três
anos, o Benny esteve sempre ao meu lado para me con‑
solar, beber e lamentar‑se comigo, e até para me ajudar
a pagar a renda, de vez em quando, dando‑me trabalho.
Bom, isso aliado ao facto de ter sido ele a tirar a fotografia
para onde estou a olhar neste momento — uma foto do
meu corpo nu.
Posar como modelo de nu não é propriamente a pro‑
fissão dos meus sonhos, mas é uma forma de ganhar
algum dinheiro extra, entre empréstimos estudantis.
Além disso, ultimamente eu andava a receber ofertas de
outros fotógrafos. O Benny também me disse para estar
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preparada para um aumento de interesse devido à expo‑
sição desta noite. As pessoas vão fazer perguntas sobre a
modelo. Isso é mais do que sabido, Brynne. O meu Benny
é assim. Sempre otimista.
Beberiquei o meu champanhe e examinei a gigan‑
tesca imagem pendurada na parede da galeria. O meu
retrato fora ampliado e impresso em tela para aquela
exposição. O efeito era um pouco assustador, mas, apesar
disso, era evidente que o Benny tinha talento. Para um
filho de refugiados somalis que tinham iniciado quase
do zero a sua vida no Reino Unido, ele sabia compor
bem uma imagem. Fizera‑me posar de costas, de cabeça
virada para o lado, um braço sobre os seios, de dedos
abertos entre as pernas. Queria‑me de cabelo desa‑
linhado, com as pernas esticadas para cima e o sexo
coberto. Eu vestira uma tanga tipo fio dental para a ses‑
são fotográfica, mas não se via. Nada na minha imagem
a poderia classificar como pornográfica. Aliás, o termo
adequado é «fotografia artística de nus». Os meus traba‑
lhos eram fotografados com elegância, de contrário não
os faria. Bom, esperava certamente que as minhas fotos
não fossem parar a sites porno, mas quem poderia ter
a certeza disso hoje em dia? Eu não fazia pornografia.
Raramente fazia sexo.
— Aqui está a minha menina! — O Benny envolveu
‑me os ombros com os seus grandes braços, pousando
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o queixo no alto da minha cabeça. — Está fabuloso, não
está? Não há mulher no planeta com pés tão bonitos
como os teus.
— Tudo o que fazes parece bonito, Ben, até os meus
pés — disse eu, virando‑me e encarando‑o. — Já vendeste
alguma coisa? Deixa‑me reformular a frase: Quantos
já vendeste?
— Até agora, três, e acho que este não tarda a ser
vendido — disse o Ben, piscando o olho. — Não dês
muito nas vistas, mas estás a ver aquele tipo alto,
de fato cinzento e cabelo preto que está a falar com a
Carole Andersen? Pediu informações. Parece que está
bastante empolgado com a tua maravilhosa nudez.
É provável que bata uma canhota assim que se apanhar
sozinho com a tela. Como é que isso te faz sentir, meu
amor? Um finório rico a bater uma diante da tua beleza
sobrenatural?
— Cala‑te — disse, revirando‑lhe os olhos. — Isso
é simplesmente nojento. Não me digas coisas dessas,
senão terei de deixar de aceitar trabalhos. — Inclinei
a cabeça e sacudi‑a. — Ainda bem que te adoro, Benny
Clarkson.
O Ben conseguia dizer as maiores grosserias e dar‑lhes
um toque respeitável e refinado. Devia ser do sotaque
britânico. Com os diabos, até o Ozzy Osbourne conse‑
guia por vezes parecer respeitável, graças ao sotaque.
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— Mas é verdade — disse o Ben, dando‑me um beijo
no rosto —, e tu sabes que é. O tipo ainda não parou de
olhar para ti desde que te aproximaste discretamente…
e não é gay.
Eu olhei para o Ben, embasbacada.
— É bom saber. Obrigada pela informação, Ben, e vê
se não te afastas discretamente!
Ele esboçou‑me aquele sorriso travesso e infantil,
típico dele.
— Se ele fosse gay, já me teria oferecido para lhe fazer
um broche na sala dos fundos, acredita. É podre de bom.
