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Será a luz da paixão capaz de apagar
 as sombras negras do passado?

«Nunca ele 
desejara alguém 
com o desespero 
com que desejava

 Gracie.»

O amor que Zack e Gracie sentiam um pelo outro não era 

bem visto pela família de Zack,  pois pertenciam a mundos 

e estratos sociais muito diferentes. Tiveram de lutar muito  

para ficar juntos, e tudo parecia bem encaminhado, até ao 

dia em que Gracie desapareceu sem deixar rasto.

Durante 12 longos anos, Zack viveu obcecado com a ideia 

de encontrar a sua grande paixão, sem nunca o conseguir. 

Até que, durante uma missão de trabalho na Devereaux 

Security, o improvável acontece e os amantes de outrora 

reencontram-se. Mas Gracie não o quer ver.

Sem perceber o que terá acontecido e ainda sem a confiança 

da mulher por que sempre esperou, Zack depressa se 

apercebe de que Gracie corre risco de vida. A partir desse 

momento,  tudo fará para a proteger e reconquistar.

«Pleno de ação, ritmo e sensualidade, 
Descobre-me revela uma trama intensa e apaixonante.» 

RT REVIEWS

Leia também:m:

«Naquela noite, Gracie entregar-se-ia a 
ele e apenas a ele. Saber que ele seria o 
primeiro e único homem a receber tão pre-
ciosa oferta quase o fez cair de joelhos. 
Sentia-se humilde e… envergonhado.

— Zack…?

A voz hesitante de Gracie chegou até ele e 
Zack virou-se rapidamente, amaldiçoando 
estar tão concentrado na sua vergonha 
profunda que nem ouvira Gracie a sair da 
casa de banho. Todo o ar deixou o seu 
corpo, numa longa exalação, quando o 
seu olhar deslizou por ela. A boca ficou 
seca e o coração acelerou até conseguir senti-
-lo a bater violentamente contra o peito.

Ela vestira uma camisa de dormir de seda 
e renda branca que lhe caía em ondas 
sobre o corpo. Apenas as pontas dos 
dedos elegantes espreitavam sob a 
bainha. Cor-de-rosa. Zack queria beĳar 
cada um daqueles doces dedos. Tal como 
queria beĳar e tocar cada centímetro da 
sua pele acetinada.

Meu Deus, aquela camisa de dormir fora 
feita para lhe provocar um enfarte. Zack 
estava em pé, sem palavras, fitando-a 
como um rapazinho pré-adolescente a 
olhar pela primeira vez para as fotografias 
de uma mulher nua.»

• SLOW BURN •



Um

Z ack Covington fervia de impaciência, enquanto esperava pelo 
sinal do líder da sua equipa. Não sabia exatamente o que se es- 
tava a passar na cave dos McMansion — não muito diferente da 

casa que outrora sonhara construir para a rapariga com quem planeara 
ficar para sempre —, mas sabia que não era nada de bom. Por vezes o 
mal estava à espreita em sítios aparentemente benignos. As pessoas 
viviam em negação quanto ao que podia acontecer no seu pequeno 
recanto do mundo. Como estavam equivocadas…!

Foi uma lição que aprendeu da maneira mais difícil. Oriundo de 
uma pequena cidade acomodada nas margens do lago Kentucky, pen-
sou — tal como muitos dos seus concidadãos haviam feito — que eram 
impermeáveis ao mal. E Zack? Ele tinha mais confiança nisso do que 
a maior parte das pessoas, porque o seu pai era o chefe da polícia e ele 
crescera sabendo que o trabalho dele era garantir a segurança da cidade, 
independentemente da sua dimensão.

Mas tinha falhado redondamente no que tocava a Gracie. Toda a 
gente lhe tinha falhado e Zack fora o principal responsável. A recusa 
do pai em usar recursos públicos para localizar alguém que, para mais, 
não pertencia à cidade tinha provocado uma cisão entre Zack e o pai, 
que não voltara a ser restaurada.

