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Ser a irmã mais nova não é fácil. Ao contrário das minhas irmãs, 

Violet e Lily, nunca tive o meu momento na ribalta. Mas chegou a hora 

de mudar o meu destino!

Talvez esta nova coragem que me inunda se deva ao magnífico colar 

de diamantes rosa que herdei da minha avó. Usei-o numa festa em 

Cannes e atraí o interesse de Caden, um homem misterioso que me 

tira do sério.

Assim que cruzámos olhares, eu sabia que estava na hora de mudar: 

vou sair da sombra da minha família, afastar-me de tudo e mergulhar 

nos braços deste sedutor misterioso. Ele faz-me sentir cobiçada e 

sensual, como nunca ninguém o fez antes, mas há algo perigoso que 

ele esconde. Começo a pensar que talvez o nosso encontro não tenha 

sido assim tão fortuito… 

Qualquer que seja a razão de Caden para me ter procurado, agora é 

demasiado tarde para voltar atrás… O meu desejo grita mais alto.

Deixe-se envolver pela paixão escaldante e pela 
ousadia de uma mulher que decide arriscar tudo 

por um homem misterioso.

Qual é o perigoso jogo de

Rose Fowler?«Sim, já me esqueci completamente do meu lindo e 
misterioso não-estranho. Da maneira como, de cada 
vez que olho na sua direção, ele me observa. 
Ao início desviava o olhar, como se não quisesse 
ser apanhado.

Mas após o décimo encontro de olhares ele nem 
pestaneja. Olha para mim descaradamente e eu não 
consigo desviar. 

Observo fixamente. Apanhada. Agarrada pelo seu 
olhar, e quero estar assim. A minha cabeça gira. 
O meu corpo… dói. Os olhos do Caden incidem sobre 
a minha boca, pairando aí pelo que parece uma 
eternidade, e forma-se um formigueiro nos meus 
lábios. Como se tivesse acabado de me beĳar. 
E depois o seu olhar desce ainda mais, para o meu 
peito.»

«Olhamos um para o outro, as nossas respirações 
misturam-se, e os corações batem a um só 
compasso. A adrenalina toma conta de mim 
enquanto seguro o seu rosto com uma mão e tomo 
os seus lábios com os meus.

Consumo-a e ela consome-me de volta, as nossas 
bocas abrem-se, e as línguas dançam. Ela levanta a 
perna junto à minha anca, e é como se me tentasse 
trepar. Sou o primeiro a quebrar o beĳo e ela 
mordisca-me o queixo, fazendo-me estremecer com 
os seus dentes afiados.

— Cuidado — murmuro.

Ela sorri, acariciando a minha face com a sua. 

— Quero-te.»
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Capítulo Um

Rose

O que fazes quando descobres algo que nunca quiseste saber sobre 

a tua família?

Finges que não existe. Que a tua família perfeita é precisa-

mente isso, imaculada. Incorruptível. Nenhum tipo de tragédia nos 

ameaçou. Pelo menos é nisso que queremos que acredites. Existem 

livros, biografias não autorizadas sobre a minha avó e o seu legado: 

a empresa Fleur Cosméticos. Sobre como o meu pai, as minhas 

irmãs e eu demos continuidade a esse legado da melhor forma que 

pudemos, referindo-nos como se fôssemos de alguma forma insu-

ficientes. O papá foi quem fez a empresa prosperar, apesar de dar 

todo o crédito à avó e de ela o aceitar, não fosse ela a velhota ganan-

ciosa que é. 

Amo aquela velhota gananciosa. A sério que amo.

A minha irmã mais velha, a Lily, fez um trabalho medíocre em 

dar continuidade ao legado, ela será a primeira a admiti-lo. A sua 

honestidade é uma das coisas que mais amo nela, apesar de na 

maior parte do tempo me incomodar com as suas ações e a atenção 

que recebem. Ela apenas se preocupa com as luzes da ribalta, e, 

quando estas não incidem sobre ela, é capaz de fazer qualquer coisa 

para voltar a ser o centro das atenções. 

E, depois, há a Violet, a irmã do meio. A sossegada. A que é se- 

cretamente forte. Oh, meu Deus, como é forte. Passou por tanto. 

Foi por tantas vezes tocada pela tragédia, ainda assim, de alguma 

forma, conseguiu sempre dar a volta por cima. Agora, está muito 
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feliz com o seu homem, o Ryder, e eu não a posso invejar por isso. 

Ele por vezes é tão intenso que se torna quase assustador, mas então 

vê a Violet, e os seus olhos ganham uma espécie de neblina sonha-

dora… é completamente louco por ela.

É terno. Demasiado terno. O meu lado ciumento mal o consegue 

aguentar.

Eu? Eu sou a irmã Fowler que todos pensam ser normal, com 

um traço de lutadora. A avó diz que sou a que mais se aproxima dela 

no que diz respeito à personalidade, e eu quero acreditar que sim, 

mas tenho as minhas dúvidas. Será que quero mesmo ser como 

ela? Como algum deles? A minha desilusão com os Fowler está fir-

memente apoiada na pior noite possível.

Não sei no que mais acreditar, depois do que acabei de descobrir 

acerca da nossa mãe. A tragédia sobre a qual ninguém fala — mesmo 

aquelas biografias não autorizadas, horrivelmente escandalosas, 

encobrem a morte de Victoria Fowler. Não me recordo de muito 

acerca dela, e aquilo de que me recordo está, no mínimo, confuso. 

Essas memórias são alimentadas pelas minhas irmãs, visto que elas 

na realidade se recordam da mãe, especialmente Lily. A perda foi 

particularmente dura para ela. Daí o seu comportamento perfeita-

mente escandaloso desde os 14 anos de idade até agora. 

Pelo menos, é a isso que todos o atribuímos, incluindo a Lily. 

Gostaria, por uma vez, de a ver assumir total responsabilidade  

pelas suas ações, mas duvido que alguma vez isso venha a acon- 

tecer.

Há muito mais no que diz respeito à morte da nossa mãe do 

que eu alguma vez soube. Imagino se a Lily ou a Violet sabem.  

É um assunto tão sensível, que não o abordo com elas… nunca. No 

que diz respeito ao papá, eu nunca falo da mãe com ele. Ele varreu 

a morte da nossa mãe para debaixo do tapete, algo que já está habi-

tuado a fazer. Concentrou-se no trabalho em vez de se focar nas 

filhas, ainda assim não se pode dizer que fosse um mau pai. Talvez 

um pouco negligente por vezes?

Sim. Definitivamente.

O Desejo de Rose.indd   8 05/09/16   15:41



O DesejO De ROse

9

Almejamos a perfeição, no entanto cada um de nós é tudo me- 

nos perfeito. Quando era pequena, estava protegida num casulo 

macio e prateado, onde nada alguma vez me poderia atingir, a mim 

ou às pessoas que amava. Nem a trágica morte da minha mãe, 

causada pela própria, me podia incomodar. Como o poderia fazer, 

quando nunca ninguém falava acerca disso?

Mas quero falar dela agora, depois de ler o seu último diário.  

Aquele que descobri quando o papá me deu uma caixa dos seus 

antigos pertences. Ele tinha finalmente limpado os aposentos e 

armários da mãe. Tinha-os mantido intocados por tanto tempo, 

mas agora que a sua nova… namorada entrou na equação, baniu da 

sua casa todas as lembranças da nossa mãe.

Para sempre.

Eu não conseguia sequer olhar para o interior daquela caixa sem 

me consumir e sentir enjoada. Mantive o seu conteúdo secreto para 

mim própria durante meses. Até há algumas noites, quando final-

mente abri a caixa e encontrei o seu diário, cheio de passagens que 

escreveu até tirar a própria vida.

Uma leitura fascinante. E triste. Incrivelmente triste.

O que está a acontecer esta noite… coisas podem ser reveladas.  

Momentos da história da nossa família vão ganhar uma expo- 

sição espalhafatosa. Tudo controlado pela minha avó, o que signi-

fica…

Que tudo será encoberto — tudo se transformará numa per-

feição radiosa. Não foi esse o termo que a Violet usou para a sua 

coleção quando discutiram as embalagens? Esse podia ser o tema 

da família Fowler.

Observo a avó a aproximar-se de mim, com um sorriso afetuoso 

no rosto e os olhos enevoados com memórias.

— Quero que uses isto esta noite. 

A avó Dahlia apresenta-me a grande caixa quadrada, com as 

suas frágeis mãos a tremer ligeiramente, fazendo com que a luz 

reflita os anéis de diamantes nos seus dedos. 

— Não foi usado por ninguém em décadas.
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Estamos no meu quarto de hotel, a minha avó bateu à porta ape- 

nas há alguns minutos quando me estava a arranjar. Era suposto 

que nos encontrássemos todos mais tarde, mas aqui está ela, res-

plandecente no seu vestido preto de renda, com um sorriso doce no 

rosto enquanto me observa.

Não tenho ideia do motivo por que está a fazer isto e não gosto 

do desconforto que se instala em mim à medida que pego na caixa, 

passando os dedos suavemente sobre o veludo negro. É velha, com a  

cor ligeiramente esbatida, e é pesada. Lentamente abro a caixa,  

a expectativa e o medo atravessam-me num turbilhão, e olho para o 

que está no seu interior.

Um colar. Mas não um colar qualquer — as pedras alternam entre 

um branco brilhante e um rosa suave, e cada uma com um corte 

perfeito, alinhadas na perfeição. 

— É lindo — murmuro, surpreendida com o tamanho das pe- 

dras. Nunca vi este colar na minha vida, e pensava que as minhas 

irmãs e eu tínhamos brincado ou usado todas as peças de joalharia 

que existiam na família. 

— O que são as pedras rosa? — pergunto enquanto passo os 

dedos pelo colar de forma quase reverente.

— São diamantes, claro, alguns dos mais raros que existem.  

O teu avô ofereceu-me este colar há muito, muito tempo. 

A avó soa simultaneamente orgulhosa e triste.

 — Um presente, quando a tua tia Poppy nasceu. 

Deixa escapar um olhar melancólico e desvia os olhos, a linha 

da sua boca enrola-se para baixo, os olhos brilham com lágrimas 

não derramadas. 

— És parecida com ela. Tanto.

— Sou? — Mantenho propositadamente um tom suave, por não 

a querer perturbar. 

Não conheci a minha tia Poppy, apesar de desejar que não fosse 

assim. Ela morreu num horrível acidente de automóvel antes de 

eu nascer. Vi fotografias e sim, existem semelhanças, mas nunca 

pensei que fosse muito parecida com ela.
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Mais tragédia. Mais morte. Outro membro da família que per-

demos e raramente mencionamos. É frustrante, a facilidade com 

que esquecemos o que aconteceu àqueles que partiram. Se eu desa-

parecesse, também acabaria por ser esquecida por todos?

Não quero esquecer ninguém. Não a minha mãe. Não a minha 

tia Poppy. Quero saber mais. Mas é suposto a noite de hoje ser espe-

cial, por isso não devo tocar no assunto. A noite é para a minha avó, 

para a família, para a Fleur.

Vou deixar o assunto em paz.

— Oh, sim. 

