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a amar. Bailey vai tê-la e não a quer desperdiçar.

Bailey é uma jovem artista, é bonita, quer viver a vida ao 
máximo e está finalmente saudável.

O seu primeiro objetivo passa por esquiar as assustadoras 
Montanhas Rochosas, na estância turística de Cedar Ridge. 
A tarefa, contudo, é bem mais difícil do que ela imaginava e só 
a ajuda de um estranho a impede de ter um acidente grave.

Hudson Kincaid, o seu herói apaixonante, é um dos donos 
dessa estância e, ironicamente, Bailey acaba de ser contrata-
da para um trabalho muito importante: pintar o mural da famí-
lia dele.

Bailey e Hudson entram numa vertiginosa, divertida e sensual 
relação, algo que nenhum dos dois quer, mas que não conse-
guem evitar. A vida deu uma segunda oportunidade a Bailey, 
e Hud só precisou de um sorriso para conquistar o coração dela.

As fãs de Jill Shalvis não vão resistir a mais este livro 
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«Ao trabalharem com tanta proximidade 
como estavam, havia muito contacto físico 
acidental. Um roçar de mãos, um choque 
de cotovelos… E, todas as vezes, ele 
afastava-se.
— O que é isso? — questionou Bailey por fim 
quando estavam no segundo andar dos 
andaimes. Ela sentia-se quente, insultada e, 
raios, também irritantemente excitada.
— O que é o quê? — perguntou ele.
— Tu sabes bem. Estás a comportar-te como 
se tivesses medo de me tocar.
— Ambos sabemos que isso não é verdade — 
disse Hud, com aquele olhar quente, que a fez 
lembrar-se de quando a tinha empurrado 
contra o carro e se tinham tocado. De facto, 
se ele a tivesse tocado durante mais um ou 
dois minutos, ela teria tido um orgasmo ali 
mesmo no parque de estacionamento. — Não 
tenho medo de te tocar — acrescentou, 
e olhou-a nos olhos. — Eu ouvi-te. 
— Por isso, se não tens medo de mim e não 
sentes pena de mim, qual é o problema? 
Aproximando-se dele, ela tocou-lhe no peito 
com um dedo.
Ele esfregou o rosto com uma mão.
— Não insistas comigo nisto, Bailey.
Ela insistiu.
Hud lançou-lhe um olhar demorado e severo 
que não a afugentou. Nenhum deles se mexeu.
Ela ergueu o olhar para ele, com as mãos nas 
ancas.
Ele abanou a cabeça e murmurou "que se lixe" 
e agarrou-a, beijando-a.
O beijo foi escaldante, molhado, profundo, 
maravilhoso, e quando ele se afastou, Bailey 
mal conseguia lembrar-se da provocação, 
muito menos do seu nome.»
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Capítulo 1

Ovento assobiava por entre os altos picos das Montanhas 

Rochosas, no Colorado, criando uma pulverização de neve 

tão leve como o açúcar em pó sobre o dónute que Hudson 

Kincaid estava a devorar enquanto andava no teleférico.

O pequeno-almoço dos campeões e, em três minutos, quando  

alcançasse o topo de Cedar Ridge teria a vaga de adrenalina de que 

precisava. Como chefe da patrulha de esqui, já tinha tido a sua reu-

nião diária antes-do-maldito-raiar-do-dia com a sua equipa. Eles ti- 

nham montado as vedações e cordas para manter os esquiadores 

em segurança nas corridas adequadas. Tinham verificado todos os 

trenós para se certificarem de que o equipamento estava em pleno 

funcionamento.

Agora, ele tinha tempo para uma corrida rápida antes de faze-

rem os treinos de resgate durante algumas horas, e depois iria ter  

uma reunião de administração  — ou seja, discutir com os seus 

irmãos. Uma pista, dez gloriosos minutos para si só, e ele a descer 

a Devil’s Face, a pista mais difícil da montanha.

Ir em grande ou ir para casa. Esse era o estilo Kincaid.

Mas, naquele momento, o rádio que tinha preso à anca avisou 

que alguém estava em dificuldades no cimo de Devil’s Face, Hud 

abanou a cabeça.

Lá se foram os minutos só para si.

Era a vida, a sua vida, e ele tinha-a escolhido. Saltou do topo do 

teleférico, caiu na neve num ritmo rápido. Tinha visto muita coisa 
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aqui na montanha e ainda mais nos seus turnos mensais como 

agente da polícia na cidade. Era seguro dizer que não havia muito 

mais que o surpreendesse.

Por isso, quando três minutos depois encontrou uma rapariga 

sentada bem longe do centro do pico de Devil’s Face, com os esquis 

espetados ao acaso na neve, ele nem sequer pestanejou.

O casaco dela era amarelo-canário, o capacete vermelho-cereja. 

Ela estava sentada com as pernas dobradas junto ao peito, o queixo 

nos joelhos, com botas de esqui tão verde-néon quanto possível e 

olhava contemplativamente para a vista maravilhosa à sua frente.

Hud parou a alguns passos de distância, para não a assustar,  

mas ela não se mexeu. Ele olhou em volta para se certificar de que 

esta era a pessoa em questão. Picos pontiagudos e majestosos,  

cobertos de neve numa paisagem de 360 graus. Ar perfumado de 

pinheiro, tudo tão puro que a esta altitude até doía respirar. Não 

havia mais ninguém ali em cima. Eles estavam no topo do mundo.

Não foi inteligente da parte dela. O tempo tinha estado parti- 

cularmente volátil nos últimos dias. Agora estava perfeitamente 

limpo, e estavam uns frescos zero graus centígrados, mas isso po- 

dia mudar num piscar de olhos. Estavam previstos ventos fortes, 

assim como mais 30 centímetros de neve por volta da meia-noite. 

Mas, mesmo se não se esperasse a chegada de uma tempestade, 

ninguém devia esquiar sozinho. E, especialmente, ninguém devia 

esquiar sozinho em Devil’s Face, uma pista vertical com um quiló-

metro de comprimento que requeria uma grande dose de habili-

dade e, em troca, prometia velocidades vertiginosas. Aqui, havia 

uma pequena margem para erro, e um pequeno engano podia sig-

nificar uma viagem para as urgências.

Nem Hud esquiava sozinho. Ele tinha pessoal espalhado por 

todo o lado — alguns deles no posto de patrulha apenas a algumas  

centenas de metros de distância, um outro grupo no teleférico de  

que tinha acabado de sair, mais ainda a patrulharem os limites da  

estância, todos ligados pelo contato de rádio constante.
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— Ei — chamou ele. — Estás bem?

Nada.

Hud deslizou nos esquis, percorrendo os últimos metros entre 

eles, e tocou-lhe no ombro.

Ela agitou-se e esticou o pescoço, ao mesmo tempo que retirava 

o capacete e arrancava os fones dos ouvidos. Uma música metá-

lica explodiu deles, suficientemente alta para fazê-lo pensar se ela 

ainda retinha alguma audição.
— Desculpe. Disse alguma coisa?

Não era uma rapariga, mas uma mulher, e sem o capacete, Hud 

apercebeu-se de que realmente já a tinha visto antes. Nesse dia de 

manhã, ela estivera no estacionamento, sentada no para-choques 

traseiro do seu carro a calçar as botas de esqui, ao mesmo tempo 

que cantava juntamente com o rádio ao som da nova música de Ed 

Sheeran. 

Ele não conseguia dizer agora, porque ela usava óculos escuros, 

mas sabia que ela tinha olhos da cor do céu azul de hoje e que ela 

não devia desistir do seu trabalho diurno para se tornar cantora, 

porque desafinava.
— Eu perguntei se estás bem — disse ele.

Ela tirou os óculos escuros e lançou-lhe um olhar atrevido que 

mostrava que a pergunta era ridícula.

Ela usava um gorro de esqui apertado debaixo do capacete, tam-

bém vermelho-cereja, sem cabelo visível e com suficientes camadas 

de roupa de modo a deixá-la completamente disforme. Mas isso 

não importava. Os seus olhos animados brilhavam com algo que se 

parecia muitíssimo com aqueles problemas dos bons.

Ele fazia parte da patrulha de esqui há anos e agora era polícia 

há tempo suficiente para saber ler as pessoas, muitas vezes antes 

que elas dissessem uma palavra. Dependia tudo da postura, nos 

pequenos pormenores, tal como ele tinha aprendido.

Por exemplo, todas as camadas de roupa que ela usava. Sim, era 

inverno, e, sim, estavam nas Montanhas Rochosas, mas zero graus 
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celsius era francamente ameno em comparação com os vinte nega-

tivos da semana passada. O mais provável era que ela não fosse 

daqui.

