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Provavelmente ouviram falar do meu antigo patrão. E, ainda que 

não tenham ouvido falar dele, ele influenciou -vos, garanto. Algu-

ma vez assistiram aos noticiários em contínuo ou viram um filme que 

fosse um grande êxito de bilheteira de verão? Foi ele. Leem o jornal? 

E se for uma dessas revistas lustrosas com títulos de capa magenta 

como Conversas Porcas Suficientemente Excitantes Para Lhe Fazerem 

Arder As Cuecas? Foi ele. É provável que, caso vocês vivam no mundo 

moderno, o Robert seja dono de todos ou de uma parte dos meios de 

comunicação que consomem. Ele situa -se por volta do número trinta 

e cinco da lista de multimilionários da Forbes. Eu fui sua assistente.

Todos os homens importantes têm assistentes.

Este é o primeiro princípio de que quero que vocês se lembrem.

As mulheres importantes também têm assistentes? Sim, cla-

ro. Mas os homens mandam no mundo. Ainda. Esse é o segundo 

princípio de que quero que vocês se lembrem. Os homens ainda 

mandam no mundo. Não porque isto seja um qualquer manifesto 

feminista, mas porque é um simples facto, essencial para o modo 

como tudo isto começou. E é isso que toda a gente quer saber — os 

repórteres, os bloggers — o que todos eles querem saber é como é 

que fizemos aquilo.

Como É Que Duas Pequenas Rapariguitas Ludibriaram o Homem 

Mais Poderoso de Nova Iorque? Essa foi a manchete da Upworthy.  
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Eu tenho 30 anos; a Emily tem vinte e oito. O meu metro e sessenta 

e quatro em bicos dos pés faz baixar a média, mas a Emily tem um 

bom metro e oitenta e qualquer coisa de saltos altos. Não é assim tão 

pequena. O que a Upworthy queria dizer era «sem poder».

Uma história do BuzzFeed dizia: Robins dos Bosques dos Tempos 

Modernos Parecem ‑se mais com os Anjos de Charlie. Fizeram -nos  

Photoshop, pondo -nos em fatos de banho, e meteram -nos armas 

nas mãos.

O Gothamist apelidou a nossa rede de A Irmandade das Secretárias 

Ladras! (A exclamação é deles.)

Boatos, tudo isso. Tagarelices da Internet. Ninguém sabe ao certo 

o que, de facto, aconteceu.

Portanto, deixem -me tornar isto perfeitamente claro. Na verdade, 

eu não estava a roubar. E foi quase por acaso que descobrimos exata-

mente quanto dinheiro havia lá para tirar.

Esse é o terceiro princípio de que quero que vocês se lembrem. 

Há dinheiro suficiente.

Há muito dinheiro.



  1  

Eis como começou toda esta embrulhada: o Robert tinha de estar 

em Los Angeles para uma reunião importante com os execu-

tivos da sua West Coast Titan Corporation, mas o motor do Boeing 

privado teve o descaramento de ter uma avaria.

— Tina! — gritou ele de dentro do cubo de vidro insonorizado do 

escritório.

O Robert não é um gritador por natureza, mas não tinha outra 

escolha para suplantar a insonorização, forçando a voz a viajar atra-

vés da porta aberta do escritório. Pelo tom, eu sabia que era o meu 

nome que ele chamara. Cada um de nós tinha o seu próprio tom.  

Se tivesse sido o adjunto a quem ele desejasse, teria sido um áspero 

latido monossilábico; para o editor sénior, teria sido um grito gutural;  

o produtor executivo requeria um grasnido mais agudo. A minha 

aptidão para decifrar estas subtilezas era fulcral, porque tinha a ta-

refa de ir buscar quem quer que ele chamasse. Quando me queria 

a mim, a voz baixava para um grito mais calmo, assemelhando -se a 

uma súplica. Era um som mais íntimo, porque, comigo, as necessi-

dades do Robert eram sempre pessoais — tinha uma perturbação de 

estômago e precisava de TUMS1, tinha -se esquecido de um aniversá-

rio e necessitava de um presente de última hora, ou não conseguia 

de modo algum descobrir como transferir um software novo para  

1 Antiácidos. [N. do T.]
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o seu iPad. O chamamento vulnerável do Robert por mim era uma 

garantia diária de que eu era essencial para o sucesso daquela for-

taleza de homem — um homem que era considerado um mons-

tro por metade do mundo, porque nunca se conseguiam aproximar  

o suficiente para o compreenderem.

Passado menos de um segundo, eu estava junto à sua secretária, 

com um bloco de apontamentos na mão. Atrás de mim, uma parede 

de ecrãs planos exibia as notícias que estavam a ser transmitidas pela 

Titan e pelos seus supostos competidores. O Robert tinha a excecional 

capacidade de devotar uma pequena parte do seu olhar a cada ecrã, 

em simultâneo. Ao todo, era dono de nove cadeias de televisão por 

satélite, cento e setenta e cinco jornais, cem canais por cabo, quarenta 

chancelas de livros, quarenta estações de televisão e um estúdio de  

cinema. A sua audiência total alcançava cerca de 4,7 mil milhões  

de pessoas, o que resultava em cerca de três quartos da população de 

todo o globo. Mas as notícias eram o seu bebé. Nunca ficava sem as 

ver, sem as analisar, sem as modelar. Era por isso que o seu escritó-

rio se situava na sede da Titan News, onde podia vigiar de perto não 

só a sua parede de ecrãs planos, mas também os seus jornalistas.  

Um homem tão poderoso como o Robert podia ter -se escondido 

em qualquer parte, puxando os cordelinhos do mundo a partir de 

uma espreguiçadeira nas Seychelles, sem ser visto pelos empregados  

— mas ele precisava de estar ali, no centro de tudo aquilo, no âmago.

O nosso escritório não se parecia com uma redação que se imagi-

nasse com base nos filmes e nas séries de ficção da TV. Os andares 

abaixo do nosso eram mais desse género — as redações de teledifu-

são, de meios de comunicação impressos e do digital podiam, cada 

uma delas, facilmente, passar por algo saído do Matrix. E havia todo 

um andar de estúdios vistosos, usados para a nossa cobertura noti-

ciosa ininterrupta e para programas de opinião com uma emoção 

por minuto. Mas o nosso escritório no quadragésimo andar era bem 

menos excitante, só filas e filas de secretárias e cubículos. Ainda as-

sim, éramos o cérebro de toda a operação, a fonte da qual gotejavam  
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todas as ordens. Os editores -chefes da Titan e todos os adjuntos de 

maior confiança do Robert tinham secretárias no nosso andar, para 

que o Robert pudesse arrastá -los para encontros imprevistos com 

líderes empresariais e com celebridades com os quais se reunia  

— e, assim, podia fomentar relações entre eles e os representantes 

dos partidos políticos (sim, de ambos os partidos) que vinham tentar 

influenciá -lo. Suponho que aquilo que estou a tentar dizer é que 

aquilo que faltava ao quadragésimo andar do ponto de vista do apa-

rato era compensado pela sua influência.

O Robert tinha as mangas da camisa arregaçadas e massajava os 

cabelos escuros da cabeça com ambas as mãos, como fazia sempre 

que estava aborrecido. Para um homem da sua idade, o Robert tinha 

uma cabeleira surpreendentemente farta e espessa, o que atribuía  

a uma entusiástica dieta de carnes fumadas e bourbon velho.

— Preciso de apanhar o próximo voo para LA — disse ele.  

— E eles que vaguem os assentos à volta do meu.

O Robert fazia exigências destas como se estivesse a encomendar 

uma sandes de pastrami em pão de centeio na charcutaria da esqui-

na, ou, no seu caso, talvez de peito de vaca refogado numa bola.

— Vai num voo comercial? — perguntei.

— Não me faça falar. O Boeing avariou -se e dizem -me que não há 

jatos disponíveis no resto da tarde. Consegue acreditar nesta merda? 

Nem um. Eu costumava ser alguém nesta cidade, sabia?

Nos seis anos em que eu trabalhara para o Robert, nem uma só 

vez ele tinha voado numa companhia aérea comercial. Dei uma 

olhadela ao relógio. Para que chegasse a horas à reunião de LA, teria 

de apanhar um voo nas duas horas seguintes.

— E assegure -se de que eles me oferecem o voo — disse ele.

— A companhia aérea?

O que equivalia a comprar metade da primeira classe num voo 

que partiria quase de imediato, o Robert queria -o de borla. E espe-

rava que isso fosse feito com tanta simplicidade como dizer «não 

ponha mostarda».
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— Está bem — disse eu.

O Robert tirou as mãos da cabeça, achatou -as sobre a secretária e 

olhou -me amavelmente com os seus grandes olhos castanhos.