Nunca o seria.
Zack suspirou, enquanto contemplava as imponentes casas, os car-

ros topo de gama, as piscinas por trás das vedações altas e reservadas,  
os pátios imaculadamente ordenados. As famílias de colarinho branco 
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que residiam na comunidade atrás de portas fechadas, que ostentavam 
uma segurança do outro mundo, ficariam horrorizadas se soubessem 
que o mal espreitava por entre elas. A ironia de tudo aquilo residia no 
facto de o próspero bairro ter, recentemente, recebido a honra de ser 
considerado o mais seguro e a sua comunidade a mais apetecível na 
zona da grande Houston. Raios, tinha ficado entre os cinco primeiros 
em todo o estado do Texas e nos primeiros 20 de todo o país. Por isso, 
sim, aquelas pessoas estavam absolutamente convencidas de que se 
encontravam em segurança.

Mas ele sabia bem que não era assim. No interior encontrava-se uma  
criança. Apenas um bebé. Bem, não seria assim lá muito bebé, uma vez  
que era apenas dois anos mais novo do que a sua Gracie. Raios partam!…  
Aqui não. Agora não. Não era o momento certo para o passado se intro-
meter. Além disso, Gracie já não era propriamente a bela e inocente 
rapariga de 16 anos que ele amara há mais de uma década. Agora, tinha 
28 anos.

Se ainda fosse viva. E não era a «sua» Gracie. Ela já nada lhe era.
Talvez não tivesse conseguido salvar Gracie. Talvez lhe tivesse fa- 

lhado. Mas só por cima do seu cadáver é que falharia a esta jovem, cujos 
sonhos eram tão grandes quanto o Sol. Não quando as duas pessoas 
mais importantes da sua vida — ou, pelo menos, as duas que deveriam 
ter sido as mais importantes — tinham falhado em todos os aspetos.

Alyssa Lofton fora promissora bailarina numa tenra idade, um facto 
de que a mãe se orgulhava nos recitais do jardim-escola, e recebera 
ovações de pé e brilhantes elogios, tanto a nível local como por todo o 
estado. Mais tarde, quando as exigências do treino começaram a pesar 
sobre a vida social da mãe e do pai, Alyssa caiu muito na sua lista de 
prioridades.

Até o pai ter recebido ameaças contundentes dirigidas a Alyssa.
Os Lofton tinham cinco filhos, sendo Alyssa a do meio, entre dois 

irmãos mais velhos e duas irmãs mais novas. Quando Howard Lofton 
contactou a Devereaux Security Services, Zack sentiu-se desagradado 
pelo facto de o homem parecer irritado não por a filha ter sido ameaçada,  
mas por ele não ser o objeto da ameaça. Tratava-se de um golpe no seu 
ego, o facto de, evidentemente, não ser tão importante quanto a filha.
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Não passava de um porco pomposo e arrogante, que não devia ter 
tido filhos. E a sua mulher não era melhor. Zack não podia mais do que 
sonhar com a vida que eles tinham — uma vida que chegara a pensar 
que teria —, com uma casa cheia de crianças. Feliz. No entanto, o casal 
estava mais preocupado com a sua posição social do que em cuidar dos 
filhos.

Eles tinham contratado uma ama e era ela que assistia a todos os 
eventos desportivos e recitais de dança e que dava o apoio e o amor que 
os pais lhes deveriam dar. E agora ela estava morta, baleada ao tentar 
proteger uma das crianças Lofton mais novas, depois de homens mas-
carados terem irrompido pelo auditório onde decorria o recital de dança 
e cortado as luzes, provocando um caos instantâneo quando os disparos 
de armas de fogo se fizeram ouvir.

O pai? Atirou-se ao chão como um cobardolas, escondendo-se atrás 
da mulher, enquanto a ama lhe salvava o filho. Só por isso, Zack gostaria 
de ter dado um tiro mesmo no meio dos olhos daqueles estupores.

Howard e Felicity Lofton nem sequer estiveram presentes para ve- 
rem a filha brilhar. Tinham assistido apenas porque o presidente de outra 
empresa petrolífera também tinha uma filha a representar e Howard 
estava em negociações para fundir as duas empresas, porque o concor-
rente ponderava reformar-se e Howard queria apoderar-se de ambas as 
empresas para expandir o seu «império». Porra, ele e a mulher nem 
sequer se tinham sentado com os filhos. Deixaram a ama a cuidar deles, 
enquanto se sentavam na fila de trás a falar de negócios, ignorando a 
representação das filhas.