E depois havia a postura ligeiramente insegura que disse que 

ela estava, pelo menos, um pouco fora do seu ambiente natural e 

estava ciente disso. A sua total falta de cautela disse-lhe outra coisa, 

também, que, provavelmente, de onde quer que ela tinha vindo, 

não tinha sido uma cidade grande.

Nenhum dos pormenores explicava por que ela estava sentada 

sozinha numa das montanhas mais perigosas do país. Talvez… 

rejeitada por um namorado depois de uma discussão no teleférico? 

Separada de um grupo de amigas e apenas a fazer uma pausa 

rápida? Raios, apesar das aparências, talvez ela estivesse aqui por 

causa de uma aposta ou de um capricho.

Ou talvez ela fosse simplesmente uma maluca. Tal como ele 

sabia, os malucos existiam em todas as formas e tamanhos, até 

mesmo miúdas giras e misteriosas com olhos de tirar a respiração 

a qualquer um.

— Então, estás? — perguntou ele. — Bem?

O sorriso dela desvaneceu-se um pouco.

— Eu não pareço estar bem?

Hud tinha uma irmã e uma mãe, então reconhecia uma per-

gunta com rasteira quando ouvia uma e sabia bem que não devia 

insistir. Em vez disso, passou o olhar por ela, mas não viu ferimen-

tos visíveis. Mas também, não conseguia ver grande coisa tendo em 

conta as camadas de roupa

— Não estás ferida.
— Não, isso não é o problema. — Ela fez uma pausa. — Eu 

acho que estás provavelmente a perguntar-te qual é o problema.
— Um pouco — admitiu ele.

Ela revirou os olhos.

— Sabias que as pessoas que não entendem mapas de esqui,  

ou mapas em geral, não deviam esquiar sozinhas?
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— Ninguém devia esquiar sozinho — disse ele, mas, em seguida,  

percebeu o que ela quis dizer e tirou os óculos, olhando para ela, in- 

crédulo. — Estás a dizer que estás na Devil’s Face, a pista de esqui 

mais desafiadora nesta montanha, porque leste mal o mapa de esqui?

Ela mordeu o lábio e tentou esconder um sorriso triste, que não 

adiantou, porque os seus olhos expressivos traíram-na.

— Sei que isto me vai fazer parecer mal — respondeu ela —, mas  

sim. Sim, eu estou aqui porque li mal o mapa. Se queres saber a 

verdade, eu tinha-o virado de cabeça para baixo

De cabeça para baixo. Meu Deus.

— Nós codificamos as coisas por cor, sabes. Mesmo virado de 

cabeça para baixo, o verde ainda é para iniciantes, azul para inter-

médios…

— Bem, isso eu sei!

— Esta pista está a preto, duplo diamante só para os mais expe-

rientes — disse ele. — Está marcado por todo o lugar. — Ele apon-

tou para um sinal a mais ou menos um metro de distância.

cuidado: duplo diamante. apenas para esquiadores experientes!
— Eu vi isso — disse ela. — Daí a minha explicação, porque 

acredita, eu não estava prestes a ser estúpida ao quadrado.

Ele soltou uma gargalhada comedida.

— É bom saber.
— E para que saibas que eu não sou inteiramente uma novata. 

Já tive aulas de esqui antes, em Breckenridge. — Ela fez uma careta. 

— Embora já tenha sido há algum tempo.
— Quanto tempo é algum tempo?

Ela mordeu o lábio inferior.

— Mais do que quero admitir. Pensei que seria como andar de 

bicicleta. Afinal acontece que não é bem assim. Mas se adianta,  

eu percebi imediatamente o meu erro e realmente estava apenas  

a admirar a vista. Quer dizer, olha para ela… — Ela apontou para a  

exuberante paisagem à sua frente, digna de postais, desejos e sonhos. 

— É esmagadora, não achas?
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A maravilha no olhar dela hipnotizou-o. Um pouco surpreso 

consigo próprio, ele virou-se para apreciar a vista, a tentar vê-la 

através dos olhos dela. Os picos altíssimos tinham uma maneira de 

colocar as coisas em perspetiva e lembrar-nos de que não éramos 

os maiores nem os piores. Um manto de neve fresca estendia-se 

até onde a vista alcançava, a brilhar sempre que o sol incidia nele 

como se tivesse sido salpicado com diamantes.

Ela estava certa quando disse que era esmagador. Ele tentava 

nunca tomar este lugar como garantido, mas a verdade é que o 

fazia. Interessante que tinha sido preciso uma bonita estranha para 

o distrair da sua rotina e fazê-lo reparar no ambiente que o rodeava. 

Ele virou a cabeça e olhou-a nos olhos. Sim. Ele estava definitiva-

mente a reparar naquilo que o rodeava.

Ela sorriu-lhe.

— Achei que, depois de me fartar da vista, voltaria simples-

mente para o teleférico e pediria para descer nele. Acabou por correr  

tudo bem, não é? Mas depois veio o segundo problema.

— Que é…? — perguntou ele quando ela não continuou.
— Parti a fixação, e embora tenha um monte de coisas nestes 

bolsos todos, não trouxe ferramentas nenhumas. Acho que só pre-

ciso de uma chave de fendas ou algo assim. Pensei em localizar um 

patrulheiro de esqui.
— Eu sou da patrulha de esqui — informou ele.

Aparentemente surpreendida, ela olhou-o dos pés à cabeça. Nor- 

malmente, quando uma mulher fazia tal coisa, era com um brilho 

de luxúria nos olhos, mas ela não parecia muito impressionada.

Ele baixou o olhar para si mesmo.

— Eu não trago o meu casaco de patrulha — disse ele. — Estava 

com calor por ter estado a pôr a vedação… — Por que diabos estava a  

explicar-se? Abanando a cabeça, tirou os esquis e caminhou até  

aos dela. Segurou aquele para o qual ela apontou e deu uma vista de  

olhos. Sim, ela tinha partido uma fixação. — A dobradiça estragou-

-se — informou ele.
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Ela agachou-se ao lado dele e o aroma do seu sabão ou perfume 

chegou até ele, um aroma leve e sexy que o fez virar a cabeça e olhar 

para ela.

Mas o que o interessou mesmo foram aqueles olhos azul- 

-claros. Eram grandes e insondavelmente profundos, e ele deu por 

si totalmente incapaz de desviar o olhar.

Como se talvez estivesse tão transfixa como ele, ela piscou os 

olhos lentamente.
— Podemos arranjar isso?

Podemos?

— Poderia remediá-lo o suficiente para desceres a montanha 

se tivesse um pedaço de arame. — Ele tirou o seu rádio. — Eu vou 

só chamar…

— Oh, eu arranjo. — Ela levantou-se e tirou um pequeno ca- 

derno de um dos seus bolsos. Anexado a ele estava um clipe de 

papel. Ela soltou-o e agitou-o com orgulho. — Eu tenho um pedaço 

de arame aqui, estás a ver?

— Fixe. — Ele pegou no clipe, endireitou-o, em seguida usou-o 

para atravessar a fixação e torceu-o para o prender. Durante os dois 

minutos inteiros que isto demorou, ela permaneceu agachada  

ao seu lado, inclinando-se sobre o braço dele, a respiração suave  

e quente contra o pescoço de Hud, admirando tudo o que ele fazia.

Ela respirou fundo.

— Tu és…

Quando ela não terminou a frase, ele virou a cabeça e viu o 

olhar dela pousar na sua boca, que estava apenas a alguns centíme-

tros da dela.
— Habilidoso — terminou ela baixinho.
— E tu…

Ela sorriu.

— Sou teimosa? Irritante?

— Estás pronta — disse Hudson.

Bailey riu-se e ele sorriu.
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— Eu ajudo-te a voltar para o teleférico — disse ele.
— Oh, eu estou bem agora, graças a ti. — Levantando-se, ela  

enfiou o esqui no sítio para que pudesse prender a bota nele. Andou 

à luta com ele por um minuto, incapaz de trancar o esqui, e o es- 

forço fez-lhe tremer um pouco os braços.

Hud começou a avançar, mas ela deteve-o, levantando a mão,  

e ele conteve-se.

O segundo esqui demorou mais tempo, porque ela teve um pro- 

blema de equilíbrio. Ele controlou-se até ela ameaçar cair no chão,  

e então não houve volta a dar. Mais uma vez, ele moveu-se em 

direção a ela, mas no último segundo, ela conseguiu equilibrar-se 

no seu bastão. Quando ela finalmente encaixou o segundo esqui, 

levantou a cabeça e mostrou-lhe um sorriso triunfante, como se 

tivesse acabado de subir uma montanha.
— Consegui! — gritou ela, radiante, a limpar a testa como se 

estivesse a suar agora. — Vês? Eu estou bem.
— Tinhas razão sobre seres teimosa — disse ele. — Mas não 

sobre seres irritante.
— Bem, não me deste tempo suficiente. — E, com outro sor-

riso, ela empurrou-se com os bastões.

