


Para ti, Brynne, que tornaste tudo isto possível.

… e eu perdi a aposta. Ajuda ‑me ousadia!

Arma ‑me audácia.

— William ShakeSpeare, Cimbelino, ato i, Cena Vi
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Prólogo

Londres, junho 2012

Deixei o Ethan nos elevadores a implorar ‑me que não 

me fosse embora. Há muito tempo que não fazia nada 

tão difícil. Mas deixei ‑o, de facto. Abri ‑lhe o meu coração e ele 

espezinhou ‑o. Ouvi ‑o dizer ‑me que me amava e que só esta‑

va a tentar proteger ‑me do meu passado. Ouvi ‑o muito bem, 

mas isso não alterava o facto de eu precisar de me afastar  

dele.

Uma ideia apavorante repete ‑se na minha cabeça.

O Ethan sabe.

Mas as coisas nem sempre são o que parecem. Tiram ‑se 

conclusões sem esclarecer por completo as coisas. Constroem‑

‑se ideias a partir de emoções e não de factos. Foi isso que acon‑

teceu entre mim e o Ethan. É claro que só descobri isso mais 

tarde. Algum tempo depois, quando consegui distanciar ‑me 

dos incidentes que me influenciaram, consegui ver as coisas de 

uma forma um pouco diferente.
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Com o Ethan foi tudo muito rápido e intenso… inflamá‑

vel. Logo de início, começou a dizer ‑me coisas. Disse ‑me que 

me desejava. Sim, disse até que me amava. Não lhe era difícil 

dizer ‑me o que queria de mim, nem o que sentia por mim  

— e não estou apenas a referir ‑me ao sexo. Essa era uma parte 

importante da nossa relação, mas, para o Ethan, não era ape‑

nas isso. Ele não tem dificuldade em dizer o que sente. É a sua 

forma de ser, mas não necessariamente a minha.

Por vezes, sentia que o Ethan me queria consumir. Sufocou‑

‑me desde o primeiro dia e era, sem dúvida, um amante  

exigente. Uma coisa é certa: eu queria tudo o que ele me dava.

Descobri isso depois de deixá ‑lo.

O Ethan deu ‑me uma paz e uma segurança que eu nunca 

sentira em adulta, muito menos em relação à minha sexuali‑

dade. Ele é assim mesmo e acho que, agora, consigo entendê‑

‑lo. Não era exigente e controlador por me querer dominar; 

agia dessa forma comigo porque sabia que era o aquilo de que 

eu precisava. Estava a tentar dar ‑me algo de que eu precisava, 

para que a nossa relação resultasse. 

Ainda que os dias que passei sem ele fossem torturantes, 

era importante para mim estar só. A nossa paixão ardera in‑

tensamente e o desejo, que tão facilmente explodia entre nós, 

sempre que estávamos juntos, consumiu ‑nos a ambos. Eu sei 

que precisava de tempo para recuperar, mas a dor não se tor‑

nou menos penosa por isso.

Estava sempre a remoer na ideia com que fiquei, quando 

descobri o que ele estava a fazer.

O Ethan sabe o que me aconteceu e, agora, é impossível que 

ainda me consiga amar.
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Capítulo 1

A 
minha mão latejava ao ritmo do meu coração. Restava‑

‑me respirar fundo, diante das portas fechadas do eleva‑

dor que a levava para longe de mim.

Pensa um pouco!

Ir atrás dela estava fora de questão, por isso, abandonei  

o átrio e fui para a copa. A Elaina estava a servir ‑se de café, 

mas manteve ‑se de cabeça baixa fazendo de conta que eu 

não estava ali. Rapariga esperta. Espero que os idiotas deste piso  

façam o mesmo, de contrário terão de procurar novos empregos.

Coloquei algum gelo dentro de um saco plástico e enfiei 

a mão lá dentro. Raios! Ardia! Tinha os nós dos dedos en‑

sanguentados e de certeza que a parede junto do elevador 

também estava suja de sangue. Voltei a sair e encaminhei ‑me 

para o meu gabinete com a mão mergulhada no gelo, pedindo 

a Frances que chamasse a manutenção para reparar a mossa 

ensanguentada na parede.
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A Frances acenou imediatamente com a cabeça e olhou 

para o saco de gelo na extremidade do meu braço.

— Precisa de fazer uma radiografia à mão? — perguntou ela, 

com uma expressão maternal ou, pelo menos, o que eu imagi‑

nava ser uma expressão maternal. Mal me lembrava da minha 

própria mãe, portanto, devia estar apenas a projetar isso nela.

— Não. — O que eu quero é a minha miúda de volta e não  

o raio de uma radiografia.

Entrei no meu gabinete e fechei ‑me lá dentro. Tirei uma gar‑

rafa de Van Gogh do frigorífico do bar e quebrei ‑lhe o selo. Abri a 

gaveta da minha secretária e remexi nela, à procura de um maço 

de Djarum Blacks e do isqueiro que costumava lá guardar. O meu 

consumo de tabaco aumentara em tempo recorde, desde que co‑

nhecera a Brynne. Não me podia esquecer de aprovisionar o stock.

Agora, precisava apenas de um copo para a vodca. E daí, 

talvez não. A garrafa servia muito bem. Bebi um trago com  

a mão magoada e dei as boas ‑vindas à dor.

A mão que se lixe; é o coração que me dói.

Olhei para a fotografia dela. A que lhe tirara no trabalho, 

quando ela me mostrara a pintura de Lady Percival de livro na 

mão. Lembro ‑me de a tirar com o telemóvel e ficar agradavel‑

mente surpreendido com o resultado. Ficou tão bonita que  

a descarreguei no computador e encomendei uma impressão 

para o meu gabinete. Pouco importava que fosse apenas uma 

fotografia de telemóvel… A Brynne ficava linda diante de qual‑

quer lente. Especialmente, diante dos meus olhos. Às vezes, 

olhar para ela era quase doloroso.