O alvo era Alyssa. Esta era da responsabilidade de Zack. Ou antes, 
ela era da responsabilidade de toda a DSS, mas Zack era o que se encon-
trava mais perto. No meio da grande confusão que se gerara, uma 
mulher histérica tinha bloqueado a sua passagem até Alyssa, a apenas 
uns 30 centímetros, levando entretanto um tiro, e Alyssa fora raptada 
num ataque profissionalmente executado.

Não se tratara de uma operação amadora e Zack perguntava-se, 
necessariamente, porque alguém se tinha dado ao trabalho de raptar 
a filha de um famoso magnata do petróleo, se o próprio não tomava 
qualquer precaução relativamente à sua segurança, e se um mínimo de 
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pesquisa acerca de Howard Lofton, caso o objetivo fosse o pagamento 
de um resgate, revelaria que ele deveria ser a escolha óbvia.

Lofton estava disposto a entregar imenso dinheiro para garantir a sua  
própria vida. Mas, a dos filhos? Até Zack sabia a resposta e tinha acabado 
de conhecer o homem. Sentira desprezo por Lofton mal o vira, porque 
este se separara a contragosto de algum do seu precioso dinheiro para 
proteger a filha, apenas por «questões de aparência». Afinal de contas, 
não seria simpático para ele se se descobrisse que um pai ignorara as 
ameaças feitas a um filho e, acima de tudo o resto, Howard Lofton tinha 
um ego do tamanho do estado em que vivia.

Como o silêncio do seu auricular continuava — e já tinha esperado 
um tempo interminável —, Zack perdeu o que restava da sua paciência. 
Que se lixasse. Ia entrar em ação. Os Lofton podiam estar-se nas tintas 
para a filha, mas Zack preocupava-se e não ia ficar de braços cruzados, 
quando cada segundo que passava podia ser a diferença entre a vida  
e a morte.

Furtivamente, avançou para a janela do quarto de hóspedes. A DSS 
tinha obtido as plantas do piso junto da construtora — eram casas de 
produção em massa, afinal de contas — e silenciosamente inseriu a 
faca em torno dos limites e do fundo da janela para soltar os vidros. 
Só quando conseguiu deslizar a janela, de baixo para cima, murmurou 
para o intercomunicador: — Entrei.

Ignorou os palavrões de Dane e ouviu Eliza sussurrar um «até que 
enfim», enquanto Capshaw e Renfro não diziam absolutamente nada.

Zack esgueirou-se para o quarto com facilidade e rapidamente puxou 
da arma, prendeu o silenciador com uma mão e alcançou uma gra- 
nada de atordoamento com a outra. Conhecia o plano de cor, tendo-o 
estudado até ter ficado gravado na sua mente.

A casa encontrava-se sinistramente escura quando se esgueirou para  
fora do quarto, mas à distância conseguia ouvir-se o som de uma tele- 
visão. Os seus parceiros podiam cobrir a frente. O objetivo era a cave  
e Zack dirigiu-se para o seu alvo com uma concentração absoluta.

Viu uma sombra pelo canto do olho e encostou-se de imediato a uma  
parede, enquanto um homem virava uma esquina e se dirigia direta-
mente para Zack. Uma rápida avaliação dizia-lhe que aquele não era um  
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residente da casa. Estava vestido com calças de camuflado e uma cami-
sola preta, com um coldre ao ombro onde se alojava uma pistola e várias 
facas Kevlar presas à cintura. Mas que raio é que estes palhaços que-
reriam com uma rapariga de 14 anos? Estariam a gerir uma qualquer 
rede de tráfico humano? E, se assim era, porquê aquela rapariga? Havia 
no recital mais de duas dezenas de jovens, com idades compreendidas 
entre os 8 e os 18 anos. No caos absoluto que se seguiu, podiam ter levado 
muitas outras.

Zack puxou pela arma enquanto outro homem o avistava e fazia 
o mesmo. Mas Zack tinha o elemento da surpresa do seu lado e só o 
baque de um peso morto a cair rompeu o silêncio.

— Um já está — disse Zack calmamente, pelo intercomunicador. 
— E estes tipos foram treinados. Tenham cuidado.

— Raios partam, Zack — sibilou Beau. — Espera por reforços.
— Alyssa pode não ter tempo para esperar por reforços — retorquiu 

Zack, dirigindo-se para as escadas ao fundo do corredor.
Parou no cimo das escadas e espreitou para baixo, forçando os  

seus ouvidos a perscrutarem qualquer som que pudesse indiciar algum 
movimento ascendente nos degraus. O que ouviu gelou-o por com- 
pleto.

