


Capítulo 1

Depois de 10 horas a fio a combater um incêndio florestal na 

base de Cedar Ridge, Aidan Kincaid tinha apenas três coisas 

em mente: sexo, pizza e cerveja, e não necessariamente por 

essa ordem, dada a forma como o dia lhe correra.

Mas não iria ter essa sorte.

Ele e o resto da equipa tinham conseguido finalmente regres-

sar ao quartel. Estavam a encher o prato quando o alarme voltou a 

tocar.

— Mas que raio!

— Ainda parto o raio da campainha, e enfio-a pelo cu de alg…

— Isto é um disparate…

Quem dissesse que não havia linguagem mais imprópria que a 

de um marinheiro nunca vivera num quartel de bombeiros. Igno-

rando a resmunguice em seu redor, Aidan afastou o prato da frente 

e fitou o amigo, Mitch.

— Os loucos devem andar todos à solta com a lua cheia — disse 

Mitch.

— Talvez os loucos tenham aprendido contigo — aventou Aidan.

Mitch retribuiu-lhe com o dedo do meio, como que mostrando-

-lhe que ele era o primeiro dentre eles.

Andavam naquilo desde o dia em Mitch roubara o almoço a 

Aidan, no primeiro ano de escola. Aidan esmurrara-lhe o nariz à 

conta disso, e o castigo de ambos foi terem de ajudar o auxiliar, apa-

nhando e carregando lixo durante duas semanas.

Depois disso, tornaram-se grandes amigos, passando os 10 anos 

seguintes a fazer todo o género de disparates possíveis.

Second Chance Summer.indd   5 28/06/16   15:10



Jill Shalvis

6

Acabaram por ganhar alguma maturidade e assumir responsabi-

lidades, ingressando na academia de bombeiros, e depois na Corpo-

ração de Bombeiros Florestais do Colorado, onde ganhavam agora 

a vida, oferecendo-se também como voluntários para a unidade 

de Busca & Resgate local, sempre que necessário. E ali, em Cedar 

Ridge, eram frequentemente chamados para resgatar caminhantes 

perdidos, caçadores demasiado solícitos, praticantes de rafting inex-

perientes e todo o tipo de gente que se possa imaginar.

A chamada da noite tinha a ver com um potencial suicida, que 

estava prestes a atirar-se do edifício do tribunal, o mais alto da cidade, 

com os seus cinco andares.

Ao pararem no local, perceberam que uma mulher trepara pela 

janela do quinto andar. A mulher estava de pé no parapeito, que não 

devia ter mais de trinta centímetros de largura, em cuecas e soutien.

— Bom, pelo menos desta vez a Nicky decidiu não despir a linge-

rie — comentou Mitch.

Nicky era uma cliente habitual.

Mitch tinha razão. Da última vez que Nicky se chateara, depois 

de apanhar o vereador da Câmara, com quem andava a dormir, em 

cima da secretária a comer a assistente, despira-se até ficar como 

Deus a trouxera ao mundo, e a seguir cobrira-se de Post-its. O que a 

teria levado a perder a cabeça desta vez?, pensou Aidan.

— Mudei de ideias! — gritou ela, esticando um dedo na direção 

deles. — Não quero morrer! Ele não merece tanto!

Desta vez não havia Post-its, o que era uma bênção. A polícia 

cortara o trânsito na rua, mas o cenário não deixava de ser caótico.

— Venham cá acima salvar-me! — gritou Nicky. — Se eu cair 

e morrer, vou processar-vos a todos por serem tão lentos! Franca-

mente, o que terá uma mulher de fazer para ser salva, nesta terra?

— Mudou de ideias, pronto — disse o capitão, secamente, diri-

gindo-se a Aidan e Mitch que olharam um para o outro. Ninguém 

a conseguiria alcançar do lado de dentro da janela e subir para o 

parapeito estava fora de questão, pois era demasiado estreito, para 

além de estar a desfazer-se. O traçado do edifício e a vertente da 
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colina também não lhes permitia aproximar o carro o suficiente para 

a ajudar.

Todos eles sabiam o que isso queria dizer. Um deles teria de 

subir para o parapeito e ir ao encontro da maluca da rapariga semi-

nua, o que levantava alguns problemas.

Aidan e a sua unidade tinham fama de ser imperturbáveis e 

duros como aço, mas, na verdade, deixavam-se afetar por muita 

coisa, como por exemplo uma chalada, seminua, num parapeito de 

um quinto andar, mas tinham-lhes ensinado a dar tudo por tudo, em 

quaisquer circunstâncias.

— Vai começar a festa — resmungou Mitch.

O plano A era o capitão ir lá dentro tentar convencer Nicky a 

voltar a entrar pela janela, mas, como era bastante provável que isso 

desse para o torto, o plano B teria de ser conduzido em simultâneo: 

subir ao telhado e começar a montar cordas de segurança para a res-

gatarem a partir do telhado.

Entretanto, Nicky não parava de gritar, ora suplicando-lhes que 

se despachassem, ora dirigindo-lhes insultos.

Depois chegou a mensagem de rádio do capitão:

— Pois é. Ela não quer voltar a entrar pela janela porque a 

imprensa ainda cá não está. Da última vez, foi primeira página nos 

jornais.

Mas adiante. A equipa acabou por encontrar um bom ponto de 

ancoragem no telhado e, como Mitch e Aidan eram os elementos 

mais antigos da unidade, um deles assumia sempre o comando. 

Mitch olhou para Aidan:

— OK, vai lá fazer de Homem-Aranha e salva a donzela em apuros.

— Porquê eu? — perguntou Aidan.

— Porque é a tua vez.

— Mas tu é que gostas da roupa interior dela — observou Aidan. 

Não é que se opusesse a participar num resgate, fosse de que 

tipo fosse, mas tudo naquele lhe dizia que ia dar merda.

— Eu peso mais do que tu — disse Mitch, procurando apelar à 

lógica.
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Tudo porque tinha um metro e noventa e cinco, e Aidan um 

metro e noventa, mas enfim. A equipa montou a corda, Aidan colo-

cou o seu arnês de cinco pontos, e prendeu-se à primeira corda. 

Mitch prendeu-se à segunda, para o caso de Aidan enfrentar dificul-

dades, e o resto da unidade preparou-se para dar início à operação.

Aidan saltou pela beira do telhado. O plano era descê-lo em rappel 

até ficar suspenso, três metros acima de Nicky. Ele impelir-se-ia para 

fora do edifício, com os pés, ao mesmo tempo que a equipa o bai-

xava mais três metros e meio, de forma a ficar mesmo por baixo dela, 

prevenindo, dessa forma, que ela caísse de quinze metros de altura. 

Aidan colocaria, em seguida, um arnês em Nicky e a equipa dar-lhe-ia 

folga suficiente na corda, para ele poder descer em rappel com ela.