— Vou dar cabo de ti, sabes? — Olhei, como quem
não quer a coisa, para examinar o comprador. O Benny
tinha razão; o tipo emanava sensualidade desde a sola
dos Ferragamo à ponta dos cabelos escuros e ondulados.
Tinha cerca de um metro e noventa, e era musculoso,
confiante e rico. Sobre os olhos não podia manifestar
‑me, porque estava a conversar com a dona da galeria.
Estaria a falar sobre o meu retrato? Era difícil de perce‑
ber, mas também não tinha importância, pois mesmo
que o comprasse eu nunca mais o voltaria a ver.
— Tenho razão, não tenho? — disse o Ben, ao ver‑me
a olhar, dando‑me uma pequena cotovelada nas costelas.
— Sobre bater uma? Nem pensar, Benny! — disse
eu, abanando lentamente a cabeça. — Ele é demasiado
bonito para ter um orgasmo com a ajuda da mão.
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E depois aquele homem lindíssimo virou‑se e olhou
para mim, e o seu olhar varou‑me, quase como se
tivesse escutado o que eu acabara de dizer ao Benny.
Mas era impossível, certo? Continuou de olhos pre‑
gados em mim até que acabei por olhar para baixo.
Era‑me impossível competir com aquele nível de inten‑
sidade ou o que quer que fosse que emanava dele. Senti
imediatamente vontade de fugir. A segurança em primeiro lugar.
Dei mais um gole no meu champanhe e emborquei
o copo inteiro.
— Agora, tenho de me ir embora. A exposição está
fantástica. — Abracei o meu amigo. — E tu serás famoso
em todo o mundo — disse‑lhe com um sorriso —
daqui a uns 50 anos!
O Benny deu uma gargalhada atrás de mim, enquanto
eu me dirigia para a porta.
— Telefona‑me, minha linda!
Acenei‑lhe com a mão, sem me virar, e saí. As ruas esta‑
vam movimentadas para um dia de semana em Londres.
Os Jogos Olímpicos, prestes a começar, tinham transfor‑
mado a cidade num imenso aglomerado humano. Poderia
demorar anos a apanhar um táxi. Deveria aventurar‑me
até à estação de metro mais próxima? Dei uma olha‑
dela aos meus sapatos de salto alto, que estavam impe‑
cáveis, à semelhança do vestido, mas que seriam muito
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desconfortáveis para caminhar. Mesmo que apanhasse
o metro, teria ainda de percorrer alguns quarteirões,
na escuridão, até ao meu apartamento. A minha mãe
diria para não o fazer, é claro. Mas, também, a minha
mãe não estava em Londres, mas sim em São Francisco,
na nossa terra, onde eu não queria estar. Que se lixe, pen‑
sei, e comecei a andar.
— Isso é muito má ideia, Brynne. Não corra esse
risco. Deixe‑me dar‑lhe boleia.
Fiquei petrificada no meio da rua, pois sabia quem
se tinha dirigido a mim, mesmo sem nunca ter ouvido
a sua voz. Virei‑me lentamente e encarei o mesmo
olhar intenso que me tomara de assalto na galeria.
— Não o conheço de lado nenhum — disse‑lhe.
Ele sorriu, revirando os lábios emoldurados por uma
barbicha, mais de um lado do que do outro, e apontou
para o carro estacionado junto do passeio, um elegante
Range Rover HSE, preto. O tipo de veículo que só os
ingleses com dinheiro podem comprar. Não é que não
me parecesse podre de rico antes, mas definitivamente
não era água para o meu bico.
Engoli em seco. Tinha uns olhos azuis muito claros
e intensos.
— E, no entanto, você trata‑me pelo meu nome pró‑
prio… e espera que eu me meta num carro consigo.
Enlouqueceu?
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Ele aproximou‑se de mim e estendeu‑me a mão.
— Ethan Blackstone.
Olhei para aquela mão refinadamente elegante,
com o punho branco a rematar a manga do casaco cin‑
zento, de corte exclusivo.
— Como é que sabe o meu nome?
— Há menos de quinze minutos comprei uma obra
intitulada O Repouso de Brynne à Galeria Andersen, por
bom dinheiro, e tenho quase a certeza de que não sou
diminuído mental. Parece‑me uma conclusão prática
e não propriamente loucura, não acha? — E continuou
de mão estendida.