— Obrigado — disse ele.

Isso é algo que as pessoas que não conheceram o Robert não con-

seguem compreender — a sua graciosidade. Elas veem um magnata 

da comunicação social, de 70 anos, acusado de fugir a todos os im-

postos e leis imagináveis para expandir o seu domínio multinacio-

nal. Veem um homem de negócios sinistro, acusado de, por si só, 

tornar o jornalismo noticioso uma paródia. Veem um membro do 

um por cento das pessoas mais ricas com um autocolante que diz 

«Não se Metam com o Texas» na traseira do Mercedes. Mas, na verda-

de, o Robert é um homem muito simpático.

Portanto, telefonei para a companhia aérea, usei a minha voz de 

executiva e, educadamente, expliquei a nossa situação de crise.

— Compreende, por certo, que isso irá causar uma grande per-

turbação nos nossos outros passageiros da primeira classe — disse, 

ao telefone, a mulher, com voz de catarro. — Mas, como o senhor 

Barlow é um cliente tão prezado, temos todo o gosto em recebê ‑lo.

Ela soava como uma das irmãs fumadoras compulsivas da Marge 

Simpson.

— Obrigada — respondi, imitando na perfeição a amabilidade do 

Robert.

São todos doçura e luz, dizia sempre o Robert. É assim que temos 

de falar com as pessoas: todos doçura e luz, mas duros como um 

gambá estufado.

Ela continuou a escrever no teclado.

— A tarifa total será de dezanove mil, cento e quarenta e sete 

dólares.

Tive vontade de suspirar. Tratava -se de um número suficientemente 

alto para fazer um voo num jato privado parecer fiscalmente razoável.

— M‘nha senhora? — disse eu. — Compreendo, de facto, que 

isto é demasiado em cima da hora e que se está a dar a um trabalho 
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enorme para satisfazer o substancial pedido do senhor Barlow, mas 

questionava -me se seria possível essa tarifa ser gratuita.

Silêncio.

— Estou?

Mais silêncio. Depois risos, depois a desobstrução de muco e de-

pois, finalmente:

— Deve estar a brincar, foda -se.

— Desculpe?

— Quem é que esse gajo julga que é?

— M’nha senhora — voltei a dizer, o que me fazia sempre sen-

tir ligeiramente sulista, apesar das minhas raízes nova -iorquinas,  

e também um pouco como uma idiota —, acabou de me dizer um 

palavrão? Gostaria de falar, imediatamente, com o seu gerente.

— Não vamos, de modo algum, oferecer o bilhete ao Robert  

Barlow — disse ela.

Dei uma olhadela às horas e, depois, à secretária do Robert. Ele já 

tinha partido para o aeroporto, incapaz, sequer, de imaginar que o 

seu pedido fosse negado. Meu Deus, não admirava que jamais via-

jasse em voos comerciais, se aquele era o tratamento que recebia. 

Quer pedisse para voar de borla ou não, onde é que estava a educa-

ção daquela gente?

— Muito bem — disse eu. — Pagaremos a tarifa. Mas, mal eu 

desligue este telefone, vou apresentar queixa ao vosso departamento 

de assistência a clientes.

— Número do cartão de crédito, por favor.

Recitei de memória o número do cartão de crédito empresarial do 

Robert, tão desagradavelmente quanto possível.

Dois segundos mais tarde, a mulher respondeu «Desculpe», 

como se não se sentisse culpada de todo.

— Esse cartão expirou.

— Impossível.

Conseguia ouvi -la sorrir através do auscultador.

— Esse cartão expirou.
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Merda. Lindo. Como é que eu podia estar a perder aquele con-

fronto de vontades de um modo tão terrível? Vasculhei na minha 

mala, descobri a carteira, tirei o meu próprio cartão de crédito e li -lhe  

o número.

A Titan não permitia que as assistentes tivessem cartões empre-

sariais, pelo que era o meu cartão pessoal que eu tinha de utilizar.

— Um momento, por favor — disse ela.

Ouvi -a a respirar, o que soava como o Darth Vader a interpretar 

um anúncio de serviço público, e depois ela voltou com:

— Lamento. Esse cartão também foi rejeitado. Excedeu o seu  

limite de crédito.

Em boa medida, tinha -me posto a jeito para aquilo. Nenhum dos 

meus cartões de crédito tinha um limite superior a onze mil dólares.

— Posso dividir a despesa por dois cartões?

Remexi na minha carteira.

— Não — disse ela.

— Não?

— Não.

— Gostaria, a sério, de falar com o seu gerente, e imediatamente 

— disse eu. — Agora nem sequer estou a brincar.

— Está certo. Muito bem. Pode usar dois cartões.

A minha inimiga estava a ficar aborrecida por me tornar o dia 

infeliz; eu estava, obviamente, a dificultar -lhe o calmo descompro-

metimento.

— Mas isto não é habitual. Estou a fazer -lhe um favor.

— Fico -lhe grata por isso — disse eu, porque, no fundo, sou uma 

indefesa.

Li o número do meu segundo cartão de crédito, ouvi, de novo, 

«um momento», mas — por fim — evitou -se a tragédia.

Desliguei o telefone e respirei fundo.

Claro que apresentei um relatório de despesas mal recebi uma 

confirmação da tarifa por e -mail. Vinte mil dólares era metade do 

meu salário anual.



| 11

As pessoas assumiam muitas vezes que eu ganhava mais sen-

do assistente de um dos homens mais ricos e mais poderosos do  

planeta, e eu deixava -as falar. Era menos humilhante assim. Tal-

vez tenha havido um tempo em que se «tomava conta» das  

«assistentes executivas», também conhecidas como «secretárias», 

mas esses dias desapareceram há muito, pelo menos na indústria 

da comunicação social. Extinguiram -se juntamente com os almo-

ços no Four Seasons, com o fumo no escritório e com a invenção 

da classe média. Todas as assistentes que eu conhecia ganhavam 

menos de cinquenta mil por ano. Mas as novas contratações só ga-

nhavam trinta e cinco mil; portanto, na verdade, eu não me devia  

queixar.

Sabem como, às vezes, quando ligamos para encomendar alguma 

coisa pelo telefone, como bilhetes de avião, digamos, pode aparecer 

uma gravação mesmo antes de uma pessoa real atender, dizendo 

Esta chamada pode ser gravada para efeitos de garantia de qualidade?

Bem, a minha chamada com a odienta da companhia aérea foi 

uma dessas chamadas sortudas. Eu nunca apresentara uma quei-

xa tal como ameaçara; sou demasiadissimamente preguiçosa para 

esse tipo de coisa. Mas, alguns dias após o incidente, recebi uma 

chamada da responsável pela assistência a clientes da companhia 

aérea, pedindo desculpa pela «confusão» da operadora ao telefone. 

Ela tinha sido «dispensada», disse -me, o que também é conhecido 

por despedida. A companhia aérea ofereceu, retroativamente, o voo 

do Robert e iam enviar -lhe um presente, pelo transtorno.

— O senhor Barlow apreciaria uma garrafa de bom vinho tinto? 

— perguntou a mulher rastejante.

— Ora, sim. Sim, apreciaria.

Coisas como esta aconteciam ao Robert a toda a hora. Antes de 

eu trabalhar para a Titan, nunca me apercebera de que as pessoas 

muito ricas não pagavam as coisas.
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(Chamemos a essa regra a número quatro: As pessoas muito ricas 

não pagam as coisas.)

Eu era muito ingénua. Aquela graxa da companhia aérea ter -me-

-ia, a dada altura, parecido chocante e injusta, e até absurda. Porque 

é que um bilionário não teria de pagar coisa alguma pela qual uma 

pessoa pobre teria, absolutamente, de pagar? Mas habituara -me 

àquilo nesses últimos seis anos de esmagamento da alma, pelo que 

já não me intimidava. Imediatamente, arquivei todo o incidente na 

pasta dos esquecidos, fui para casa, vi um pouco de Netflix e ador-

meci, ignorando as contas por pagar que se acumulavam na mesa da 

cozinha, como de costume.

Alguns dias mais tarde, estava a trocar mensagens com o Jeito-

so Kevin Hanson, do departamento jurídico (era assim que todas 

as mulheres do escritório lhe chamavam, ou só Kevin Jeitoso, para 

abreviar), enquanto enfiava colheradas de gelado Pinkberry na boca. 

Estava a desfrutar de uma intensa paragem cerebral, conjugada com 

a adrenalina que sempre experimentava quando tagarelava com o 

Kevin, quando o Billy, o tipo do correio (também conhecido por «Pat-

chouli», por tresandar como o diabo àquela substância, acabando 

por impregnar, zelosamente, o odor em todas as nossas encomen-

das) largou um envelope branco e a cheirar a hippie sobre a minha 

secretária, e que dizia assim: Reembolso de Viagens & Entretenimento.