Na direção errada.

Hud apanhou-a pelas costas do casaco. Mesmo com todas 

aquelas camadas de roupa, ela era surpreendentemente leve. Sufi- 

cientemente leve para que ele pudesse facilmente fazê-la dar a volta 

e colocá-la na direção certa, que era a 180 graus de onde ela tinha 

começado.

Ela riu-se e, fogo, ela tinha realmente um riso maravilhoso, que 

incentivava logo um homem a rir-se com ela.

— Certo — disse Bailey, a dar-lhe uma palmadinha no peito.  

— Obrigada. Agora estou bem

Na anca dele, o rádio estava a zumbir. Os seus colegas estavam 

a reportar, a prepararem-se para os treinos de resgate de corda em 

baixo e alto ângulo. Era para ser Hud a liderar o exercício, mas ele 
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queria ter primeiro a certeza de que a mulher chegava em segu-

rança ao teleférico.
— Parece que tens de ir — disse.
— Tenho. — Mas, como ele não se moveu, ela levantou as 

sobrancelhas.

— Tu és fofo — disse ela. — Mas sabes que até uma pessoa in- 

teligente pode fazer asneira a ler um mapa, certo? Que, apesar do que  

possa parecer, eu realmente não preciso de que cuidem de mim.

Espera um minuto. Ela acabou de chamá-lo fofo? Nunca na vida 

o chamaram fofo.

Ao reparar na expressão dele, Bailey riu-se, como se ele fosse en- 

graçado.

— Foi um elogio — disse ela.

Não na opinião dele. O rádio apitou novamente. Era do centro de 

comunicações desta vez, a certificarem-se de que ele tinha locali-

zado o esquiador «aflito».

— Já a encontrei — confirmou ele, com os olhos semicerrados 

para a esquiadora em questão. — Está resolvido

A pessoa no centro de comunicações continuou a informá-lo 

sobre outros dois incidentes. Hud disse-lhe como lidar com ambos 

e, em seguida, voltou a prender o rádio na anca.
— Está bem — confessou a esquiadora rebelde. — Estava enga-

nada. Tu não és fofo. És uma espécie de durão com essa atitude 

mandona. Feliz agora?

Feliz? Mais confuso.

— Vamos levar-te para o teleférico — disse Hud. Calmo. Auto- 

ritário. O mesmo tom a que as pessoas normalmente escutavam  

e obedeciam.

Normalmente…

— Eu estou bem agora — disse ela, e com um impulso empur-

rou-se com os bastões, felizmente em direção ao teleférico.

Ela não se equilibrava lá muito bem, o que não foi surpresa 

nenhuma. Isto foi porque mantinha os joelhos rígidos em vez de 
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fleti-los, colocando de forma incorreta o peso sobre a parte de trás 

dos esquis. Quem lhe tinha dado aquelas lições em Breckenridge 

devia ser despedido.

Mas ela não lhe tinha pedido dicas. E ele já não trabalhava na 

escola de esqui.

Mas seria uma diversão ensiná-la. O pensamento veio espon- 

taneamente e ele ignorou-o. Tudo o que importava era que ela já  

estava no caminho certo, deixando-o livre para esquiar a Devil’s 

Face a abrir tal como se propusera a fazer.

Só que… o capacete dela estava na neve aos seus pés, esquecido. 

Ele não fazia ideia de como alguém poderia esquecer aquela coisa 

vermelho-cereja berrante em contraste com a neve branca, mas ela 

tinha-se esquecido.

E ele também, quando raramente se esquecia de alguma coisa. 

Eram aqueles olhos bonitos, aquele riso doce mas malandro, infer-

nalmente perturbadores.

— Ei — chamou-a ele. — O teu capacete.

Mas ela devia ter colocado os fones outra vez, porque não parou 

ou voltou atrás.

Hud pegou no capacete e, olhando com ânsia uma última vez 

para a Devil’s Face, dirigiu-se também para o teleférico, alcançando-a  

a meio do caminho.

Ela tinha parado e estava a apoiar o peso nos bastões. Um pouco 

inclinada para a frente, ela estava a bufar e a soprar, ofegante. Eles es- 

tavam bem acima dos 2400 metros e a altitude podia ser tramada. 

Afetava todos de forma diferente, mas a falta de ar era o efeito cola-

teral mais comum.

Embora ele tivesse o pensamento desconfortável e preocupante 

de que talvez não se tratasse de todo da altitude. Quando ele a tinha 

levantado antes, ela era leve, quase… frágil. As pessoas não perce-

biam que era preciso imensa força e resistência para esquiar, e ele 

tinha quase a certeza de que ela não tinha nem uma coisa nem 

outra. Pousou-lhe uma mão no ombro.
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Ela virou-se para encará-lo, viu o capacete pendurado no dedo 

dele e tirou um fone com um sorriso contrito.

— Desculpa, acho que a altitude está a afetar-me. Devia real-

mente ter ingerido um pouco de cafeína antes de enfrentar a mon-

tanha. — Ela enfiou o capacete. — Obrigada, príncipe encantado.
— Hã?

— Tu sabes, a Cinderela — disse Bailey. — O príncipe tinha 

o sapatinho dela e tu tinhas o meu capacete… Esquece — mur-

murou, dando-lhe uma palmadinha no braço, quando ele apenas 

olhou para ela fixamente. — Ignora-me. Provavelmente, eu deve-

ria ter colocado coisas muito mais práticas na minha lista do que 

esquiar nas Montanhas Rochosas.

E, então, antes que ele pudesse perguntar do que diabos estava 

ela a falar agora, ela já tinha apertado a correia por baixo do queixo, 

posto as mãos de novo nas pegas dos bastões de esqui e arrancado.

Ele observou-a a ir para o teleférico que a poria de novo em 

segurança, a pensar em duas coisas. Primeiro, ele realmente espe-

rava que ela soubesse parar. E segundo, ela era definitivamente 

louca, mas possivelmente a louca mais bonita e mais desconcer-

tante que ele já tinha conhecido em toda a sua vida.
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Capítulo 2

Bailey Moore considerou-se vitoriosa quando chegou ao tele-

férico sem partir outra fixação, cair de borco ou fazer figura 

de parva. Principalmente, uma vez que a sua concentração 

tinha sido estragada graças ao jeitoso da montanha de quem ela se 

tinha acabado de afastar.

Não te atrevas a olhar para trás, pensou para si mesma com  

firmeza. Não há absolutamente nenhuma razão para isso. Nem 

uma só…

Ela, sem dúvida, olhou para trás.

E lá estava ele nos esquis como se fossem uma extensão do seu 

próprio corpo, como se as montanhas acidentadas e violentas atrás 

não tivessem nada contra ele.

Ele estava a olhar para ela também, ou então pensava ela uma 

vez que as lentes escuras dele estavam viradas na direção dela.  

Ela acenou-lhe.

Ele não lhe retribuiu o aceno, mas os cantos da sua boca esbo-

çaram um sorriso. Então ele espetou os bastões, executou um 

salto ágil para virar os esquis na direção contrária e foi-se embora 

a esquiar com um movimento tão relaxado que Bailey sabia que 

nunca num milhão de anos de aulas poderia esperar imitar. Era… 

bem, incrivelmente sensual.

Mas, como Bailey também sabia, os sensuais não eram para a 

vida. A maioria nunca se tinha desiludido ou sofrido por amor ou 

com a vida, e como uma mulher que tinha enfrentado tudo uma 
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vez ou outra, ela não tinha paciência para os fracos, os vazios ou os 

ignorantes.

E, na verdade, não tinha de todo paciência para esta maneira 

de pensar. Tinha outras coisas em que se concentrar. Rindo-se um 

pouco de si mesma, virou a cabeça para admirar o topo do pico 

enquanto o teleférico a afastava dele. Tinha estado no topo, no topo 

mais alto, e a vista deslumbrante de repente deixou-a feliz pelo inci-

dente do mapa.

Ela nunca tinha visto nada parecido. Quase em todo o lado 

no Colorado, estavam rodeados por montanhas — picos alpinos 

gigantes, acidentados e intimidantes que se tinha de inclinar a ca- 

beça para trás para ver e que pareciam sempre emoldurar o mun- 

do inteiro.

Não na Devil’s Face. Pela primeira vez, ela tinha estado no ponto 

mais alto, e tudo abaixo dela — o mundo — estava a seus pés.  

E como uma pessoa que até muito recentemente nunca tinha con-

trolado o seu próprio destino, ela estava estupefacta.

De uma maneira realmente fantástica.

O teleférico bateu numa saliência e deu um abanão. Bailey arfou  

e agarrou-se à barra de aço à sua frente por tudo o que lhe era mais 

sagrado. Sem nada abaixo dela a não ser pinheiros espessos e um 

manto interminável de neve, não podia fazer mais nada. Não havia 

um prédio à vista, nem mesmo a vista reconfortante da estalagem 

no sopé.