Estendi‑lhe a mão e ele apertou‑a. Oh, se apertou.
Talvez eu tivesse enlouquecido ao decidir apertar a mão
a um estranho que acabara de comprar uma tela enorme
do meu corpo nu. O aperto de mão do Ethan era firme…
e quente. Seria imaginação minha ou ele puxara‑me um
pouco mais para junto de si? Talvez a louca fosse eu,
porque os meus pés não se tinham movido um centí‑
metro que fosse. Porém, aqueles olhos azuis estavam
mais próximos de mim do que há instantes e eu con‑
seguia cheirar o seu perfume. Uma fragância tão deliciosa que era quase pecaminoso um ser humano cheirar
tão bem.
— Brynne Bennett — apresentei‑me.
Ele largou‑me a mão.
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— Agora já nos conhecemos — frisou, apontando
primeiro para mim e depois para si próprio. — Brynne
e Ethan. — Fez um gesto com a cabeça na direção do
Rover. — Agora deixa‑me levá‑la a casa?
Voltei a engolir em seco.
— Porque é que isso o preocupa tanto?
— Porque não quero que nada de mal lhe aconteça.
Porque esses sapatos de salto alto ficam‑lhe a matar,
mas será um inferno caminhar com eles calçados. Porque
é perigoso para uma mulher andar sozinha à noite na
cidade. — Olhou‑me por instantes. — Especialmente,
uma mulher com a sua aparência. — Voltou a revirar
ligeiramente o lábio apenas de um lado. — São tantas
as razões, menina Bennett.
— E se você não for de confiança? — Ele arqueou
‑me uma sobrancelha. — Não deixa de ser um desco‑
nhecido, acerca de quem nada sei. Nem sequer sei se
o nome Ethan Blackstone é verdadeiro. — Terá ele aca‑
bado de me lançar um olhar?
— Tem uma certa razão, mas posso remediar isso
facilmente. — Levou a mão ao bolso do casaco e tirou a
carta de condução com o nome Ethan James Blackstone
claramente impresso, e deu
‑me um cartão de visita
com o mesmo nome e as palavras «Blackstone Security
International, Ltd.» gravadas na cartolina creme. — Pode
ficar com isso. — Voltou a sorrir. — O meu trabalho
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dá‑me muito que fazer, menina Bennett. Não me sobra
tempo para ser assassino em série por passatempo,
garanto‑lhe.
Soltei uma gargalhada.
— Essa foi boa, Sr. Blackstone — respondi, guar‑
dando o cartão na mala. — Está bem, pode dar‑me boleia.
— Voltou a arquear as sobrancelhas e mais uma vez
apercebi‑me do seu sorriso enviesado.
Estremeci interiormente, ao pensar no duplo sentido
da palavra «boleia»2, mas procurei concentrar‑me no des‑
conforto que os meus sapatos realmente me dariam se
fosse até à estação de metro a pé. Achei que seria boa
ideia deixar que ele me levasse a casa.
Colocou a mão no fundo das minhas costas e encaminhou-me para o carro.
— Toca a entrar.
Depois de me acomodar, o Ethan dirigiu‑se para o lado
da estrada e sentou‑se ao volante, com a calma de uma
pantera. A seguir, olhou para mim e inclinou a cabeça.
— E onde vive a menina Bennett?
— Na Nelson Square, em Southark.
Ele franziu o sobrolho, mas depois desviou o rosto
e mergulhou no trânsito.

2

Trocadilho com a palavra «ride» (boleia), que é também uma posição sexual.
[N. da T.]
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— Você é americana.
O quê, será que não gostava de americanos?
— Estou na Universidade de Londres com uma
bolsa de estudo. É um programa de pós‑graduação
— prossegui, perguntando a mim mesma porque sen‑
tiria necessidade de lhe revelar fosse o que fosse a meu
respeito.
— E o trabalho de modelo?
No instante em que fez a pergunta a tensão sexual
aumentou, e fiz uma pausa antes de responder. Eu sabia
exatamente o que ele estava a fazer — estava a imaginar
‑me no meu quadro, nua —, mas, por estranho que
pareça, disse‑lhe:
— Eu… eu posei para o meu amigo, o fotógrafo
Benny Clarkson. Ele pediu‑me que o fizesse. Ajuda
a pagar as contas, percebe?