A avó volta-se uma vez mais para olhar para mim, já com as lá- 

grimas enxutas e com o seu normal ar determinado. Raramente 

mostra qualquer sinal de fraqueza, e eu adoro isso nela. Tem sido 

uma influência muito grande para todos nós, e neste momento 

estou a precisar de alguma dessa força. 

— Há algumas semelhanças físicas, mas na realidade é a tua 

atitude. A forma como falas, como te comportas, como pensas.  

É em tudo igual à da minha Poppy. Ela era tão vibrante, tão cheia 

de vida, e nunca tinha medo de desistir de algo em que acreditava. 

Tal como tu. 

Ela estica os braços e segura o meu rosto entre as suas mãos 

enrugadas, os seus dedos frios sobre a minha pele. Mostro-lhe um 

sorriso mas parece-me falso, por isso deixo-o desvanecer-se. Seguro 

a caixa de veludo nas mãos, com os dedos enterrados nas pedras. 

— Usa isto hoje à noite e pensa na Poppy. Pensa na Fleur. 

— Mas, avó, a noite hoje é para si. 

Estamos em Cannes para o festival de cinema, para a estreia  

de um documentário acerca da avó e de como ela fundou a Fleur. 

Ela monitorizou cada passo deste documentário e afirma que é  

uma colaboração de amor entre ela, o realizador e os produtores  

da obra.

Foi mais como se a minha avó lhes ditasse exatamente aquilo 

que queria que fosse mencionado. Mais uma vez, ninguém se  

atravessa no caminho de Dahlia Fowler. Fazê-lo seria correr um 
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risco extremo. A mulher não tem problema em se vangloriar de 

arruinar pessoas.

Ela já arruinou pessoas. Repetidamente.

— A avó é que deveria usar este colar. Não eu — digo, antes 

ainda de ela poder dizer alguma coisa. 

Ela olha-me fixamente, como se pudesse ver através de mim, e  

eu pisco os olhos com força. Bloqueando os meus pensamentos,  

a minha raiva e frustração. Mas ela consegue provavelmente ver 

tudo isto.

A avó apenas escolhe não falar acerca disso.

— Não — abana a cabeça e solta o meu rosto. — Deves usá-lo. 

É teu durante a noite de hoje. A Violet tem o seu homem e a Lily 

tem… o que quer que seja que pensa querer. Que desilusão que ela 

não esteja aqui. 

A sua boca enrolou-se numa linha amargurada e eu tenho von-

tade de bater na minha irmã por voltar a desiludir toda a gente. 

— Tu… mereces isto. Usa-o com orgulho. Também é o teu legado, 

meu amor. Nunca te esqueças disso.

O meu legado. Na maior parte do tempo não sinto que seja meu. 

É do papá e da Violet. Está-se lentamente a tornar do Ryder. Da Lily? 

Nem por isso. Ela adora usar cosméticos Fleur e gastar o dinheiro 

da empresa nos seus luxos e excentricidades , mas não mais do 

que isso. Não tem qualquer desejo de se tornar parte do negócio da 

família. É alérgica ao trabalho.

E a cabra sortuda consegue levar a sua avante.

Eu trabalho que nem uma louca e ninguém repara. Estou farta 

de investir o meu tempo. Estou farta de ter de lidar com o papá e a  

sua horrível relação com aquela vaca da Pilar Vasquez. A mulher 

anda a maquinar uma forma de se tornar parte permanente da  

Fleur Cosméticos — agarrando-se ao apelido Fowler — pura e 

simplesmente. Será que ela gosta verdadeiramente dele? Duvido.  

Mas o meu pai está tão cego pela luxúria que não consegue ver  

para além das mamas enormes e das suas ideias supostamente bri-

lhantes.
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— O meu legado — murmuro enquanto retiro o colar da caixa 

de veludo e o levanto para a luz. Cintila, as pedras rosadas ficam 

ainda mais assombrosas quando brilham. 

Recordo-me vagamente de ouvir falar do Colar Poppy e tenho 

praticamente a certeza de o estar a segurar nas mãos neste preciso 

momento.

O colar vai ficar deslumbrante com o vestido branco que vou 

usar esta noite. O branco pode significar virgindade e pureza e 

todas essas tolices, mas esperem até todos verem este vestido. Vão 

ficar deslumbrados.

E estou com disposição para chocar esta noite. Este é o meu 

último hurra antes de entregar a carta de despedimento ao meu pai 

na próxima semana. Sim, vou-me demitir da Fleur. Não me consigo 

imaginar a continuar aqui agora. Escapei por um curto período de 

tempo depois de se saber que o papá namorava com uma das fun-

cionárias mais intriguistas que a Fleur Cosméticos alguma vez teve 

sob o seu teto. A Pilar faz questão de nos lembrar tanto quanto pos-

sível que tem o nosso pai na palma da mão. Odeio-a. Recuso-me a 

trabalhar com ela, especialmente agora que ouvi rumores de que o 

papá a vai promover. Não que ele viesse até mim e me falasse acerca 

disso. Ninguém me conta nada. Sou ignorada na Fleur. Tanto que 

nem penso que valha a pena continuar a trabalhar lá…

Tendo em conta que esta noite será possivelmente a última vez 

que irei representar a família Fowler por muito tempo — sei que o 

papá vai ficar furioso com a minha demissão —, vou aproveitar ao 

máximo. Além disso, nunca estive no Festival de Cannes. O colar 

apenas vem acrescentar algo mais.

A nossa família tem estado publicamente exposta toda a nossa 

vida e, na maior parte do tempo, nem me importo com isso, apesar 

de preferir estar nos bastidores, tal como a Violet. Deixamos que a 

Lily seja a nossa representante pública. Não que o papá fique feliz 

com as suas artimanhas. Nem a avó, considerando o quão escanda-

losa a minha irmã mais velha é. Está um tanto ou quanto domada, 

mas ainda assim tem um dom para o escândalo.
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Mas esta noite vou roubar-lhe o palco e esse seu dom para o 

escândalo. Desde que cheguei a França, esta energia em torno das 

festividades renovou-me. Inspirou-me a correr o risco de fazer algo 

ousado. Selvagem.

Como usar um vestido que poderá causar escândalo. Como pre-

parar-me mentalmente para o discurso que vou apresentar ao meu 

pai quando lhe entregar o aviso prévio de duas semanas assim que 

voltarmos a casa.

— Sim — diz a avó com firmeza. — O teu legado. E da Violet. 

Até mesmo da Lily. Tenho orgulho do que alcancei, mas estou ainda 

mais entusiasmada para ver o que tu e a Violet irão fazer com a 

Fleur. Talvez até a Lily, se algum dia deixar de ser tão idiota.

— Avó! — Não deveria ficar chocada com o que ela diz, mas de 

vez em quando consegue surpreender-me.

— O quê? É verdade. — A avó encolhe os ombros. — Além 

disso, como bem sabes, um dia já cá não estarei.

— Mas… — Começo a reclamar e ela manda-me calar num 

ápice. 

— Chiu, sabes que é verdade. Tenho 83 anos. Não posso viver 

para sempre, por mais que gostasse de o fazer. — Ela acena para o 

colar, que eu ainda agarro com uma mão e a caixa de veludo com a 

outra. — Volta-te, minha filha, e deixa que te ponha o colar. Porque 

estás ainda de roupão? Não deverias estar já vestida? A estreia vai 

começar em breve.

— Estou quase pronta. — De súbito, os nervos tomam conta 

do meu estômago e viro-me na direção da avó, pousando a caixa na 

cómoda ao meu lado e entregando-lhe o colar para que ela me possa 

ajudar a pô-lo em volta do pescoço. Sou mais alta do que ela, por 

isso dobro os joelhos, tornando mais fácil para ela pôr o colar. — O 

cabelo e maquilhagem estão terminados. Só preciso de colocar o 

vestido e calçar os sapatos.

— É melhor que te apresses, então. — Ela põe-me o colar em 

torno do pescoço e aperta o fecho antes de se afastar. — Pronto. 

Vamos ver como ficou.
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Volto-me para olhar para ela uma vez mais, com o queixo levan-

tado, e os diamantes pesados sobre o meu peito. Não posso acre-

ditar que me está a deixar usar isto. Das poucas histórias que ouvi 

acerca dele, o colar raramente faz aparições públicas. 

— O que acha? — pergunto.

Ela observa-me, com uma expressão séria, os olhos cerrados. 

— Está lindo. Inicialmente pensei que queria que a Lily o 

usasse, pois é a mais velha, mas ela não está aqui. E quanto mais 

pensava nisso, mais chegava à conclusão de que te ficaria melhor a 

ti, visto que és tão parecida com a Poppy.

A culpa toma conta de mim e eu tento combatê-la. Recuso sen-

tir-me mal pelo que estou prestes a fazer. Nada posso fazer se o 

papá decide escolher a sua namorada intriguista em detrimento de 

mim. Não vou deixar que me passe por cima sem sequer pensar 

nisso. Preciso de defender aquilo em que acredito.

E aquilo em que acredito significa nunca deixar que a Pilar 

Vasquez tenha algum tipo de autoridade sobre mim. Aquela cabra 

pode muito bem morrer antes que eu alguma vez a deixe dizer-me 

o que fazer.

— Não queria que fosse a Violet a usá-lo, hum? 

Toco o colar, voltando-me para o espelho à minha direita. O colar 

é assombroso, mesmo sobre o roupão de seda branco que tenho 

vestido, e olho para o meu reflexo, impressionada com aquilo que 

o colar representa.

A avó tem razão. A Fleur é também o meu legado. Preciso de 

me lembrar disso. E de não de me deixar apanhar pela confusão 

criada pela Violet e pelo Ryder contra o papá e… a Pilar.

Que nojo! Só de pensar naquela cabra fico maldisposta.

Mas não posso deixar-me andar e deixar as coisas acontecerem-

-me. Preciso de marcar uma posição. Preciso que o pai saiba que 

não aprovo as suas táticas. Algo precisa de ser feito. Alguém precisa 

de dizer alguma coisa... Se tiver de ser eu, então que seja.

— Por favor. A Violet tem aquele adorável diamante no dedo. 

Não precisa de mais nenhuma peça de joalharia neste momento. 
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A avó acena de forma depreciativa perante a minha sugestão. 

Tem razão. O Ryder pediu a Violet em casamento há apenas alguns 

dias, e a minha irmã aceitou entusiasticamente.

Durante muito tempo tive medo de que assentasse com aquele 

idiota do Zachary Lawrence, mas felizmente ela viu a luz e encon-

trou um homem que a estima. Que a compreende. Que a respeita. 

O facto de ser lindo e sexy como o diabo também não faz mal 

nenhum.

Tenho alguma inveja da felicidade da minha irmã, mas não 

posso ficar ressentida por ela finalmente encontrar a alegria. Tem 

passado por tantas provações e lutado contra cada uma delas. Tenho 

orgulho nela. Fico feliz por ela.

Verdadeiramente.

— Desfruta do colar. Há um segmento do documentário sobre 

ele. — A avó pisca o olho e dirige-se para a porta. — Encontramo-

nos na suíte do teu pai dentro de 20 minutos. Não te atrases, estás 

a ouvir?

— Sim, ouvi — respondo-lhe, abanando a cabeça à medida que 

ela sai do quarto batendo a porta ruidosamente.