Um leve choro. O som da dor e do desespero. Partiu-lhe o coração.
Resistindo ao impulso de se apressar imprudentemente pelo resto 

do caminho, escadas abaixo, obrigou-se a ir passo a passo, certificando-
-se de que não fazia qualquer ruído enquanto descia, quando o seu ins-
tinto era investir e eliminar os estupores que tinham levado e magoado 
uma criança inocente.

Parou ao fundo das escadas porque havia apenas uma pequena área 
entre estas e a parede. Teria de contornar a esquina e entrar na área 
maior da divisão. Onde se encontrava Alyssa. Onde ainda se ouvia um 
ligeiro choro.

Não poderia lançar a granada de atordoamento, porque seria devas-
tadora para Alyssa e esta poderia ser executada numa fração de segundo, 
mal os raptores tivessem consciência de que haviam sido descobertos. 
Treinados como Zack acreditava que tinham sido, provavelmente já 
teriam sido expostos a elas anteriormente — e estariam preparados 
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para aguentarem os efeitos, enquanto se defendiam adequadamente. 
Ou eliminavam o inimigo.

Inspirando silenciosamente, pegou na faca com a mão esquerda e  
enrolou os dedos da direita em torno do punho da pistola, roçando ape-
nas no gatilho. A visão que o acolheu ficaria gravada na sua mente até 
ao seu último suspiro.

Alyssa, ensanguentada, coberta de nódoas negras, pálida com o cho-
que, com os olhos vidrados de dor e brilhantes das lágrimas, encontrava- 
-se algemada à base da chaminé de tijolo. Parecia saída de um filme de 
terror medieval.

Mas pior foi ver quem a atormentava.
Zack não se mexeu. Nem sequer respirou, rezando para que a rapa-

riga que segurava a faca junto ao pescoço de Alyssa não fosse alertada 
para a sua presença e cortasse a pele delicada.

— Porque estás a fazer-me isto, Lana? — murmurou Alyssa sufo-
cando com as lágrimas, enquanto olhava fixamente para a sua atormen-
tadora. — Pensava que éramos amigas!…

— Porque contigo fora do meu caminho serei a melhor. Não tu — si- 
bilou a adolescente. — Sempre foste tu. Estou farta de ouvir o quanto a  
Alyssa é boa. Que talento… Como está destinada ao estrelato. E o que 
dizem as pessoas acerca de mim? A segunda melhor. Depois de ti. 
Sempre em segundo lugar. Agora serei a estrela e nunca mais alguém se 
lembrará do teu nome.

Credo! Zack reconheceu a rapariga. Tinha atuado mesmo antes de 
Alyssa e, obviamente, demonstrara ter talento, mas a partir do momento 
em que Alyssa entrou em palco também se tornara claro que esta ofus-
cava a outra rapariga.

O ódio puro que sentia por Alyssa era óbvio na voz da sua rival e o 
triunfo malicioso na sua voz provocava repulsa a Zack. Um pequeno fio 
de sangue deslizava pelo pescoço de Alyssa e arrancou-lhe um pequeno 
grito, mais de aflição e medo do que de dor.

Mais aterrador ainda era o facto de não haver a mínima possibili-
dade de esta rapariga ter conseguido engendrar um plano tão perfeito. 
Nem conheceria homens capazes de executar um ataque profissional. 
O que significava que os pais não só sabiam o que estava a acontecer na 
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cave daquela casa, como, provavelmente, também teriam engendrado 
os acontecimentos.

Zack tinha de agir depressa. Era muito bom a ler pessoas e não du- 
vidava, por um segundo sequer, que a adolescente ciumenta mataria 
Alyssa se não entrasse em cena naquele momento. Não queria, de modo 
algum, matar uma rapariga adolescente, apenas uma criança — mas  
não, ela não era uma criança, era uma psicopata, pura e simples, que não  
pensava senão em afastar do seu caminho alguém que via como rival. 
A possibilidade de decisão foi-lhe roubada, quando Alyssa olhou para 
lá da sua captora e traiu a sua presença abrindo os olhos em sinal de 
alarme. Felizmente, a rapariga baixou a faca e virou-se para trás, pen-
sando talvez que fosse um dos homens que tinham raptado Alyssa.  
Mas quando o seu olhar pousou nele ergueu a mão que segurava a 
faca, com uma expressão tão maldosa que lhe deu arrepios. Em seguida 
virou-se novamente, dirigindo claramente a faca ao peito de Alyssa.