Recordei essa manhã. Parece que ainda a estava a ver, quando 

a fotografei feliz e sorridente, a olhar para aquele velho quadro…

Tinha estacionado o carro no parque da Galeria Rothvale  

e desligado o motor. Estava um dia deprimente. Caía uma 
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chuva miúda e estava fresco, mas não dentro do meu carro. 

Ter a Brynne sentada a meu lado, vestida para trabalhar, linda  

e sensual, a sorrir para mim, era o suficiente para me deixar 

nas nuvens, mas a consciência do que partilháramos nessa 

manhã estava a produzir um efeito explosivo em mim. E não 

estava a referir ‑me ao sexo — embora pudesse passar prati‑

camente o dia inteiro a recordar o duche e o que tínhamos 

feito na altura; era saber que a voltaria a ver nessa noite e 

iriamos estar juntos de novo, era saber que ela era minha  

e que poderia voltar a levá ‑la para a cama e despi ‑la, era tam‑

bém pela conversa que tínhamos tido. Sentia que ela se abri‑

ra finalmente um pouco comigo e que gostava de mim da 

mesma forma que eu gostava dela. Era altura de começarmos  

a falar do nosso futuro. Eu queria fazer tanta coisa com ela.

— Alguma vez te disse que adoro quando me sorris, Ethan?

— Não — respondi eu, parando de sorrir. — Conta ‑me.

A estratégia não lhe agradou muito, e ela desviou os olhos 

para a janela e ficou a olhar para chuva. 

— Sinto ‑me sempre especial quando o fazes, pois acho 

que não sorris muito em público. Acho ‑te reservado. Por isso, 

quando me sorris, fico meio… emocionada.

— Olha para mim. — Esperei que ela reagisse, consciente  

de que acabaria por olhar. Essa era outra questão sobre  

a qual teríamos de falar, embora a coisa estivesse perfeita‑ 

mente clara, desde o início. A Brynne era naturalmente sub‑

missa perante mim. Aceitava o que eu tinha para lhe dar e o 

dominador em mim encontrara a sua musa. Esse era mais 

um motivo por que nos dávamos tão bem.

Com que então, emociono ‑te!

Ela levantou os olhos castanhos ‑esverdeados ‑azulados e 

esperou. Eu sentia o pénis latejar dentro das calças. Poderia 
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possuí ‑la ali mesmo, no carro, e continuar a desejá ‑la, mo‑

mentos depois. Ela era viciante a esse ponto.

— Meu Deus. Ficas linda quando fazes isso…

— Quando faço o quê?

Prendi ‑lhe uma madeixa de cabelo sedoso atrás da orelha 

e sorri ‑lhe de novo.

— Esquece. Fazes ‑me sentir feliz. Só isso. Adoro trazer ‑te 

ao trabalho depois de te possuir a noite inteira.

Ela corou e eu senti vontade de a foder de novo.

Não, o termo não era bem esse. Apetecia ‑me fazer amor 

com ela… sem pressas. Conseguia imaginar o seu corpo ma‑

ravilhoso nu, estendido na cama, recetivo a todo o prazer que 

eu lhe pudesse dar. Inteiramente meu. Só para mim. A Brynne 

despertava ‑me todo o tipo de sensações…

— Queres entrar para ver aquilo em que estou a trabalhar? 

Tens tempo?

Beijei ‑lhe a mão e senti o cheiro da sua pele. 

— Pensei que nunca mais perguntavas. Faça as honras da 

casa, Professora Bennett.

Ela riu ‑se. 

— Um dia talvez me vejas de óculos, vestido preto, e cabelo 

preso num carrapito. Darei palestras sobre as mais adequadas 

técnicas de conservação e tu poderás ficar sentado ao fundo 

da sala a distrair ‑me com comentários impróprios e olhares 

provocadores.

— E a senhora irá chamar ‑me ao seu gabinete para me 

repreender e me suspender, professora Bennett? Estou  

certo de que conseguiremos chegar a um acordo sobre 

como a poderei compensar pelo meu comportamento afron‑

toso — disse eu, inclinando a cabeça na direção do seu  

colo.
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— És doido — disse ela, rindo baixinho e empurrando ‑me 

para trás. — Vamos entrar.

Ela aconchegou o corpo esguio contra o meu e corremos 

juntos, debaixo de chuva, protegidos pelo meu guarda ‑chuva. 

Cheirava a flores e a sol, e eu sentia ‑me o homem mais afor‑

tunado do planeta.

Apresentou ‑me ao velho segurança, que estava claramente 

apaixonado por ela, e conduziu ‑me a uma grande sala, seme‑

lhante a um ateliê. As mesas amplas e os cavaletes estavam 

bem iluminados, e havia muito espaço livre. A Brynne levou‑

‑me até junto de uma grande pintura a óleo de uma mulher de 

aparência solene e cabelo escuro, com uns impressionantes 

olhos azuis e um livro nas mãos.

— Por favor, cumprimenta a Lady Percival, Ethan. Lady  

Percival, este é o meu namorado, Ethan Blackstone — disse 

ela, sorrindo para a figura pintada, como se fossem grandes 

amigas.

Eu curvei ‑me ligeiramente para a pintura e disse:

— Minha senhora.

— Não é fantástica? — perguntou a Brynne.

Examinei pragmaticamente a imagem. 