— Não propriamente, mas adoro o seu retrato,
menina Bennett — disse ele, de olhos postos na estrada.
O comentário dele deixou‑me hirta. Quem era ele
para julgar a forma como eu ganhava a vida?
— Bom, é que a minha empresa internacional nunca
chegou a vingar como a sua, Sr. Blackstone, por isso
recorri ao trabalho de modelo. Prefiro dormir numa
cama do que num banco de jardim e gosto do calor.
Os invernos aqui são horríveis! — A irritação na minha
voz era evidente até aos meus ouvidos.
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— Confrontei‑me com muita coisa horrível aqui,
ao longo da minha vida — disse ele, virando‑se e
dirigindo‑me um olhar de entendido.
A forma como disse «horrível» 3 gerou‑me tama‑
nho formigueiro no sangue, que não deixava qualquer
espécie de dúvidas acerca da minha sólida aptidão
para fantasiar. Poderia não ter muita experiência
prática na cama, mas dava bom uso às minhas fantasias.
— Sempre estamos de acordo em alguma coisa.
— Levei o dedo à testa e cocei‑a. A imagem do pénis do
Ethan associada à palavra «suck» no mesmo pequeno
espaço do meu cérebro era, naquele momento, um
nadinha demais para mim.
— Dor de cabeça?
— Sim. Como adivinhou?
Ele abrandou num semáforo e olhou‑me de cima
abaixo, percorrendo‑me o corpo com os olhos até ao colo
e de novo até ao rosto, num ritmo calculado.
— Foi apenas um palpite. Não jantou. Apenas bebeu
champanhe na galeria e agora começa a fazer‑se tarde
e o seu corpo está a dar sinal. — Voltou a arquear a
sobrancelha. — Que tal me saí?
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Engoli em seco, em desespero por água. Bingo,
Sr. Blackstone, lê‑me como se eu fosse uma reles banda
desenhada. Seja lá quem você for, sabe‑a toda.
— Bastam‑me duas aspirinas e água e fico bem.
Ele abanou a cabeça.
— Há quanto tempo não come, Brynne?
— Então, voltámos aos nomes próprios?
Ele dirigiu‑me um olhar tolerante, mas percebi que
estava irritado.
— Tomei o pequeno‑almoço, OK? Quando chegar
a casa, faço qualquer coisa — disse eu, olhando através
da janela. A luz do semáforo devia ter mudado, pois está‑
vamos de novo a andar. Os únicos ruídos que se ouviam
eram os movimentos do seu corpo, ao dobrar a esquina,
mas o som era demasiado sensual para o evitar com o olhar
durante muito tempo. Arrisquei olhar. De perfil, o Ethan
tinha um nariz bastante proeminente, mas isso não era
de grande importância. Não deixava de ser lindo por isso.
Ignorando‑me e agindo como se eu não estivesse
sentada a meio metro dele, o Ethan conduzia agora efi‑
cientemente. Parecia conhecer bem Londres, pois não
me pediu indicações uma única vez. Mas eu continuava
a cheirá‑lo e o seu odor estava a pregar‑me partidas.
Precisava mesmo de sair do carro.
Ele estalou grosseiramente a língua e entrou numa
zona comercial.
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— Fique aqui. Eu não me demoro. — A sua voz
deixava transparecer uma certa agitação. Na verdade,
parecia até bastante agitado. Tudo nele inspirava agi‑
tação e domínio. Como quem manda e não espera que
o contrariem.
O calor do carro e o conforto do assento de cabedal
por baixo da saia fina que vestira naquela noite esta‑
vam a saber‑me bem. O Ethan tinha razão numa coisa:
eu teria morrido na caminhada até ao metro. Porém,
ali estava eu, sentada no carro de alguém praticamente
desconhecido, que me vira nua, que me assediara para
aceitar boleia, e que saía agora da loja de conveniência
com um saco na mão e uma expressão sombria. Tudo
aquilo era estranhíssimo.
— O que foi buscar à loja de conv…
Ele passou‑me uma garrafa de água para a mão e
abriu uma embalagem de Nurofen, o equivalente a Advil
em Inglaterra. Tomei ambos os comprimidos sem me
preocupar com que me visse engoli‑los de uma só vez.