A equipa desceu-o, de facto, até ficar ligeiramente acima de 

Nicky, e Aidan projetou-se para fora, mas, como de costume, nada 

correu como estava planeado e, no instante em que a corda o pro-

jetou de novo em direção à parede, Nicky saltou do parapeito como 

um guaxinim raivoso e enrolou-se à volta dele.

Não pesava mais do que cinquenta quilos, mas agarrou-se a ele 

como um macaco, o que os projetou a ambos na direção da parede, 

a uma velocidade vertiginosa. Aidan conseguiu agarrá-la  firmemente 

e torcer-se em pleno ar, para que fosse ele a embater contra a parede 

de tijolo.

Apesar de ela ser leve, o embate foi doloroso como o raio.

— Meu Deus! — exclamaram o capitão e Mitch em estéreo, um 

de cima e o outro da janela, em baixo, assistindo, impotentes, à cena.

Mas eles não sabiam da missa a metade. Nicky tinha as pernas 

enroladas à volta da cintura de Aidan, e com os braços apertava-lhe a 

cabeça como um bago de uva, sufocando-o literalmente com os seios. 

O homem mal conseguia respirar. Por fim, lá conseguiu virar a cabeça 

para o lado para respirar um pouco, mas continuava a não ver nada. 

— Agarrei-te — disse ele. — Não te vou largar, mas não podes 

agarrar-te a mim com tanta força.

Mas Nicky estava demasiado entretida a gritar-lhe aos ouvidos 

para o ouvir e continuou agarrada a ele com quanta força tinha.
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— Oh, meu Deus, tu não me largues, se não levas com um pro-

cesso pior do que os outros!

Mitch saltara do parapeito, assim que Nicky se atirara para cima 

de Aidan, e estava a descer em rappel tão depressa quanto possível, 

mas não parava de rir. Aidan não via a ponta de um corno, mas con-

seguia ouvi-lo. Filho da mãe.

— Estou atrás dele — disse Mitch para o rádio, ainda a rir, ao 

alcançar Aidan. — Embora não consiga perceber onde começa um 

e acaba o outro.

Podes matá-lo mais tarde, pensou Aidan para consigo mesmo.

— Escuta — disse ele a Nicky. — Eu estou a agarrar-te, mas pre-

ciso que pares de me gritar aos ouvidos e olhes para mim.

Ela inspirou bruscamente e aliviou a pressão apenas o suficiente 

para poder olhar para ele. Estava de olhos arregalados, húmidos, e 

borrados do rímel.

— Eu não te largo — garantiu-lhe, olhando-a nos olhos e fazendo 

o possível para ela ter onde se agarrar. — Estás a ouvir, Nicky? Hoje, 

ninguém vai cair e morrer.

Ela acenou com a cabeça e desatou a chorar ao mesmo tempo. 

Aidan preferia os gritos.

— Ela não está presa a nada — lembrou-lhes o capitão, via 

rádio.

— Não se preocupe com isso, capitão — respondeu Mitch. — 

Ela não vai largar o Aidan.

Ah, pois não. Cravara-lhe as unhas na carne e estava de pernas 

cruzadas, bem presas ao fundo das costas dele, mas, pelo menos, já 

o estava a deixar respirar. 

— Por favor, baixem-nos — disse ele.

Enquanto a equipa os baixava, Mitch permaneceu a seu lado, 

para o encorajar, sempre a rir às gargalhadas.

Já no solo, arrancaram-lhe a «companheira» dos braços e leva-

ram-na para observação. Aidan respirou fundo pela primeira vez 

desde o início do resgate, reunindo depois o seu equipamento. 

Doíam-lhe músculos que nem imaginava que tinha.
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— Estás bem? — perguntou o capitão. — Sofreste uns embates 

valentes ali em cima.

— Estou bem. — Sabia onde iria ter nódoas negras no dia 

seguinte e tinha quase a certeza de que esfolara as costas, ao emba-

ter contra a parede de tijolo, durante aquela luta demolidora, mas já 

passara por pior.

Mitch dirigiu-lhe um sorriso.

— Uma miúda seminua acabou de te saltar para cima, meu! 

Quase tivemos de te ressuscitar. Bloco noticioso das onze: «Bom-

beiro Asfixiado por um Par de Mamas».

O capitão olhou para Mitch e depois para Aidan.

— Não se esqueçam de que a nossa política proíbe-vos terminan-

temente de se matarem um ao outro.

Aidan acenou relutantemente com a cabeça.

— Mas vou abrir uma exceção à regra — disse o capitão, incli-

nando a cabeça na direção de Mitch

O sorriso de Mitch esmoreceu.

— Eh.

Mas o capitão já se afastara.

— Como queiras — disse Mitch, dirigindo-se a Aidan. — Se me 

matares, nunca descobrirás o que eu sei.

Aidan olhou-o de soslaio. 

— Tu nunca sabes nada.

— Sei muita coisa, começando pela estalada do passado que 

estás prestes a levar.

— O quê?

— Pois. Ouvi dizer que a Lily Danville está de volta — disse 

Mitch.

Aidan ficou paralisado. Há muito tempo que não ouvia aquele 

nome. Mais precisamente há 10 anos.

Mitch arqueou uma sobrancelha.

— O Gray não te falou disso?

Não. O irmão mais velho de Aidan não lhe dissera nada, o que 

levantava uma questão.
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Porquê?

— Como soubeste? — perguntou Aidan.

— Pelo Lenny. Ouviu uns rumores na estância. É a tua família 

que a gere. Como é possível que não ouvisses falar disso?

Lenny andara na escola secundária com eles e trabalhava atual-

mente na Estância Kincaid, como motorista de equipamento pesado. 

Aidan olhou para Mitch, incapaz de perceber por que razão fora o 

último a saber.

Lily Danville… Raios. Deu meia-volta e afastou-se.

— Não é grave — disse Mitch. — Tu já não andas com a Shelly, 

certo? És um homem livre, portanto, se quiseres voltar a conquistar 

a Lily… Eh, espera aí.

Mas Aidan não esperou. De facto, já não andava com Shelly. 

Tecnicamente, nunca tinham «andado». Mantinham uma relação 

física gratificante, sempre que ambos o desejavam, e há já um mês 

que nenhum dos dois parecia estar para aí virado. Não pensara uma 

única vez nela, desde então.

Mas Lily Danville… 

Não a via há uma eternidade e, no entanto, continuava a pensar 

demasiado nela.

— Espera aí — gritou Mitch. — Ainda aqui tens a tua parte 

do equipamento… — Aidan continuou a andar e ele calou-se. — 

A sério? — Ao ver que Aidan nem sequer se dignava olhar para trás, 

Mitch praguejou e começou a reunir o equipamento, recorrendo à 

ajuda de alguns dos novatos. Manteve-se em silêncio na viagem de 

regresso ao quartel, mas apenas porque não estavam sozinhos e por-

que estava de volta de um jogo no telefone.

Aidan alcançou o telefone de Mitch e passou um dedo por cima 

do ecrã. 