Subitamente, lembrei -me.

Desconectei -me das mensagens, certifiquei -me de que o Billy Pat-

chouli se encontrava a uma distância de segurança e, então, abri o 

envelope com o meu abre -cartas de prata. E lá estava ele. Um cheque 

verde e revigorante, na soma de 19 147 dólares, com o meu nome 

escrito.

Claro. Tinham cobrado aos meus cartões de crédito. Tinham reem-

bolsado os meus cartões de crédito. Mas o departamento de V&E já 

tinha arquivado o requerimento. Já me tinha aprovado o reembolso.

Eu não conseguia parar de olhar para aquele belo e próspero 

número. Dezanove mil, cento e quarenta e sete dólares. Era muito  
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dinheiro para mim. Era, quase à justa, a quantia exata do saldo do 

meu empréstimo de estudante, e eu vinha a esforçar -me por pagá -lo 

havia quase uma década. (Obrigado por qualquer coisinha, Univer-

sidade de Nova Iorque.)

Dobrei o cheque ao meio, depois novamente ao meio, e enfiei -o 

no fundo da escuridão de buraco negro da minha mala.

Mais tarde, reconheceria esse momento como aquele em que 

fraquejei, o instante da minha mudança decisiva. Mas, na altura, 

pareceu -me bastante inocente. Limitar -me -ia, sabem, a levar o che-

que para casa e a rasgá -lo aos bocados.

Claro que podia tê -lo despedaçado naquele preciso momento e 

ter acabado com aquilo, mas, antes, queria olhar para ele um pouco 

mais. Sentar -me com ele no meu bolorento T1, em Brooklyn, com 

aquele teto que pingava e ratos dentro das paredes. Precisava de le-

var aquele cheque comigo para casa, para a cama, só durante uma 

noite, antes de me desfazer dele.

E assim fiz.

Uma noite tornou -se, então, uma semana em que dormi com um 

deslumbrante pedaço de papel, com um padrão verde, na mesa de 

cabeceira, prensado pelo meu frasco de comprimidos Lexapro2, cor 

de laranja e meio vazio. Depois tive o pesadelo de que um dos ratos 

dentro das paredes entrava no quarto quando eu não estava em casa 

e comia o cheque, pelo que, em vez disso, o pus debaixo de uma 

ratoeira. Não uma com queijo lá dentro, apenas a armadilha, prepa-

rada e pronta, em riste, como um vigilante armado.

Enquanto olhava para a bela superfície reticulada do cheque, dei-

xava que os meus olhos se tornassem dóceis e compusessem cená-

rios de levantá -lo e, depois, ser apanhada. Que diria? Oh, esse cheque? 

Não o cancelei? Eu jamais ficaria, intencionalmente, com dinheiro que 

não me pertencesse. Não foi assim que fui educada.

O que era verdade. Fui educada como católica por aquilo a que 

se chama italianos da velha guarda. (Ou aquilo a que o Robert,  

2 Antidepressivo. [N. do T.]
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no seu som nasalado de natural do Texas, chamaria ‘Talianos.)  

Os meus pais eram o género que preferia o Deus vingativo do Antigo 

Testamento à versão mais misericordiosa e não -violenta do Novo Tes-

tamento «Americanizado» (a palavra era deles). O meu pai ameaçava 

cortar -me, ele próprio, o mindinho por um crime menos grave do 

que roubar. Mas, bem vistas as coisas, não era Deus escreve direito por 

linhas tortas a frase preferida do Geppetto3 irado que era o meu pai?

E se esta fosse uma dessas linhas tortas?

E não «segredara» eu este tipo exato de cenário ao ler o livro de 

autoajuda O Segredo? Vinte mil dólares, recordo -me de dizer ao Uni-

verso. Só preciso disso. Não é assim tanto dinheiro, mas, a mim, mudar‑

‑me ‑ia a vida. Dezanove mil, cento e quarenta e sete dólares estavam 

bastantíssimo perto dos vinte mil dólares, e só um tolo recusaria ao 

Universo uma resposta precisa a uma oração.

Passado pouco tempo, dei comigo a ficar distraída. Apanhava -me 

a sair de casa sem os sapatos calçados ou a esquecer -me de onde  

pusera as chaves. Estava a esta distância de escovar os dentes com 

creme para as hemorroidas quando me apercebi daquilo que se pas-

sava. Estava apaixonada. Apaixonara -me pela ideia de não ter a dívida  

do empréstimo de estudante, e todo o desvanecimento e o fantasiar 

que acompanhavam o amor estavam a dispersar -me as ideias.

Enquanto bebia uma chávena de café ou andava no metro de 

superfície, resvalava para devaneios acerca de como a minha vida 

mudaria para melhor se me permitisse guardar o dinheiro do reem-

bolso. Poderia ter poupanças, pensava eu. Poderia começar a juntar 

o meu dinheiro numa dessas coisas a que chamavam uma conta‑

‑poupança. De uma penada, tornar -me -ia menos ansiosa e mais  

generosa. Talvez comprasse um cão — de uma daquelas adoráveis 

novas raças mistas, como um cheagle4. Talvez começasse a ir ao gi-

násio com todo o tempo extra que teria não me debatendo entre 

comer as sobras do burrito ligeiramente fora de prazo que estava 

3 Pai de Pinóquio. [N. do T.]

4 Cruzamento entre um chihuahua e um beagle. [N. do T.]
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no frigorífico ou refastelar ‑me com algumas mercearias do C ‑Town; 

entre chumbar a cárie de um molar ou mandar tratar aquele sinal 

alarmante, em forma de paramécio, que tinha nas costas. E, claro, 

poderia comprar mais uma muda deste par de meias antes de ir à 

lavandaria. E olhem para este rolo de papel de alumínio, ainda está 

como novo, limitar -me -ei a dar -lhe uma lavadelazinha. Não. Nada 

mais disso. Ao invés, poderia viver uma vida boa, desfrutando de 

necessidades imperiosas e de confortos abundantes. Poderia pagar  

a conta do telefone e ir ao cinema no mesmo dia.

Mal me apercebi, tinha chegado a Canarsie.

Estação terminal. Por favor, abandonem o comboio.

Algo tinha de acontecer. Tinha de rasgar aquele maldito cheque!

Está bem, ótimo, disse a mim própria. Fá ‑lo ‑ei.

Agora, de novo na segurança do meu quarto, com as persianas 

corridas e de cheque na mão, estava determinada a acabar com aqui-

lo de uma vez por todas. Mas talvez me limitasse, sabem, a tirar uma 

fotografia do cheque primeiro. Não uma selfie ou coisa assim, apenas 

um retrato. E não do género que desaparece trinta segundos depois 

de o tirarmos, ou seja lá o que for — apenas uma fotografia à antiga, 

através da qual me recordasse do cheque.

E, então, lembrei -me daquela aplicação no meu telefone, aquela 

em que a única coisa que se tem de fazer é tirar uma fotografia de 

um cheque e — pumba — é depositado na nossa conta bancária.

Maldita sejas, tecnologia.

A tecnologia tornava tão fácil o depósito daquele cheque que  

o poderia ter feito acidentalmente.

Não foi um acidente — mas podia ter sido.

Primeiro, tive de abrir a aplicação mágica de depósito de cheques 

e iniciar a sessão com o meu nome de utilizador e a minha palavra-

-passe. Depois, tive de tirar uma fotografia à parte da frente do che-

que e à parte de trás do cheque. Assegure ‑se de que todo o cheque se 

encontra dentro da caixa e carregue no ícone da máquina fotográfica 

quando estiver pronto.
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Estava pronta?

Não, mas a novidade deste processo era tão fascinante que, de 

qualquer modo, continuei. Depositar um cheque via telefone? Quem 

diria que alguma vez isso me iria acontecer? Era, de facto, suficiente-

mente irreal para parecer imaginário.

Também não foi por acaso que iniciei a sessão na minha conta 

de empréstimo a estudantes. Mas isso também foi um capricho ma-

nhoso da tecnologia a funcionar, porque se de facto tivesse de sair de 

minha casa a qualquer momento — ou até se tivesse de me sentar 

à secretária e passar um cheque físico, e enfiar esse cheque num 

envelope, e levar esse envelope até um marco do correio para o en-

viar —, não creio que tivesse conseguido fazê -lo. Mas datilografar 

calmamente, e sozinha, no meu quarto escuro, parecia -me absoluta-

mente inócuo, absolutamente anónimo, e mesmo, potencialmente, 

impraticável. Há algo de devastadoramente permanente em meter-

mos uma carta num marco do correio, não há? O modo como, num 

minuto, o envelope está à nossa mercê e, depois, desaparece, segui-

do por aquela chibatada metálica da portinhola. Voltamos a abrir  

a portinhola, só para nos certificarmos, como se, na história de todas 

as cartas, alguma vez tivesse havido alguma que não tivesse chegado 

lá ao fundo. E, então, há aquela fração de segundo de pânico. Não me 

esqueci do selo? Da morada do remetente? Agora é demasiado tarde.