Quando o teleférico abanou novamente, a mão doeu-lhe por 

estar a fazer muita força, mas não se largou. Se fosse cair, iria cair 

a segurar a barra de segurança o tempo todo. E não seria isso tão 

irónico se, depois de tudo o que tinha passado, estivesse prestes a 

morrer aqui, agora, sozinha numa montanha?

E se por algum milagre ela não morresse da queda, a sua mãe 

matá-la-ia.

Mas, milagrosamente, o teleférico manteve-se firme e ela vi- 

veu para respirar mais um dia. Dez minutos mais tarde, ela saiu  
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a deslizar sem nenhuma dificuldade. Execução perfeita, pensou 

com orgulho e olhou em redor, realmente desejando que o Jeitoso 

da Montanha a pudesse ver agora, que qualquer pessoa a pudes- 

se ver.

Mas não, era apenas ela.

Ela tinha crescido numa pequena cidade nas montanhas a sul 

de Denver, a cerca de duas horas de distância dali e, embora quase 

toda a gente que ela conhecia soubesse esquiar bem, ela não sabia. 

Tinha estado a concentrar-se noutras coisas. Hoje, o vento a bater-

-lhe no rosto, o sol a aquecer-lhe as bochechas e a sensação de estar 

a controlar — para variar — tinham-lhe dado uma pequena amos-

tra do que ela tinha querido para si mesma. E, depois da sua reu-

nião de negócios, esperava ter uma amostra maior.

Radiante, endireitou-se sobre os esquis e olhou para a estalagem  

no sopé. Conseguia ver a parede inteira virada a norte. Ao contrário 

do resto do edifício, que estava forrado a madeira e vidro, lindo e de 

aspeto rústico, a parede norte era de estuque liso. De manutenção 

mais fácil do que a madeira, mas de aparência simples e, franca-

mente, enfadonha.

Ela tinha sido contratada pela agente publicitária da estância 

para pintar lá um mural.

A pintura era importante para ela, muito importante. Ela ganha- 

va a vida como designer gráfica, mas a pintura fazia-a lembrar-se da 

avó, de quem ainda sentia muito a falta. Uma das suas primeiras 

recordações era de se sentar num banquinho no estúdio da avó 

com o esboço que a avó lhe tinha dado para pintar. Uma espécie de 

pintura-por-números, mas personalizada.

Não te preocupes em seguir as regras, querida Bailey… Basta ir em 

frente.

Isso era o que Bailey pretendia fazer.

Animada, ela esquiou — pronto, lavrou — o caminho até à 

estalagem. Felizmente, eram apenas mais ou menos 90 metros e o 

terreno relativamente plano, mas isso significava que tinha de usar 
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os bastões. Quando chegou às escadas da estalagem, estava a suar e 

a tremer. Quando finalmente conseguiu soltar as botas dos esquis, 

caiu de joelhos para respirar. Provavelmente, devia adicionar um 

plano de exercício físico à sua lista.

Imediatamente.

Com a mão sobre o coração acelerado, ela sorveu o ar e mudou 

de ideias. Talvez estivesse grata por ninguém poder vê-la agora.  

Foi então que ela levantou a cabeça e… deu de caras com o Jeitoso 

da Montanha. Claro, porque Deus a livrasse de passar por ele 

há dois minutos, quando tinha estado a esquiar e com boa apa- 

rência.

Ela não fazia a mínima ideia de como é que ele já a tinha alcan- 

çado a descer a montanha, assim sozinho.

— Ei — disse ela, a tentar agir como se não estivesse a res-

pirar como uma locomotiva prestes a rebentar. Ou a pingar suor. 

Levantando-se desequilibradamente, apoiou-se com casualidade 

nos bastões, a tentar sub-repticiamente recuperar o fôlego.
— Ei — disse ele. Sem respirar como uma locomotiva. Sem 

suar. Na verdade, nada ofegante ou exausto, o filho da mãe. — A fi- 

xação aguentou-se.
— Não me terias deixado ir se pensasses que não iria aguentar 

— conseguiu ela dizer.
— É verdade. — Ele fez uma pausa. — Vais gritar comigo outra 

vez se eu quiser saber se estás bem?

Ela conseguiu dar um ronco.
— Eu não gritei contigo.

A boca dele formou um pequeno sorriso, enquanto ele estava 

ali, com toda a sua perfeição despenteada pelo vento, claramente  

a irritá-la na sua própria maneira estranhamente estoica.

E, na maneira dela não estoica, ela até gostava. Endireitou-se.
— De futuro, eu estarei sempre bem — acrescentou ela. — Assim 

não tens de me perguntar isso outra vez.
— É o meu trabalho.
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Ah. Certo. Patrulha de esqui.
— Queres dizer-me porque é que te incomoda tanto que te per-

guntem se estás bem?

Não. Ela realmente não queria. Era um assunto sensível para 

ela, o que não surpreendia tendo em conta o número de vezes que 

ao longo dos últimos dez anos as pessoas lhe tinham perguntado 

essas duas simples palavras — estás bem. Agora, quando alguém 

tocava no assunto, o que ela realmente ouvia era toda a pena que as 

palavras normalmente transmitiam.

E ela odiava o sentimento de pena, com o mesmo nível de aver-

são que reservava para todos os bichos rastejantes, couve e homens 

com sapatos abertos na ponta dos dedos.
— Digamos apenas que me irrita extremamente.
— Registado — disse ele. — Na próxima vez, pergunto-te sobre 

o tempo. Ou se já tiveste alguma verdadeira aula de esqui.

Vejam só, o Homem de Poucas Palavras tinha sentido de humor. 

E ela gostava disso. Muito. Ela gostava dele por algum motivo estra-

nho, não que isso fosse levar a alguma coisa.
— Tu tens nome?

— Hudson Kincaid. E tu?

— Bailey Moore — respondeu quando o rádio dele tocou. Sem 

tirar os olhos dela, ele inclinou a cabeça e escutou. Em seguida, 

baixou o volume.
— Tenho de ir.

Boa. Talvez quando ele se fosse embora, ela parasse de fazer 

figura de parva.

Ele começou a virar-se, mas depois parou e lançou-lhe mais um 

olhar demorado.
— Fica longe do topo.
— Sim, senhor — disse Bailey, e fez-lhe uma saudação.

Ele esboçou outro sorriso.
— Se ao menos eu achasse que estás a falar a sério — disse ele, 

e depois foi-se embora.
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Bailey soltou um suspiro lento e trémulo. O que é que tinha 

acontecido? Há tanto tempo que ela não tinha qualquer tipo de in- 

teração que não tinha bem a certeza.

Mentirosa. Aquilo foi namoriscar e tu é que começaste.

E tinha gostado.

Mas fogo, estava enferrujada. Sim, senhor? A sério, ela precisava 

de treinar para ser normal.

Ela demorou alguns minutos a recolher os esquis e os bastões 

numa das longas filas de carrinhos de esqui.

Levou mais alguns minutos a retirar o capacete e a descobrir 

como prendê-lo aos seus esquis. Fogo, este desporto parecia muito 

mais fácil na televisão. Todas as pessoas pareciam sempre deslizar 

tão facilmente pela montanha abaixo e depois carregavam os esquis 

aos ombros como se não fosse nada. Era realmente enganador. 

Ainda assim, ela estava a desafiar-se a si mesma e isso sabia… bem,  

era incrível. Olhou para o telemóvel para verificar as horas e ficou 

satisfeita ao ver que estava meia hora adiantada para o seu encontro. 

Ia usar o tempo para comer qualquer coisa, porque o seu estômago 

tinha estado a reclamar alto e bom som durante toda a manhã.

A cafetaria não estava lotada, muito provavelmente por ser  

um dia de semana. Bailey carregou um tabuleiro e sentou-se num 

canto isolado da cafetaria, aconchegada entre uma meia parede  

e uma enorme parede de janelas de onde conseguia ver a vista 

incrível.

Tu quase, quase, desceste aquilo em esquis, pensou ela com orgu-

lho. Também conseguia ver aquela enorme parede em branco, pois 

era uma das paredes que designavam a área de refeições exterior. 

Estava protegida dos elementos por ter metade escavada na colina 

por trás e também pelo enorme telhado de pátio amplo. Ela olhou 

para aquela parede, a tentar imaginar o seu mural nela.

Ia ser fantástico.

Ela estava a empaturrar-se, quase a gemer de prazer, porque a 

comida era incrivelmente boa, quando o seu telemóvel anunciou 
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uma mensagem. O seu ponto de encontro tinha sido alterado para 

outra morada na cidade.

Porra.