A água desapareceu em menos de um minuto e ele
pousou uma barra energética sobre o meu joelho.
— Agora coma‑a. — Estava de novo com um tom de
voz que parecia dizer «não brinques comigo». — Por
favor — acrescentou.
Suspirei e abri a embalagem de chocolate branco.
O restolhar do invólucro preencheu o silêncio do carro
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enquanto ali estávamos sentados. Trinquei um pedaço,
mastigando‑o devagar. Sabia divinalmente. Eu estava
mesmo necessitada de tudo aquilo. Desesperadamente
necessitada.
— Obrigada — sussurrei, sentindo‑me subitamente
emotiva. A vontade de chorar borbulhava‑me feroz‑
mente no peito, mas contive as lágrimas o melhor que
pude, baixando também a cabeça.
— De nada — disse ele, brandamente. — Toda a
gente necessita do básico, Brynne. Comida, água…
e uma cama.
Uma cama. A tensão sexual estava de volta ou tal‑
vez nunca me tivesse abandonado. O Ethan fora aben‑
çoado com o condão de transformar a mais inocente
das palavras num alucinante episódio de sexo escal‑
dante, daqueles que não se esqueciam tão cedo.
Sentou‑se a meu lado e esperou que eu terminasse
a barra energética para fazer marcha‑atrás.
— Qual é a sua morada exata? — perguntou.
— Franklin Crossing, n.º 41.
O Ethan retirou o veículo do parque de estaciona‑
mento e dirigiu‑se de novo para a rua, aproximando
‑me cada vez mais de casa. Eu recostei‑me nos estofos
de cabedal macio e fechei os olhos. O meu telefone
vibrou dentro da minha mala. Tirei‑o e vi que tinha
uma mensagem escrita do Benny: chegaste bem a casa?
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Eu respondi com um breve

sim

e voltei a fechar os

olhos. A dor de cabeça começava a dissipar‑se. Há horas
que não me sentia tão descontraída. Creio que a exaus‑
tão tomou conta de mim, porque jamais me deixaria
adormecer no carro de Ethan Blackstone, se o tivesse
podido evitar.
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S

enti alguém muito bem cheiroso a tocar‑me. Conseguia sentir o seu cheiro e o peso de uma mão
sobre o meu ombro. Mas, ainda assim, o medo

instalou‑se. E não tardou a explosão de pavor que me
levou a gritar até acordar. Eu sabia o que era, mas mesmo
assim fui dominada pelo pânico. Já devia saber, pois
a sensação acompanhava‑me há anos.
— Brynne, acorde.
Aquela voz. Quem seria? Abri os olhos e deparei
‑me com os olhos azuis e intensos de Ethan Blackstone
a menos de quinze centímetros de mim. Enterrei
‑me no assento, para me distanciar um pouco mais
daquele belíssimo rosto. Foi então que me lembrei.
Ele comprara o meu retrato nessa noite e levara‑me
a casa.
— Merda. Desculpe, eu… eu adormeci? — Procurei
atrapalhadamente o puxador da porta, mas não conhecia
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o carro. Remexi cegamente na porta, na ânsia de sair…
na ânsia de me escapar dali.
O Ethan esticou subitamente o braço e cobriu a minha
mão com a sua, imobilizando‑a com o seu toque firme.
— Calma, está em segurança. Está tudo bem. Dormitou um pouco. Só isso.
— OK… desculpe. — Respirei fundo várias vezes,
olhei através da janela e depois de novo para ele, que
continuava atento a todos os meus movimentos.
— Porque é que está sempre a pedir desculpa?
— Não sei — sussurrei. Eu sabia, mas, de momento,
não podia pensar nisso.
— Sente‑se bem? — perguntou, inclinando a cabeça,
com um sorriso. Quase poderia jurar que estava satis‑
feito pelo facto de me ter perturbado, e eu não sabia até
que ponto não o estaria também. Precisava absoluta‑
mente de me livrar daquela situação naquele instante,
antes que acedesse a todo o tipo de propostas. Algo
do género: Dispa a roupa e estenda‑se no grande assento
traseiro do meu Range Rover, Brynne. Aquele homem
tinha um jeito especial para assumir o controlo, o que
me irritava solenemente.