Viro-me novamente para o espelho, levanto as mãos até ao cinto 

do roupão e desaperto-o, deixando que a seda branca se abra antes 

de o deixar deslizar pelos ombros. O tecido cai ao chão amontoan-

do-se a meus pés, afasto-o com um pontapé e assumo uma pose em 

frente ao espelho.

O colar fica bem sobre a minha pele e inspiro fundo, obser-

vando os meus seios desnudos subir e descer. Talvez precise de 

uma bebida ou duas antes de colocar o vestido. Preciso da coragem 

líquida para enfrentar a minha família mais tarde.

Muito provavelmente não terei a aprovação do papá para este 

extravagante vestido. A Violet ficará escandalizada. A avó irá rir e 

apoiar-me silenciosamente. E a Pilar? Vai acompanhar-nos esta 

noite, o que me causa uma grande repulsa. Odeio-a! Estou-me a bor-

rifar para o que ela pensa do vestido. Ou de mim. Ou de qualquer 

um de nós.
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A suspirar, vou até ao guarda-roupa e tiro o vestido, acariciando 

as camadas de chiffon branco e vaporoso que compõem a saia. Con- 

siderando que não tem alças, o colar estará perfeitamente exposto. 

Imagino que tipo de história envolverá esta peça de joalharia.

Descobrirei em breve.

— Bonito vestido.

Um arrepio desce-me pela espinha ao ouvir o tom caloroso e con- 

vidativo. Olho por cima do ombro apenas para descobrir um homem 

bonito, com um sorriso arrogante no rosto enquanto me olha desca-

radamente da cabeça aos pés. 

O meu sorriso desaparece e endireito as costas. Fui enganada 

pela sua voz. Parecia atrevido e divertido, mas na realidade era ape-

nas um tarado. Sem me chatear com dizer o que quer que fosse, 

volto-lhe costas, mas ele para-me, agarrando-me pelo braço. Olho 

para baixo, para a mão ofensiva, antes de levantar a cabeça e de lhe 

lançar um olhar fulminante. Ele nem pestaneja. Nem me larga. 

— Não és a Rose Fowler?

Tem um sotaque, mas não consigo perceber de onde. A sala está 

cheia de uma variedade de sotaques e idiomas — estão pessoas de 

todo o mundo na festa desta noite. 

— Sou — digo, tentando discretamente libertar-me dele. 

Mas os seus dedos apertam não muito discretamente e sinto-me 

como se estivesse presa.

— Bem me pareceu. 

Ele mostra-me um sorriso, mas este não condiz com os seus 

olhos escuros. Tudo nele é escuro. O cabelo, a sua compleição mo- 

rena, a forma como me olha. Sou atingida por uma onda de descon-

forto enquanto olho em volta, procurando o meu pai, a minha irmã, 

ou preferivelmente o Ryder, que diria das boas a este parvalhão se 

eu lho pedisse. 

— Documentário interessante sobre a tua família.

— Obrigada. — Tento ser educada, mas ele torna isso tão difí-

cil. Puxa-me um pouco mais para perto dele e sinto-me agredida 
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pelo forte odor da sua água-de-colónia, que desaparece com a forma 

como os seus dedos tocam a minha pele numa aparente carícia.  

— Pode deixar-me ir, por favor. Tenho alguém à minha espera.

— Quem? — Ele sorri, os dentes demasiado brancos, especial-

mente em contraste com a pele escura.

Está a deixar-me furiosa. 

— Hum, não é da sua conta. 

— Estás aqui sozinha esta noite, não estás? Vi-te na passadeira 

vermelha. — Aperta o meu braço com tanta força que os meus  

passos fraquejam e quase lhe caio para cima. — Vamos tomar  

um copo.

A educação cai por terra quando encosto a minha mão contra o 

seu peito e lhe dou um empurrão. Mas ele nem se mexe. Os seus 

dedos estão tão apertados que me beliscam a carne, e vão provavel-

mente deixar marca. 

— Deixe-me. Ir. Embora — digo, por entre dentes cerrados, 

lutando contra o pânico que se instala em mim.

— Ouviu o que a senhora disse. — Outro homem aparece atrás 

de mim, com a sua voz, profunda e muito zangada, a fazer arrepiar 

todos os pelos do meu corpo. — Tire essas mãos nojentas de cima 

dela. Agora.

Os dedos do homem soltam-me como se alguém tivesse rodado 

uma chave que destrancava o aperto que tinha sobre o meu braço. 

Afastando-se com as mãos levantadas como se pedisse clemência, 

ri-se nervosamente. 

— Não sabia que ela estava consigo — diz trémulo, antes de se 

voltar e praticamente correr para longe de nós.

Esfregando o braço, viro-me para o meu salvador, mas as pala-

vras morrem antes de deixarem os meus lábios. Olhos castanho-

-escuros observam-me, a atitude do homem calma e silenciosa, a 

sua boca preenchida numa linha reta. Usa um fato preto, não um 

smoking, que parece um pouco desgastado nas extremidades. Como 

se já o tivesse há algum tempo e tivesse feito demasiadas visitas à 

lavandaria. Apesar do fato envelhecido, tem um ar elegante mas 
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áspero. Como se não pertencesse ali, entre aquela multidão bri-

lhante, poderosa e extremamente rica.

— Obrigada — grasno, limpando a garganta e sentindo-me 

como uma idiota.

— Estás bem? 

Ele aproxima-se, mas a sua presença não é ameaçadora. É mais 

protetora, com o seu ar preocupado a condizer na perfeição com as 

suas belas feições. Tem as sobrancelhas numa posição descendente 

e uma madeixa de cabelo castanho-dourado caída sobre a testa.

Sentir uma súbita necessidade de lhe afastar o cabelo do rosto  

e testar a sua suavidade é… loucura.

— Estou ótima. — Ofereço-lhe um sorriso trémulo, o que ape-

nas faz com que feche mais o rosto. — Conhece-lo?

— Nunca o tinha visto antes. Mas vêm muitos idiotas a estas 

festas. Cannes está cheia deles — diz com um tom de asco.

Tenho vontade de rir. O meu salvador não tem problemas em 

ser rude, e eu aprecio isso. Pelo menos aquilo que diz é verdadeiro. 

A maioria das pessoas que encontro falam cuidadosamente, como 

se tivessem receio de me poder ofender de alguma forma. 

— Obrigada por o afugentares. — Despreocupadamente esfrego 

o braço, olhando para baixo para ver a marca vermelha deixada pelos 

dedos do homem na minha pele.

— Deixou-te uma marca. — Ele agarra-me, com a sua enorme 

mão a engolir a minha enquanto segura o meu braço para o exami-

nar. O seu maxilar aperta-se e levanta a cabeça, examinando a sala 

com uma eficiência implacável. — Devia partir-lhe a cara.

— Não é nada de especial. — O meu coração está num alvoroço 

com a imagem protetora que este homem demonstra, e digo a mim 

mesma para não pensar mais nisso. — Já está a começar a desapa-

recer. Vês?

Lentamente ele inclina a cabeça para baixo, os seus lábios a 

separarem-se à medida que examina o meu braço. Solta a minha 

mão e passa suavemente o polegar sobre as marcas, fazendo com 

que fique com pele de galinha ao seu toque. 
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— Dói?

— Não. — Abano a cabeça, observando fascinada enquanto ele 

me continua a tocar. 

A sua mão é tão grande, a sua pele, tão bronzeada e o toque do  

seu polegar, áspero. Não consigo deixar de reparar na diferença entre 

os dois homens. Ambos estranhos, no entanto a minha reação foi 

muito diferente com cada um deles.

— Ainda bem — diz ele, mas ainda assim posso ver que não 

está satisfeito com a minha resposta. 

A sua mão deixa o meu braço e pergunto-me se ele irá perseguir 

o meu agressor, mas ele permanece imóvel, muito próximo do meu 

corpo, como se tivesse vindo ao mundo para ser o meu cavaleiro de 

armadura reluzente por esta noite. 

— Queres uma bebida?

— Oh, por favor. 

Antes que lhe consiga dizer o que quero, ele afasta-se sem dizer 

nem mais uma palavra, o seu corpo de ombros largos corta cami-

nho entre a multidão, e todos se desviam dele obedientemente.  

É mais alto que a maioria das pessoas na sala, por isso não é difícil 

continuar a vê-lo à medida que avança para o bar do outro lado.

Não sorri para ninguém, nem se detém para fazer conversa de 

circunstância.

Estou completamente fascinada.

— Quem é este tipo? — A Violet aparece ao meu lado como que 

por magia, a examinar o meu vestido com o olhar apontado para as 

rachas da saia, por onde espreitam as minhas coxas sempre que me 

mexo. — Atraíste-o com o vestido ou quê?

— Nem toda a gente está escandalizada com o vestido como 

tu — resmungo, irritada por ela estar a arruinar a minha boa dis-

posição. 

A Violet e eu estamos normalmente do mesmo lado em quase 

todos os assuntos, mas no momento em que apareci na suíte do 

papá antes de irmos todos juntos à estreia, soube que ela não estava 

satisfeita com a minha escolha de indumentária.
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E isso magoou, apesar da minha expressão corajosa e atitude 

despreocupada. Culpo o facto de ela sempre ter tido uma atitude 

maternal, quase protetora em relação a mim. O papá também não 

gostou do vestido, mas isso não foi surpresa. O Ryder deu-me  

um high-five com um sorriso maroto estampado no rosto antes de 

deixarmos a suíte, e eu apreciei isso. Agarrei-me à sua aprovação 

como a uma âncora que me impedia de afogar. Precisava de qual-

quer demonstração de apoio para conseguir aguentar a noite até  

ao fim.

Fizeste isto a ti própria. A única pessoa que podes culpar é…  

a ti mesma.

Aquela voz irritante dentro da minha cabeça precisa de se  

calar. 

— Posso ser honesta contigo? — A Violet vira a cara para mim, 

a sua expressão sombria avisando-me de que não vou querer ouvir 

o que ela tem para dizer.

Quase não sustenho o suspiro que quer escapar quando digo: 

— Força.

— Fazes-me lembrar a Lily. — Franze o nariz, parecendo simul-

taneamente fofa e enojada. Este é o derradeiro golpe baixo, dizer 

que lhe lembro a Lily. Sinto-me como se me tivesse apunhalado 

diretamente no coração. — O vestido vistoso, o colar. Sabias que a 

avó te ia deixar usá-lo esta noite?

Ah, é esse o motivo desta conversa? Que a avó me tenha deixado 

usar o colar e a ela não? Talvez tivesse sido estúpido, usar um ves- 

tido assim. A imprensa tinha gritado repetidamente para mim, 

enquanto posávamos na passadeira vermelha. Perguntando-me 

quem era o costureiro, onde estava a Lily, e quando me tinha tor-

nado tão ousada. Dificilmente algum deles fez perguntas acerca  

do colar.

Pergunto-me se isso terá enfurecido a avó.

— Não, não sabia — respondi. — Ela trouxe-o ao meu quarto 

cerca de meia hora antes de nos reunirmos todos. Não fazia ideia 

de que o trazia com ela.
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— Ela mencionou-me que o iria trazer a Cannes há algum tempo. 