— Bom, é de facto uma figura cativante. Aqueles olhos 

azuis parecem esconder uma história. — Aproximei ‑me mais 

para olhar para o livro que ela tinha nas mãos, cuja capa era 

visível. As palavras eram difíceis de ler, mas assim que perce‑

bi que eram em francês tudo se tornou mais fácil.

— Tenho estado a trabalhar sobretudo na secção do livro  

— disse a Brynne. — Sofreu alguns estragos com o calor, 

num incêndio, há algumas décadas, e tem sido extremamente 

difícil remover o verniz queimado do livro. A obra é especial, 

eu sei que é. 
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Eu voltei a olhar e distingui a palavra Chrétien. 

— Está em francês. Ali está o nome Chrétien — disse eu, 

apontando.

Ela arregalou os olhos e disse, num tom de voz empolgado:

— Ah, sim?

— Sim, e tenho a certeza que o que lá está escrito é Le 

Conte du Graal. O conto do Graal. — Olhei para a Brynne e 

encolhi os ombros. — A mulher do quadro chama ‑se Lady 

Percival, certo? Percival não foi o cavaleiro que encontrou  

o Santo Graal, na lenda do Rei Artur?

— Santo Deus, Ethan! — exclamou ela, agarrando ‑me no 

braço, entusiasmada. — É claro! Percival… o livro é a histó‑

ria dela. Tu descobriste! Lady Percival tem um livro raríssimo 

nas mãos. Eu sabia que era algo de especial! Uma das primei‑

ras histórias escritas sobre o Rei Artur, no século xii. O livro 

chama ‑se Percival, O Conto do Graal, de Chrétien de Troyes. 

— Olhou para a pintura, radiante, com a felicidade estampada 

no rosto. Eu agarrei no meu telefone e tirei ‑lhe uma fotogra‑

fia. Uma magnífica imagem da Brynne, de perfil, a sorrir para 

a sua adorada Lady Percival.

— Ainda bem que te pude ajudar, amor.

Ela atirou ‑se para os meus braços e beijou ‑me nos lábios, 

abraçando ‑me com força. Era a melhor sensação do mundo.

— E ajudaste! Ajudaste ‑me imenso. Vou telefonar para 

a Mallerton Society hoje e contar ‑lhes o que tu descobriste.  

Tenho a certeza de que lhes interessará. A exposição come‑

morativa do aniversário de Mallerton é para o mês que vem… 

Quem sabe se não quererão incluí ‑la? 

A Brynne começou a divagar, empolgada, contando ‑me 

tudo o que havia para saber acerca de livros raros, pinturas de 

livros raros e conservação de pinturas de livros raros. Estava  
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afogueada de emoção, por ter desvendado o mistério, mas 

aquele sorriso e aquele beijo valeram o seu peso em ouro.

Abri os olhos e tentei recompor ‑me. Parecia ter levado 

com uma tábua na cabeça. Diante de mim estava uma garrafa 

de vodca, meio vazia. Estava com o rosto colado à secretária.  

O tampo estava coberto de beatas de Djarum. Um fedor a pon‑

tas de cigarro de cravinho tabaco empestava ‑me as narinas. 

Descolei a cara de cima do tampo da secretária e apoiei a ca‑

beça nas mãos, de cotovelos bem assentes.

A mesma secretária onde a deitara e a fodera apenas há 

algumas horas. Sim, foder — um ato incontrito de fornicação 

tão bom que as lágrimas me ardiam nos olhos só de me lem‑

brar. A luz do meu telemóvel piscava freneticamente e virei ‑o 

para baixo, para não ter de olhar para ele, até porque sabia que 

nenhuma das chamadas era dela.

A Brynne não iria telefonar ‑me. Disso tinha a certeza.  

A questão que se colocava era: quanto tempo iria eu resistir, 

até tentar ligar ‑lhe de novo?

Anoitecera e estava escuro lá fora. Onde estaria ela? Sentir‑

‑se ‑ia terrivelmente magoada e abalada? Estaria a chorar?  

Teria os amigos de volta dela, a consolá ‑la? Será que me odia‑

va? Sim, tudo isso devia estar a acontecer, e eu também não 

podia ir ter com ela para remediar as coisas. Ela não te quer.

Então, estar apaixonado era isso. Era altura de encarar algu‑

mas verdades sobre a Brynne e sobre o que eu lhe fizera. Por 

isso fiquei no meu gabinete e encarei tudo isso. Não conseguia 

ir para casa. Ela já lá tinha muita coisa sua. Iria enlouquecer por 

completo ao ver as coisas dela. Ficaria ali hoje à noite e dormiria 

em lençóis que não estivessem empestados do cheiro dela, sem 

ela. Fui atacado por uma onda de pânico e tive de me mexer.
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Levantei o rabo da cadeira e pus ‑me de pé. Vi um pedaço de 

tecido cor ‑de ‑rosa no chão, aos meus pés, e percebi logo o que 

era. A tanga de renda que lhe arrancara durante aquela sessão 

em cima da secretária.

Foda ‑se!, pensei, lembrando ‑me de que estava enterrado 

dentro dela quando o seu pai lhe deixara aquela mensagem. 

Tocar numa peça de roupa que já estivera sobre a sua pele era 

doloroso, por isso agarrei no pedaço de tecido com a ponta 

dos dedos e guardei ‑o no bolso. Precisava de um duche.

Saí pela porta dos fundos e entrei na suite contígua, equi‑

pada com uma cama, uma casa de banho, uma televisão e 

uma pequena cozinha — tudo topo de gama.

A perfeita suite de celibatário para o profissional assober‑

bado cujos prolongados serões de trabalho não justificam que 

vá para casa.

O melhor seria talvez chamar ‑lhe «a suite das quecas». Era 

para ali que eu levava as mulheres, quando as queria possuir. 