— Obrigada pela boleia, pela água e pelas outras coi…
— Cuide de si, Brynne Bennett. — Carregou num
botão e a porta deu um estalido. — Tem as chaves à mão?
Espero até que entre. Que andar é?
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Tirei as chaves da minha mala e guardei o telefone
que estava ainda no meu colo.
— Vivo no estúdio do sótão, no 5.º andar.
— Partilha a casa com alguém?
— Sim, mas ela não deve estar em casa. — Voltei
a pensar porque estaria a partilhar informação pessoal
com alguém praticamente desconhecido.
— Nesse caso, espero que a luz se acenda. — O Ethan
revelava uma expressão indecifrável. Eu não fazia ideia
do que estaria a pensar.
Abri a porta e saí.
— Boa noite, Ethan Blackstone. — Saí do carro e
dirigi‑me aos degraus do meu prédio, sentindo, pelo
caminho, o seu olhar pregado em mim. Enfiei a chave
na porta e olhei por cima do ombro, na direção do
Rover. As janelas eram tão escuras que não conseguia
ver para o interior, mas ele estava lá, à espera de que eu
entrasse no prédio, para se poder ir embora.
Abri a porta do vestíbulo que conduzia às esca‑
das — cinco lanços de escadas. Tirei os sapatos de
salto alto e subi descalça. Assim que entrei em casa,
acendi as luzes e tranquei‑me, deixando‑me literal‑
mente cair contra a porta de madeira para me amparar.
Os meus sapatos de salto alto caíram ruidosamente no
chão e suspirei profundamente. O que raio acabou de
acontecer?
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Só um minuto depois me desencostei da porta e me
dirigi à janela. Afastei as cortinas com um dedo e vi que o
carro dele já lá não estava. Ethan Blackstone desaparecera.
Uma corrida de oito quilómetros era a receita indicada
para me ajudar a limpar a mente da confusão da noite
anterior — uma viagem tipo Alice no País das Maravilhas
apanhada na maldita toca do coelho. Na verdade, sen‑
tia ter passado também pela história do «Come‑me» e
«Bebe‑me». Meu Deus. Teriam drogado o champanhe?
Eu comportara‑me como tal. Permitir que um desconhe‑
cido me desse boleia no seu carro, me deixasse em casa e
assumisse o controlo da minha comida? Uma estupidez
pegada. Decidi, por isso, esquecê‑lo a ele e ao episódio.
A vida era já suficientemente complicada para arranjar
mais problemas.
Era isso que a minha tia Mary costumava dizer. Imaginar a sua reação ao meu trabalho de modelo fez‑me
sorrir. Sabia por experiência própria que a minha tia
‑avó se deixava afetar menos pelas fotos de nus do que a
minha própria mãe. A tia Mary não era nenhuma puri‑
tana. Programei o iPod para reprodução aleatória e saí.
Pouco depois, descarregava o estranho encontro da
noite anterior no asfalto da Ponte de Waterloo. Soube
bem puxar pelo físico e correr. Deviam ser todas aquelas
endorfinas. Praguejando interiormente por voltar a pensar
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em sexo, perguntei a mim mesma se seria esse o meu
problema e a razão por que dera tanto espaço de mano‑
bra ao Ethan na noite anterior. Talvez precisasse de um
orgasmo. Estás tão lixada. Pois é. Conseguia até imaginar
a versão literal e figurativa dessa afirmação.
Continuei a correr e atravessei para a alameda do
Tamisa, que acompanha o grande rio. O meu iPod tam‑
bém ajudou. A música tinha o condão de me reprogra‑
mar o cérebro. Com o gládio de Eminem e Rihanna
sobre as mentiras de amor nos meus ouvidos, mantive
um ritmo constante e fui admirando as obras de arqui‑
tetura que se cruzavam no meu caminho. A sua histó‑
ria era tão antiga quanto vasta era a cidade de Londres,
contrastando, porém, com o agitado mundo moderno
num equilíbrio perfeito. Dualidade. Como eu adorava
viver ali.