Mas imaginei que iria querer que fosse a Lily a usá-lo. Mas como ela 

não está aqui… — A voz de Violet abranda.

— Tens razão, ela queria que a Lily o usasse. Também disse que 

era eu quem a lembrava mais da Poppy. — Despreocupadamente 

passo os dedos pelas pedras, deixando o polegar sobre a maior, colo-

cada no centro do colar. — E então ela deixou que eu o usasse esta 

noite. Disse que não precisavas dele porque já tinhas um grande 

diamante no dedo.

Imediatamente a Violet estica a mão, para que o diamante possa 

refletir a luz e brilhe. Um ligeiro sorriso forma-se nos seus lábios à 

medida que olha para ele. 

— Ela provavelmente tem razão.

— Eu sei — digo, de forma seca, com o olhar fixo no meu sal-

vador que ainda espera na fila junto ao bar. Os seus ombros são tão 

largos e ele é tão alto. O seu cabelo é mais comprido atrás e está 

urgentemente a precisar de um corte, e no momento exato em que 

esta ideia me atravessa o pensamento ele passa a mão pelo cabelo 

e coça a nuca despreocupadamente, antes de se virar e o seu olhar 

encontrar o meu do outro lado da sala. 

O seu olhar deixa-me completamente imóvel. Até a respiração 

para nos meus pulmões. Os meus lábios separam-se, o rugido nos 

meus ouvidos cresce, abafando o que a Violet me diz, bloqueando 

todos os sons até que ele se torna a única coisa em que me consigo 

focar.

Ele não desvia o olhar. Não sorri, nem sequer levanta uma so- 

brancelha ou acena, não há qualquer reconhecimento de que nos 

estejamos a observar mutuamente. Lentamente, com um movi-

mento tão subtil que quase me escapa, mexe o seu maxilar qua-

drado, pressionando os lábios um contra o outro, e deixando o peito 

encher-se com uma inspiração profunda. Ao piscar os olhos, um 

dos lados da sua boca sobe ligeiramente, o fantasma de um sorriso 

que desaparece quase tão depressa como apareceu.

Num ápice.
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O homem vira-se, voltando as costas para mim uma vez mais, e 

eu pergunto-me se terei imaginado tudo. Piscando os olhos, desvio 

o olhar e volto-me para a minha irmã que ainda não parou de falar. 

Não tenho a mínima ideia do que tem estado a dizer. Nada.

Apenas consigo pensar no homem que me salvou. E nem sequer 

sei o seu nome.
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Capítulo Dois

Caden

No momento em que vejo o colar no pescoço da irmã errada, fico 

furioso. Irritado. Revoltado. Sim. Tudo isso.

Tinha um plano e odeio desviar-me do plano. Pensava que a Lily 

Fowler viria a esta estreia. Este é um dos mais importantes momen-

tos da família Fowler e do seu negócio. E a sua filha mais velha nem 

sequer está aqui com eles na porcaria do Festival de Cinema de 

Cannes, que raios?

Não que eu pensasse que a Lily iria usar o colar. Imaginei que 

fosse a Violet. A irmã sossegada que é a verdadeira força da Fleur, 

orientada para o negócio que está a levar a Fleur para a frente. 

No entanto, não tinha considerado o novo namorado. Aquele tipo 

nunca a deixa e olha furiosamente para quem parecer sequer mini-

mamente interessado nela.

É a Rose Fowler quem está a usar a porcaria do colar. A irmã 

mais nova, que ainda mal tem idade para beber legalmente. A irmã 

estupidamente linda e completamente intocável está a usar um 

colar que, soube através de fonte segura, irá ser parte integrante do 

documentário. Tenho contactos. Conheço alguém que me pagaria 

uma pipa de massa para lhe entregar o colar. Estou em Cannes por 

sua insistência, ele enviou-me aqui para que o roube. Tínhamos 

ambos um palpite de que iria ser visto esta noite, e é por isso que 

aqui estou.

Considerando que conheci a Lily Fowler na minha outra vida, 

calculei que pudesse ter alguma vantagem. Ainda que dizer que 
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«conheci» a Lily seja um pouco exagerado. Andámos juntos na es- 

cola, mas eu sou mais novo que ela, andava no 2.º ano quando ela 

já estava no secundário. Era o meu último ano lá, antes de se aca-

bar o dinheiro e eu ter de terminar o liceu no sistema público  

de ensino, para horror e nojo da minha mãe.

Nunca falámos, mas nessa altura eu tinha uma paixoneta pela 

Lily. Queria aproximar-me dela por várias razões, e acabámos por 

nos enrolar numa festa. Ela estava com os copos e entendemo-nos 

imediatamente, mas isso não era difícil visto que eu estava em modo 

de engate. Falámos, flirtámos, e, quando dei por mim, estávamos 

aos beijos num canto escuro.

E teria também conseguido levá-la para a cama se ela não tivesse 

desmaiado nos meus braços. A minha paixoneta morreu rapida-

mente quando percebi o caos que era a Lily.

Então, em vez disso, arranquei-lhe os enormes brincos de  

diamante das orelhas. Consegui uma pipa de massa por essas 

pedras.

Não que ela alguma vez tivesse descoberto. Ou, se descobriu, 

nunca disse nada acerca disso. Não apareceu nas notícias, não 

houve sites de mexericos a falar dos diamantes roubados de Lily 

Fowler, ou qualquer queixa apresentada na polícia de que eu tenha 

conhecimento.

Foi como se tudo… nunca tivesse acontecido. Até falámos algu-

mas vezes depois desse incidente e ela agiu como se não tivesse 

qualquer ideia sobre o assunto. 

Confirmação de que consegui sair impune.

Fantástico.

Essa foi a primeira vez que roubei alguma coisa de real valor,  

e a pica que me deu, o quão fácil foi, e saber que podia dar dinheiro 

à minha mãe para ajudar com as contas atrasadas…

Fiquei viciado.

Além do mais, tinha uma facilidade, cresci rodeado de putos 

ricos. Aliás, eu costumava ser um deles. Um puto rico, um filho 

único mimado que recebia do pai tudo o que queria, com tempo 
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para matar e dinheiro para gastar. Até que tudo nos foi tirado, pouco 

a pouco, dólar a dólar. Até que ficámos sem nada.

Então, tive de fazer alguma coisa para cuidar de nós e ajudar a 

mãe, porque o meu pai não foi capaz de ficar por perto para cuidar 

da única mulher que aguentou tudo ao seu lado. Todo o escândalo. 

Todo o desgosto. Toda a devastação. Nunca o abandonou — e tinha 

bons motivos para o fazer. Em vez disso, disse-lhe que tudo ia ficar 

bem enquanto se tivessem um ao outro. Ainda assim, ele deixou-a.

Abandonou-a. 

Abandonou-nos aos dois.

Não ter a Lily aqui esta noite poderá ter-me abalado um pouco, 

mas ainda assim joguei com a mão que me foi dada. É isso que eu 

faço. Se deixasse que cada pequeno problema me atrapalhasse já 

tinha desistido há muito tempo. Ou então teria acabado na prisão.

Mas nada me impede. Vim até Cannes apenas para recolher 

alguns itens. Vim no jato privado do meu amigo, um idiota que 

conheço desde os 10 anos quando andávamos no colégio privado. 

Dei-lhe a sua primeira ganza e pronto. Ficámos ligados para a vida.

O tipo tem tanto dinheiro que provavelmente caga notas de cem 

dólares. Mas não o vou roubar a ele. Tenho princípios. Não roubo 

os meus amigos.

Pessoas que não conheço? Aí já é justo, é jogo limpo.

E hoje está aberta a época de caça. A segurança não é apertada. 

As joias são grandes e estão por todo o lado. Os proprietários das 

ditas joias são descuidados. Têm mais intenção de as exibir do que 

de as manter seguras, o que por mim está ótimo. Sou como um 

miúdo numa loja de guloseimas — não sei para que lado me virar, o 

que ver a seguir. Quero experimentá-las todas, e levá-las todas tam-

bém, mas preciso de ser discreto. Específico. Preciso de aproveitar 

esta visita ao máximo e escolher as peças que nos podem levar mais 

além. 

Como o Colar Poppy em torno do lindo pescoço da Rose Fowler. 

Quero-o. Assim como o meu contacto, um velho cliente para quem 

já não trabalho há uma eternidade. Fui avisado acerca deste tipo, 
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mas o pagamento é demasiado chorudo para resistir. Tenho literal-

mente um formigueiro nos dedos com a vontade de arrancar o colar 

do pescoço da Rose. Mas como? Não é uma peça discreta e não vai 

ser fácil.

Mas eu gosto de um bom desafio. Tenho-a debaixo de olho desde 

que a vi na festa. Mantendo-me sempre discreto, calculando todas  

a formas como poderia tirar-lhe o colar.

Depois vou e cometo o maior erro de todos — armo-me em 

herói e digo àquele monte de lixo europeu para tirar as patas de 

cima dela. Senti-me tentado a dar-lhe uma boa carga de porrada, 

mas a Rose impediu-me, graças a Deus. Não sei que raio me deu.

Está bem. Sei. Ver as marcas dos dedos dele na sua pele irritou-

-me. Não a conheço, não me preocupo com ela, mas transformo-me 

num homem das cavernas e fico pronto para defender a sua honra? 

Não faz sentido. Ela é bonita, sim. Fica extremamente sexy naquele 

vestido, com as suas pernas longas e sensuais-como-o-diabo, desca-

radamente expostas e a alimentar a minha imaginação.

Que não tenho qualquer necessidade de alimentar. Estou aqui 

com um objetivo — e o sexo não é esse objetivo.

Por isso ignoro o olhar que trocámos quando a apanhei a olhar 

para mim do outro lado da sala. Quebrei o contacto visual primeiro, 

voltando costas e aproximando-me do bar para pedir duas taças de 

champanhe. Depois atravessei a sala, ignorando toda a gente, sem 

fazer contacto visual. Não quero que uma única pessoa se recorde 

de mim esta noite.

No entanto, aqui estou eu a aproximar-me dela uma vez mais, 

com uma bebida na mão, estendida na sua direção para que ela a 

possa agarrar. Os seus dedos delicados deslizam pelos meus quando 

aceita o copo e o choque que senti no primeiro contacto atravessa-

-me como um raio.

Branco, quente e eletrizante.

Os seus olhos abrem-se um pouco e a sua mão treme quando 

levanta o copo para o encostar aos lábios, tomando um longo gole. 

— Obrigada pelo champanhe — murmura.

O Desejo de Rose.indd   27 05/09/16   15:41



Monica Murphy

28

— De nada. 

Inclino a cabeça na sua direção e ergo o meu copo, enquanto 

inspeciono a sala com o olhar. Vejo uma mulher que reconheço 

como sendo o jovem brinquedo de um rico investidor de cinema, 

que usa uma pulseira alinhada com alguns dos maiores diaman-

tes e safiras que alguma vez vi — e convenhamos que já vi pedras 

bastante grandes. Ela acena com o braço, as joias a refletir a luz, 

hipnotizando-me.

Aquele seria um bom golpe. Tenho um bom historial com o meu 

contacto habitual, que me consegue valores decentes em dinheiro 

por bens de luxo roubados, sem fazer perguntas. É incrível o que se 

consegue fazer acontecer quando se quer.