Mas clicar apenas no «Enviar»? Haveria sempre o Cancelar. Edi‑

tar/Anular.

Olhei fixamente para as palavras no ecrã do meu computador  

— Pagar na Totalidade — durante bastante tempo antes de tomar 

uma decisão. Nesse mesmo dia, o Robert tivera uma discussão com 

a mulher sobre se os pimentos que cresciam no jardim deles eram 

jalapeños ou habaneros. Dera -se o caso de ele estar errado, pelo que 

me fizera sair a correr para lhe comprar a pulseira de diamantes  

que ela tinha debaixo de olho na Tiffany. Custo total: 8900 dólares.

Portanto, para o Robert, 19 147 dólares eram, mais ou menos, ape-

nas duas discussões perdidas.
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E acontecia que nem sequer era dinheiro dele. Era dinheiro da 

Titan Corporation, e a Titan tinha milhares de milhões — literal-

mente milhares de milhões de zilhões de dólares. Poderia alguém, 

na verdade, culpar -me por não devolver à Titan Corporation aquela 

quantia de dinheiro minúscula -para -eles -mas -transformadora -de-

-vida -para -mim?

Já tinham passado três semanas desde que o cheque de reembol-

so me fora emitido, e ninguém tinha dado pela sua falta. Ninguém 

tinha dado pela sua falta! Entretanto, eu podia ter acolhido uma 

família de crianças cambojanas com aquilo que, cada mês, andava  

a pagar só de juros sobre a minha dívida do empréstimo a estudantes.

Um clique. Pagar na Totalidade. Foi tudo, foi só o que foi preciso, 

e estava feito. Eu estava livre.
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Seguiram -se dias de náusea induzida pela ansiedade, acompanha-

da por um refluxo ácido agudo. De cada vez que o Robert me 

chamava ao seu gabinete, um anjo, algures, perdia as asas e eu vo-

mitava um pouco dentro da minha boca. Pensava que sentiria uma 

enorme sensação de alívio depois de depositar o cheque e saldar  

o meu empréstimo — e houve uma adrenalina inicial —, mas, de-

pois, em vez de alívio, o que se seguiu foi mais uma preocupação.  

Só que não era aquela preocupação rasteira, omnipresente, o zumbi-

do silencioso relacionado com o dinheiro a que eu estava habituada. 

Aquilo era mais concentrado e aguçado, como uma borbulha císti-

ca impossível de ignorar. Em vez de: Merda, tenho de pagar a renda 

esta semana, tenho o suficiente na minha conta?, ou: Foda ‑se, caraças, 

a Time Warner5 voltou a aumentar a mensalidade?, era: Eu roubei.  

O Robert a perguntar -me quando é que o smoking de lapela em bico 

voltaria da lavandaria? Eu roubei. O Robert a pedir -me que pesqui-

sasse as ofertas a políticos feitas pelo seu encontro das três horas?  

Eu não tenho qualquer moral. O Robert a acabar de regressar da  

Geórgia, a largar um saco de pêssegos sobre a minha secretária por-

que sabia o quanto eu gostava deles? Estava capaz de me matar.

Foi então que a Emily Johnson me convocou  para o quadragésimo 

terceiro andar.

5 Operador de TV por cabo. [N. do T.]
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Para a maior parte dos efeitos, o nosso escritório do quadragé-

simo andar podia ser considerado o andar cimeiro do edifício.  

Os três andares acima de nós estavam todos relacionados com ne-

gócios — os coca -bichinhos —, estrategicamente posicionados, para 

lembrar a todos os empregados abaixo deles que aqueles tipos esta-

vam a vigiar, omnipresentes, como um deus omnisciente nas alturas. 

O quadragésimo terceiro era o andar da Administração Empresarial, 

composto por divisões pouco utilizadas, cheias de sofás felpudos, 

reservados para as nádegas apertadas dos membros do Conselho de 

Administração da Titan Corporation. E era o andar das V&E.

O que são as V&E, perguntam vocês? A não confundir com M&C6 

(procurem no Google; o conteúdo é NSFW7), V&E significa «Viagens  

e Entretenimento». Nalgumas companhias, pode significar «Viagens e  

Despesas», o que faz um pouco mais de sentido, mas os mandachu-

vas da Titan estavam, em geral, mais focados no entretenimento.  

Teria feito mais sentido se toda a gente lhes chamasse, simplesmen-

te, DP, a abreviatura de «Despesas Profissionais», porque, ao nível 

mais básico, era para isso que aqueles reembolsos deveriam servir — 

para despesas realizadas no decurso dos negócios. Mas uma tal sigla 

seria, provavelmente, demasiado metafísica para todos os envolvidos.

De qualquer modo, o quadragésimo terceiro andar parecia -se 

exatamente com aquilo que se esperaria dele. Todo de cobre polido 

e madeira encerada. Cheirava a nada. Se o nada fosse um aroma 

que pudesse vir dentro de um frasco, cheiraria exatamente como 

o quadragésimo terceiro andar. E era silencioso, tão silencioso que 

bombeavam ruídos brancos lá para dentro, através dos ventiladores 

suspensos. Por razões de privacidade, supostamente, mas creio que 

era para evitar que as pessoas se tornassem agressivas, em virtude  

da impossível inexistência do local, para evitar que os diretores  

de operações e os guarda -livros desaparecessem por dentro do seu  

vácuo frio, convencidos de que eram invisíveis.

6 Em português: Mamas e Cus, T&A no original. [N. do T.]

7 NSFW: Not Safe For Work; inseguro para o local de trabalho. [N. do T.]
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O diretor das V&E era um homem de meia -idade que usava laço 

todos os dias e ouvia ópera com uns auscultadores no escritório.  

A sua aprovação final tinha de ser carimbada em cada relatório de 

despesas apresentado no interior do edifício — até os do Robert. 

Mas era a sua assistente quem, de facto, percorria todos os formu-

lários e os aprovava com a caligrafia arredondada da assinatura do 

Laçarote, enquanto ele cantarolava ao sabor de Puccini.

Todos os homens importantes têm assistentes. A assistente do 

diretor das V&E era a Emily Johnson, uma puta de cabelo louro  

do Connecticut.

A Emily era o tipo de rapariga que rejeitava os meus relatórios 

se eu não organizasse todos os recibos digitalizados virados para  

o mesmo lado.

— Não consigo ler este caos — dizia -me pelo telefone, com a sua 

pronúncia tríptica de branca, anglo -saxónica e protestante.

A pronúncia dos colégios internos da Costa Leste.

— Os recibos de pernas para o ar dão -me vertigens.

Mas a Emily nunca antes me convocara para o quadragésimo ter-

ceiro andar, para falar cara a cara. As minhas entranhas vacilaram 

mal li o e -mail que me enviou, e corri para a casa de banho.

A pairar sobre o imaculado lavatório de mármore, olhei para o 

espelho. Estúpida. Que cara estúpida e anémica que eu tinha, agora 

ainda mais pálida, devido à culpa. Passara um pouco mais de uma 

semana desde que usara o dinheiro do reembolso do voo para sal-

dar o empréstimo de estudante. Porque é que eu não o mantivera 

durante mais uns tempos? Agora nem o podia devolver. Estava, por 

certo, prestes a ser despedida, ou interrogada. Ou, pior, processa-

da. E o Robert. O mais horrível de tudo seria o desapontamento do  

Robert comigo, o modo como levaria as mãos à cabeça, ou como co-

meçaria a rodar, irrequieto, o anel de curso da Universidade do Texas  

— o seu outro tique nervoso. Por essa altura, ele andava sempre em 

viagens de negócios, graças a Deus, mas agora era só uma questão  

de tempo.
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A porta da casa de banho abriu -se e entraram lá duas trabalha-

doras independentes com escovas de dentes nas mãos. Havia uma 

estranha obsessão com a higiene oral no nosso escritório, a qual 

permeava até o pessoal temporário. Escapuli -me, cruzando -me com 

elas, de cabeça baixa, e esquivando -me às armadilhas das conversas 

fiadas de casa de banho.

O coração batia com força e eu conseguia sentir duas manchas 

de suor a acumularem -se sob as minhas axilas enquanto me diri-

gia ao diretório centralizado do patamar dos elevadores. Levada pelo 

hábito, carreguei no botão de descer e, depois, tive de esperar que  

o sistema resolvesse a sua confusão digital, quando, imediatamente, 

mudei para o botão de subir. O diretório orientou -me para o elevador 

M, depois para o O, depois para o R, e finalmente para o T — para 

o qual eu corri, antes que pudesse completar a fatídica soletração da 

palavra morta.