Sempre fora de horas, claro, pois nunca lá ficavam a noite 

inteira. Punha as minhas «namoradas» na rua muito antes 

do amanhecer. Mas tudo isso acontecera antes de conhecer a 

Brynne. Nunca quisera levá ‑la ali. Ela era diferente para mim 

desde o início. A minha linda americana era especial.

A Brynne não sabia sequer da existência daquela suite. Te‑

ria percebido para que servia em dois segundos e ter ‑me ‑ia 

odiado por a levar para lá. Massajei o peito, tentando acalmar 

aquela dor ardente. Abri o chuveiro e despi ‑me.

Enquanto a água quente escorria sobre mim, encostei ‑me 

aos azulejos e encarei a minha situação. Não estás com ela!  

Arranjaste uma grande embrulhada e ela agora não te quer.

A minha Brynne abandonara ‑me pela segunda vez.  

Da primeira vez, saíra furtivamente, a meio da noite, por estar 
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aterrorizada com um pesadelo. Desta vez, virara ‑me as costas 

e afastara ‑se, sem sequer olhar para trás. Não foi por medo 

que se foi embora, mas por se sentir absolutamente devasta‑

da com a minha traição, ao descobrir que eu lhe escondera a 

verdade — percebi ‑o no seu rosto. Eu traíra a sua confiança. 

Arriscara demasiado e perdera.

A tentação de a puxar para trás e convencê ‑la a ficar foi 

tão grande que dei um murro na parede para não a agarrar e, 

muito provavelmente, parti um osso qualquer. Ela dissera ‑me 

para nunca mais a procurar.

Desliguei o chuveiro e saí do duche. A dor no peito aumen‑

tou com o vazio que senti ao ouvir o ruído desolador da água 

a pingar e a escoar ‑se pelo ralo. Agarrei numa toalha felpuda 

e mergulhei a cabeça nela. Olhei para a minha imagem no 

espelho, à medida que o meu rosto se ia revelando. Estava 

nu, molhado, infeliz e sozinho. Apercebi ‑me de uma outra 

evidência, ao olhar para o maldito crápula que tinha diante 

de mim: nunca era demasiado tempo. Talvez conseguisse dar‑

‑lhe um dia ou dois, mas o nunca estava completamente fora  

de questão.

Ela continuava a precisar de proteção contra uma ameaça 

que poderia vir a revelar ‑se perigosa e eu nunca permitiria 

que acontecesse alguma coisa à mulher que amava. Nunca na 

vida.

Sorri para o espelho, divertido com a minha própria astú‑

cia, mesmo no estado deplorável em que me encontrava, pois 

acabara de descobrir um exemplo perfeito de como dar bom 

uso à palavra nunca. 
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Capítulo 2

S egundo dia de exílio da Brynne. Uma porcaria de dia. 

Andava de um lado para o outro a fazer coisas, mas 

nada me fazia sentir bem. Quanto tempo ficaria assim? Deve‑

ria telefonar ‑lhe? Se pensasse demasiado na minha situação, 

ia começar a entrar em pânico, por isso, fiz por não pensar no 

assunto e deixei ‑a em paz. O vazio que sentia dentro de mim 

compelia ‑me a agir, mas eu sabia que era ainda cedo demais 

para tentar aproximar ‑me dela. Ela precisava de tempo e eu já 

tinha cometido esse erro antes: pressioná ‑la antes do tempo e 

agir como um estupor egoísta.

Estacionei na rua, junto da casa onde cresci. O relvado 

estava imaculado, o portão intacto, e os arbustos aparados, 

como sempre. O meu pai jamais sairia dali. Não era a casa 

onde vivera com a minha mãe, mas o termo velho teimoso 

ganhara novo sentido com o meu pai, isto é: ficaria ali até  

morrer.
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Peguei nas cervejas geladas que tinha no banco do carro e 

entrei pelo portão. Um gato preto correu à minha frente e fi‑

cou à espera. Não era um gato pequeno, mas também não era 

totalmente adulto — um adolescente, por assim dizer. Estava 

sentado diante da porta da frente. Depois, virou ‑se, olhou para 

mim e piscou ‑me os olhos verde ‑claros, como quem diz mexe‑

‑me esse rabo e abre ‑me a porta de casa. Desde quando é que  

o meu pai tinha gatos?

Toquei a campainha e abri a porta, espreitando.

— Pai?

O gato escapou ‑se para dentro de casa em velocidade re‑

lâmpago e fiquei a olhar.

— Agora tens um gato? — disse eu em voz alta, entrando na 

cozinha. Pus as cervejas no frigorífico e deixei ‑me cair no sofá.

Apontei o controlo remoto à televisão e liguei ‑a. O Cam‑

peonato Europeu. Perfeito. Poderia concentrar ‑me no futebol 

durante algumas horas, na melhor das hipóteses beber quatro 

das seis cervejas e esquecer a minha miúda durante algum 

tempo. E confessar as minhas mágoas ao meu pai.

Encostei a cabeça para trás e fechei os olhos. Uma coisa 

peluda e macia saltou para o meu colo. O gato estava de volta.

— Ah, já cá estás. Vejo que já conheces o Soot — disse  

o meu pai, aproximando ‑se por trás de mim.

— Porque é que arranjaste um gato? — perguntei, dese‑

joso de ouvir a resposta, pois nunca tivera gatos em criança.

O meu pai conteve uma gargalhada e sentou ‑se na sua  

cadeira. 

— Não fui eu que o arranjei. Digamos que ele é que me 

arranjou a mim.