Levou quase meia hora apenas para pagar e conseguir entre- 

gar os seus esquis de aluguer e chegar ao automóvel. No momento 

em que ela arrancou da estância de esqui para Cedar Ridge, já  

estava dez minutos atrasada, mas nem isso lhe diminuiu o entu-

siasmo.

Hud acordou sobressaltado quando o seu telemóvel tocou no 

bolso. Pestanejou para focar a sala de reuniões e também os rostos 

dos seus irmãos, alguns divertidos e outros furiosos.
— Merda — murmurou.
— Sim — concordou a sua irmã Kenna do lugar em que estava 

do outro lado da mesa de onde, se ele considerasse as gomas empi-

lhadas em cima dele, ela tinha estado a atirar-lhas enquanto ele 

dormitava. — Adormeceste — disse ela. — Quando abriste a boca  

e começaste a ressonar, eu queria fazer um alvo, mas o Gray não me  

deixou. Ele tinha medo de que te engasgasses.

Gray, o irmão Kincaid mais velho e governador do universo 

deles — pelo menos na sua própria cabeça — encolheu os ombros 

para Hud.
— Ninguém aqui queria assumir o comando da patrulha de 

esqui — disse Gray —, portanto a tua morte prematura teria sido 

irritante. Estamos a aborrecer-te?

— Merda — praguejou Hud novamente, e endireitou-se na 

cadeira. Raios os partam, tinham-no aborrecido de morte até ador-

mecer, não que pudesse dizer isso e ainda assim manter os den-

tes. Mas a verdade era que ele tinha duas velocidades — 150 km/h  

e dormir rapidamente. — E eu não durmo com a boca aberta nem 

ressono. — Ele olhou para Gray à espera de confirmação.

Gray apoiou-o e abanou a cabeça. Não, Hud não dormia com  

a boca aberta ou ressonava.
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Hud anuiu. É verdade, ele não dormia. Levantou-se e… atirou 

uma enxurrada de gomas para o chão.

Kenna riu-se, satisfeita consigo mesma.

Apercebendo-se de que o seu telemóvel ainda estava a vibrar, 

Hud tirou-o do bolso, viu o número da enfermeira da sua mãe  

e atendeu imediatamente.
— Ela está bem?

Quando fez a pergunta, o porte descontraído e relaxado dos seus 

irmãos desapareceu. Todos se endireitaram nas cadeiras e observa-

ram o rosto de Hud com atenção, o bom humor desapareceu.
— Ela está bem — disse Jenny, a enfermeira-chefe, a Hud.  

— Mas eu realmente acho que precisas de lhe tirar o cartão de 

crédito que lhe deste. A Carrie não se dá muito bem com crédito, 

como bem sabes.

Hud esfregou a têmpora ao ouvir a verdade desta afirmação. 

O cartão era para emergências porque ele sabia como era sentir-se 

preso e impotente. Mas ele e a sua mãe tinham ideias diferentes do 

que era uma «emergência». No mês passado, ela tinha encomen-

dado duas bicicletas iguais para criança, exatamente as mesmas 

bicicletas que ele e o seu irmão gémeo idêntico, Jacob, lhe tinham 

uma vez pedido, quando tinham oito anos de idade. E depois  

há uma semana ela tinha encomendado um conjunto de bateria 

que Hud tinha querido para o seu aniversário. No seu décimo ani-

versário.

Kenna tinha-se apoderado da maldita coisa e agora usou-a às 

tantas da noite para o deixar louco.
— O que é que ela pediu agora? — perguntou ele a Jenny.

A enfermeira hesitou.

Nada bom. A mãe de Hud adorava a Internet e as enfermeiras 

deixavam-na ter acesso wi-fi porque assim ela distraía-se.
— Jenny — disse ele com alguma determinação. — O que é 

que ela comprou?

— Uma mulher.
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***

Seguindo o GPS, Bailey estacionou em frente a um edifício adja- 

cente ao hospital.

Uma espécie de lar.

Ao fazer o registo na receção, descobriu que a esperavam e 

deram-lhe um passe de convidado.

Ela foi acompanhada até uma sala onde pessoas em cadeiras 

de rodas estavam a fazer exercício físico. A instrutora na frente da  

sala estava também numa cadeira de rodas. Ela usava uma fita  

na cabeça, um body e perneiras e tinha a turma a mexer-se ao som 

de Hit Me with Your Best Shot, de Pat Benatar.

Quando ela avistou Bailey, acenou e terminou a classe.
— Acabou-se a nossa aula de Jazzercising sentados hoje, pes-

soal — disse ela em voz alta. — No mesmo lugar amanhã. Trago  

o Sting e os Queen.
— Em pessoa? — Uma dos outras idosas perguntou esperan-

çosamente.
— Infelizmente, o Sting não me devolveu as chamadas e o 

Freddie está morto, mas, todos nós temos de ir um dia. — A ins-

trutora rodou a cadeira em direção a Bailey e, em seguida, chocou-a 

completamente ao pôr-se de pé.
— Olá, eu sou a Carrie. Prazer em conhecê-la.
— Você não é…? — Bailey gesticulou para a cadeira de rodas.
— Não. Eu só ensino na cadeira porque eles são idosos. Além 

disso, eles são todos… — Ela calou-se para olhar em redor e certifi-

car-se de que ninguém estava a olhar para elas. — Um pouco… —  

Ela rodopiou um dedo à volta da orelha, o sinal universal para malu- 

co. — Mas muito queridos, todos eles. Bem, exceto o Tony. Não lhe 

vire as costas, porque ele não controla as mãos. De qualquer forma, 

nem todos precisam das cadeiras, mas eu insisto porque às vezes 

eles caem no sono e é menos prejudicial para a turma que dormi-

tem em vez de caírem. O efeito dominó não é bonito. Siga-me.
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Bailey seguiu-a para um quarto no fim do corredor — um quarto 

de doente. Lá, Carrie descalçou os sapatos e subiu para a cama.

Ela era uma doente aqui.
— Ufa — disse Carrie. — Hora da soneca. Mas isto primeiro. 

Você é a minha primeira escolha para o projeto Cedar Ridge.

Bailey olhou em redor, mais do que um pouco confusa.
— Você é a agente publicitária da Estância de Cedar Ridge?

— Na verdade… — Carrie fez uma pausa. — «Agente publicitá-

ria» pode não ser a expressão exata.

Mau Maria. Com os joelhos cansados, Bailey deixou-se cair na 

cadeira de visitas em frente à cama.
— E qual seria a expressão certa exatamente?

— Mãe — repondeu Carrie.
— Não compreendo.
— Cedar Ridge pertence a uma família. Os últimos anos têm 

sido complicados para a estância e os Kincaid. Nós precisamos de 

um empurrão.
— Complicados? — perguntou Bailey.
— Sim. — Carrie esfregou a têmpora. — Os pormenores não 

são importantes. O que importa é a família. As recordações. E que 

melhor maneira de preservar as duas coisas do que uma imagem 

grande para partilhar com o mundo.
— O mural — disse Bailey.
— O mural. — Carrie sorriu. — Uma grande imagem para re- 

presentar as nossas memórias favoritas para partilhar com todos.
— Está bem — disse Bailey, a pensar na sua própria foto favo-

rita, que usava como papel de parede no telemóvel. Era ela, a mãe 

e a avó no estúdio da avó, todas cobertas de tinta e a rirem-se.  

— Estou a perceber. É uma memória que não pode ser apagada 

com o tempo.
— Ou um cérebro que tem dificuldade em localizar todos os 

seus ficheiros. — Com os olhos súbita e suspeitosamente brilhan-

tes, ela bateu de lado na sua própria cabeça. — Como o meu.
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Bailey olhou-a nos olhos e sentiu um aperto no coração.
— E eu acho que as pessoas que esquiam em Cedar Ridge iriam 

adorar isso — disse Carrie. — Uma estância de gerência fami- 

liar como esta precisa de uma peça central de que as pessoas pos- 

sam falar. Outra coisa que não o facto de que o homem que criou 

o lugar era um pai caloteiro que hipotecou a estância até à medula, 

não conseguia controlar o bicho que tinha nas calças e abandonou 

os filhos.

Bailey ergueu as sobrancelhas. Ela não tinha ouvido esta his-

tória.

Carrie tirou uma foto pequena emoldurada na sua bandeja de 

cama e entregou-a a Bailey.

Era de dois meninos, talvez com oito anos de idade. Gémeos 

idênticos.
— Os meus meninos — disse Carrie com uma adoração evi-

dente. — O Hud deu-me isto no meu aniversário. Você não con-

segue ver, mas eles são realmente o reflexo um do outro. O Hud 

é destro e o Jacob é canhoto. O remoinho do cabelo do Hud é no 

sentido das horas, o do Jacob é no sentido contrário. Já ouviu falar 

de uma coisa destas?