Mitch praguejou e o telefone quase lhe saltou pela janela. Depois, 

virou-se e olhou furioso para Aidan. 

— Deves-me uma vida no Candy Crush.

— Conta-me mais acerca do regresso da Lily.

— Ah, agora já queres falar? Já te cansaste de fazer beicinho?
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Aidan olhou-o como se lhe estivesse a prometer um enxerto e 

Mitch sorriu:

— Sabes bem que estavas a fazer beicinho.

— A notícia do regresso da Lily está em toda a parte no Facebook 

— disse um dos tipos que iam atrás. 

— O Aidan esqueceu-se da password dele — disse Mitch. — Há 

um ano.

Aidan ignorou-o, sobretudo por sentir o cérebro em curto- 

- circuito. Lily, de regresso à cidade…

Há muito que se convencera de que o que sentira por ela durante 

todos aqueles anos fora apenas uma paixão idiota de adolescente.

Pelos vistos iria poder testar essa teoria, quer estivesse preparado 

para isso ou não.
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Capítulo 2

L ily Danville sempre fora apologista do «faz de conta que és» e 

sempre se dera bem com isso.

Até ao dia em que se deu mal.

Por isso viajava agora pelas Montanhas Rochosas do Colorado, 

praticamente sem gasolina, dinheiro ou dignidade.

Detestava que isso lhe tivesse acontecido.

De qualquer forma, iria deixar as lamentações para mais tarde. 

Por agora, tudo se resumia à sobrevivência do mais forte ou, no seu 

caso particular, não tão forte como antes.

Mas era sua intenção melhorar isso.

Há mesmo muito tempo que não percorria a estrada estreita e 

sinuosa até Cedar Ridge. Há precisamente 10 anos. Mas conhecia-a 

de cor. Mesmo a temível e apavorante curva em S, perto do topo da 

ravina.

À sua esquerda, uma parede rochosa de centenas de metros 

erguia-se na direção do infinito azul. À direita, um precipício, capaz 

de revolver o estômago a qualquer um, prometia-lhe morte certa, 

para lá do minúsculo rail de proteção.

Em tempos, palmilhara todos aqueles picos acidentados e isola-

dos, inclusive o mais infame de todos eles — Dead Man’s Cliff. Subira 

uma vez a encosta desse perigoso pico e descera pelo penhasco, com 

pouco mais do que a sua própria inteligência, que deixava bastante a 

desejar na sua adolescência.

Felizmente, amadurecera o suficiente para aprender a reconhe-

cer o perigo. Tão cedo não voltaria a fazer escalada livre em roche-

dos. Caminhadas, sem dúvida, mas arriscar a vida, não, obrigada.
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Ao alcançar o último cume antes de começar a descer para a 

cidade, Lily abriu a janela e inspirou o ar da montanha. Em junho, 

as Montanhas Rochosas ainda cheiravam a cedro e pinho, e o ar era 

tão fresco que doía.

Ou talvez a dor resultasse do facto de estar a regressar pela pri-

meira vez em 10 anos. Sentiu um nó no estômago só de pensar no 

assunto e imaginar todas as implicações que isso teria, mas acabou 

por se convencer de que o seu mal não era de forma nenhuma dor, 

mas sim fome, e dirigiu-se então para a cidade. Um condado com 

dezenas de milhares de habitantes dispersos, onde havia de certeza 

mais animais selvagens do que gente. Isto sem contar com o afluxo 

de loucos, durante a época de esqui e snowboard. Nessas alturas, 

a população de Cedar Ridge chegava a triplicar. Porém, a maior parte 

dos turistas passava o tempo nas pistas de esqui — seiscentos metros 

na vertical, acima da cidade, apenas a cinco minutos de carro.

Lily não tencionava voltar a subir a montanha. De todo.

Nunca mais.

Em vez disso, parou na primeira das três bombas de gasolina da 

cidade e olhou-se no retrovisor.

Blherg. De início, estava até com um cabelo decente, porque ali-

sara todos aqueles caracóis naturais com um ferro de desfrisar, mas 

algures entre a Califórnia e o Colorado sentira calor e torcera aquela 

cabeleira indomável, prendendo-a no alto da cabeça com o ponteiro 

do tablet. Algumas madeixas rebeldes tinham-se soltado entretanto, 

parecendo regressar à sua forma natural.

Hmm, não estava propriamente pronta para desfilar numa passe-

relle, depois de dois dias de viagem. Mas, também, quem iria ligar a 

isso? O mais provável é que já ninguém se lembrasse dela.

Encorajada por essa ideia, passou uma mão pela roupa para a 

alisar dos vincos da viagem. Usava um vestido de verão e um blazer 

engraçado, que vestia por uma questão de hábito, pois tinham de 

andar assim no salão de beleza de San Diego, onde trabalhara até ao 

Incidente. Tinham de se vestir decentemente para não destoarem da 

clientela sofisticada. Era uma espécie de uniforme.
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E agora, isso servir-lhe-ia também de capa de super-herói. Con-

cluiu que se parecesse exteriormente composta, as pessoas pensa-

riam o mesmo acerca do seu íntimo…

Não era o caso, registe-se.

Espreguiçou-se depois da longa viagem de carro, baixou os olhos 

para o corpo. Bolas. Esfregou quatro nódoas suspeitas no blazer que 

pareciam impressões digitais de um anterior incidente com um 

pacote de Cheetos. Ou desistia dos Cheetos ou teria de passar a andar 

sempre com toalhetes húmidos, pensou para consigo. Tirou o blazer e 

olhou para o vestido de verão. Raios, também tinha duas nódoas de 

Cheetos na zona da coxa. Lambeu o polegar e tentou limpá-las, o que 

apenas piorou as coisas. Pelos vistos, havia coisas sem remédio, tais 

como nódoas de Cheetos ou a avassaladora agonia da mágoa.

A aparência cosmopolita pela qual tanto suara estava a perder-

-se a cada instante que passava. Estava a transformar-se de novo na 

rapariga da montanha amarrotada, aventureira e confiante, mas ter-

rivelmente imprudente. Ia a sair do carro, mas deteve-se ao sentir o 

telemóvel zunir com uma chamada de Jonathan, um grande amigo 

de infância.

— Já cá estás? — perguntou ele.

Fisicamente sim. Mentalmente… estava a fazer por isso.

— Mais ou menos — disse ela.

— O que quer isso dizer? — Fez uma pausa ao aperceber-se do 

silêncio dela. — Tu sabes que consegues. És uma daquelas pessoas 

que fazem sempre o que é preciso — acrescentou.

Era uma verdade. Aprendera-o da pior forma, ainda muito jovem. 

Mas o que tinha pela frente parecia-lhe devastador e intimidante, 

pois iria arrancá-la à rotina em que se transformara a sua vida.

 — Sou bem capaz de me ter excedido, desta vez — confessou 

ela, proferindo o eufemismo do dia. O eufemismo do ano, raios!