— Imagino. — Afaguei o corpo esguio do Soot. — Assim 

que abri a porta da frente, entrou em casa, como se fosse dele.
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— A minha vizinha pediu ‑me que lhe desse de comer, 

quando se ausentou para cuidar da mãe, que está muito doen‑

te. Depois, teve de se mudar para casa da mãe e acabei por 

ficar com ele. Creio que fizemos um acordo tácito.

— Tu e a vizinha ou tu e o gato?

O meu pai dirigiu ‑me um olhar sabido, de olhos semicerra‑

dos. Jonathan Blackstone era extraordinariamente perspicaz, 

por natureza. Sempre fora. Eu nunca conseguia esconder ‑lhe 

nada. Sabia sempre quando eu chegava a casa bêbado. Per‑

cebeu quando comecei a fumar e sabia quando eu me metia 

em sarilhos, em miúdo. Creio que se tornara assim por ter 

sido pai sozinho durante grande parte das nossas vidas. Eu e 

a minha irmã, Hannah, nunca fomos negligenciados, apesar 

de termos perdido a nossa mãe. Os seus sentidos tornaram ‑se 

mais apurados. Cheirava os problemas à distância, como um 

cão de caça. E era justamente isso que estava a fazer agora.

— O que raio te aconteceu, filho?

A Brynne.

— Nota ‑se assim tanto? — O gato começou a ronronar no 

meu colo. 

— Eu conheço o meu filho e sei quando algo de errado se 

passa contigo. — Dito isto, saiu da sala por instantes, voltou 

com duas cervejas abertas e deu ‑me uma.

— Cerveja mexicana? — Arqueou ‑me uma sobrancelha e 

interroguei ‑me se ficaria com o mesmo ar quando arqueava 

a minha. A Brynne falara ‑me mais de uma vez nessa história 

da sobrancelha.

— Sim, fica boa com uma lasca de lima metida no garga‑

lo. — Bebi um gole de cerveja e afaguei o meu amigo cor de 

ébano. — É por causa de uma miúda, a Brynne. Conheci ‑a, 

apaixonei ‑me por ela e ela deixou ‑me. — Breve e convincente. 
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Que mais poderia eu dizer ao meu próprio pai? O fundamen‑

tal era isso. Ou talvez eu não conseguisse pensar em mais 

nada. Morria de desejo por ela e tinha sido abandonado.

— Assim já nos estamos a entender — disse o pai, fazendo 

uma pausa, como que assimilar a coisa. Tenho a certeza que  

a revelação o surpreendera.

— Meu rapaz, acho que já te disse isto antes, portanto, não 

é novidade nenhuma, mas tu és bem ‑parecido como a tua 

mãe… Deus tenha a sua alma em paz. De mim, herdaste ape‑

nas o nome e talvez a minha constituição. As tuas qualidades 

de Adónis facilitaram ‑te muito a vida com as damas.

— Eu nunca andei atrás de mulheres, pai.

— Eu não disse que andaste, a questão é que nunca pre‑

cisaste de andar. Elas é que andavam atrás de ti. — Sacu‑

diu a cabeça ao recordar. — Santo Deus, tinhas o mulherio 

todo a chorar por ti. Eu achava que acabarias por emprenhar 

meia dúzia delas e fazer de mim avô muito antes do tempo.  

— A forma como me olhou demonstrava que passara mui‑

to mais tempo preocupado com isso do que seria desejável.  

— Mas nunca aconteceu… — O meu pai calou ‑se e ficou com 

um olhar tristonho. Depois de sair da escola, eu alistara ‑me 

no exército e partira. E quase não voltava…

O meu pai deu ‑me uma palmadinha no joelho e bebeu um 

gole de cerveja.

— Nunca desejei ninguém como a desejo a ela. — Calei o 

bico e comecei a beber a sério. Alguém marcou um golo no 

jogo e eu fiz um esforço para olhar para a televisão e fazer 

festas no gato.

O meu pai foi paciente durante algum tempo, mas acabou 

por fazer perguntas:

— O que lhe fizeste para ela te deixar?
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Só ouvir a pergunta doía.

— Menti ‑lhe. Foi uma mentira por omissão, mas, ainda 

assim, não lhe disse a verdade e ela descobriu. — Tirei cuida‑

dosamente o gato do colo e fui à cozinha buscar outra cerveja, 

mas acabei por trazer duas.

— Porque lhe mentiste, filho?

Encarei os olhos negros do meu pai e disse ‑lhe algo que 

nunca antes dissera, porque nunca antes acontecera. 

— Porque a amo e não queria assustá ‑la, recordando ‑lhe 

algo doloroso do passado.

— Então, apaixonaste ‑te. — Acenou sugestivamente com 

a cabeça e olhou para mim. — Os sinais estão todos aí. Devia 

ter percebido logo quando aqui apareceste com ar de quem 

tinha dormido debaixo da ponte.

— Ela abandonou ‑me, pai. — Comecei a beber outra cerve‑

ja e voltei a puxar o gato para o meu colo.

— Já disseste isso — disse o meu pai, secamente, olhando‑

‑me como se fosse um impostor qualquer e não seu filho.  

— Porque é que mentiste à mulher que amas? Mais vale  

dizeres, Ethan.

Era com o meu pai que estava a falar, alguém a quem con‑

fiaria a minha vida. Acho que não o conseguiria contar a mais 

ninguém, à exceção, talvez, da minha irmã. Por isso, respirei 

fundo e contei ‑lhe.

— Eu conheci o pai dela, o Tom Bennett, num torneio 

de póquer em Las Vegas, há uns anos. Simpatizámos um 

com o outro e ele também era bom nas cartas. Não tão bom 

como eu, mas ficámos amigos. Contactou ‑me recentemen‑

te e pediu ‑me um favor. A princípio, recusei. Imagina! Com 

todo o trabalho que tenho neste momento. Como podia eu dar 

proteção a uma estudante de arte americana barra modelo se 
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estou com a organização da segurança VIP do raio dos Jogos 

Olímpicos a meu cargo?