Bailey abanou a cabeça. Não sabia quase nada sobre ser mãe, 

muito menos de gémeos.

Carrie sorriu, mas o sorriso desapareceu rapidamente.
— Apesar de todas as suas semelhanças, os meus meninos 

não poderiam ser mais diferentes. O Hud sempre quis viajar pelo 

mundo e experimentar coisas novas. O Jacob é uma pessoa caseira. 

Mas são farinha do mesmo saco em muitos aspetos. Eles nem 

nunca tiveram de usar palavras um com o outro.

Passado, pensou Bailey.
— Eu sei que esta pintura não vai resolver as coisas entre nós —  

confessou Carrie baixinho —, nem mesmo voltar a juntá-los. Não 

estou assim tão passada para acreditar em milagres. Mas quero aju-

dar. Preciso de ajudar.
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— E acha que um mural vai fazer isso? — perguntou Bailey em 

voz baixa.
— Vai lembrá-los a todos de como as coisas já foram — acres- 

centou Carrie. — Que eles se sentem mais completos quando estão  

juntos.
— Isso é um pedido exagerado para um mural — disse Bailey.
— Eu sei, mas parte disto é culpa minha — atalhou Carrie.  

— O Hud e o Jacob zangaram-se e agora o Jacob já cá não está e o 

Hud tem imensos arrependimentos. E, por causa disso, ele afasta 

as pessoas de quem mais gosta. É bom nisso também. Eu sou a 

mãe deles, Bailey. Eu tenho de fazer isto por eles. Por favor, diga 

que me vai ajudar a fazer isto por eles. 

Bailey até sabia um pouco sobre arrependimentos. Ou muito.  

Mas esta coisa toda era areia a mais para a sua camioneta.
— Eu juro que não sou maluca — disse Carrie, e depois fez 

uma careta. — Bem, quer dizer, na verdade sou um pouco maluca. 

Mas isso não tem nada a ver com isto. Vi os seus trabalhos no 

Pinterest. Fez trabalhos muito bonitos.

Talvez, mas até agora as pinturas de Bailey tinham sido para 

ela mesma, oferecidas a amigos e familiares. Nenhuma das suas 

pinturas era maior do que uma parede do quarto, nada encomen-

dado, e nada tão grande como a parede na estância. Há anos que ela 

pintava à noite pela memória da sua avó, de quem ela sentia a falta 

com todo o coração e alma, porque era uma maneira de dar vida à 

avó na sua cabeça. Ela fazia isso enquanto trabalhava como artista 

gráfica durante o dia como ganha-pão.
— Você sabe que este seria o meu primeiro mural — pergun-

tou Bailey. — Certo?

Carrie anuiu.
— Sim, mas achei que era apenas uma questão de matemática, 

certo?

Bailey sufocou uma gargalhada.
— Bem, sim, teoricamente…
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— Isso basta para mim. — Carrie pegou na mão de Bailey.  

— A estância precisa disto. Os miúdos precisam disto. Eu preciso 

disto, e eu estou a começar a ter a sensação de que talvez a Bailey 

também precise.

Esta mulher tinha dois filhos pequenos, um que tinha possivel-

mente morrido e um a sofrer com o luto. Um verdadeiro horror. 

Ela apertou gentilmente os dedos de Carrie, não tendo qualquer 

dúvida na sua mente de que Carrie e o seu jovem filho Hud preci-

savam de facto disto.

Mas precisava Bailey?

Tendo em conta que nos últimos dez anos o seu único foco 

tinha sido continuar viva… Está bem, sim, ela queria isto, mas isso 

não era razão para ceder à senhora muito simpática, mas possivel-

mente muito louca. Mas Bailey gostava da ideia de ajudar as pes-

soas. Mas era este o caminho certo para fazer isso? Uma coisa ela 

tinha aprendido depois de tudo o que ela tinha passado — havia 

opções, sempre. A sua médica tinha-lhe ensinado isso, oferecendo-

-lhe escolhas a cada obstáculo que tinham enfrentado. Esta era uma 

opção e uma oportunidade.
— Diga que sim — pediu Carrie, juntando as mãos à sua frente, 

esperançosa. — Diga que vai fazer isto para ajudar os meus filhos.
— Os teus filhos não precisam de ajuda nenhuma — disse 

uma voz masculina. Uma voz suave, mas rouca, e Bailey ficou imó-

vel antes de se virar lentamente e encarar…

O Jeitoso da Montanha.
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Capítulo 3

Hud tinha ficado surpreendido quando chegou ao quarto 

da sua mãe e a ouviu a falar sobre ele e Jacob. Em seguida, 

ouviu bem essas palavras e parou de repente.

Ela sentia que o que tinha acontecido entre ele e Jacob era 

sobretudo culpa sua.

A tristeza e os remorsos dela abateram-no e levaram-no de volta 

a um tempo em que ele não queria pensar. O que tinha acontecido 

não era culpa dela, de maneira nenhuma.

Era dele.

A briga com Jacob tinha sido o pior dia da vida de Hud, e isso 

era dizer muito uma vez que já tinha havido alguns aconteci- 

mentos marcantes antes e depois. Mas, naquele dia, Hud tinha dito 

coisas ao irmão, coisas que não poderiam ser desditas, e ele sabia 

que nunca poderia reparar as coisas entre eles.

Essa era a cruz que carregava. Não a sua mãe. Mas, aparente-

mente, ela não via as coisas dessa forma. Tal como não o via como 

um homem adulto. Aos seus olhos, ele ainda era uma criança. Isso 

também não era culpa dela. Era a demência. Só pensar nisso dava-

-lhe um aperto no peito. Ela tinha passado por tanta coisa, e, pelos 

vistos, a vida ainda não se tinha fartado de a fazer sofrer.

Nem a ele. Porque a mulher sentada ao lado da sua mãe não era  

outra senão a bonita esquiadora de capacete vermelho-cereja da 

estância. Bailey. Hud entrou no quarto e olhou para a mãe. Ela es- 

tava sentada direita, vestida, com gloss nos lábios e a sorrir. Por um  
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instante, ele olhou fixamente para ela, tão aliviado que não foi capaz  

de dizer uma palavra. Ela parecia estar bem hoje. Feliz. Até brinca-

lhona, embora isso nunca fosse um bom sinal para ele.
— Mãe — murmurou ele com carinho, e agachou-se para lhe 

beijar a bochecha.
— Olá, fofinho — respondeu ela baixinho, afagando-lhe a bo- 

checha. — Já fizeste os trabalhos de casa?

Ignorando isso, ele virou-se para Bailey e levantou uma sobran-

celha.

Admiravelmente, ela olhou-o diretamente nos olhos.
— Olá outra vez — disse ela com um sorriso fácil.
— Vocês os dois conhecem-se? — perguntou a mãe dele, deli-

ciada.
— Conhecemo-nos na montanha hoje de manhã cedo —  

respondeu Hud.
— Ele resgatou-me — disse Bailey, com um sorriso nos olhos 

para Hud. — Consertou-me o esqui.
— Bem, isso torna isto ainda melhor — acrescentou Carrie. — Ela  

é uma artista. Contratei-a para pintar um mural. Para ti, Hud.

Como ela não tinha tirado os olhos da mulher que estava na ca- 

deira, ele viu-a  piscar os olhos de surpresa e a ficar de queixo caído.
— Espera — disse ela lentamente, olhando ora para Hud ora 

para a mãe dele. — Tu és filho dela? Mas não és…

Ele fez um pequeno aceno com a cabeça e ela calou-se antes de 

terminar a frase. Mas não és um menino…

Não.
— Mãe, nós já falámos sobre isto — disse ele com calma. — Não  

podes simplesmente contratar pessoas através da Internet, está bem? 

Elas podem não ser o que tu pensas, e tu podes ser burlada.
— A Bailey não me vai burlar — disparou a mãe dele, a franzir  

a testa. — E tu estás a ser incrivelmente mal-educado. Senta-te. 

Estás a crescer como uma erva daninha. Estás tão alto que me estás 

a causar um torcicolo.
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Hud não se moveu.

A sua mãe suspirou.
— Eu não sei qual de vocês é mais teimoso, tu ou o Jacob.

Hud sabia. Era Jacob. De longe.
— Bem, se não te vais sentar, pelo menos, para de olhar como 

se estivesses com vontade de matar alguém — disse a mãe dele.  

— Eu procurei-a. Eu contratei-a.
— E agora nós descontratamo-la — disse Hud. Ele olhou para 

Bailey. — Quanto é?

Ela semicerrou os olhos para ele, quase a deitar faíscas daque-

les olhos bonitos.

— Eu não quero o teu dinheiro.
— Eu vi o trabalho dela na Internet, Hud — disse a mãe. — Ela 

decorou berçários. Fez uma floresta mágica num berçário e ficou… 

— Ela suspirou de admiração. — Bem, mágica.