A Emily estava à minha espera atrás das portas de correr do qua-

dragésimo terceiro andar quando saí do elevador. Usava uma blusa 

branca por cima de umas calças brancas e sapatos de salto alto bran-

cos. Ainda estávamos no fim do inverno, mas, de alguma maneira, 

a pele dela tinha -se bronzeado, alcançando um castanho -dourado de 

praia. Ela observou -me, sorrindo.

As portas estavam trancadas, por razões de segurança, e o meu 

cartão de identificação não conseguia abri -las, pelo que tive de espe-

rar que a Emily passasse o seu e me deixasse entrar. Só para se di-

vertir, manteve -me ali parada, impotente e à espera, a hiperventilar.

Quando, finalmente, cedeu e passou o cartão, o fecho das portas 

abriu com um tinido metálico muito semelhante ao do desbloqueio 

do portão de uma cela de prisão. Tantos aspetos do nosso edifício 

me pareciam de natureza prisional — os nossos cartões de iden-

tificação bem podiam ser uma daquelas pulseiras eletrónicas das 

prisões domiciliárias, dado o modo como rastreavam todos os nos-

sos movimentos. Já para não falar dos seguranças, que olhavam, 

maliciosamente, ao virar de cada esquina. Por que raio é que eu 
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achara que um sítio daqueles se limitaria a ignorar quase vinte mil  

dólares?

A Emily conduziu -me à sala de reuniões noroeste e fechou -nos 

hermeticamente lá dentro. Sentou -se à minha frente e, em silên-

cio, passou -me uma pasta de papel pardo sobre o tampo de vidro da 

mesa.

Eu desviei o olhar. A paisagem lá de fora era muito mais bonita 

vista daqui de cima, muito embora fosse apenas três andares mais 

alta. As janelas iam do chão ao teto, sem obstruções, pelo que, até 

do local onde estava sentada, conseguia ver a procissão frenética 

de pessoas minúsculas e de táxis amarelos debatendo -se ao descer  

a Oitava Avenida.

— Eu sei o que fizeste — disse a Emily.

E, antes que eu pudesse formar uma qualquer falsa confusão, 

acrescentou:

— Não o negues, Fontana; estarias a fazer -me perder o meu  

tempo.

Era estranho ouvi -la tratar -me pelo meu apelido. Era assim  

que toda a gente no edifício me tratava, exceto o Robert, mas como  

é que ela o sabia? Nós não éramos amigas.

— Compreendo porque é que o fizeste. — O seu maxilar contraiu.

Ela compreende? Aquela rapariga não compreendia nada de nada 

acerca de mim. Era a Barbie do Connecticut. Eu era a Skipper8,  

e nem sequer a Skipper moderna, dos anos mais recentes, com ma-

mas maiores e um novo modelo de cara. Eu era a Skipper juvenil 

dos anos 60, a que estava perpetuamente à beira de se tornar uma 

mulher. A Emily Johnson e eu jamais nos compreenderíamos.

— De facto — continuou a Emily, erguendo -se da cadeira, dando a 

volta até ao meu lado da mesa e encostando a parte inferior do corpo, 

perfeitamente tonificada, ao rebordo do vidro —, acho que fizeste  

o que era correto. Aqui, eles limpam o cu com vinte mil dólares. 

8 Irmã da boneca Barbie, criada para contrariar a imagem desta como sex ‑symbol. 
[N. do T.]
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A sua pronúncia de branca, anglo -saxónica e protestante caiu 

como uma cortina. Tinham desaparecido as entoações da Katharine 

Hepburn e da Bette Davis.

— Percebes -me? — disse ela.

— Hum — disse eu, espantada. — Não tenho bem a certeza.

— Acho que percebes.

A Emily abriu uma pasta de papel pardo e gesticulou, para que eu 

a lesse.

Aguardou.

Era um extrato de conta em seu nome, dos Serviços Educativos 

Americanos.

— Porque é que me estás a mostrar isto? — perguntei.

A Emily bateu com as suas unhas à francesa sobre um número.  

O balanço total do extrato. Setenta e quatro mil, trezentos e vinte e 

três dólares e vinte cêntimos.

— Achas que és a única que tem problemas de dinheiro? — disse 

ela. — Achas que és a única que se treinou para não soar como um 

camionista do Bronx?

Então, eu também me levantei.

— Tu não és de Greenwich? Não tens um cavalo de estimação 

chamado Dançarino?

— Sou dos guetos de Bridgeport e os meus pais trabalham na es-

tação do correio. Finjo é muito bem. Agora volta a sentar -te.

Fui apanhada tão desprevenida que lhe obedeci. Ela puxou o seu 

longo cabelo louro para trás, formando um rabo de cavalo, e juro 

que se transformou numa pessoa completamente diferente. A Emily 

ainda era espantosamente bela — não conseguia não o ser —, mas 

as suas pretensões de rapariga rica tinham -se transformado numa 

dureza de rufia.

— Portanto, eis o que vai acontecer — disse ela. — Eu não vou 

denunciar ‑te e tu vais usar a conta de gastos do Barlow para pagar  

o meu empréstimo de estudante. Então, ficaremos quites.

— Estás maluca?
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A minha voz atingiu uma oitava que levou a Emily a olhar rapida-

mente para a porta de vidro, esquecendo -se de que a sala de reuniões 

era insonorizada.

— De maneira nenhuma — disse eu. — Esquece. Seremos apa-

nhadas.

Ela exibiu um sorriso perolado, que lembrava a Emily que eu  

conhecia antes.

— Tu já foste apanhada. Por mim. E, por certo, não me vou apa-

nhar a mim própria.

Ela fechou a pasta de papel pardo e abraçou -a contra o peito.

— Sê criativa quando apresentares os relatórios. Espalha as des-

pesas. Uns milhares de dólares aqui e ali. Eu trato do resto e, dentro 

de algumas semanas, tudo isto terá terminado.

— Não posso fazer o que me estás a pedir — disse eu. — Seria 

mesmo roubar. Está errado.

A Emily remexeu no brinco cravejado de diamantes, que, certa-

mente, não era de zircónio cúbico. O que é que nela era verdadeiro  

e o que é que era falso? Eu já não fazia ideia.

— Isso é tão típico — disse ela. — Do teu género.

— Do meu género? E o que é que é suposto isso querer dizer?

— Vá lá, Fontana. Esse rancor que carregas o dia inteiro? Como se 

trabalhasses mais do que nós todos.

— Tu nem sequer me conheces! Nem uma só vez estabeleceste 

contacto visual comigo na cafetaria; ignoras -me quando somos as 

únicas duas pessoas no elevador.

A Emily libertou o cabelo dourado do seu nó e abanou -o, para que 

descesse em cascata sobre os ombros. Um homem alto, com um 

fato de casaco cruzado, passou por nós na entrada. A Emily riu -se 

alto e acenou -lhe através do vidro, como se fosse a Miss América.

Depois, a sua cara voltou a ficar séria.

— Vais fazê -lo, Fontana. Porque, acima de tudo, és uma sobre-

vivente, tal como eu. E sei que, na verdade, não és tão parva como 

pareces.
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Antes que eu pudesse protestar, a Emily dirigiu -se à porta e abriu -a.

— Desfruta do resto do teu dia — disse, com aquela pronúncia, 

de novo, encarrilada.
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Eu não fazia ideia de como proceder relativamente àquilo.

Tudo bem, isto é uma mentira descarada. Eu sabia, exatamente, 

como proceder relativamente àquilo. Toda a gente que apresentava 

despesas na Titan tinha consciência do quadradinho minúsculo no 

fundo dos nossos formulários de Viagens & Entretenimento desig-

nado como Gastos do Próprio Bolso, Diversos. Marcava -se esse quadra-

dinho se se pagasse uma compra relacionada com o negócio do nosso 

próprio bolso. Era bastante evidente, certo?

O que é que estão a dizer? Porque é que não se inventava tudo?

Porque o truque com as despesas do próprio bolso era que se  

tinha de providenciar documentação, para provar que eram legíti-

mas — aqueles malditos recibos digitalizados que a Emily Johnson 

insistia que estivessem todos virados para o mesmo lado, com medo 

de ficar tonta e nauseada.

Era sexta -feira à tarde, três da tarde. Eu olhei de relance para a 

luz retangular do telefone da minha secretária, para ver se o Robert 

estava ao telefone. Não estava, pelo que me arrastei até à sua porta e, 

suavemente, bati na parte de dentro do vidro.