O gato estremeceu. O meu pai limitou ‑se a arquear uma 

sobrancelha e a acomodar ‑se mais confortavelmente na ca‑

deira.

— Mas aceitaste— disse ele.

— Sim, aceitei. Olhei para uma fotografia que ele me man‑

dou e fiquei curioso. A Brynne faz trabalho de modelo em 

paralelo e é… lindíssima — disse eu. Estava ansioso para ter o 

retrato dela em minha casa, mas as condições de compra exi‑

giam que ficasse em exposição na Galeria Andersen durante 

seis meses.

O meu pai limitou ‑se a olhar para mim, à espera que eu 

prosseguisse.

— Chego à exposição e dou comigo a comprar um retra‑

to dela depois de olhar para ele durante uns minutos, como 

se fosse o raio de um lírico! Assim que a conheci, senti ‑me 

imediatamente pronto para fazer de tudo para a proteger, se 

necessário fosse — disse eu, sacudindo a cabeça. — O que 

raio me aconteceu, pai?

— A tua mãe adorava ler poetas; Keats, Shelley, Byron. 

— Sorriu ligeiramente. — Às vezes, acontece. Encontras a 

mulher da tua vida e pronto. Os homens apaixonam ‑se pelas 

mulheres desde sempre, filho. Finalmente, chegou a tua vez 

— disse ele, bebendo mais um gole de cerveja. — Porque é 

que… a Brynne precisa de proteção?

— Aquele congressista que morreu no acidente de avião 

foi substituído pelo senador Oakley da Califórnia. Bem, o se‑

nador tem um filho, Lance Oakley, que andou com a Brynne.  

Houve problemas… e apareceu um vídeo de sexo. — Fiz uma 

pausa e percebi que o meu pai devia estar a achar aquilo  
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horrível. — Ela era muito jovem, tinha apenas 17 anos, e fi‑

cou terrivelmente magoada com a traição. O Oakley portou‑

‑se como um sacana. Ela está a fazer terapia… — Calei ‑me, 

perguntando a mim mesmo como estaria o meu pai a aceitar 

aquilo, e bebi mais cerveja antes de lhe contar a última parte. 

— O filho do senador foi despachado para o Iraque e a Brynne 

veio estudar para uma universidade em Londres. Estuda Arte. 

Faz conservação quadros e é absolutamente brilhante no seu 

trabalho.

Para minha surpresa, o pai não reagiu à parte sórdida da 

história.

— Presumo que o senador não queira que o filho malcom‑

portado seja notícia. — Parecia irritado. O meu pai odiava po‑

líticos, fossem eles de que nacionalidade fossem.

— O senador e o poderoso partido político que o apoia. 

Uma coisa deste género poderá levá ‑los a perder as eleições.

— E partido adversário? A vontade de deitarem a mão  

a isso deve ser tão grande como o desejo de enterrar o assun‑

to, do lado do Oakley — disse o meu pai.

Eu sacudi a cabeça e perguntei:

— Porque não estás a trabalhar comigo, pai? Tu percebes 

as coisas, consegues pô ‑las em perspetiva. Infelizmente, pre‑

cisaria de dez tipos como tu — disse eu, com uma pontinha 

de ironia.

— Terei todo o prazer em ajudar ‑te quando precisares, mas 

recuso ‑me a fazê ‑lo por dinheiro.

— Sim. Estou bem consciente disso — disse eu, erguendo 

uma mão. Tentara convencê ‑lo a vir trabalhar comigo, duran‑

te muito tempo, e a coisa tornara ‑se uma espécie de piada 

entre nós. Mas o velho teimoso jamais aceitaria fazê ‑lo por 

dinheiro.
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— Aconteceu alguma coisa que indique que a tua Brynne 

precisa de proteção? Na verdade, a reação do pai dela parece‑

‑me um pouco alarmista. Porque te pediu ele isso?

— Parece que o filho do senador continua a arranjar pro‑

blemas. Foi a casa de licença e um dos seus compinchas foi 

morto durante uma rixa num bar. O tipo de ruído que os po‑

líticos detestam, por motivos óbvios. Esses incidentes acabam 

por desenterrar coisas que eles não querem que sejam do 

domínio público. Poderá ter sido um incidente isolado, mas  

o amigo dele sabia da existência do vídeo. Nessa altura, o pai 

da Brynne ficou bastante alarmado. «Se as pessoas que sabem 

da existência daquele vídeo começam a aparecer mortas, te‑

nho de proteger a minha filha». Foram estas as suas palavras.  

— Encolhi os ombros. — Ele pediu ‑me que o ajudasse. Come‑

cei por dizer que não e dei ‑lhe referências de uma outra firma, 

mas, depois, ele mandou ‑me a fotografia dela por e ‑mail.

— E tu não conseguiste recusar depois de veres a fotografia 

dela. — Aquilo era uma afirmação. Foi então que percebi que 

ele entendia o que eu sentia pela Brynne.

— Não consegui — disse eu, sacudindo a cabeça. — Fiquei 

hipnotizado. Fui à exposição da galeria e comprei o retrato 

dela. Quando ela entrou na sala, eu não conseguia tirar os 

olhos dela, pai. Era de noite e ela queria ir a pé até à esta‑

ção de metro. Aproveitei esse momento para me apresentar 

e convenci ‑a a deixar ‑me levá ‑la a casa no meu carro. Depois 

disso, tentei deixá ‑la sossegada. Era o que eu mais queria…

Ele voltou a sorrir.