Hud virou-se para Bailey. O sorriso dela era sincero, honesto. 

Contagioso. E depois havia o olhar dela, suficientemente profundo 

para que um homem se afogasse. E, nesse único momento, ele 

sentiu o mesmo desejo que tinha sentido na primeira vez que a 

tinha visto. O desejo de puxá-la para si e fitar aqueles olhos. Havia 

algo neles, pensou ele. Uma química inexplicável. Faíscas, e não a 

saírem das orelhas dela desta vez, mas antes a saltarem entre eles.
— Mãe, não queremos investir num mural na estância agora. 

— Depois ele voltou-se para Bailey. — Posso dar-te uma palavri-

nha?

— Claro. — Ela levantou-se e, ao sinal dele, passou à sua frente. 

Ela ainda estava com o equipamento de neve, menos o capacete ver- 

melho e o casaco de esqui amarelo-sol. Sem o casaco volumoso, ela  

era uma coisa pequena. Bailey era pequenina e, como ele tinha sus- 

peitado, tinha uma aparência um pouco frágil. As suas calças de 

esqui estampadas tinham um monte de bolsos que ela tinha en- 

chido. Um pacote de lenços. Um saquinho de nozes. Um batom 

para os lábios… Ele ainda estava a olhar para essas coisas e não para  
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o seu lindo e pequeno traseiro quando ela se virou para ele no cor-

redor e… levantou uma sobrancelha atrevida.

Ele riu-se baixinho, mas foi sem querer.
— Percebes porque é que isto não pode acontecer.
— Isso é mais do que uma palavra — disse ela.

Espertalhona. E fogo, ele adorava espertalhonas, mas não podia 

brincar, não sobre isto.
— Percebes que ela não está bem — disse ele. — E mesmo que 

ela estivesse, não há orçamento para um mural.
— Sim, eu entendo que ela tem problemas. — Ela abraçou-se e 

desviou o olhar. — Todos nós temos. Mas não te preocupes, porque 

se eu fizer isto, não vou aceitar pagamento nenhum. Eu já tenho 

um trabalho pago de segunda a sexta-feira, mas podia estar aqui aos  

fins de semana. Tudo que eu preciso é de alojamento e alimentação,  

como qualquer um dos vossos outros empregados sazonais. Não 

deve demorar mais de dois meses para fazer o mural como deve ser.

As palavras dois e meses ficaram retidas no cérebro de Hud. Isso 

era uma carrada de tempo para tê-la por perto.
— Oh, isso é uma ideia maravilhosa — acrescentou a mãe dele 

em voz alta do quarto.

Hud ficou desanimado porque, porra não, não era uma ideia 

maravilhosa. Ter de ver este adorável e sexy turbilhão durante os 

próximos dois meses aos fins de semana era o oposto de uma ideia 

maravilhosa. Ele inclinou-se para junto de Bailey — que cheirava 

tão bem que ele quase foçou no pescoço dela — e fechou a porta do 

quarto da mãe.
— Pronto — gritou ela lá dentro. — Mas não penses que me 

consegues enganar! Nada de malandrices, Hudson Kincaid. Só po- 

des namorar quando tiveres idade para fazer a barba!

Hud fechou os olhos por um instante e, em seguida, abriu-os 

e viu Bailey a olhar para ele, com uma expressão de preocupação.

Não de pena.

Ele tinha de admitir que realmente ficava agradecido por isso.
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— Ela é mesmo incrível — disse ela, calmamente. — E ama-te 

muito.
— Sim. — Ele esfregou o rosto com a mão, porque, caramba, 

ela era tão doce como parecia. — Olha, eu vou pagar as tuas des-

pesas de hoje, está bem? Manda-me a fatura. Percebo que passaste 

por momentos difíceis, mas…

Ela semicerrou ligeiramente os olhos.
— Tu não percebes nada.

Ele fez uma pausa e considerou as suas palavras com cuidado.
— Eu quis dizer, porque a minha mãe te obrigou a vir aqui.
— Oh. — Aparentemente um pouco apaziguada, ela anuiu.  

— Mas a resposta continua a ser não.
— Não? — repetiu ele.
— Não, não vou te cobrar pelo meu tempo — disse ela, mesmo 

quando um assistente veio pelo corredor a empurrar um carrinho 

cheio de provisões. Isto obrigou Bailey a recuar e dar espaço ao tipo 

para passar, o que não foi problema, exceto que ela foi contra Hud, 

pressionando-o entre a parede e o seu corpo quente e macio, cheio 

de curvas.
— Desculpa — sussurrou ela, pisando-lhe o dedo do pé e ba- 

tendo com o rabo maravilhoso na virilha dele. — Desculpa…

Ele deteve-a com as mãos nas ancas dela, segurando-a ali até 

que o assistente passasse.

O som dela a inspirar encheu-lhe os ouvidos, e o seu coração 

começou a bater mais depressa com o contacto de corpo inteiro.

Quando lhe foi possível, ela afastou-se e virou-se para ele, com 

os olhos atentos e chocados.

Junta-te ao clube, pensou ele.
— Está bem, então — disse ela finalmente, parecendo mais do 

que um pouco atordoada. — Eu vou-me embora. Por favor, diz à 

tua mãe que foi um prazer conhecê-la.

E então ela lá se foi, deixando-o sozinho para soltar uma gar-

galhada contida. Claramente não tinha sido um prazer conhecê-lo. 
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Por alguma razão, aquela pequena repreensão evidente deixou-lhe 

um sorriso nos lábios durante o resto do dia.

Dois dias depois, Bailey estava no seu escritório — a sala do seu 

apartamento — a olhar para os seus dois grandes ecrãs de com-

putador e a tentar terminar um trabalho para uma loja local de 

comida saudável. Tinham-na contratado para criar um novo logó-

tipo que apareceria em tudo, desde t-shirts a ementas e bases para 

copos. O trabalho tinha sido um enorme feito e ela tinha ficado 

extremamente animada quando lho atribuíram em vez de a outras 

empresas maiores de design gráfico.

Mas ela só conseguia pensar na estância, especificamente num 

Hudson Kincaid, e em como o corpo quente, elegante e duro dele 

tinha estado pressionado contra o seu. Ainda conseguia sentir o 

calor e a força…

Ela tinha encomendado material para o mural, que se tinha 

convencido de que não tinha nada a ver com Hudson.

E ela tinha falado a sério quando lhe disse que não queria 

cobrar-lhe. Apesar de estar — e estaria durante muito mais tempo 

— enterrada em dívidas médicas, ela ia fazer isto pro bono. Ia fazê-

-lo por Carrie, a mulher que talvez não conseguia raciocinar como 

deve ser, mas amava muito os seus filhos.

Porque garantidamente não era pelo Sr. Carrancudo, Alto, 

Moreno e Sexy.

Bailey olhou para a pequena fotografia da sua avó sobre a secre-

tária e sorriu.
— E talvez seja também um pouco por ti — disse ela, atirando 

um beijo para a mulher de quem sentia falta todos os dias.

Atrás dela, a porta de casa abriu-se. Um segundo depois, duas 

mãos pousaram-lhe nos ombros e uma boca plantou um beijo no 

seu cabelo.
— Estás tensa. — Dedos massajaram-lhe suavemente os nós. 

— Devias fazer um intervalo.
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Com um suspiro, ela virou-se para Aaron, cujo rosto bonito for-

mou um sorriso.
— Eu não preciso de um intervalo — disse ela. — E o que estás 

a fazer aqui?

— Tu normalmente fazes sesta à tarde — respondeu ele. — Eu só  

queria ver se precisavas de alguma coisa.

Ela esforçou-se ao máximo para conter a irritação, porque ele 

estava certo. Durante anos ela dormitara à tarde, porque mal tinha 

energia ou energia para aguentar o dia todo.
— Há meses que não durmo à tarde.
— Estás pálida, estás tensa e tens olheiras — disse ele.
— Oh. Tu dizes coisas tão agradáveis. — Ela virou-se outra vez 

para os monitores dos computadores, desconfortável com as suas 

emoções conflituosas, que a tinham deixado indecisa entre abraçá-

-lo e estrangulá-lo.
— Bailey, querida, nós os dois sabemos que tu voltaste a traba-

lhar demasiado cedo. Estás a esforçar-te demasiado…

— Aaron, para.
— Lá porque acabaste comigo não significa que não sejamos 

mais amigos — afirmou ele.

Ele disse isto com gentileza. Ele dizia tudo com gentileza. Tal como 

a tinha amado com gentileza. Ela sabia que lhe devia muito, que 

devia estar grata por tudo o que ele tinha feito por ela, e ela realmente 

estava.