O Robert olhou para cima e a sua severidade suavizou -se ao ver-

-me.

— Tina! — gritou, como se eu o tivesse surpreendido. — Que 

posso fazer por si?
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— Recibos — disse eu.

— Já estamos no fim da semana?

Ele remexeu nalgumas pastas sobre a secretária, juntando folhas 

amarrotadas de papel branco e cor -de -rosa vindas das profunde-

zas de numerosas pilhas. Enfiou os dedos na caneca de café dos 

Longhorns9 que mantinha no aparador, atrás da cadeira, especifica-

mente para aquele efeito. Dirigiu -se ao roupeiro e vasculhou os bol-

sos de alguns casacos. Depois entregou -me toda a pilha, misturada  

e engelhada. Uma ou duas das folhas mais minúsculas caíram para 

o chão e eu deixei que ele as apanhasse.

Tudo aquilo era habitual. Aquela recolha de recibos, sistemati-

camente caótica, aquela reconstituição de passos para apresentar  

o relato documental de tudo o que comprara nessa semana, em di-

nheiro. Era sempre igual.

Ficariam espantados com a quantidade de dinheiro que o homem 

era capaz de gastar em sete dias. Não se deixem enganar pela sua 

dureza exterior; o Robert apreciava os seus confortos e luxos. E creio 

que devia sentir algum prazer ao enfiar a mão no bolso de dentro e 

ao retirar de lá um maço de notas, atirando -as, como se fossem uma 

mão vencedora no póquer, para cima da mesa do Per Se ou do Porter 

House. Caso contrário, porque não pagar tudo com cartão?

De facto, aposto que o Robert teria pago todas as suas compras 

com barras de ouro, caso conseguisse carregar umas quantas no 

bolso interior do casaco Armani. Certa vez, ouvi, por acaso, o seu 

vice -presidente sénior perguntar -lhe se o Mercedes era em leasing,  

e o Robert quase cuspira na carpete.

— Eu gosto de possuir coisas — respondeu ele.

Imaginei uma situação análoga sempre que um balconista ou 

um empregado, inocentemente, perguntava ao Robert: «Vai pagar 

em dinheiro ou com cartão?» Conseguia imaginar o modo como ele 

resplandeceria diante deles imediatamente antes de atirar com um 

tijolo de centenas de dólares presos por um elástico.

9 Equipa de futebol americano da Universidade do Texas. [N. do T.]
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Era apenas mais trabalho para mim, o processo semanal de reunir 

os recibos, de os examinar e enviar para as V&E, para aprovação. 

Mas, naquele dia, seria a minha salvação. Naquele dia, apresentei  

o relatório das despesas próprias do Robert do modo habitual, meto-

dicamente, mecanicamente. Depois carreguei na reedição e voltei a 

fazê -lo. Os mesmos recibos. Dois relatórios. Um para ele e um para 

mim.

Como é que este plano me ocorreu?

Eu conto -vos: nos últimos seis anos, tinha havido muitos dias em 

que eu pensara: Uau! O Robert Barlow confia mesmo em mim! Porque 

eu tinha acesso real à identidade daquele homem. Números de con-

tas, palavras -passe, as datas dos exames à próstata. Eu conhecia -lhe 

todos os segredos. Nos dias piores, o meu pensamento era mais do 

género: Uau! Eu podia roubar o Robert Barlow à vontade se me propu‑

sesse mesmo a isso!

Mas isso era uma fantasia de rapariga da classe operária, pouco 

diferente do meu desejo de infância de que, na realidade, fosse uma 

enjeitada cujos verdadeiros pais fossem o rei e a rainha de toda a 

Terra… A verdade era que eu tinha um grande orgulho na confian-

ça que o Robert tinha em mim. Ficava lisonjeada com isso e, sim-

plesmente, por ser associada a ele. Só por mim, como pessoa, eu 

não era assim tão importante. Mas, na qualidade de assistente do  

Robert Barlow, os gerentes dos restaurantes e os hoteleiros conhe-

ciam o meu nome. Eu não tinha dinheiro para frequentar os seus 

estabelecimentos, mas, ainda assim, eles conheciam o meu nome. 

Enviavam panetones de sete quilos endereçados especificamente  

a mim, na altura do Natal.

O Robert fazia -me valer alguma coisa. Não teria preferido roubá-

-lo mais a ele do que aos próprios campónios do meu pai e da minha 

mãe.

Mas agora acontecera aquilo. O cabra da Emily Johnson. Por de-

baixo da pomposidade da Emily, jamais acreditara que fosse inteli-

gente por aí além. Assumira que era apenas mais uma loura burra  
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com uma educação dispendiosa. Agora não sabia o que pensar.  

Ela era, obviamente, esperta o bastante para ser mais esperta do que eu.

Daquele dia em diante, pelo tempo que fosse necessário, seria 

este o meu método: duplicar os relatórios de despesas próprias do 

Robert (totalmente ilegal), ser reembolsada pelos recibos falsos (tudo 

mentiras), receber o cheque do reembolso (agora já não havia volta 

a dar -lhe) e entregar o dinheiro à Emily. (Qual seria a probabilidade 

de ela, ao menos, me agradecer?)

Apresentar os mesmos recibos duas vezes, da segunda com os 

dados da minha conta acoplados, em vez dos do Robert, não era, 

de modo algum, um plano engenhoso. Se não fosse a Emily a dar  

a aprovação, eu teria sido apanhada ao primeiro relatório falso. Nun-

ca é demais enfatizar isto. A razão pela qual nós podíamos, de facto, 

ficar impunes no meio daquilo era porque os homens que ganha-

vam dinheiro a sério delegavam nas suas assistentes as responsabi-

lidades com as quais não estavam para se aborrecer (como assinar 

os seus próprios nomes).

Algumas semanas, dissera eu à Emily sobre o tempo que aquilo 

levaria a fazer — o que era altamente otimista. Portanto, acrescentei 

alguns milhares de dólares extra aqui e outros milhares ali ao relató-

rio no ecrã do meu computador — de cada vez clicando no quadra-

dinho de Recibo Perdido ou Danificado. O que apressaria um pouco 

as coisas. Normalmente, tem de se apresentar um recibo para todas 

as despesas superiores a mil dólares, sem exceções, mas a) aquela 

companhia era do Robert, e b) em qualquer caso, a Emily estava -se 

marimbando.

Hesitei antes de carregar no Apresentar e depois limitei -me a fe-

char os olhos e a prosseguir, porque se alguma coisa tinha aprendido 

ao ler o Hamlet no seminário do meu último ano letivo, ou ao consu-

mir incessantes anúncios da Nike ao longo dos meados dos anos 90, 

fora — diabos! — a fazê -lo já10.

Dez mil. Pumba. Apresentados.

10 Alusão ao slogan publicitário «Just do it!» [N. do T.]
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Nesse preciso momento, o Robert gritou qualquer coisa de dentro 

do escritório e eu percebi que estava a chamar o editor sénior.

Ergui a cabeça acima das divisórias da secretária, como uma tou-

peira a espreitar para fora da toca, e berrei por cima da planície de 

cubículos.

— Dillinger! O Robert quer falar contigo!

Todas as pessoas do nosso andar se tratavam umas às outras pelo 

apelido, à maneira da equipa de futebol do Longhorns. Era um hábi-

to que ninguém que trabalhasse fora de um escritório dominado por 

homens conseguia verdadeiramente compreender.

O Dillinger, cujo primeiro nome era Jason, apressou -se a ir ao 

escritório do Robert e fechou a porta atrás de si. Quando regressei 

ao meu posto, reparei que o canto inferior direito do ecrã do meu 

computador tinha ganho vida.

Almoço hoje?

O Kevin Jeitoso estava a mandar -me uma mensagem. Com  

«almoço» ele queria dizer irmos juntos lá abaixo à cafetaria, para 

comprarmos os nossos almoços e depois voltarmos de novo juntos, 

no elevador, para comermos separadamente, nas nossas respetivas 

secretárias. Feitas as contas, era um encontro de dez minutos, com 

um máximo de cinco minutos de conversa ininterrupta. Um míni-

mo de três minutos com suor nas palmas das mãos e eu a obcecar. 

O que é que este gajo quer de mim?

Não era sem motivo que chamavam Kevin Jeitoso ao Kevin. A ge-

nética fora boa para com ele. Tinha uma guedelha de cabelo escuro 

e olhos castanhos e redondos, num estilo tipicamente americano.  

Era alto e estava em forma, e tinha a idiotice suficiente para ser abor-

dável. Às vezes, eu imaginava -o a correr ou a andar de barco, ou a 

jogar râguebi com os irmãos, à maneira dos Kennedys.