— Sempre foste um tipo protetor.

— Mas a coisa tornou ‑se muito mais do que um traba‑

lho para mim. Eu queria estar com a Brynne… — Olhei para  

o meu pai, sentando em silêncio, a ouvir ‑me. Era um tipo com 
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arcaboiço e estava ainda em muito boa forma para os seus  

63 anos. Eu sabia que ele me entendia. Não teria de lhe ex‑

plicar mais nada sobre as minhas motivações, o que, de certa 

forma, era um alívio.

— Mas ela descobriu que o pai dela te tinha contratado 

para a protegeres.

— Sim. Ouviu uma chamada telefónica no meu gabinete. 

O pai dela explodiu quando soube que andávamos enrolados 

e desafiou ‑me em relação a isso. — O melhor era o meu pai 

ficar a saber da confusão toda.

— Imagino que se tenha sentido traída e exposta, ao perce‑

ber que tu sabias do passado dela com o filho do senador e não 

lhe disseste. — O meu pai sacudiu a cabeça. — Onde tinhas  

a cabeça? Ela devia ser informada sobre a morte do ou‑

tro tipo… e sobre o facto de poder estar sob ameaça. Devia  

também saber que tu a amas e que tencionas continuar a 

protegê ‑la. Uma mulher precisa de ouvir a verdade, filho. Te‑

rás de lhe contar tudo, se quiseres que volte a confiar em ti.

— Eu contei ‑lhe. — Suspirei longamente, encostei a cabe‑

ça às costas do sofá e olhei para o teto. O Soot espreguiçou ‑se 

e voltou a acomodar ‑se no meu colo.

— Então, esforça ‑te mais. Começa por lhe dizer a verdade 

e, depois, logo se vê. Ou ela te aceita ou não. Mesmo que não 

aceite, não tens de desistir. Poderás sempre continuar a insistir.

Tirei o meu telefone, abri a fotografia da Brynne a olhar 

para o quadro e dei ‑lho. Ele sorriu enquanto examinava a ima‑

gem dela, através dos óculos. Algo no seu olhar me disse que 

estava a recordar ‑se da minha mãe. Instantes depois, voltou a 

entregar ‑me o telefone.

— É uma linda rapariga. Espero que nos possamos conhe‑

cer um dia destes. — O meu pai olhou ‑me nos olhos e falou ‑me  
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sem rodeios, sem pingo de compaixão, transmitindo ‑me  

a mais crua e brutal das verdades:

— Terás de fazer o que o coração manda, filho… ninguém 

pode fazer isso por ti.

Saí de casa do meu pai ao fim da tarde, fui para casa e 

treinei no meu ginásio durante três horas. Quando parei, não 

passava de uma massa trémula de músculos doridos, suados 

e malcheirosos. O banho de espuma depois disso, soube ‑me 

bem. Os cigarros também. Andava a fumar demasiado. Não 

me fazia bem e eu sabia que tinha de me refrear. Mas, foda ‑se, 

o desejo era forte de mais. Estar com a Brynne tranquilizava‑

‑me e eu não sentia tanta vontade de fumar, mas, agora que 

ela me abandonara, era acendê ‑los uns nos outros, como o 

assassino em série sobre o qual gracejara na nossa primeira 

conversa.

Pendurei o Djarum nos lábios e olhei longamente para  

as bolhas de espuma.

A Brynne adorava banhos. Não tinha banheira no apar‑

tamento dela e dissera ‑me que sentia a falta disso. Adorava 

imaginá ‑la nua na minha banheira. Fazia ‑me pessimamen‑

te, mas passava horas nisso e, se pensasse um pouco, fora 

graças à nudez dela que tudo acontecera. A fotografia que o 

Tom Bennett me enviara era a mesma que eu comprara na 

exposição. Num ponto de vista pragmático, era apenas uma 

fotografia de um belo corpo nu, que qualquer pessoa aprecia‑

ria, fosse homem ou mulher. Mas o pouco que o pai dela me 

contara de início, associado à total vulnerabilidade, encanto  

e beleza patentes naquela fotografia, fora o suficiente para me 

deixar arrebatar pelo receio de que corresse perigo ou de que 

alguém lhe quisesse fazer mal, a ponto de me fazer sair para 
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rua e tentar metê ‑la no meu carro em segurança. Não teria 

conseguido afastar ‑me dela de consciência tranquila. Assim 

que nos conhecemos, desatei a fabricar fantasias. Só conse‑

guia imaginá ‑la nua, enquanto falávamos.

Algum tempo depois, o meu banho começou a arrefecer 

e a perder o seu encanto, como é evidente, por isso vesti ‑me 

e fui à procura do livro: Cartas de John Keats a Fanny Brawne.

Lembrara ‑me daquele livro quando o meu pai me dissera 

que a minha mãe adorava ler os grandes poetas. Eu sabia que a 

Brynne adorava Keats. Encontrara o livro no sofá onde ela ob‑

viamente o estivera a ler, e questionara ‑a sobre isso. A Brynne  

confessara ‑me a sua grande paixão por Keats e quis saber 

por que razão eu tinha o livro em minha casa. Eu expliquei‑

‑lhe que o meu pai passava a vida a oferecer ‑me livros que as  

pessoas deixavam no táxi. Detestava deitá ‑los fora, por isso 

trazia ‑os para casa sempre que encontrava algo decente.  

Na altura em que eu comprara o apartamento, ele levara ‑me 

algumas caixas de livros para eu pôr nas prateleiras. Esse livro 

devia ter ido junto com os outros. Confessei ‑lhe com toda a 

sinceridade que nunca lera nada de Keats.

Mas estava a ler agora.