— Anima-te, Lily Pad — disse ele. — As coisas estão prestes a 

melhorar, garanto-te.

— Pois — disse ela, anuindo. — E como poderá isso voltar a 

acontecer, exatamente?
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— Porque agora tens o meu apoio — disse ele, com um sorriso 

na voz. — Confia em mim.

Lily suspirou, recordando a si própria que podia confiar nele, 

sentindo-se um pouco mais reconfortada. Aliás, não tinha outra 

alternativa.

— OK, espero que tenhas razão.

— Tenho sempre — disse ele. — Tenho sempre razão. Até breve.

Lily desligou a chamada e dispunha-se a sair do carro, mas aper-

cebeu-se de que estava descalça. Olhou em redor, mas parecia ter 

perdido uma das suas sandálias de cunha, juntamente com a sua 

carapaça de cosmopolita. Talvez estivesse oculta sob um manto invi-

sível. A busca compeliu-a a dizer alguns palavrões e a fazer uma 

pesquisa intensiva por entre a bagagem que estava no banco de trás. 

Acabou por agarrar na primeira coisa que lhe apareceu.

Um par de Uggs1.

Não pôde deixar de se rir ao calçá-las. Uggs com um vestido de 

verão. Em San Diego teria dado nas vistas vestida daquela forma, 

mas em Cedar Ridge era habitual ou, pelo menos, costumava ser. 

Dividida entre a esperança de que nada tivesse mudado e tudo esti-

vesse diferente, encaminhou-se para a loja de conveniência, espe-

rando entrar e sair sem ver ninguém conhecido.

Havia uma série de clientes na loja, mas ninguém lhe pareceu 

familiar. Congratulou-se com essa pequena bênção, agarrou numa 

pilha de gulodices de dois dos seus grupos alimentares preferidos — 

chocolates e salgados — e encaminhou-se para o balcão para pagar.

Ao depositar o saque sobre o balcão, o empregado da loja de con-

veniência arqueou as sobrancelhas, mas devia ter irmãs ou namorada, 

porque não fez qualquer comentário enquanto registava as compras.

Lily não o reconheceu, mas não era surpresa nenhuma. Dez 

anos era muito tempo. A ideia provocou-lhe nova vaga de ansiedade, 

compelindo-a a tirar mais uma coisa de que não precisava do exposi-

tor do balcão: um pacote de bolachas.

1 Botas de inverno, almofadadas. [N. da T.]
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— Boa — disse o empregado, num tom absolutamente neutro, 

ao registar a compra. — Agrada-me especialmente a forma como 

conseguiu reunir todas as classes de junk food na sua compra. Não 

é fácil.

Comprara um pacote de donuts, duas tartes — uma de limão e 

outra de cereja —, um balde de gelado de caramelo, um pacote de 

batatas fritas de tamanho familiar e agora também as bolachas.

— Uma separação difícil? — perguntou o empregado.

— Não. — Em parte era verdade, porque havia as difíceis e as 

muito difíceis, e a sua fora sem dúvida muito difícil.

— Charros a mais? — insistiu ele.

Lily percebeu perfeitamente o que o levara a concluir isso, mas 

voltou a sacudir a cabeça na negativa. Não. Atribuía aquele festim de 

junk food ao facto de ter sido despedida do sofisticado salão de beleza 

de San Diego, onde trabalhara até há três semanas.

E, pelos vistos, iria afogar em comida todos os sentimentos que 

a situação lhe estava a provocar.

— Vai dar uma festa? — perguntou o empregado, com um sor-

riso. — A propósito, o meu nome é Cliff, e gosto de festas.

— Lamento dizer mas também não é uma festa — disse ela, 

fazendo uma pausa para olhar para o expositor de chocolates.

Cliff deu uma gargalhada. 

— Oiça, não leve a mal, mas você tem cara de cliente habitual, 

por isso fica a saber que estamos abertos 24 horas por dia, sete dias 

por semana. Quer isto dizer que não precisa de nos esgotar o stock 

neste preciso momento. Além disso, fazemos uma promoção de 

chocolates à meia-noite: dois pelo preço de um.

— Acha-me com cara de quem sai à meia-noite para comprar 

chocolates em promoção? — perguntou ela.

— Acho, pois.

Ela suspirou e deu-lhe o cartão de débito, consciente de que tinha 

uma fila de pessoas atrás de si. Rezou uma pequena oração para que 

o cartão passasse à primeira, sem olhar para trás, e suspirou de alívio 

ao ver que passara.
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O despedimento deixara marcas no seu estilo de vida.

— Quer um saco? — perguntou Cliff. — Agora cobramos dez 

cêntimos por cada um.

Ela tinha pelo menos uma dúzia de sacos na mala do carro, mas 

não se lembrara de os trazer.

— Não é necessário. — Como se esquecia sempre dos sacos, 

especializara-se em carregar tudo nos braços. Coube tudo menos o 

pacote de batatas fritas.

Cliff colocou-o solicitamente sobre a pilha de comida. Lily agra-

deceu-lhe e assentou o queixo sobre as batatas para não perder nada 

da sua preciosa carga. 

— Está seguro — asseverou-lhe.

Cliff ergueu as mãos e ela preparou-se para sair, desviando-se 

para o lado, para não chocar com o cliente seguinte. Ia a meio cami-

nho da porta quando algo a fez voltar a olhar para a fila.

E foi assim que viu a última pessoa que qualquer mulher dese-

jaria ver à face da terra, sem o seu creme de dia, nem o gloss especial 

para os lábios, com a roupa toda assassinada de comer a conduzir.

O tipo que em tempos fora a personagem principal de todas as 

suas fantasias, o homem dos seus sonhos: Aidan Kincaid, de calças 

de combate e t-shirt azul-escura, com o emblema da equipa de Busca 

& Resgate num peitoral, rádio na anca, empoeirado, cansado e podre 

de bom.

O seu coração começou a bater num compasso lento e dema-

siado pesado e ela desviou bruscamente os olhos para a frente.

— Lily? És tu, Lily? — perguntou uma mulher mesmo à sua 

frente.

Lily olhou para ela e piscou os olhos.

— Sou a Sra. Myers — disse a cinquentona, para lhe dar uma 

ajuda. — A tua professora de Inglês da escola secundária. — Dirigiu-

-lhe um sorriso radioso. — Não te via há anos. Como estás, querida?

Lily estava a pensar em tanta coisa ao mesmo tempo que apenas 

lhe ocorreu fugir dali para fora. Detestava Inglês. Pagava à irmã, 

Ashley, para ler os livros e fazer-lhe os trabalhos. Em compensação, 
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fazia-lhe os trabalhos de Matemática e Ciências, e substituía-a por 

vezes na estância que o pai geria.