O trabalho de modelo não era a minha única ocupa‑
ção. Todos os estudantes matriculados no programa de
pós‑graduação em conservação de arte da Universidade
de Londres tinham de estagiar na Galeria Rothvale, na
Casa de Winchester. Há cerca de 50 anos que a man‑
são do século

xvii

do Duque de Winchester acolhia o

Departamento de Arte da Universidade de Londres e,
na minha opinião, não existia com toda a certeza local
mais belo para estudar do que aquele.
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Entrando pela área de serviço, mostrei o meu distin‑
tivo ao segurança e depois, uma segunda vez, nos ateliês
de conservação.
— Bom dia, menina Brynne. — Era o Rory, sempre
muito educado e formal. O segurança da sala dos fundos
cumprimentava‑me exatamente da mesma forma sem‑
pre que eu entrava. Tinha esperança de que um dia me
dissesse algo de diferente, como: Enrolou‑se com algum
desses controladores compulsivos, cheios de dinheiro, ontem
à noite, menina Brynne?
— Olá, Rory — disse eu, dirigindo‑lhe o meu melhor
sorriso ao entrar.
Mantive‑me concentrada durante o trabalho. A pintura
era deslumbrante, uma das primeiras obras de Mallerton,
simplesmente intitulada Lady Percival, uma mulher absolutamente encantadora, de cabelo quase negro, com um
vestido azul, a condizer com os olhos, e um livro nas mãos.
A sua magnífica figura era o sonho de qualquer mulher e
preenchia grande parte da tela. Era mais expressiva do que
propriamente bonita, e eu gostaria muito de conhecer a
sua história. A pintura fora danificada pelo calor durante
um incêndio, nos anos 60, e ninguém lhe tocara desde
então. Lady Percival precisava de uma boa dose de amor
e atenção, e eu fora a afortunada incumbida de o fazer.
Ia a sair para uma pausa quando o meu telefone tocou.
Número desconhecido? Pareceu‑me estranho. Não dera o meu
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número a ninguém, e a Agência Lourenzo, que agenciava
o meu trabalho de modelo, tinha regras de confidenciali‑
dade rigorosas.
— Estou?
— Brynne Bennet. — Fui varrida pela cadência sen‑
sual de uma voz britânica.
Era ele, Ethan Blackstone. Como, não sei. Nem por‑
quê, já agora, mas era ele, vivo e de boa saúde, com
o seu sotaque sexy do outro lado da linha. Reconheceria
aquela voz autoritária em qualquer lugar.
— Como é que conseguiu arranjar este número?
— Deu‑mo ontem à noite. — A voz dele ardeu‑me
nos ouvidos e percebi que mentia.
— Não — disse eu, pausadamente, tentando pôr
freio à escalada do meu ritmo cardíaco —, não lhe dei
o meu número de telefone ontem à noite. — Porque
estaria ele a telefonar?
— É possível que eu lhe tenha surripiado o telefone
sem querer, enquanto passava pelas brasas… e ligasse
para o meu telemóvel. Fiquei um pouco disperso ao
vê‑la desidratada e esfomeada. — Ouvi vozes abafadas
ao fundo, o que parecia indicar que se encontrava num
escritório. — É muito fácil pegar no telefone errado,
sendo eles todos iguais.
— Então, pegou no meu telefone e ligou para o seu, para
poder ficar com o meu número no histórico de chamadas.
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Isso é um pouco assustador, Sr. Blackstone. — Estava
a começar a ficar bastante irritada com a absoluta falta
de limites do Senhor Alto, Moreno e Atraente, de Lindos
Olhos Azuis.
— Por favor, trate‑me por Ethan, Brynne. Quero que
me trate por Ethan.
— E eu quero que respeite a minha privacidade,
Ethan!
— Ah, sim, Brynne? Pois eu acho que se sente extre‑
mamente reconhecida pela boleia de ontem à noite
— disse ele, num tom de voz mais suave. — E também
pareceu gostar do seu jantar. — Calou‑se por instantes.
— Até me agradeceu. — Mais um momento de silên‑
cio. — No estado em que estava, jamais teria conse‑
guido chegar a casa em segurança.