Keats tinha um jeito muito especial para as palavras que eu 

estava agora a descobrir. Para um homem que morrera com 

apenas 25 anos, as cartas que escrevera à namorada quando 

se separaram eram bem intensas em termos emocionais, e eu 

conseguia sentir a dor dele como se fosse a minha. E era, de 

facto, a minha dor.

Decidi escrever ‑lhe uma carta, utilizando papel e caneta. 

Encontrara um belo bloco de cartas, de papel de algodão, no 

meu escritório e trouxe ‑o comigo. Quando me aproximei,  

o Simba agitou as barbatanas no interior do aquário, sempre  
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à espera de uma guloseima, e como eu tenho um fraquinho 

por animais implorantes, dei ‑lhe um pouco de camarão liofi‑

lizado e fiquei a vê ‑lo devorá ‑lo.

— Ela adora ‑te, Simba. Talvez ela volte se eu lhe disser que 

estás a sofrer e com falta de apetite. — Agora falava com pei‑

xes. Como podia eu ter chegado tão baixo? Ignorei o desejo de 

fumar, lavei as mãos e sentei ‑me para escrever.

Brynne,

«Não sei o quão maleável é o meu espírito, nem que prazer po‑

deria ter em viver aqui, se a memória de si me não pesasse tanto. 

Pergunte a si mesma, meu amor, se não estará a ser demasiado 

cruel, complicando e destruindo assim a minha liberdade. 

… Parece que nem as minhas reflexões, nem os dias e noites 

mais infelizes que passei me curaram da minha paixão pela  

Beleza, tornando ‑a, pelo contrário, tão intensa, que me sinto amar‑

gurado por não a ter aqui comigo… Só pela própria Beleza me é 

possível conceber amor igual ao que sinto por si». Julho de 1819
Sei que reconhecerás as palavras de Keats. Comecei a ler o livro 

de que tanto gostas. Agora entendo o que ele queria transmitir à 

Menina Brawne, ao falar ‑lhe da forma como aprisionara o seu 

coração. 

Tal como tu aprisionaste o meu, Brynne.

Sinto a tua falta e penso constantemente em ti. Se o puder dizer 

uma vez mais e se tu acreditares em mim, já será para mim um 

consolo, mas não posso deixar de te dizer o que sinto.

Lamento imenso ter ‑te escondido o que sabia sobre o teu pas‑

sado e a forma como te dei a conhecer esse segredo, mas quero 

saibas uma coisa, pois é a mais crua e pura das verdades: não era 

minha intenção aceitar o trabalho. Planeava dar o nome de outra  
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agência que se pudesse encarregar da tua proteção ao teu pai. Po‑

rém, depois de te conhecer, já não o consegui fazer. Era minha 

intenção dizer ‑te que o teu pai estava a tentar arranjar ‑te proteção, 

naquela noite, na rua, mas quando olhaste para mim senti algo 

de especial, Brynne — uma ligação entre nós —, e todas as peças 

se encaixaram dentro de mim. Não sei que peça do puzzle me fal‑

tava, sei apenas que a encontrei na noite em que nos conhecemos. 

Tentei manter a distância e deixar que tu retomasses a tua vida, 

mas não consegui. Senti ‑me atraído por ti, desde a primeira vez 

que vi o teu retrato. Queria conhecer ‑te e, depois, estar contigo. 

Queria que me olhasses e me visses como realmente sou. Sei agora 

que me apaixonei. Perdi ‑me de amores por uma linda americana 

— tu, Brynne.

Muitas vezes te quis dizer como te encontrei naquela noite, na 

galeria, mas contive ‑me sempre porque tinha receio de te magoar. 

Eu vi como estavas apavorada quando acordaste com o pesade‑

lo. Não sabia exatamente porquê, mas faria o que fosse preciso 

para impedir que te fizessem mal. De certa forma, sabia que te 

iria apavorar se te dissesse que o teu pai contratara seguranças 

para te proteger de poderosos inimigos políticos. Até a mim me 

apavora pensar que alguém te possa querer lesar emocionalmen‑

te ou de qualquer outra forma. Eu sei que me despediste, mas se 

alguma coisa acontecer ou se alguém te assustar quero que me 

telefones. Irei ter contigo imediatamente. Estou a falar muito a 

sério. Telefona ‑me.

Tu és uma pessoa muito especial para mim, Brynne. Despertas 

em mim emoções, ideias e sonhos. Sinto que há entre nós um pro‑

fundo entendimento, que me está a levar onde nunca antes pen‑

sei chegar com ninguém. Mas também tenho os meus demónios 

e pavor de os enfrentar sem ti. Não sei bem o que ando a fazer, 

mas sei o que sinto por ti, e mesmo que me odeies pelo que te fiz,  
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eu continuo a amar ‑te, mesmo que não me queiras ver, continua‑

rei a amar ‑te. Não posso deixar de te amar porque sinto que és 

minha. Minha, Brynne. É o que sinto no meu coração, e ninguém 

me poderá tirar isso, nem mesmo tu.

Só enviei a carta à Brynne uma semana depois. A semana 

mais longa da minha vida.

Talvez esteja a exagerar um pouco, mas fumei o suficiente  

para entrar em bancarrota ou contrair cancro. Encomen‑

dei flores roxas à florista e disse ‑lhe para juntar a carta. Era  

domingo à tarde e ela disse ‑me que seriam entregues segunda‑

‑feira. Mandei entregá ‑las no emprego dela e não no aparta‑

mento. Sabia que ela andava ocupada com as aulas e quis  

esperar até que terminasse os exames finais.

As coisas não vão ficar por aqui entre mim e a Brynne. Esse foi 

o mantra que repeti a mim mesmo durante esses dias, porque 

era a única hipótese aceitável.