— Uh…

— A tua mãe continua a viajar por aí com a reforma? — perguntou 

a Sra. Myers. — Nunca mais soube nada dela depois… — A mulher 

calou-se e assumiu uma expressão compassiva. — Depois… de tudo 

aquilo acontecer — rematou, delicadamente.

Ali estava ela de vestido, botas almofadadas e cabelo desgre-

nhado, a segurar uma pilha de junk food com o queixo, com a roupa 

salpicada de nódoas de Cheetos que não iam certamente desaparecer 

de repente, e a bela da Sra. Myers a querer agora conversar sobre 

o incidente mais destrutivo da sua vida… tudo isto na presença de 

Aidan, que devia estar a observar aquela desgraça desde o início.

Felizmente, o telefone da Sra. Myers tocou e ela ficou entretida à 

procura dele, dentro de uma mala do tamanho do Texas.

Lily suspirou e olhou sub-repticiamente para Aidan, quase desfa-

lecendo de alívio ao perceber que ele não a vira.

Os milagres acontecem…

Antes que a sorte se esgotasse, Lily despediu-se prontamente:

— Prazer em vê-la.

E encaminhou-se rapidamente para a porta.
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Capítulo 3

Lily Danville estava sem dúvida de regresso. Aidan não pôde 

deixar de olhar para ela, no instante em que se precipitou para 

a porta, a tentar equilibrar uma pilha de junk food nos braços. 

Era bom sentir que nem tudo mudara.

Ela estava claramente a evitá-lo, e ele ajudá-la-ia de bom grado, pois 

também não era sua intenção revisitar as memórias dessa «viagem», 

muito menos tendo esta terminado numa espetacular colisão sem 

sobreviventes, apenas mortos-vivos.

Ainda assim, ela parecia estar na mesma, depois de todos aqueles 

anos: assustadoramente vulnerável e ao mesmo tempo dura. O certo é 

que aquele corpo esguio e curvilíneo, e aqueles olhos verdes, onde pode-

ria facilmente afogar-se, tinham decidido cautelosamente desviar-se dele.

E quase se safou. Teriam conseguido evitar-se mutuamente, mas 

alguém lhe deu um encontrão junto à entrada e ela cambaleou para 

trás, esbarrando contra um expositor de metro e meio, com postais ilus-

trados das Montanhas Rochosas do Colorado.

O expositor começou a baloiçar.

— Oh, não! — exclamou Lily, tentando agarrá-lo e sacrificando de 

caminho o pacote de batatas fritas. Depois de o pacote cair no chão, a 

embalagem de donuts escorregou-lhe dos braços, e aterrou junto das 

batatas fritas.

E pronto, produziu-se o efeito dominó e a tarte de cereja caiu-lhe 

também dos braços.

A última coisa a cair foi o expositor, que se virou dramaticamente, 

espalhando postais ilustrados e as compras de Lily por toda a parte.

Ela ficou parada, com os despojos do massacre a seus pés.
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— Raios — disse Cliff. — Isto está sempre a acontecer.

— Peço imensa desculpa — disse Lily, começando a apanhar os 

postais.

— Não se preocupe. A sério, eu trato disso.

Lily dirigiu um sorriso agradecido a Cliff, evitando cautelosa-

mente olhar para a fila onde Aidan estava, e desapareceu tão depressa 

que este quase se convenceu de que imaginara tudo aquilo. A única 

prova em contrário eram os postais espalhados pelo chão.

Tal como a estranha dor que sentia no peito.

Aproximou-se para ajudar Cliff, que conhecera no verão anterior, 

quando este incendiara acidentalmente a loja.

Cliff sorriu enquanto ambos endireitavam o expositor. 

— Ela era podre de boa. Estava num estado deplorável, é certo, 

mas era podre de boa.

Aidan resmungou evasivamente e tirou algum dinheiro para 

pagar o refrigerante que fora buscar.

— Espera — disse Cliff, pegando num pacote de bolachas e num 

molho de chaves que Lily lá deixara.

— A Boazona esqueceu-se disto — disse o empregado. — Impor-

tas-te de lhas entregar?

Merda. O que menos desejava era ter de a encarar a sós. Espe-

cialmente sendo mais do que evidente que ela o estava a evitar 

também.

— Eu não posso sair da loja, meu — disse Cliff. — Tu és bombeiro 

e passas a vida a resgatar pessoas. Dá uma ajuda à boazona. Prova-

velmente, ela vai sentir-se extremamente agradecida. — Meneou-lhe 

as sobrancelhas. — Não precisas de me agradecer.

Merda. Aidan pegou nas chaves de Lily e nas bolachas esqueci-

das e saiu da loja. Como seria de esperar, Lily ainda estava no parque 

de estacionamento, a bater com a cabeça no volante e a resmungar 

algo que ele não conseguia ouvir com a janela do carro fechada.

Ele sacudiu a cabeça e preparou-se para o embate, batendo no vidro. 

Lily assustou-se e bateu com a cabeça na pala de proteção do sol. 

Depois, esfregou o alto da cabeça, virou-se e olhou-o furiosa.
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Ele ergueu a mão, com as chaves penduradas nos dedos.

Ela fitou-o por instantes e voltou a dar uma cabeçada no volante.

— Por quanto tempo vais continuar a fingir que não me vês? — 

perguntou ele.

— Para sempre — respondeu ela.

— É só um molho de chaves.

Ao ver que ela continuava a hesitar, mostrou-lhe as bolachas na 

outra mão, sacudindo-as tentadoramente.

O que resultou, como ele calculava. Ela entreabriu a porta do 

carro, apenas o suficiente para pôr a mão de fora e agarrar nas coisas.

Aidan colocou-lhe as chaves e as bolachas na palma da mão, 

e passou à ação, baixando-se rapidamente entre a porta aberta e o 

lugar do condutor para que ela não pudesse fechar a porta… embora 

ela tentasse por todos os meios fechá-la.

* * *

Bolas, pensou Lily. Aidan sempre fora rápido. Fosse na neve ou 

na água, com um par de esquis, ou simplesmente a correr. O tricam-

peão de curtas distâncias do estado do Colorado mexia-se bem. 

— Estás no meu caminho.

— O que estás aqui a fazer, Lily? Estás de visita?

— Não.

— Então?

Nem pensar em assumir o que lhe acontecera. Nunca o diria em 

voz alta.

— Afasta-te — preferiu dizer.

Ele sacudiu lentamente a cabeça, de olhos pregados nela.

Não ia afastar-se.

Ela reparou que ele não fizera a barba nessa manhã ou talvez 

há já alguns dias. A barba conferia uma certa dureza ao seu queixo 

quadrado, o que parecia indicar que o adolescente rebelde há muito 

se fizera homem. Reparou então que a sua t-shirt tinha também 

um emblema dos Bombeiros Florestais do Colorado, na manga. Da 

última vez que o vira, ele estava a entrar na academia de bombeiros.
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Parece que alguém concretizara o seu sonho.