Um tipo como o Kevin só podia ser assim agradável comigo por-

que eu era assistente do Robert Barlow. Isso já tinha acontecido an-

tes com outros tipos, ainda que fossem menos atraentes. Em dado 

momento, o macho sedutor pedia -me um favor qualquer — um  



32 | 

encaixe na agenda do Robert ou um convite para um evento qual-

quer. Mas, manipulador ou não, ele era giro.

Concordei em almoçar. É dia de faça o seu próprio hambúrguer, 

respondi eu, para enfatizar que só alinhava por causa da carne 

vermelha e dos ingredientes ilimitados, e não pela companhia do  

Kevin. Vemo ‑nos lá em baixo.

Devo mencionar que a cafetaria da Titan não era, verdadeiramente, 

uma cafetaria. Era mais uma Pangeia de serviços alimentares, agre-

gando todas as opções de ementa imagináveis num só lugar. Havia 

um espaço de grelhados, um espaço de sopas, um espaço interna-

cional, que mudava consoante a obscuridade dos feriados e dos dias 

de observância religiosa de que ninguém ouviu falar, e — um dos 

favoritos da multidão — o «espaço de ação», no qual uma fila de che-

fes cozinhava a nossa refeição rapidamente. Claro que também havia 

sushi, pizza, sanduíches especiais, um bar de saladas e a mesa de um 

chef célebre. Nem me façam falar da hora do lanche, que ia das três às 

quatro da tarde e abrangia mais opções de sobremesa do que a hora 

das gulodices no último casamento italiano a que foram. Mas o piná-

culo de tudo, para mim, era o dia do faça o seu próprio hambúrguer.  

Eu adorava tanto o dia do faça o seu próprio hambúrguer que, todos os 

meses, quando ocorria, o inscrevia antecipadamente na minha agenda 

do Outlook. Certa vez, tal era a minha excitação, inscrevi -o sem querer 

na agenda do Robert, em vez de na minha — com os indispensáveis 

três pontos de exclamação e tudo. (É por isso que nenhuma pessoa 

devia supervisionar mais do que uma agenda, mas esse é o fardo de 

uma assistente.) A nota exclamatória ficou lá durante cerca de uma se-

mana, antes de eu descobrir o erro, mas o Robert nunca o mencionou.

O Kevin já estava na fila, no espaço dos hambúrgueres, quando 

cheguei. Admirei o facto de ele não estar a olhar para o telemóvel, 

como todas as outras pessoas na fila. Ele limitava -se a esperar, com 

as mãos nos bolsos das calças cinzentas, absorvendo a atmosfera, 

como se costuma dizer. Os olhos iluminaram -se -lhe quando me 

aproximei.
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— Guardei -te um lugar — disse ele, deixando -me passar à frente.

Eu sabia que a mulher atrás de nós não se queixaria por me ver 

passar à frente, porque o Kevin tinha esse efeito apaziguador sobre 

os outros. As pessoas, sobretudo as mulheres, ansiavam por fazer-

-lhe favores.

— Como está hoje o Wiles? — perguntei.

O Glen Wiles era o responsável pelo departamento jurídico da 

Titan, e chefe do Kevin. Era também o único homem na Titan mais 

temido do que o Robert — não porque tivesse mais poder, mas  

porque era, de longe, mais cretino.

— Neste momento, o Wiles está a baixar completamente o ter-

móstato do escritório, para fazer arrebitar os dotes da sua assistente. 

Tu sabes…

Ele gesticulou na direção dos seus próprios bicos peitorais.

— Portanto, na verdade, está tudo como de costume.

— Sim, o Robert nunca me faria tal coisa — disse eu, olhando 

para baixo, para as minhas não -mamas por debaixo da camisola.

O Kevin pigarreou e, educadamente, desviou o olhar. Felizmente, 

era a nossa vez de fazermos os nossos hambúrgueres.

Mais tarde nessa noite, a culpa bateu -me mesmo com força, do 

modo como tende a acontecer quando todas as distrações do dia se 

esvaem e ficamos, finalmente, sozinhos connosco. Até esse momen-

to — fosse racional ou não —, usar o dinheiro da Titan para saldar 

a minha dívida do empréstimo a estudantes tinha -me parecido algo 

que me acontecera mais do que algo que eu tivesse feito. Mas aquilo 

era deliberado. Eu escolhera fazer aquilo pela Emily, ou com a Emily, 

em vez de me entregar, e isso estava errado, como quer que se olhas-

se para o caso.

Isto vai por água abaixo em menos de um fósforo, teria dito o Robert. 

A sua voz estava sempre dentro da minha cabeça. Não conseguia 

evitá -lo. Era tanta a minha energia diária usada a pensar no Robert, 
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a pensar como o Robert, a antecipar -lhe as necessidades, a responder 

às suas exigências, a manifestar todos os seus desejos. Não era pos-

sível que me limitasse a desligar a sua voz ao fim do dia.

Faltam ‑lhe umas cartas no baralho, teria ele dito do meu modo de 

pensar naquele momento. Falta ‑lhe um parafuso.

Olhei fixamente para cima, para a bolha de chuva que pendia do 

teto, sobre a minha cama — um balão de água de gesso branco que 

ameaçava cair sobre a minha cabeça a qualquer momento. Era uma 

anomalia da natureza que desafiava toda a lógica, tendo em conta 

que eu vivia no rés do chão do prédio, mas lá estava ela sempre que 

chovia, escarnecendo da minha limitada compreensão tanto de ca-

nalizações como de arquitetura.

Estava uma tempestade lá fora, e os trovões estrondosos e os raios 

flamejantes só reforçavam a minha ideia de que Deus estava zanga-

do comigo. Observei a bolha a inchar a cada segundo que passava, 

a expandir -se como uma barriga de água. A Internet tinha falhado 

com a tempestade e eu não tinha televisão, pelo que monitorizar  

o crescimento da bolha era a minha única forma ativa de entreteni-

mento. Podia ter passado a noite inteira naquilo, mas o zumbido da 

minha campainha trouxe -me de volta à consciência.

Passava pouco da meia -noite. Quem poderia estar à minha porta?

O ribombo de um trovão avolumou -se até produzir um estron-

do. As minhas janelas chocalharam e apercebi -me de que devia ser  

a morte à minha porta, um ceifeiro brandindo uma foice, vindo para 

me massacrar no meu pijama às riscas azuis e brancas, como puni-

ção pelos meus crimes.

Na realidade, era uma Emily Johnson encharcada.

— Que é que estás aqui a fazer? — disse eu. — Como é que sabias 

onde vivo?

A Emily parecia acabada de sair de um número da Sports Illustrated  

dedicado a fatos de banho, se os fatos de banho tivessem sido 

substituídos pela roupa de marca de ir à discoteca que as rapari-

gas da luxuosa zona de Westchester vestiam para se divertir quando  
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queriam sexo. Estava toda ensopada e desarranjada. A maquilhagem 

nos olhos corria -lhe pela cara em tortuosos riachos de tinta.

— Estás a chorar? — perguntei.

Ela apontou para cima, para o céu, como se eu fosse uma idiota.

— Está a chover.

— Certo. Mas o que é que estás aqui a fazer?

— O meu encontro de hoje à noite foi um fracasso — disse ela, 

de tal modo que soava como se estivesse, de facto, capaz de come-

çar a chorar. — E não consigo regressar a Bridgeport com esta tem-

pestade. Um cretino qualquer partiu a janela do lado do condutor 

do meu Range Rover com um sacana de um tijolo. Tapei -a com um 

saco de plástico, mas é impossível conseguir dormir lá dentro esta  

noite.

— Dormes no teu carro?

— Não é um carro, é um Range Rover.

— Tens um Range Rover, mas não tens apartamento?

— Fontana, não tenho mais nenhum sítio para onde ir. Posso en-

trar ou não?

Eu ainda estava muito desorientada, a tentar relacionar aquela 

Emily Johnson com a que conhecia do escritório. Essa versão dela 

era um fio tensamente esticado. Esta rapariga, à beira das lágrimas, 

à minha porta, era frouxa e folgada, desprotegida. Era vulnerável. 

Autêntica. E parecia um bocadinho maluca.

— Não tenho muito espaço — disse eu. — Não é como se tivesse 

um quarto de visitas. Mal tenho uma sala de estar. E como é que 

sabias onde moro? Já to perguntei?

— Não tens um colchão insuflável?

Ela passou por mim, atravessando a minha entrada.

— Na verdade, não.

Eu segui -a até à cozinha, enquanto ela se começou a despir.

— Trouxe isto — disse ela.

Tirou uma garrafa de Jameson da sua enorme mala da Coach.