— Conhece-la?

A voz da Rose interrompe os meus pensamentos e volto o meu 

olhar para ela, mudando a minha expressão. 

— Quem?

— A mulher para quem estás a olhar.

Raios. Preciso rapidamente de me afastar da Rose Fowler. Ela é 

demasiado perspicaz, e numa noite em que não quero que reparem 

em mim, estou com uma mulher que consegue ver todas as peque-

nas coisas. Estúpido. 

— Não, ela apenas… — Estou a tentar arranjar uma explicação. 

— … Ela lembra-me alguém que conheci em tempos. — Mentiras. 

Preciso de mudar o assunto rapidamente. — Grande filme.

— Ah. — Ela assente e sorri, o seu olhar melancólico. — Obri- 

gada. Estou tão orgulhosa da minha avó hoje. Então, gostaste do 

documentário?

E agora está a meter conversa. Estudo o seu rosto, a claridade 

dos seus olhos castanhos enquanto me estuda a mim, a sua pele 

cremosa, a forma como os seus lábios se mexem quando fala.

— Sim, gostei. A tua família alcançou bastante num curto 

espaço de tempo. 

O meu olhar para naqueles lábios lindos. São carnudos, o lábio 

inferior maior que o superior, e a sua forma lembra-me um beicinho 
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sensual. Os seus lábios têm uma sombra vermelha perfeita, em 

total contraste com a sua aparência, de outra forma normal.

— A minha avó é uma mulher muito determinada. — Ela sorri, 

os dentes brancos destacando-se contra o vermelho profundo dos 

lábios. 

— Ninguém se mete com a Dahlia.

Tenho a sensação de que também ninguém se mete com a Rose, 

mas mantenho-me calado. Em vez disso, deixo o meu olhar cair sobre  

a sua garganta, sobre o colar que tem pendurado ao pescoço e repou- 

sa contra o seu peito. A sua pele é incrivelmente suave, os seus ombros 

desnudos, a sugestão de decote que o seu vestido me apresenta…

Raios. Ela é incrivelmente linda. Mais ainda que a Lily. Mais bo- 

nita que qualquer outra mulher que eu alguma vez tenha visto. Tem 

o rosto de um anjo. Inocente e doce, e no entanto tem um corpo que 

me faz pensar em todas as coisas pecaminosas que podemos fazer 

juntos…

É uma contradição sensual. Posso apenas considerar.

Gostava de considerar roubar o colar, mas como raios consegui-

rei deitar-lhe a mão sem que ela se aperceba?

— Alguém se mete contigo?

Ela sorri alegremente. 

— Apenas os europeus sem classe que não sabem estar quietos 

com as mãos.

Deixo escapar uma risada e abano a cabeça. Não deveria reagir 

ao que esta mulher me diz. Preciso de me afastar dela. Inclinando 

a cabeça para trás ela esvazia a taça de champanhe com um par de 

goles, com os olhos fechados enquanto bebe. 

Observo-a, fascinado com a esguia coluna do seu pescoço, o cabelo  

castanho-dourado puxado para trás, para um nó na nuca. Imagino 

como ficará com o cabelo solto. Ondulado e caindo sobre os seus 

ombros desnudos, com um brilho provocante nos seus olhos à me- 

dida que se aproxima de mim…

— Vamos sair daqui — diz ela, o seu convite ressonante lan-

çando um disparo de desejo que me atravessa o corpo.
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Diz não.

 — Onde queres ir?

Ela inclina a cabeça na direção de uma porta dupla não muito 

distante de onde estamos. 

— Lá fora. Ouvi dizer que há uma piscina lá fora. 

Sem dizer mais uma palavra ela afasta-se de mim, a saia a ondu-

lar-lhe sobre as pernas, com o vestido escandaloso a causar agitação 

suficiente para que outros a observem. 

Não a sigo, volto-me para o lado de modo a olhar para a parede, 

de costas voltadas para os observadores curiosos, e quando lanço um 

olhar na sua direção descubro que ela tinha parado. Acena-me para 

que a siga, como uma mãe impaciente para uma criança malcriada.

Levanto a taça de champanhe ainda cheia, dando a entender que 

a quero terminar primeiro, e ela revira os olhos, abanando a cabeça 

enquanto se vira para empurrar as portas, deixando entrar o negro 

céu noturno por um fugaz momento, antes de as portas se voltarem 

a fechar, engolindo-a.

Desapareceu. Devia estar aliviado. Beberico o meu champanhe, 

sinto o álcool revigorante e fresco à medida que me desce pela gar-

ganta, mas ainda assim tudo o que consigo sentir é a avassaladora 

desilusão por ela me ter deixado.

Ridículo.

Emborco o resto do champanhe e pouso o copo numa mesa 

próxima, em seguida misturo-me na multidão e mantenho-me pró-

ximo da mulher com a pulseira cintilante. Ela desconhece a minha 

presença. Também é um alvo perfeito.

Absolutamente perfeito.

O meu olhar segue os seus movimentos, a forma despreocupada  

como mexe os braços enquanto fala alegremente com a pessoa ao 

seu lado. É ruidosa, falando francês rápida e acaloradamente de 

forma que mal a consigo compreender — e tive três anos de francês 

no liceu. Como é óbvio, apenas consigo lembrar-me das frases mais 

básicas e do ocasional palavrão.

Isso vai-me servir de muito.
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A pulseira desaperta-se em torno do seu pulso e ela aperta-a 

com a outra mão, rindo enquanto diz algo sobre o fecho ser velho.

O meu ritmo cardíaco acelera. Aqui está a minha oportunidade. 

Ela arranja o fecho com um rápido apertar dos dedos e continua  

a falar, com os movimentos mais contidos, mas eu sei que é apenas 

temporário. Rapidamente voltará aos velhos hábitos.

E não me desilude.

Ajusto a minha posição para me manter de costas mais ou menos 

voltadas para ela e meto conversa com uma bela mulher que está 

um pouco ao lado do círculo que se formou em volta do meu alvo. 

Ela é mais velha, tem uma aliança no dedo e eu pergunto-me há 

quanto tempo será casada. Claramente o marido negligencia-a, 

pois ela está totalmente sintonizada nas minhas tentativas de meter 

conversa. A sua linguagem corporal mostra um interesse gritante à 

medida que se vira completamente de frente para mim e eu me viro 

apenas um cabelo na direção do meu alvo.

A mulher volta a gesticular freneticamente, falando da Dahlia 

Fowler — interessante. Os seus pulsos voam para cá e para lá e posso 

jurar que ouvi o som no momento exato em que o fecho da pulseira 

se abriu. Ela não para a conversa, uma vez que as suas queixas da 

Dahlia são extensas e há muito público para ouvi-la.

Ainda mais interessante.

Viro a cabeça o mais discretamente possível, observando pelo 

canto do olho o seu pulso e a pulseira que cobiço. Está tão perto.

Está tão solta.

Planeio o momento do ataque. Vai acontecer à contagem de três.

Um…

Começo a rir de algo que a mulher com quem estou a namoris-

car diz, atiro a cabeça para trás, e coloco toda a minha capacidade de 

atuação no movimento, como se estivesse conquistado.

Dois…

Ao dar um passo para trás todo o meu corpo vai de encontro ao 

meu alvo e esbarro nela. Ela assusta-se, tal como a outra mulher,  

e ambas se inclinam para me tentar agarrar ao mesmo tempo.
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Três…

Agarro a pulseira e faço com que deslize para fora do pulso da 

mulher.

Atiro a outra mão para o ar, derrubando o copo de vinho da mão  

da minha companheira, criando a distração de que preciso. O copo 

cai ao chão num ruído tilintante, espalhando-se por toda a parte  

e salpicando bebida sobre os nossos pés. Dou um passo atrás, me- 

tendo a pulseira no bolso do casaco com um deslizar de mão, e a 

mulher a quem agora falta uma pulseira tenta agarrar a outra à me- 

dida que ando para trás, ambas ofegantes por causa do vinho derra-

mado e dos seus sapatos estragados.

— Chéri… — A amante do financiador de filmes faz um movi-

mento sobre as costas da sua mão. — … cortou-se? Oui? 

Ela acena na direção da minha mão esquerda.

Estico a mão para a examinar. Há um pequeno corte na ponta 

do meu dedo indicador, que provavelmente aconteceu quando fiz 

contacto com a bebida da minha companheira. 

— Sim, cortei. Vou procurar um estojo de primeiros socorros.

Esgueiro-me e deixo-as a conversar entre elas, o meu coração  

bate como um timbale dentro do peito durante toda a cena. Não olho 

para trás, mantendo uma passada regular e o olhar fixo à minha 

frente. Abro as mesmas portas por onde a Rose Fowler escapou, 

com o ar húmido da noite a envolver-me no seu abraço pegajoso,  

e atravesso o terraço, seguindo depois para baixo pelas escadas, 

antes de me dirigir para a iluminada piscina retangular. A água bri-

lha num tom turquesa brilhante e a fonte ao centro flui com um 

ritmo gentil, um som relaxante no silêncio da noite. 

Dentro de alguns minutos a mulher vai reparar que a pulseira 

desapareceu, se é que ainda não reparou. Mesmo a seguir à piscina 

está a praia, e eu irei caminhar entre as sombras junto à linha de 

palmeiras antes de cortar para um dos hotéis que ficam pelo cami-

nho, por onde poderei fazer a minha fuga. Com sorte ninguém irá 

reparar em mim.

Mas ainda antes de passar pela piscina ouço uma voz familiar.
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— Ora, ora, se não é o meu salvador.

Abrandando o passo, volto-me apenas para encontrar a Rose 

sentada numa espreguiçadeira junto à piscina, com os ombros cur- 

vados e aquelas pernas sensuais-como-o-diabo bem esticadas de 

modo a ficarem ambas destapadas, a revelarem-se através das lon-

gas rachas da sua saia. Um copo vazio balança numa das suas mãos, 

enquanto a outra segura uma garrafa de champanhe.

Lança-me um pequeno sorriso, com as suas delicadas sobrance-

lhas a erguerem-se numa espécie de desafio. Alguém parece estar 

já um pouco tocada. Não estivemos separados mais de 15 minutos.

Lentamente, aproximo-me dela dizendo a mim mesmo que sou 

um idiota por sequer parar. 

— A beber sozinha?

O sorriso cresce e ilumina-lhe todo o rosto. 

— Algo que raramente faço, mas sim. Estou. A não ser que me 

queiras fazer companhia.

Não quero. Quero. Estou dividido.

— E se não quiseres eu compreendo. 

Ela acena para que me vá embora e leva a garrafa até aos lábios 

para dar um gole. Pousa a garrafa no chão ao seu lado e inclina-se 

para a frente, descalçando a sandália de um pé e depois do outro. 

— Estavam a dar cabo de mim — murmura, enquanto acaricia 

a planta de um dos pés.

Observo-a fascinado enquanto ela se dobra sobre os pés, ofere-

cendo-me uma vista espetacular do seu decote. Os seus seios são 

cheios e, se a frente do seu vestido descer mais um pouco, vou con-

seguir ver um mamilo. 