— Se não te afastares, passo com o carro por cima do teu pé — 

disse ela, metendo a chave na ignição e ligando o motor, para provar 

que estava a falar a sério.

— Passas por cima do meu pé? — repetiu ele, arqueando uma 

sobrancelha, com um meio-sorriso carregado de malícia a repuxar-

-lhe um dos cantos da boca. Não era de admirar que metade da popu-

lação de Cedar Ridge estivesse apaixonada por ele. A outra metade 

eram homens ou defuntos. — Vejo que te cresceram garras em San 

Diego — disse ele, num tom de voz baixo e bem-humorado.

Mas esse bom humor buliu seriamente com ela. Disse para con-

sigo mesma que não lhe interessava o que ele pensava, mas era uma 

grande mentira. Respirou fundo e resolveu recorrer à sua postura 

habitual: «fazer de conta». Fingiria pura e simplesmente que ele não 

a afetava, o que não era difícil. Baixou o travão de mão.

— E continuas impaciente como o raio. — Aidan ergueu-se 

muito lentamente, no seu próprio compasso de tempo.

Como, aliás, fazia tudo na vida.

Em tempos isso magoara-a profundamente. Tudo por causa daquele 

maldito sorriso a que nunca fora capaz de resistir. Mas entretanto cres-

cera e tornara-se mais esperta. Agora, conseguiria certamente resistir-

-lhe, tal como resistiria às bolachas que ele lhe entregara em mão.

O pior é que daria a própria vida por aquelas bolachas. Pior ainda: 

sabia de antemão que não lhe resistiria, ou seja, teria de o evitar como 

se tivesse peçonha.

Infelizmente nunca conseguira concretizar tal proeza. 

Nem quando era caloira e o vira a beijar uma rapariga mais velha 

no beco, por trás do bloco de apartamentos onde ambos viviam. E não 

eram beijinhos repenicados: estavam realmente a devorar-se um ao 

outro, e a rapariga gemia como se estivesse a comer um manjar dos 

deuses… Nem alguns anos mais tarde, durante o verão, enquanto ele 

e o irmão mais velho, Gray, arranjavam um bólide nesse mesmo beco, 

ambos de tronco nu e calças de ganga de cintura descaída, umas vezes 

a discutirem, outras vezes a rirem e a beberem cerveja roubada, com 
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aqueles corpos magros e suados, ambos lindos de morrer… Muitos 

menos naquele verão depois da sua formatura, quando conseguiu 

enfim dançar um slow com ele, no festival anual do lago. Mesmo 

depois de a música parar, continuaram a bambolear-se, incapazes de 

desviar os olhos um do outro, e o calor que se gerou desconcertou-a de 

tal forma que ficou a pensar se ele estaria a sentir o mesmo.

E depois ele beijou-a, e pareceu-lhe de facto que ele estava bas-

tante sensível, porque o beijo — oh, meu Deus, aquele beijo — foi 

tão mágico, sensual e erótico… que deu consigo espremida contra 

ele, disposta a aceitar tudo o que ele tivesse para dar.

Mas ele conteve-se, o que na altura lhe pareceu amoroso, pois 

dava a entender que não a queria pressionar, e que levariam a coisa 

com calma.

Isto até ao dia seguinte, quando a irmã, Ashley, entrou no seu 

quarto, completamente nas nuvens, e lhe confessou que tinha uma 

paixão assolapada pelo monitor de esqui.

Que por acaso era Aidan Kincaid.

Ashley tinha a certeza de que era correspondida.

Essa tinha doído, mas não fora nada comparado com o que se 

seguiu.

Consegui sobreviver a tudo isso, pensou para consigo mesma, repe-

tindo-o mentalmente ao fixar os olhos cor de chocolate derretido de 

Aidan. O passado está morto e enterrado, o passado está morto e enter-

rado… Depois carregou no acelerador, ainda de olhos pregados nele. 

No acelerador do carro, e não do seu motor interno, pois esse jamais 

voltaria a acelerar por ele. 

Nunca mais! Não conseguiria viver consigo própria se voltasse a 

apaixonar-se por ele.

Aidan ergueu as mãos, fingindo-se rendido, e deu um passo atrás, 

ainda com aquele sorrisinho nos lábios, o que queria dizer que era 

altura de o atropelar. Preferiu porém acelerar ruidosamente para fora 

do parque de estacionamento, como se estivesse a ser perseguida por 

demónios do passado.

E de certa forma até estava.
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Capítulo 4

Aidan viu Lily derrapar para fora do parque de estaciona-

mento, no seu pequeno Honda, deixando atrás de si um 

rasto de destruição, como de costume.

Atrás de si e dentro dele.

Talvez também no seu coração, algo que jamais admitira. Em 

tempos, o simples facto de a ver ter-lhe-ia arrancado um sorriso, 

e como ela era filha do gerente de uma estância vizinha, via-a fre-

quentemente.

Era sossegada mas não acanhada, esperta mas péssima aluna, 

e era tão boa na montanha quanto ele. Aprendera a sê-lo trabalhando 

duramente para o pai. Muito duramente.

Mas nunca se queixara e ele adorava isso nela.

Tudo nela era uma contradição pegada, e isso também lhe agra-

dava. Admirava o facto de ela se esforçar tanto pela família, para não 

falar na sua resistência física e mental.

A irmã, Ashley, era apenas um ano mais nova do que ela e pro-

vocavam-se bastante uma à outra, competindo por tudo e por nada. 

Ashley fora a mais extrovertida e frontal das duas. O encanto de Lily 

era mais interior. Por trás do seu espírito aventureiro ardia uma pai-

xão pela qual Aidan se sentira inexplicavelmente atraído.

Porém, agora não vira nada desse espírito aventureiro nem dessa 

paixão.

Vira apenas fúria naqueles olhos verde-claros — uma fúria 

imensa — dirigida à sua pessoa. Não fazia a mais pequena ideia por 

que razão ela estaria tão irritada. Há 10 anos fora ela que o abando-

nara repentinamente e o deixara em farrapos.
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Sentia-se estúpido por estar a recordar isso agora, mas era como 

se ali, na montanha, existisse entre eles uma espécie de vínculo, que 

nunca antes sentira com nenhuma outra rapariga.

Ou que não voltara a sentir desde então.

Eram dois aventureiros, duas almas gémeas. Ou, pelo menos, 

assim o julgava. Fora sempre ele que mantivera a sua família unida, 

mas com ela não tivera de se esforçar tanto. Fora bastante fácil e o 

relacionamento de ambos dera-lhe verdadeira satisfação. Com Lily 

podia descontrair-se e ser ele próprio. Perdera tudo isso quando ela 

partira e, desde então, nada parecia ser fácil.

Não que isso fosse importante agora. Há muito tempo que a 

esquecera, algo que teve de recordar a si próprio repetidas vezes, ao 

ouvir a derrapagem dos pneus carecas do carro dela, no parque de 

estacionamento. Um carro de cidade, pouco indicado para as con-

dições meteorológicas e estradas apertadas e traiçoeiras das Monta-

nhas Rochosas do Colorado.