Mas ela tinha tantas emoções em turbilhão dentro dela a toda a 

hora, emoções descontroladas e selvagens, e às vezes ressentia-se 

por ele não sentir o mesmo.
— Não me peças para te ver a dares cabo de ti — disse Aaron, 

calmamente.
— Eu não te estou a pedir para fazeres nada. — Ela tirou as 

mãos do teclado, principalmente para resistir à vontade de o ati- 

rar à cabeça dele — um pensamento terrível e um instinto terrível 

pelo que ela se odiava a si mesma — quando se virou lentamente 
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para encarar o primeiro e único homem que alguma vez tinha 

amado verdadeiramente.

Ela tinha-se apaixonado por ele no primeiro dia do nono ano 

de escolaridade. Tinha acabado de fazer a sua primeira sessão de 

quimioterapia para o linfoma não-Hodgkin e tinha estado a sentir-

-se doente, mas recusara-se a perder o primeiro dia de escola. Uma 

hora depois de a aula de biologia ter começado, ao olhar para o slide 

na tela grande na frente da sala de aula que mostrava uma rã disse-

cada, ela soube que não ia conseguir sair dali a tempo.

Vmitou o almoço e o que pareciam ser as suas entranhas… dire-

tamente na mochila de Aaron enquanto ele a manteve aberta para 

ela, de alguma forma conseguindo segurar-lhe o cabelo para trás ao 

mesmo tempo.

Ele tinha-lhe segurado o cabelo para trás desde então. Metafo- 

ricamente. Mas, meu Deus, como ela desejava que ele lhe mos-

trasse uma emoção, qualquer emoção além de empatia e compaixão. 

Ela tinha perdido muito tempo a ansiar por isso.

Demasiado tempo.

Querendo que ele parasse de tratá-la como um pedaço de vidro 

frágil que podia partir-se, querendo que ele fosse descontrolada-

mente apaixonado… por alguma coisa, qualquer coisa. Ansiando vê-lo  

expressar um sentimento forte, mesmo temperamento.

Desejando que ele a agarrasse e possuísse contra a parede…

— Que tal almoço? — perguntou ele.
— Ex-noivos não almoçam juntos.
— Talvez não, mas tu não és apenas a minha ex-noiva — res-

saltou ele.

Eles olharam-se, e ele revelou incerteza no olhar. Ele não tinha 

certeza se ainda eram amigos, não depois do que ela tinha testemu-

nhado há um mês.

Ele tentara discutir o assunto, mas ela tinha recusado.

O que ele fazia, quando e com quem ele o fazia, já não lhe dizia 

respeito nenhum.

Perfeito para Mim.indd   36 17/10/16   15:52



Perfeito para Mim

37

Então ele viu o que ocupava completamente o segundo monitor 

do computador — um esboço do mural.
— O que é isso? — perguntou ele.
— Fui contratada para pintar um mural em Cedar Ridge — respon-

deu ela, e observou-o a calcular a distância de viagem de duas horas 

desde Denver até Cedar Ridge. Viu-o a começar a abanar a cabeça.
— A decisão não é tua — disse ela. — Eu pretendo fazer isto.
— Pretendes então dar cabo de ti? Porque é isso que vai aconte-

cer se trabalhas 24 horas por dia todos os dias. — Ele acalmou-se, 

e falou com uma voz gentil. — Querida, ainda tens de cuidar de ti.
— Eu sei disso — disse ela. Credo, ele achava que ela não sabia? 

— Eu sei que escapei à morte, Aaron. Eu percebo isso. E, por causa 

disso, vou viver como se não houvesse amanhã. O cancro não vai 

voltar, porque eu não vou deixar. Mas se o pior acontecer e conse-

guir levar a melhor de mim apesar de tudo, bem, então ao menos 

terei vivido.
— Bailey…

— Eu sei o que estou a fazer — afirmou ela, e esperava que fosse 

verdade.

Talvez Aaron e a mãe dela não compreendessem ou não qui- 

sessem compreender, mas ela sabia que isto era a coisa certa. Sim, 

por Carrie e os seus filhos, mas também por ela.

Ela partiu de madrugada no sábado de manhã para Cedar Ridge 

e teve sorte com o bom tempo e as estradas desimpedidas. Estacio- 

nou no parque de esqui e dirigiu-se à pousada para tirar as medidas 

da parede.

Estava um dia soalheiro e de céu limpo, e de acordo com o seu  

telemóvel estavam zero graus. Mas o vento do início da manhã 

gelava o ar, tornando-o mordaz e quase doloroso de inspirar.

Ela adorava. Fechando os olhos, inclinou a cabeça para trás e 

deixou o sol das grandes altitudes aquecer-lhe o rosto. Ao longe 

ouviu o ruído sibilante dos esquis na neve.
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Os teleféricos estavam a funcionar, mas apenas estariam aber-

tos ao público durante mais 15 minutos. Ela estivera a observar a 

patrulha de esqui a colocar vedações de corda ao longo das pistas de 

esqui e à volta dos teleféricos para controlarem as filas, embora não 

tivesse visto Hudson. Os poucos esquiadores nas encostas eram 

também pessoal de serviço, e os seus olhos captaram um em espe-

cial que descia a montanha como se ele e os esquis fossem um só.

Hudson.

Ela não conseguia ter a certeza, claro, mas a posição dos ombros 

do indivíduo lembrou-a dele.

E depois havia a forma como o seu coração começou a bater 

com força.

Não fazia ideia do que significava este estranho hiperestado de 

alerta em relação a ele. Tinha esperança de que fosse apenas uma 

simples privação de orgasmo.

Porque com privação de orgasmo, ela conseguia lidar sozinha.

Provavelmente.

Talvez.

Pronto, então a verdade era que ela não conseguia ter a certeza. 

Há muito tempo que não se sentia sexual, mas gostaria de pensar 

que isso viria outra vez, agora que ela tinha uma nova oportunidade 

de viver.

Uma vida — ponto final.
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segunda vida, de corrigir os nossos erros, de voltar

a amar. Bailey vai tê-la e não a quer desperdiçar.

Bailey é uma jovem artista, é bonita, quer viver a vida ao 
máximo e está finalmente saudável.

O seu primeiro objetivo passa por esquiar as assustadoras 
Montanhas Rochosas, na estância turística de Cedar Ridge. 
A tarefa, contudo, é bem mais difícil do que ela imaginava e só 
a ajuda de um estranho a impede de ter um acidente grave.

Hudson Kincaid, o seu herói apaixonante, é um dos donos 
dessa estância e, ironicamente, Bailey acaba de ser contrata-
da para um trabalho muito importante: pintar o mural da famí-
lia dele.

Bailey e Hudson entram numa vertiginosa, divertida e sensual 
relação, algo que nenhum dos dois quer, mas que não conse-
guem evitar. A vida deu uma segunda oportunidade a Bailey, 
e Hud só precisou de um sorriso para conquistar o coração dela.

As fãs de Jill Shalvis não vão resistir a mais este livro 
repleto de humor, romantismo e sensualidade.

LEIA O OUTRO
LIVRO DA AUTORA:A:

«Ao trabalharem com tanta proximidade 
como estavam, havia muito contacto físico 
acidental. Um roçar de mãos, um choque 
de cotovelos… E, todas as vezes, ele 
afastava-se.
— O que é isso? — questionou Bailey por fim 
quando estavam no segundo andar dos 
andaimes. Ela sentia-se quente, insultada e, 
raios, também irritantemente excitada.
— O que é o quê? — perguntou ele.
— Tu sabes bem. Estás a comportar-te como 
se tivesses medo de me tocar.
— Ambos sabemos que isso não é verdade — 
disse Hud, com aquele olhar quente, que a fez 
lembrar-se de quando a tinha empurrado 
contra o carro e se tinham tocado. De facto, 
se ele a tivesse tocado durante mais um ou 
dois minutos, ela teria tido um orgasmo ali 
mesmo no parque de estacionamento. — Não 
tenho medo de te tocar — acrescentou, 
e olhou-a nos olhos. — Eu ouvi-te. 
— Por isso, se não tens medo de mim e não 
sentes pena de mim, qual é o problema? 
Aproximando-se dele, ela tocou-lhe no peito 
com um dedo.
Ele esfregou o rosto com uma mão.
— Não insistas comigo nisto, Bailey.
Ela insistiu.
Hud lançou-lhe um olhar demorado e severo 
que não a afugentou. Nenhum deles se mexeu.
Ela ergueu o olhar para ele, com as mãos nas 
ancas.
Ele abanou a cabeça e murmurou "que se lixe" 
e agarrou-a, beijando-a.
O beijo foi escaldante, molhado, profundo, 
maravilhoso, e quando ele se afastou, Bailey 
mal conseguia lembrar-se da provocação, 
muito menos do seu nome.»

A perfeição existe!
Tem olhos castanhos

e um sorriso 
encantador.
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