— Talvez devesses abrandar… — começo por dizer, mas ela põe-

-se de pé e levanta os braços acima da cabeça à medida que começa 

a rodopiar num círculo, com a saia vaporosa a rodar também.

— Não quero abrandar. Abrando sempre e isso é tão incrivel-

mente aborrecido. — Baixa os braços e olha para mim, os seus olhos 

faíscam, uma expressão quase maníaca cobre-lhe o rosto. — Acho 

que quero nadar.
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Sem dizer mais uma palavra, aproxima-se da piscina e olha para 

a água, com os dedos dos pés a enrolarem-se em volta da borda do 

pavimento que a rodeia. Uma brisa quente envolve-nos e ela inclina 

a cabeça para trás, fechando os olhos enquanto abre os braços e os 

mantém assim, com as palmas das mãos viradas para cima.

— Alguma vez fizeste algo completamente imprudente?

Não faço eu outra coisa. 

— E tu?

Ela abre os olhos e olha para mim. 

— Eu perguntei primeiro — diz ela, antes de voltar a assumir 

a pose.

— Já. Não o fizemos todos?

— Não, eu não. Não realmente. Posso ter uma atitude de duro- 

na, de quem não está para aturar tretas de ninguém, mas não passa 

disso. Uma atuação. Prefiro que as coisas sejam seguras. Não gosto 

de correr riscos. E decididamente não sou imprudente. 

Deixa cair os braços ao longo do corpo antes de alcançar o fecho 

debaixo do braço e abrir o vestido. O topo do vestido abre-se reve-

lando apenas pele desnuda e o facto de não usar sutiã.

Cristo.

À medida que o vestido desliza pelo seu corpo abaixo e cai num 

monte a seus pés, apercebo-me de que também não está a usar cue-

cas. Está à minha frente, completamente nua — com o Colar Poppy 

a cintilar em torno do pescoço como uma coleira excêntrica — e a 

minha boca fica seca à medida que bebo da dela. Todo o meu corpo 

se agita, incluindo o meu órgão, e lambo os lábios, lutando contra  

o desejo que ameaça tomar conta de mim.

Já passou muito tempo desde que estive com uma mulher. Mais 

tempo ainda desde que me senti tão atraído por uma. E sinto-me, 

sem dúvida nenhuma, atraído pela Rose Fowler.

Um pequeno sorriso maroto enrola-se nos seus lábios luxurian-

tes enquanto olho para ela, como se conseguisse ler os meus pen- 

samentos e aprovasse a direção que tomam. E assim, sem uma pala- 

vra, mergulha na piscina, quase sem um salpico.
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Observo fascinado quando, momentos depois, ela levanta a 

cabeça, escorrendo água. 

— Devias juntar-te a mim.

É a última coisa que devia fazer. 

— Acho que não. 

— Oh, porque não? — Ela faz beicinho. — Tens medo da água? 

— Não.

— Medo de mim? 

Ela ri. 

— Não, de todo.

— Então junta-te a mim. 

Ela sorri e nada para junto da borda da piscina, pondo-se de pé  

quando a água lhe chega à cintura. A sua pele está coberta por 

pequenas gotas de água, os seus mamilos rosados estão rijos, tal 

como o meu membro.

Esfregando uma mão no rosto, cerro os dentes e levo a minha 

outra mão ao bolso do casaco, sentindo as pedras frias. 

— Não posso.

A sua expressão torna-se solene e levanta os braços, puxando 

o cabelo para trás. O movimento levanta os seus seios, exibindo a 

curva da cintura, a maciez da sua barriga. Jesus, aquele corpo vai ser 

a minha morte. 

— Mas és gay, ou quê?

Começo a rir e abano a cabeça. 

— Não.

Ela deixa cair os braços com estrondo na água, com frustração 

espelhada no rosto. 

— Então porque não te juntas a mim?

Um burburinho chega do edifício atrás de nós, e quando me 

viro vejo um grupo de pessoas liderado pela mulher cuja pulseira 

está atualmente no meu bolso. 

Merda. 

— Chega aqui — chamo-a, esticando ambas as mãos para alcan-

çar as suas.
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A Rose franze as sobrancelhas. 

— Não me consegues levantar da piscina.

— Observa. 

Aceno-lhe com os dedos, e em seguida examino a área, o meu 

olhar volta para o terraço. O grupo de pessoas ainda está ali, andando 

de um lado para o outro, mas não desceu as escadas. É apenas uma 

questão de tempo até estarem à minha procura, e posso jurar que 

consigo ouvir a mulher a comandar toda a gente no seu francês 

estridente. 

— Anda. — Volto a concentrar a minha atenção na Rose, que 

ainda me contempla como se eu tivesse perdido a cabeça, o que se- 

ria provavelmente verdade. — Rápido.

Ela agarra as minhas mãos, e eu puxo-a para fora da piscina, 

quase sem sentir o seu peso, pousando os seus pés diretamente 

à minha frente. Está encharcada e eu deixo que o meu olhar diva-

gue pelo seu corpo perfeito, memorizando cada um dos seus traços, 

para que a possa guardar na memória e recordar este momento 

mais tarde. 

— O que estás a fazer?

Antes que possa parar para pensar agarro-a, enrolo o braço em 

volta da sua cintura esguia e deixo que a minha mão aberta assente 

sobre uma das suas nádegas perfeitas. A sua pele está húmida, 

suave e fria por causa da água, eu dou-lhe um apertão firme, sabo-

reando o suspiro que deixa escapar quando a toco desta forma.

— Beija-me para dar boa sorte.

Suspiro à medida que baixo a cabeça na sua direção. Ela torce o 

nariz, o seu olhar focado nos meus lábios, observando enquanto eu 

baixo a cabeça, até os seus olhos se fecharem e eu encostar a minha 

boca à dela num beijo longo e casto. 

Ela aproxima-se e pousa as mãos no meu peito, e eu sou o pri-

meiro a quebrar o beijo. Abrindo os olhos para beber desta ninfa 

nua e molhada que se encosta a mim, com a sua pele pálida a bri-

lhar sob o luar. Toco o colar, seguindo as pedras, desejando como 

louco poder arrancá-lo do seu pescoço. Este colar é a perfeição. É uma 
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peça rara, dispendiosa e requintadamente concebida, e está a dar 

cabo de mim estar tão perto e saber que não o posso ter.

Ainda.

O seu peito enche-se com uma inspiração profunda, fazendo com  

que o meu olhar se desvie para os seus seios, e o meu dedo caia como  

se não tivesse controlo, circulando o seu mamilo rosado uma vez. 

Apenas uma vez. É a única indulgência que me permito e é uma 

tortura, tocá-la assim, sentindo o pequeno nó de carne endurecer, 

escutando a sua respiração profunda, pressentindo a sua excitação.  

Preferiria levar as coisas mais longe e agarrar aquele mamilo perfeito  

com a minha boca e chupá-lo. Com força. Percorrer o seu corpo com  

as minhas mãos, lábios e língua até ela me implorar que a possua.

Mas não faço nada disso. Ao invés, digo-lhe solenemente:

— Obrigado. 

E beijo-a novamente, mais profundamente desta vez, desli-

zando a língua ao encontro da dela por um momento breve e entor-

pecedor antes de me afastar, apercebendo-me de que me aproveitei 

dela. Começo a afastar-me, arrependido pelo que acabei de fazer e 

sentindo-me como um idiota.

Sou um idiota. 

Não há como negar este facto.

— Obrigado pelo quê? — pergunta ela quando abre os olhos. 

Cobre os seios com os braços, parecendo incrivelmente vulnerá- 

vel à beira da brilhante piscina turquesa, nua, molhada e a tremer. 

As luzes da cidade que nos rodeiam são brilhantes; consigo ouvir os 

sons do mar, dos barcos que estão atracados por perto.

Durante todo este tempo, o colar brilha em volta do seu pescoço 

como um farol, fazendo troça de mim. Distraindo-me.

Olho para ela. É o que quero. Ela. E o colar. Mas não posso ter 

nenhum dos dois.

Não posso ter ambos.

— Por me dares uma noite que jamais esquecerei.

E deixo-a para trás. 

Não olho para trás uma única vez. Por mais que isso me custe.
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Capítulo Três

Rose

— E então, ele simplesmente… deixou-me. 

Lanço as mãos para o ar, a minha mente recorda novamente a 

loucura da noite passada. A forma como fiquei um pouco bêbeda 

e nadei nua numa piscina antes de o meu desconhecido sexy me 

puxar para fora da água e beijar. Agarrar-me o rabo. Tocar-me no 

mamilo. E depois desaparecer despreocupadamente.

Para nunca mais voltar. Deixando-me numa confusão trémula 

e excitada.

Coloquei o vestido sobre o meu corpo molhado e voltei para o 

hotel, sozinha. Uma decisão estúpida, mas estava num estranho 

estado de entorpecimento mental. A determinada altura até me 

questionei se aquilo teria realmente acontecido, o encontro com o 

homem à beira da piscina.

A Violet olha para mim, estupefacta. 

— Estás a falar a sério?

Eu aceno com a cabeça e não digo mais nada, deixando que a 

minha história seja absorvida. Estamos em Londres, irei ficar aqui 

durante os próximos dias, na sede da Fleur no Reino Unido, antes 

de voltar para casa e enfrentar o papá.

Ele está muito chateado e não quero ter de lidar com a sua raiva. 

Já está furioso comigo por causa do vestido e por ter evitado toda 

a gente na festa. Como se sentissem a minha falta. Tentei devol-

ver o colar à avó hoje de manhã, antes de deixarmos o hotel, mas 

ela não queria nem ouvir falar dele, exigindo que eu o guardasse, 
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dizendo que é meu agora. Não queria a responsabilidade de viajar 

com o colar, especialmente depois de ter ouvido falar da joia de uma 

mulher que tinha sido perdida ou roubada na festa.

Então, usei o colar no avião, por baixo da camisola, sentindo-me 

estúpida mas sabendo que era a única forma que tinha de me asse-

gurar de que a joia estava segura. Estou a usá-lo neste momento 

— ainda debaixo da camisola porque sei que a Violet ficaria cons-

ternada se soubesse que ainda o tenho ao pescoço.

— Então, ele deixou-te? Depois de te beijar? E não sabes quem 

ele é. — A Violet abana a cabeça. — Isso é estranho.

— Eu sei. Não apanhei o seu nome. 

Bato com a esferográfica contra os meus lábios fechados, 

odiando o facto de não saber nada acerca deste homem para além 

do seu sabor… da sensação de ser tocada por ele. As suas mãos,  

o seu dedo queimou-me a pele, ele ficou marcado em mim com o 

mais ligeiro toque, e apenas pensar nele e naquilo que me fez sentir 

deixa-me inebriada de desejo.

Que ridículo.

— Hum. Já consideraste que talvez tenha sido ele quem roubou 

a pulseira daquela mulher na festa? — pergunta a Violet, com uma 

expressão de preocupação genuína.

Adoro a minha irmã. A sério que adoro. Ela foi como uma mãe 

para mim, visto que nunca cheguei a conhecer a minha, e a Lily 

nem sequer se queria incomodar comigo. Mas, muito frequente- 

mente, a Violet é como uma ama demasiado protetora que não 

me deixa brincar no baloiço do parque. Já nem o posso apreciar.  