Talvez estivesse esquecida da forma como as coisas funcionavam 

ali. Talvez não planeasse ficar muito tempo, ainda que lhe respon-

desse com um misterioso «não» quando lhe perguntara se estava de 

visita.

Não era importante. A vida dela não lhe dizia respeito.

Tirou o telemóvel e verificou-o para se assegurar de que não 

perdera nenhuma chamada. Durante a época de incêndios, traba-

lhava três dias e folgava um. Hoje era um desses dias de folga, mas 

a unidade de Busca & Resgate não tinha esse tipo de horário. Era 

frequentemente chamado para a B&R e, sempre que era notificado, 

tinha de comparecer imediatamente, se não estivesse a responder a 

nenhuma chamada de incêndio.

Como não perdera nenhuma chamada, telefonou ao irmão mais 

velho. Gray geria a Estância de Cedar Ridge e sabia sempre tudo 

acerca de toda a gente. Parecia uma octogenária escondida no corpo 

de um homem de 31 anos. Gray devia-lhe algumas explicações, 

pois aparentemente sabia do regresso de Lily, mas não lhe falara do 

assunto.
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— A mãe está bem? — perguntou Gray, a título de saudação.

Char, a mãe de ambos, dera uma queda na semana anterior 

e magoara uma anca na qual já tinha problemas, embora não 

revelasse a nenhum dos dois as dores que tinha. A mulher pode-

ria ter uma aparência frágil, mas por dentro era mais rija que 

O Rochedo2.

— Não foi por causa da mãe que telefonei — começou por dizer. 

— É por causa da…

— Se não é por causa da mãe, dou-te dois segundos para dizer 

o que tens a dizer — atalhou Gray. — A Penny fez um intervalo de 

vinte minutos e eu não a vi durante toda a semana, portanto tenho 

planos precisos para esses vinte minutos.

Aidan ouviu Penny rir baixinho, ao fundo, e franziu o sobro-

lho. Gray estava casado com a sua namorada da escola quase há 7 

anos. Aparentemente receosos de começarem a comportar-se como 

um velho casal, tinham decidido apimentar o casamento. Há cerca 

de uma semana, Aidan entrara no escritório de Gray sem bater à 

porta e dera com ambos em jogos eróticos das Cinquenta Sombras 

de «Gray».

Havia coisas impossíveis de esquecer. No dia seguinte, Aidan 

instalara uma tranca na porta do escritório de Gray e implorara-lhe 

que a usasse, depondo nela toda a sua esperança.

— Ah, e antes que eu te desligue o telefone — disse Gray —, o 

idiota do Lenny foi apanhado a guiar com álcool, ontem.

Merda. Era a segunda infração grave do Lenny. Da primeira vez 

fora apanhado em atos impróprios com uma miúda dentro de uma 

das máquinas, no turno da noite. O pior é que, por ter sido apa-

nhado a guiar com álcool, a carta de condução ser-lhe-ia revogada 

pelo menos durante noventa dias. Aidan abanou a cabeça. Não havia 

melhor técnico para tratar do equipamento deles, mas isso pouco 

significado tinha perante os seus antecedentes criminais. 

— Queres suspendê-lo até recuperar a carta de condução?

2 Dwayne Johnson, ator, produtor e lutador américo-canadiano. [N. da T.]
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— Não. Quero que não seja idiota — respondeu Gray, suspi-

rando. — Sim, pelo menos terá de ser suspenso. É uma sorte teres 

sugerido isso, pois eu tencionava despedi-lo, só pela postura dele.

— Eu trato disso. 

— Ótimo. Agora vou dar uma queca.

— Espera — disse Aidan. — Acho que te esqueceste de me con-

tar mais alguma coisa.

— Não estou numa de charadas, neste momento.

— Eu dou-te uma dica. Lily Danville.

Gray ficou em silêncio.

— Meu Deus — disse Aidan, esfregando a cana do nariz. — Tu 

sabias mesmo. Tu sabias que ela vinha para cá e não me disseste.

Gray continuou em silêncio.

— Responde à pergunta, raios! — disse Aidan.

— Não me fizeste pergunta nenhuma.

— Porque não me contaste?

— Porque tenho estado ocupado — disse Gray. — E não é bem 

essa a pergunta que me queres fazer.

Era verdade, mas ele recusou-se a fazê-la, preferindo olhar para 

o céu. Não havia lugar no mundo com um céu tão imenso e tão 

omnipresente como o Colorado. O tempo podia mudar num abrir e 

fechar de olhos àquela altitude, mas naquele momento o céu estava 

com uma tonalidade maravilhosamente intensa de azul, sem uma 

única nuvem até onde a vista podia alcançar, um horizonte não 

muito distante delimitado pelos contornos escarpados e acidentados 

das Montanhas Rochosas que não deixavam ver mais longe.

— Há quanto tempo sabias disso?

— Há algumas semanas.

Aidan ficou perplexo.

— Estás a brincar comigo?

— Escuta, o mundo não gira à tua volta, OK? Além disso, sei de 

fonte segura que o facto de ela cá estar não tem absolutamente nada 

a ver contigo.

— Então porque não me contaste? — perguntou Aidan.
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— Eu… — Gray calou-se e Aidan ouviu Penny murmurar-lhe 

algo ao fundo. Infelizmente conseguiu perceber o que ela estava a 

dizer a Gray. Envolvia um pedido muito explícito de cariz intrinse-

camente sexual.

— Com os diabos, Pen — disse Gray, num tom de voz baixo e 

brando que apenas utilizava com a mulher. — Não tires isso ainda. 

Não te mexas. Deixa-te estar quietinha. — Depois voltou a dirigir-se 

a Aidan. — Tenho de desligar.

— Não enquanto não me disseres porque é que ela cá está.

— Não tenho realmente tempo para isto, neste momento, meu.

— Não tem mesmo — disse Penny, metendo-se na conversa. — 

Neste momento só tem tempo para uma rapidinha, meu querido 

cunhado, e como sei que não vais querer saber mais detalhes, vamos 

desligar agora. Ah, é verdade, não te esqueças da reunião de direção 

daqui a vinte minutos, nem da reunião de pessoal sobre a próxima 

Corrida de Obstáculos, logo a seguir.

— Lá estarei — disse Aidan.

— Eu também — disse Penny, alegremente, desligando o tele-

fone.

Aidan sacudiu a cabeça e esfregou os olhos para se abstrair das 

imagens de Gray e Penny a dar uma rapidinha, mas era bem capaz 

de precisar de um balde de lixívia para isso.

Merda. Teve ainda de telefonar a Lenny, que lhe respondeu com 

voz de ressaca. 

— O que é? — disse Lenny num tom brusco e pouco amigável.

— Temos de falar — disse Aidan.

— Não pode ser, compadre. Tenho encontro marcado com a 

minha cama.