A sério? As palavras dele devolveram‑me imediata‑
mente a emoção avassaladora que sentira na noite ante‑
rior, quando me trouxera a água e o Nurofen. Por muito
que me custasse admiti‑lo, ele tinha razão.
— OK… Oiça, Ethan, fico em dívida pela boleia de
ontem à noite. Foi sensato da sua parte e eu agradeço
‑lhe a ajuda, mas…
— Então jante comigo. Um jantar decente, de prefe‑
rência, e não algo embrulhado em plástico ou folha de
alumínio, e muito menos dentro do meu carro.
— Ah, não. Desculpe, mas acho que não é boa id…
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— Você acabou de dizer «Ethan, fico em dívida
pela boleia» e é isso que eu quero em troca… que jante
comigo hoje à noite.
O meu coração começou a bater descompassadamente. Não posso fazer isto. Ele tinha um efeito muito
estranho em mim e eu conhecia‑me suficientemente bem
para perceber que Ethan Blackstone era território perigoso
para uma rapariga como eu… O Grande Tubarão Branco
ansioso por devorar a nadadora solitária, na enseada.
— Tenho planos para hoje à noite — disse precipita‑
damente ao telefone, o que era totalmente falso.
— Então amanhã à noite.
— Amanhã à noite n… não posso. Vou ficar a trabalhar
até ao fim da tarde e as sessões de fotografia deixam‑me
sempre exausta.
— Perfeito. Vou buscá‑la à sessão fotográfica, dou
‑lhe de jantar e levo‑a a casa para que se deite cedo.
— Sempre que eu falo, interrompe‑me. Não con‑
sigo pôr as ideias no lugar quando começa a ditar‑me
ordens, Ethan. É assim com toda a gente ou serei eu
especial? — Não me agradava a forma como a conversa
se virara tão depressa a seu favor. Era de enlouquecer.
Qualquer que fosse o seu conceito de «deitar cedo», estava
a levar‑me a imaginar todo o tipo de atos proibitivos.
— Sim… sim, Brynne, você é especial. — Conseguia
sentir o desejo na sua voz através do meu telefone e isso
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estava a assustar‑me como o raio. Fora uma idiota ao
colocar a questão daquela forma. Bom trabalho, Brynne,
o Ethan diz que tu és especial.
— Agora tenho de voltar ao trabalho. — Estava com
uma voz débil. Eu sei que estava, mas ele conseguia
desarmar‑me muito facilmente. Voltei a tentar.
— Obrigada pelo convite, Ethan, mas eu não posso…
— Recusar — atalhou ele — e é por isso que a vou
buscar à sessão fotográfica para irmos jantar. Admitiu
que me devia um favor e eu estou a cobrá‑lo. É isto que
eu quero, Brynne.
O filho da mãe conseguiu outra vez! Suspirei ruidosa‑
mente ao telefone e deixei‑me ficar em silêncio por ins‑
tantes. Não iria entregar‑me a ele assim tão facilmente.
— Ainda aí está, Brynne?
— Então agora quer que eu fale? Muda de ideias
muito depressa. Cada vez que falo, interrompe‑me. A sua
mãe não lhe ensinou boas maneiras, Ethan?
— Não pôde. A minha mãe morreu quando eu tinha
4 anos.
Foda‑se.
— Ah, bom, isso explica tudo. Lamento muito… Oiça,
Ethan, tenho mesmo de voltar ao meu trabalho. Cuide
de si. — Optei pela saída cobarde e terminei a chamada.
Pousei o queixo sobre a mesa de trabalho e descan‑
sei um minuto, ou mais. O Ethan esgotava‑me. Não sei
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como o conseguia, mas esgotava. Por fim, levantei‑me da
minha cadeira e encaminhei‑me para a copa. Peguei na
maior caneca que encontrei e enchi‑a de leite com natas,
açúcar e uma quantidade moderada de café.
Talvez uma pedrada de cafeína e hidratos de carbono
me ajudasse ou me fizesse entrar em coma.
Olhei para o meu posto de trabalho e vi a cativante
Lady Percival preparada, à minha espera, elegante e
calma como sempre, de há mais de um século a esta
parte. Voltei para junto dela, de caneca de café na mão,
concentrando‑me a limpar a fuligem do livro que tão
carinhosamente segurava contra o peito.
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