É demasiado nauseante.

Odeio isso.

— Porque passaria tempo comigo daquela forma se tivesse aca-

bado de roubar uma joia valiosa? — Reviro os olhos e deixo cair a 

esferográfica sobre o topo da secretária da Violet para que role na 

minha direção. Agarro-a, batendo-a contra o rebordo da secretária 

para que ela lance um olhar incomodado. — Vá lá, estás só a lançar 

suspeitas.
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— Nunca se sabe. Há todo o tipo de pessoas desagradáveis em 

Cannes. — O desdém da Violet acentua-se. — Um homem ten-

tou atirar-se a mim. Tive de segurar o Ryder com receio de que lhe 

pudesse partir a cara se eu o deixasse.

Adoro isto. O Ryder é tão possessivo em relação à Violet. Não de 

forma estranha ou controladora, mas sim de uma forma ele-está- 

-tão-apaixonado-que-não-consegue-viver-sem-ela. 

— Gostava de ter visto isso.

— Não, não gostavas — graceja a Violet, no exato momento em  

que me tira a esferográfica da mão. — Estás a deixar-me louca. Porque  

não vais ver o que o Ryder está a fazer? 

O escritório dele fica apenas algumas portas depois do dela.

— Estás a tentar ver-te livre de mim? 

Estou ligeiramente ofendida, não que culpe a Violet por isso. Não  

estou com disposição para trabalhar. Saber que vou deixar a Fleur 

por algum tempo —espero que apenas temporariamente, mas tal-

vez o papá fique de tal forma furioso que transforme isso numa 

situação permanente — não está a ajudar a minha atitude.

— Não pareces estar com muita vontade trabalhar. — A Violet 

inclina a cabeça na minha direção, para mexer no brinco de dia-

mante que tem na orelha. Um hábito nervoso que tem, reconheço-o 

imediatamente. — O que se passa contigo, Rose? Tens agido… de 

forma estranha desde Cannes.

Solto um suspiro e recosto-me na cadeira, pensando se po- 

sso confiar na Violet e se ela não irá imediatamente contar ao nosso 

pai. 

— Não sei. Apenas… tem sido difícil não te ter por perto na 

Fleur.

A expressão da Violet mostra uma culpa imediata, soltando o 

brinco e deixando cair a mão com estrondo sobre o tampo da se- 

cretária. 

— Provavelmente não deveria ter partido.

— Não, não. Não é isso que estou a dizer. 

Aproximando-me, pouso a minha mão sobre a dela. 
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— Decididamente fizeste bem em vir para cá. Olha só para o fan-

tástico trabalho que tu e o Ryder estão a fazer. É fabuloso, os nossos 

ganhos no mercado do Reino Unido. O papá está tão orgulhoso de ti.

A Violet faz uma careta. Odeia quando eu lhe chamo papá.  

A relação entre ambos é no mínimo tensa. Engraçado, conside-

rando o quanto ele a elogia.

 — Então, porque é tão difícil sem mim lá?

— A Pilar. — Praticamente vomito o seu nome. A forma como 

os olhos da Violet escurecem, a súbita carranca no seu rosto, sei 

que toquei num ponto sensível. Também não ajuda que o amor 

da sua vida costumasse dormir com a Pilar. Blherg. — O papá vai 

promovê-la. 

— Promovê-la para que posição? 

A Violet parece indignada, algo que eu adoro. É mesmo dessa 

reação que estou à procura. Quero um parceiro para a minha raiva. 

Tenho-me sentido sozinha por demasiado tempo.

Encolho os ombros. Isso importa mesmo? Ela está a conseguir 

o que quer porque o nosso pai está enfeitiçado por ela. 

— Não tenho a certeza ainda. Andam a circular rumores e tenho 

quase a certeza de que ela é quem está por detrás deles. O papá tam- 

bém não o desmente.

— Quer então dizer que ainda não tens a certeza…

— Vá lá — interrompo-a. — Eu sei que ele a vai promover. Está 

completamente apaixonado. Ela nunca faz nada de errado. 

— Bem, é verdade que sempre foi boa no seu trabalho — frisa 

a Violet. 

— Não a defendas. — Bato com a palma da mão contra o rebordo 

da secretária, assustando a Violet de tal forma que ela quase salta 

da cadeira. — Ela não o merece. É uma víbora, e tu sabe-lo. Tentou 

destruir a tua relação com o Ryder. Mais do que uma vez, devo acres-

centar. Ajudou a que te separasses do Zachary, não que isso fosse 

uma coisa má, mas sabes o que quero dizer. Ela… está empenhada 

em conseguir aquilo que quer e não se preocupa se magoar alguém 

pelo caminho.
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A Violet recosta-se na cadeira, os seus lábios formam uma linha 

fina, e os seus dedos nervosos remexem o brinco de diamante uma 

e outra vez. 

— Não precisas de gritar comigo — murmura.

— E tu não precisas de dizer coisas tão simpáticas acerca dela. 

— Faço uma careta e o meu tom torna-se presunçoso. — Oh, ela é 

fantástica no seu trabalho. É perfeita. Bah! 

Reviro os olhos. Apenas com a Violet consigo ser assim tão ver-

dadeira, tão aberta em relação aos meus sentimentos. De maneira 

alguma poderia ser assim com outra pessoa.

Pelo menos a minha irmã tem o Ryder. Ele vê a verdadeira Violet, 

tal como eu. Provavelmente vê ainda mais da sua verdadeira natu-

reza do que eu e, independentemente de tentar dizer a mim própria 

que isso é ridículo, esse pequeno facto deixa-me com ciúmes.

É estúpido, mas é verdade.

— Conta-me como te sentes em relação a ela, na verdade — diz 

a Violet secamente. 

— Não, conta-me tu como te sentes verdadeiramente acerca 

dela — respondo eu, querendo saber. Precisando de saber. — E sê 

honesta, Violet.

Suspirando, a Violet fecha os olhos por um instante, deixando 

cair as duas mãos sobre o colo. 

— Muito bem. Tens razão. Ela é horrível. É capaz de ser um 

doce à tua frente apenas para conspirar contra ti quando voltas cos-

tas. É capaz de tudo para conseguir o que quer. Odeio a ligação que 

o Ryder tem com ela, mas não há nada que possa fazer acerca disso.

— Não achas… — A minha voz abranda e apenas com muita 

dificuldade consigo continuar. A minha irmã já lidou com porcaria 

suficiente na vida. Tudo o que desejo para ela é que seja feliz. — Ele 

já não tem interesse nela, pois não?

— Oh, meu Deus, não. Ele não está interessado em ninguém 

além de mim — diz a Violet com firmeza, recuperando o brilho 

sonhador dos seus olhos, aquele que sempre têm quando fala do 

Ryder. — Ele está apaixonado por mim. Sei que ela não suporta 
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isso, mas não há nada que possa fazer para o mudar. Estamos noi-

vos. Vamo-nos casar.

Sinto um sorriso a formar-se nos meus lábios, apesar do desa-

gradável motivo desta conversa. 

— Fico tão feliz por ti, Violet. A sério. Vais-te casar.

— Eu sei. Com o Ryder. — O seu sorriso também é sonhador. 

Condiz com o brilho dos seus olhos. — Ainda não consigo acreditar 

que ele é meu. Acho que a Pilar também não consegue acreditar, no 

entanto não percebo porque está preocupada com ele quando anda 

enrolada com o nosso pai, nunca hei de perceber.

Aceno com a mão. 

— Paremos de falar acerca dela. Já não aguento mais. 

A minha mente corre para mudar de assunto, mas a Violet con-

segue fazê-lo primeiro. 

— Então, o que se passa contigo? — pergunta ela calmamente. 

— Sinto que há algo mais que não me estás a contar.

Deixando cair a cabeça, olho para as minhas mãos enquanto 

agarro os joelhos. Não sei o que lhe responder. Estou destroçada. 

— Estou infeliz na Fleur.

— Por causa da Pilar.

— Por uma série de motivos, não apenas por causa dela. — 

Coisas que na verdade não consigo nomear, mas que fazem com 

que esteja infeliz. Uma coisa viva, que não consigo evitar. Ver a 

fronha da Pilar todos os dias quando passa pelo meu gabinete pen-

durada no braço do papá apenas alimenta a minha infelicidade.  

E posso jurar que ela o sabe, o que é horrível. Ela faz com que me 

sinta jovem. Estúpida. Impotente na autoridade que tenho na Fleur, 

se é que tenho alguma. A minha posição lá é supérflua, na melhor 

das hipóteses. O único motivo por que a tenho é o meu último nome 

ser Fowler, e a Pilar nunca deixa que me esqueça disso. Pensei  

que depois da partida da Violet poderia ter a minha oportunidade 

para brilhar, mas a Pilar ocupou as luzes da ribalta no meu lugar.  

— Preciso de uma pausa.

— Oh, Rose. 
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Levanto a cabeça para encontrar o seu olhar, para ver a desilusão 

espelhada por todo o seu rosto. 

— Não deixes que ela te afaste. A Fleur é tua, não dela. É nossa. 

A Pilar apenas tem ciúmes por não ser uma Fowler.

Tem razão, como é habitual. 

— Seria muito fácil para ela tornar-se uma Fowler se se casasse 

com o papá — observo.

Os olhos de Violet abrem-se e ela pousa uma mão sobre o peito. 

— Não pensas que ele seria capaz… capaz de fazer isso, ou pen-

sas?

— Já não sei o que pensar acerca dele. 

Ou da nossa mãe. Ainda não contei à Violet o que descobri no 

diário. As suas últimas entradas são vagas, mas li o suficiente para 

descobrir o que pensava mesmo antes de tirar a sua própria vida.

E não era nada de bom.

— Eles ainda não estão juntos há muito tempo.

— Há tempo suficiente para ela passar a noite na casa dele 

quase todos os dias da semana.

A Violet faz má cara. 

— Ele não vai casar com ela.

— Não podes ter a certeza disso. 

Cruzo os braços sobre o peito, sentindo-me como uma garo-

tinha mimada. Posso jurar que por vezes volto aos meus modos 

infantis quando estou com a Violet. Na realidade, somos apenas 

nós a assumir os nossos respetivos papéis.

— Sabes do que precisas? De uma mudança de cenário. — Apon- 

ta para mim com o indicador, com os olhos semicerrados. — Vem 

trabalhar connosco por algumas semanas.

Fico incrédula com a sua sugestão. 

— Aqui? Em Londres? 

— Sim, eu sei… sei que é muito em cima da hora, mas eu iria 

adorar ter-te aqui. Por duas semanas, um mês, o que te parece? Ligo  

ao pai e digo-lhe que queres ficar aqui por uns tempos. Tenho a 

certeza de que ele vai concordar.
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A esperança cresce dentro de mim, mas tento esmagá-la. 

— Achas mesmo que ele vai concordar? E tens a certeza de que 

me queres aqui contigo?

— Também tenho saudades tuas, sabes — admite ela suave-

mente. — O Ryder e eu não estamos a pensar deixar Londres tão 

cedo, por isso seria fantástico ter-te cá. Podia mostrar-te a cidade, 

podíamos ir às compras.