— É importante — disse Aidan. — É sobre trabalho.

— Liguei a dizer que estava doente. Não estou no meu horário 

de trabalho.

— Doente ou de ressaca? — perguntou Aidan.

Ele fez uma pausa.

— Tínhamos combinado que era a mesma coisa.
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— Isso foi antes de assumirmos responsabilidades.

— Oh, merda — resmungou Lenny. — Não me humilhes, meu. 

Ainda nem sequer bebi café. Esta conversa é demasiado pesada sem 

cafeína.

Aidan esfregou a cara. Lenny não estava a falar a sério, mas 

Aidan sentia-se altamente responsável por ele. Fora ele que apostara 

em Lenny, quando este andava à procura de trabalho.

— Eu apareço depois das minhas reuniões — disse Aidan, relu-

tantemente, percebendo que aquilo exigia uma conversa cara a cara.

Houve mais um momento de silêncio e a frivolidade desapare-

ceu da voz de Lenny.

— Diz lá o que queres dizer.

— Não é o que eu quero dizer — disse Aidan —, é o que tem de 

ser dito. Conduzires com álcool é a tua segunda infração…

— Estás a contá-las? — perguntou Lenny, incrédulo. — Tu, que 

já foste preso por posse de erva?

Aidan tinha 16 anos na altura, e era sem dúvida um puto estú-

pido, mas tivera mais de 10 anos para crescer.

Há muito que ultrapassara essa fase.

— Foste apanhado a conduzir com álcool, quando o teu trabalho 

é transportar equipamento pesado, Lenny. A nossa companhia de 

seguros…

— Poupa-me ao legalês — disse Lenny. — Já percebi. Contra-

taste-me quando mais ninguém o faria. És um santo e eu sou um 

falhado de primeira apanha.

— Não és…

— Deixa-te de paninhos quentes — disse Lenny. — Eu sei que 

fiz merda ontem à noite, OK? Não volta a acontecer.

— Lenny…

— Prometo-te, A.

Aidan fechou os olhos. Lenny passara um mau bocado. Cres-

cera com um tio-avô distante, que optara pela sacanice como técnica 

parental. A namorada despachara-o recentemente. Lenny precisava 

daquele trabalho na estância e da amizade de Aidan, e esta não era 
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assim tão difícil de dar, pois ainda se lembrava das vezes que Lenny 

ficara do seu lado: ao serem acusados de copiar num teste de Mate-

mática do sétimo ano; numa pequena desavença com um polícia 

local; na altura em que descobrira que tinha dois irmãos mais novos 

e uma irmã e que o pai era um merdas sem caráter.

— Seres apanhado a conduzir com álcool terá consequências, no 

teu caso — disse ele, relutantemente. — O teu trabalho exige que 

tenhas carta de condução.

— Merda — disse Lenny, bufando. — Mal ultrapassei o limite 

de velocidade…

— Isto não depende de mim — disse Aidan. — A decisão está 

tomada.

Seguiu-se um longo silêncio.

— Estás a despedir-me?

— Não — disse Aidan —, mas terás de ficar suspenso até recupe-

rares a carta de condução, e isto não pode voltar a acontecer.

— Eu sei. Vou esclarecer a situação e nunca mais voltará a acon-

tecer.

Aidan rezou para que fosse verdade. Terminaram a chamada e 

Aidan viu as horas. Tinha esperança de que o chamassem para algo 

de importante, para não ter de ir à reunião de direção, mas como nada 

disso acontecera, meteu-se na carrinha para fazer o caminho até à 

estalagem da Estância de Cedar Ridge, em Pine Pass Road. No inverno 

demoraria vinte minutos ou mais a chegar lá, mas no início do verão, 

sem o mau tempo a empatá-lo, punha-se lá em apenas cinco minutos.

Gray tratava da gestão diária da estância, uma das últimas estân-

cias familiares de montanha, no Colorado, embora não fossem pro-

priamente «proprietários» dela. Graças ao seu querido e velho pai, 

tinham um enorme valor residual a pagar no ano seguinte, e o banco 

estava de olho neles.

Se o negócio falisse, perderiam o único local que encaravam 

como a sua casa. Além disso, empregavam sazonalmente metade 

da população de Cedar Ridge. Os Kincaids não seriam os únicos a 

sofrer os efeitos de uma vaga de desemprego em massa.
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Não é que a cidade os ajudasse muito. Cedar Ridge não era muito 

grande, mas os seus habitantes tinham boa memória e Aidan ouvira 

de tudo ao longo dos anos.

Os Kincaids nunca serão nada na vida.

Os Kincaids vigarizam a própria mãe.

Os Kincaids têm o diabo no corpo.

A verdade era difícil de contrariar. Se Aidan estivesse sozinho, 

pouco lhe importaria que a estância desabasse ou ardesse. Para ele, 

tanto a herança como a memória do pai estavam manchadas pela 

enormidade da sua traição. Aidan não sentia qualquer espécie de 

lealdade ao pai, mas faria o possível e o impossível pelos irmãos e 

pela mãe, a quem este magoara horrivelmente, e embora o termo 

disfuncional retratasse na perfeição a família Kincaid, a sua aptidão 

para se manterem unidos era absolutamente notável.

Sempre fora.

Poderiam ter seguido pela via corporativa, vendendo parte do 

negócio e arranjando acionistas, para se livrarem da terrível situação 

financeira em que se encontravam, mas nenhum deles era adepto 

das instituições e das regras, tendo por isso decidido, por unanimi-

dade, percorrer o caminho mais difícil.

Eis o status quo de um Kincaid.

Provavelmente a tal reunião de direção de hoje refletiria também 

esse status quo, ou seja, Gray, Aidan e o seu meio-irmão Hudson 

passariam a reunião a gritar uns com os outros, e Kenna, a sua meia-

-irmã, passaria o tempo a navegar pelo YouTube, no telemóvel. 

Quando Aidan ia a estacionar no parque de estacionamento da 

estalagem, o telefone zuniu.

Uma chamada da B&R que o fez fletir vitoriosamente o braço, 

de punho cerrado, pois esta era a única coisa que o podia safar da 

reunião, e estava a acontecer.

Um montanhista perdido em Palisade Peak.

Aidan respondeu à mensagem escrita com a hora provável de 

chegada e voltou a engatar a primeira. O quartel de bombeiros 

local, que partilhavam com a equipa de B&R do condado, ficava 
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a meio-caminho da cidade e era o lar de Aidan quando não estava 

em casa.

Cinco minutos depois, estava a sair com a sua unidade, já 

completamente equipado. Fez por se abstrair de tudo: a reunião 

de direção, a sua preocupação constante com a mãe e com o seu 

estado de saúde, e muito especialmente a sensual surpresa que 

o passado lhe reservara, na pessoa enganadoramente meiga e 

atraente de Lily Danville. Concentrou-se na única constante da 

sua vida: o trabalho.
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