— Para te agradecer, por me deixares dormir aqui.
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De súbito, fui transportada para o momento mais significativo da 

minha adolescência: no sétimo ano, quando a abelha -mestra, a Dana 

Vandorn, foi surpreendida pelo período na cabina da casa de banho 

a lado da minha. Saiu de lá encabulada, à procura de uma moeda 

de dez cêntimos na mala, para tirar um penso higiénico da máqui-

na. Mas quem é que tinha moedas de dez cêntimos? Acontecia, por 

acaso, que eu também estava com a menstruação nessa semana,  

e soube que aquele era o meu momento. Sabia que podia ter deixado 

a Dana Vandorn sofrer — Deus sabia que ela o merecia —, mas, em 

vez disso, decidi ser moralmente superior e ofereci -lhe um penso 

higiénico do meu saco. Ela agradeceu -me com uma expressão exa-

tamente como a que a Emily apresentava agora. Gratidão grávida de 

vergonha. E sabem que mais? Depois desse dia, a Dana Vandorn 

nunca mais me chamou fufa.

— És lésbica? — perguntou a Emily.

Teria eu estado a pensar em voz alta?

Ela estava ali de soutien autocolante e tanga preta. Tinha o vestido 

e os acessórios caídos numa poça húmida, aos pés.

— Tudo bem, se fores — disse ela. — Mas quero deixar claro que 

eu…

— Eu não sou lésbica.

Era mesmo próprio de uma rapariga bonita assumir que toda  

a gente a queria.

— Tens a certeza? — perguntou. — Por causa das tuas roupas.

Ela apontou para a minha t -shirt da Hanes e para as calças de pija-

ma às riscas, de homem.

— Absoluta. Se fosse, provavelmente teria muito mais sexo, mas 

infelizmente não sou.

Satisfeita, a Emily passou para o meu quarto.

— Tens outro pijama de homem, para mim? — perguntou, e de-

pois deteve -se. — Que raio é aquilo?

Apontou, horrorizada, para a bolha de chuva pendurada do teto.

— Parece uma teta.
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Saltou para a minha cama e picou a bolha com o mindinho.

— Por favor, não lhe toques — disse eu.

— Olha, até tem um mamilo. Devíamos espetar -lhe um alfinete 

e ordenhá -la.

— Eu disse -te que não lhe tocasses!

Atirei -lhe um pijama lavado e fui para a cozinha, para a deixar 

vestir -se em privado.

Aquela não era a cabra má que eu conhecia do escritório. Eu não 

conseguia ultrapassar o facto de ela ter mesmo usado a palavra teta. 

Regressei ao quarto, levando o Jameson e dois copos de shot de re-

cordação.

A Emily inclinou a cabeça na minha direção e franziu o sobro-

lho. Ao piscar os olhos, a franja loura ficou -lhe presa nas pontas das  

pestanas.

— Que idade tens? — perguntou. — Estamos nas férias da prima-

vera, em Fort Lauderdale? Não tens nenhuns copos baixos?

Voltei, mais uma vez, à cozinha e regressei com os únicos outros 

copos que tinha, além das canecas de café — uns velhos frascos de 

compota com os rótulos arrancados.

— Isso serve — disse a Emily, desenroscando a tampa do uísque.

Também tirei a minha cobiçada caixa de Thin Mints do conge-

lador, uma maneira segura de impressionar qualquer convidado 

que tivesse em casa — não que eu estivesse a tentar impressionar a 

Emily Johnson, mas ainda assim.

— Queres uma? — perguntei, segurando uma bolacha gelada na 

direção da Emily.

Ela abanou a cabeça, dizendo que não, mas reparei no seu sorriso.

— Vives aqui sozinha? — A Emily examinou o meu espaço ata-

fulhado, embora pouco mobilado. — Já calculava — acrescentou, 

antes que eu pudesse responder. 

Puxou o cabelo dourado para trás, formando um rabo de cavalo. 

— Pareces ser do tipo solitário. Provavelmente por teres uma baixa 

autoestima.
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Exatamente, porque é que eu tinha abrigado aquela rapariga da 

chuva? Ela era um exemplo clássico das razões pelas quais eu nunca 

convidava ninguém para vir a minha casa.

À medida que a Emily se embebedava, as pálpebras dela ficavam 

mais pesadas e o padrão de discurso, mais lento, mas não se tornava 

mais amistosa, como acontece com algumas pessoas.

— Não te deves sentir insegura por seres uma assistente de  

30 anos — disse ela. — Pelo menos, és boa nisso. Nem toda a gente 

conseguiria lidar com o quão exigente isso é.

Obrigada, pensei. Aquilo era a versão da Emily Johnson de um 

elogio.

— Então? E qual é o teu esquema? — perguntei, mal me apercebi 

de que ela estava suficientemente inebriada.

(Tinha estado à espera de que ela estivesse suficientemente em-

briagada para perguntar.)

— Se estás tão falida como dizes que estás, então para quê todas 

as roupas chiques e as joias? Como é que pagas isso tudo?

A Emily trouxe de novo à baila o seu maxilar contraído do Connec-

ticut, ao responder.

— Vivo da bondade alheia11 — disse ela. — Da bondade de homens.

Pura Hollywood. Contrapus com a minha melhor imitação de 

Blanche DuBois.

— Quem quer que sejas — disse, com a fala arrastada e uma pro-

núncia sulista, brandindo o meu uísque como se fosse um adereço 

—, sempre dependi da bondade de estranhos.

A Emily levantou as sobrancelhas, com os olhos cansados.

— Não sei que raio foi isto, mas, por favor, não voltes a fazê -lo.

— Desculpa.

Voltei a pousar o meu copo na mesa de cabeceira.

Estava a achar difícil catalogar o sentido de humor da Emily.  

Tinha ouvido dizer que andara em Harvard, mas isso não podia ter 

11 Alusão a uma fala de Blanche DuBois, personagem de Um Elétrico Chamado Desejo, peça 
de Tennessee Williams transposta para o cinema pelo realizador Elia Kazan. [N. do T.]



| 39

sido verdade. Ninguém familiarizado com a Harvard Lampoon12 teria 

zombado assim de uma referência literária. Já para não falar do facto 

de a Emily ser basicamente uma aldrabona profissional.

— Diz lá outra vez em que universidade andaste? — perguntei, 

com um pouco de displicência.

— Quando a bondade de um homem não é suficiente — disse a 

Emily, independentemente da minha pergunta — e eu não tenho 

coragem para conduzir até casa dos meus pais, durmo na parte de 

trás do Range Rover. Até isso foi um presente.

— Houve um tipo que te deu um carro?

— Compreendes que um Range Rover não é só um carro? É um 

luxuoso jipe de cem mil dólares em versão ampliada.

A Emily debruçou -se por cima de mim, para reencher o seu copo.

— O tipo que mo deu era um cirurgião plástico famoso. Depois 

de nos separarmos, tentei vendê -lo, mas acontece que era em leasing, 

pelo que é meu durante mais um ano.

— Não consegues fazer com que um desses trouxas pague a tua 

dívida — perguntei —, para que não tenhamos de recorrer ao furto?

— Isso não funciona assim.

A Emily cedeu, finalmente, e pegou numa Thin Mint.

— Aprovei o teu primeiro relatório de despesas hoje — disse ela, 

mudando de assunto. — Dez mil dólares não é um mau começo. 

Gosto de como te tornaste mesmo criativa na secção das notas e 

mandaste todas as precauções às urtigas, visto o modo como agra-

faste os recibos.

Lembrar -me do dinheiro fazia -me o estômago andar às voltas. 

Meu querido Deus do Céu (isto agora era a voz da minha mãe na 

minha cabeça, e não a do Robert), como é que eu me tinha en-

volvido naquilo? Aquilo não era, de modo algum, o meu género.  

Eu nem sequer descarregava música ilegalmente. Nunca na minha 

vida consumira uma droga ilegal. Só atravessava a rua nas passadei-

ras. E sabem que mais? Era verdade que não tinha muitos amigos, 

12 Publicação humorística universitária. [N. do T.]
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tal como a Emily tão assiduamente salientava, mas isso era porque, 

na verdade, não gostava assim tanto de pessoas. Os outros davam, 

geralmente, mais trabalho do que mereciam, pelo que preferia estar 

sozinha. No entanto, ali estava eu a fazer uma festa do pijama com 

uma das estrelas do Golpada Americana. Ela estava na minha cama!

A Emily apontou a sua bolacha para a bolha de chuva do teto.

— Achas que vai rebentar?

O Inferno são os outros.

Na minha cabeça, recitei um poema infundido de uísque: Que é 

que acontece a uma bolha de chuva protelada? Limitar ‑se ‑á a descair, 

como um fardo pesado? Ou explodirá?

As adversidades de ser uma antiga estudante universitária de  

Inglês.

— De certo modo, espero que rebente — disse a Emily. — Muito 

embora isso produza uma valentíssima sujidade.