Desato a rir. 

— Pensei que me querias cá para trabalhar. 

— Bem, podemos chamar-lhe assim. — A Violet encolhe os 

ombros. — E podes vir ao escritório trabalhar quando quiseres, sem 

pressão. Também podemos ir visitar o escritório de Paris se quise-

res. Oh, Rose. Devias ficar aqui. Sei que o pai vai aprovar. Ele quis 

isto para mim, que abrisse as asas e trabalhasse noutros locais onde 

a Fleur está. Sei que vai querer a mesma coisa para ti.

Eu não tenho tanta certeza quanto a isso, mas não quero dis- 

cutir com a Violet. Além disso, adoro a ideia dela e quero aceitar a 

oferta. 

— Mas então, e o Ryder?

Ela faz uma careta. 

— O que tem o Ryder?

— Achas que me vai querer por cá, que fique na vossa casa? 

Tenho a certeza de que deve preferir que tenham privacidade.

A Violet cora. Tenho a certeza de que a vida sexual deles deve 

ser mais do que ativa, não que queira pensar nisso. Mas com um 

homem lindo como o Ryder, que emana toda aquela sexualidade 

reprimida, apenas posso imaginar o que ele deve fazer com a Violet. 

À Violet.

Novamente ciumenta.

— Não é verdade? — espicaço.

A Violet encolhe os ombros. 

— É apenas por um mês. E ele adora-te.

Mesmo que isto seja verdade, eles querem a sua privacidade. 

— Eu devia voltar para Nova Iorque. 
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Suspiro e abano a cabeça, desviando o olhar para a janela à mi- 

nha direita. Toda a Londres se estende perante nós, uma vista inter-

minável de nada além de edifícios e bandeiras britânicas, o céu de 

um azul brilhante onde se dispersam nuvens brancas. Está um dia 

perfeito de primavera na cidade e eu sinto a súbita vontade de sair 

para a rua. Andar por aí fingindo que tenho zero responsabilidades, 

pelo menos por um bocado.

— Não — diz a Violet veementemente. — Fica aqui comigo. 

Em Nova Iorque estás inquieta. Infeliz. E isso só vai fazer com que 

arranjes problemas.

Torço o nariz. 

— De que raio estás tu a falar?

— Da forma como te comportaste na estreia, não foi nada teu. 

Primeiro, o vestido. Já viste os jornais, por acaso? Isso é que foi um 

escândalo.

O meu estômago contorce-se. Não vi os jornais. Evitei-os. 

— É assim tão mau?

— Provavelmente pior. — Ela revira os olhos e abre a gaveta da 

secretária, de onde tira um dos tabloides que são tão populares em 

Londres. Atira-o pela secretária para que caia à minha frente. 

— Dizem que estás a fazer concorrência à Lily.

Mal olho para a fotografia na primeira página. Ter chegado ao 

destaque da secção de mexericos do Daily Mail é ao mesmo tempo 

emocionante e horripilante. Finalmente sou reconhecida por ser eu 

própria, apesar de eles também mencionarem a Lily, claro. E então? 

Também não é o artigo mais lisonjeador de sempre, mostrando a 

gafe de moda de ontem em Cannes. Ótimo. 

— Não posso crer que esperaste este tempo todo para me contar.

— Não te queria chatear. 

Já estou chateada o suficiente. O meu olhar recai sobre uma foto 

de mim na passadeira vermelha, com ambas as pernas completa-

mente expostas, com as rachas do vestido a subirem até às ancas.  

Estou… maravilhosa, e completamente exposta. O colar brilha em 

volta do meu pescoço. 
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— A avó viu isto?

— Não sei. Ela provavelmente acabou de aterrar em Nova Iorque, 

visto que o voo era depois do nosso. 

A Violet tira-me o jornal das mãos e volta a metê-lo na gaveta. 

— Tens sorte que ninguém tenha descoberto acerca do teu ho- 

mem misterioso que te apalpou depois de mergulhares nua na  

piscina — replica.

Levanto-me num salto e olho para ela, com raiva a correr-me 

pelas veias. 

— Pensei que não me irias julgar. Nunca te devia ter contado. 

Não lhe contei todos os pormenores, mas deixei escapar que despi 

o vestido e mergulhei na piscina.

As suas palavras ressoam na minha cabeça e sinto-me tola. Não 

consigo lidar com isso. Estou na sombra da Lily e da Violet e odeio 

isso. O maior obstáculo que alguma vez tive de ultrapassar foi o de 

ser a sua irmã mais nova. Estarão sempre à minha frente, indepen-

dentemente do que eu diga ou faça.

Ser a mais nova é uma porcaria.

— Preocupo-me contigo, Rose — diz a Violet, com uma voz firme 

e uma atitude calma. Entrelaça as mãos em cima da secretária, o per- 

feito exemplo da mulher de negócios bem-sucedida. Enquanto eu sou 

a irmã Fowler que se debate tentando-encontrar-o-seu-lugar. Clara- 

mente sou a única aqui que está enervada. — Tinha receio de que algo 

assim pudesse acontecer, com aquele vestido vistoso e usando o colar.

— Tens ciúmes por causa do colar, não tens? Odeias a ideia de 

que a avó o tenha oferecido a mim e não a ti — digo, tentando 

magoá-la da mesma forma que ela me está a magoar a mim.

E funciona. De alguma forma. Ela pestaneja com a minha acu-

sação, mas não esboça qualquer outra reação. 

— Não quero saber do colar.

— Claro que queres.

— Estou preocupada com o teu comportamento e com a forma 

como tens vindo a agir, não com o estúpido colar — diz ela, levan-

tando um pouco a voz. Agora está zangada.
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Ainda bem. Eu também estou.

— Já pensaste que posso estar a agir como… eu própria? 

Recostando-se na cadeira, ela torce o nariz. 

— Rose…

— Estou a falar a sério. Talvez esteja apenas a ser eu própria, 

sabes? Estive sempre na tua sombra ou na sombra da Lily, e nunca 

fiz nada por mim mesma. Apenas por mim. 

Agarro na bolsa que tinha deixado no chão junto à cadeira e co- 

meço a sair do escritório. 

— Rose, não vás. — Ela chama-me e eu paro em frente da porta 

fechada, agarrando na maçaneta. — Fica e fala comigo.

Com um suspiro, olho para trás por cima do ombro, oferecen-

do-lhe um sorriso triste. 

— Não há mais nada para conversar. Eu apenas… preciso de 

ficar sozinha por um bocado, está bem?

— OK. — Ela abana a cabeça, parecendo arrependida. Não gosta 

de discutir, tal como eu. — Vens jantar esta noite?

Vou ficar num hotel nas próximas noites, mas se decidir prolon-

gar a minha estada em Londres, será que quero mesmo mudar-me 

para casa da minha irmã e do seu namorado? 

— És tu quem vai cozinhar? — pergunto cuidadosamente. 

A Violet não sabe cozinhar. Nenhuma de nós sabe.

— Não, vamos encomendar comida. De um fantástico pequeno 

restaurante indiano não muito longe do nosso apartamento. O Ryder 

era capaz de comer lá sete dias por semana, se eu o deixasse — ex- 

plica a Violet, com divertimento na voz.

— Muito bem. Sim. Irei jantar. Vemo-nos mais tarde. 

Apresso-me a sair do escritório antes que ela diga algo mais e 

me convença a ficar com ela.

Quero estar sozinha neste momento. Para que possa tentar pro-

cessar os meus pensamentos turbulentos.

Não que tenha muita fé em mim mesma neste momento.

O Desejo de Rose.indd   48 05/09/16   15:41



O Desejo
de

MONICA
MURPHY

«Cannes, Londres, 
diamantes, luxo, um 

ladrão de joias e cenas 
escaldantes — Murphy 
dá-nos tudo!… Perfeito 
para quem gosta de um 
bad boy irresistível e de 

muita sensualidade.»

Booklist

é uma autora norte-americana, cujos livros 
Uma Semana para Te Amar, Vou Amar-te para 
Sempre, Prometes Amar-me? e Não É Tarde para 
Amar são bestsellers do New York Times e do USA 
Today.

Monica Murphy escreve ficção para jovens adultos, 
além de romances contemporâneos e eróticos. 
Vive com o marido e os três filhos no sopé das 
montanhas de Yosemite, na Califórnia.

Adora livros e acha que tem o melhor trabalho 
do mundo.

O Desejo de Rose é o segundo volume da série 
«As Irmãs Fowler» que a Topseller estreou com 
O Segredo de Violet. 

Saiba mais sobre a autora em:
monicamurphyauthor.com

O
 D

esejo
 d

e

Ser a irmã mais nova não é fácil. Ao contrário das minhas irmãs, 

Violet e Lily, nunca tive o meu momento na ribalta. Mas chegou a hora 

de mudar o meu destino!

Talvez esta nova coragem que me inunda se deva ao magnífico colar 

de diamantes rosa que herdei da minha avó. Usei-o numa festa em 

Cannes e atraí o interesse de Caden, um homem misterioso que me 

tira do sério.

Assim que cruzámos olhares, eu sabia que estava na hora de mudar: 

vou sair da sombra da minha família, afastar-me de tudo e mergulhar 

nos braços deste sedutor misterioso. Ele faz-me sentir cobiçada e 

sensual, como nunca ninguém o fez antes, mas há algo perigoso que 

ele esconde. Começo a pensar que talvez o nosso encontro não tenha 

sido assim tão fortuito… 

Qualquer que seja a razão de Caden para me ter procurado, agora é 

demasiado tarde para voltar atrás… O meu desejo grita mais alto.

Deixe-se envolver pela paixão escaldante e pela 
ousadia de uma mulher que decide arriscar tudo 

por um homem misterioso.

Qual é o perigoso jogo de

Rose Fowler?«Sim, já me esqueci completamente do meu lindo e 
misterioso não-estranho. Da maneira como, de cada 
vez que olho na sua direção, ele me observa. 
Ao início desviava o olhar, como se não quisesse 
ser apanhado.

Mas após o décimo encontro de olhares ele nem 
pestaneja. Olha para mim descaradamente e eu não 
consigo desviar. 

Observo fixamente. Apanhada. Agarrada pelo seu 
olhar, e quero estar assim. A minha cabeça gira. 
O meu corpo… dói. Os olhos do Caden incidem sobre 
a minha boca, pairando aí pelo que parece uma 
eternidade, e forma-se um formigueiro nos meus 
lábios. Como se tivesse acabado de me beĳar. 
E depois o seu olhar desce ainda mais, para o meu 
peito.»

«Olhamos um para o outro, as nossas respirações 
misturam-se, e os corações batem a um só 
compasso. A adrenalina toma conta de mim 
enquanto seguro o seu rosto com uma mão e tomo 
os seus lábios com os meus.

Consumo-a e ela consome-me de volta, as nossas 
bocas abrem-se, e as línguas dançam. Ela levanta a 
perna junto à minha anca, e é como se me tentasse 
trepar. Sou o primeiro a quebrar o beĳo e ela 
mordisca-me o queixo, fazendo-me estremecer com 
os seus dentes afiados.

— Cuidado — murmuro.

Ela sorri, acariciando a minha face com a sua. 

— Quero-te.»
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