Aconteceu tudo numa fração de segundo e, no entanto, parece que 
tudo sucedeu em câmara lenta.

Alyssa gritou, tentando desviar-se e contorcendo-se para evitar a 
ponta cruel da faca. Zack disparou, com a sua pontaria certeira, pene-
trando o braço de Lana mesmo abaixo do pulso, fazendo com que a faca 
caísse. O grito de Lana fez eco do de Alyssa e, no entanto, a dor óbvia 
que o ferimento do disparo deve ter provocado não a dissuadiu da sua 
vingança obstinada.

Atirou-se a Alyssa, arranhando furiosamente a cara dela, com a mão 
ferida inutilmente pendurada a seu lado.

Maldição! Zack lançou-se violentamente para a frente, agarrando 
uma mão-cheia de cabelo daquele gato infernal, puxando-o para trás. Ao 
seu ouvido, duas vozes exigiam um relatório da situação. Ignorou-as, 
mais preocupado em evitar que Alyssa sofresse mais ferimentos, caso 
alguém que não pertencesse à sua equipa descesse as escadas.

— Vou matar-te! — gritou Lana, virando a sua fúria para Zack.
E, subitamente, a sua raiva transformou-se em triunfo, enquanto 

lançava um olhar malévolo na direção de Alyssa.
— De qualquer maneira, chegaste tarde — disse, com um ar satis-

feito consigo mesma.
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Zack não parou para pensar no que a estouvada rapariga quereria 
dizer com aquilo. Enfiou-a numa cadeira próxima e algemou-a pelo pu- 
nho ileso. Desta vez fora ela quem revelara a presença de outro. O alívio 
reluziu nos seus olhos e Zack atirou-se para o chão de imediato e rebo-
lou para junto de Alyssa, colocando o seu corpo entre ela e a possível 
ameaça.

A arma estava apontada e não hesitou quando viu um homem que 
estava vestido de modo semelhante ao que Zack já tinha abatido no piso 
de cima. Não teve tempo para atirar a matar, mas colocou uma bala na 
parte de cima da perna do atacante. A julgar pelo sangue que jorrava do 
ferimento, enquanto o homem caía, era provável que Zack tivesse atin-
gido a artéria femoral. Se fosse esse o caso, o homem estava arrumado 
e esvair-se-ia em sangue numa questão de segundos.

Ainda assim, não querendo presumir nada, fez pontaria e efetuou 
um segundo disparo na direção do pescoço do homem caído.

— Maldição, onde está toda a gente? — perguntou Zack, dirigindo-
-se aos seus companheiros pela primeira vez. — A Alyssa está na cave 
e dois dos raptores estão mortos. Alguém gostaria de oferecer algum 
apoio aqui em baixo?

— Bem, se tivesses sido um pouco mais paciente terias tido o teu 
apoio — respondeu Dane num tom seco.

— Se eu tivesse esperado mais tempo a Alyssa já estaria morta — 
disse de repente Zack.

— O piso principal está livre — interrompeu Eliza. — Estamos 
agora a caminho. Zack, estamos a lidar com uma cena mesmo marada.

— Nem sequer sabes da missa a metade — disse Zack com tristeza.
Satisfeito com o facto de que não encontraria mais surpresas desa-

gradáveis, Zack levantou-se e libertou rapidamente os pulsos de Alyssa, 
usando a chave que estava em cima da mesa a apenas alguns metros. 
Mal ela ficou livre abraçou-o de imediato e choramingou ao seu pes-
coço. Ele fechou os olhos, segurando na parte de trás da cabeça dela, 
enquanto lhe acariciava gentilmente o cabelo.

— Está tudo bem agora, querida. Estás salva.
— Não, não está — disse ela agitada pelos soluços. — Nunca mais 

vai estar tudo bem.
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Ela agarrou-se a ele com força, e o seu sofrimento provocava-lhe um  
nó na garganta. O mundo estava cheio de todo o tipo de anormais doen-
tes e retorcidos, mas até isso teve o poder de o surpreender. Que alguém 
tão jovem fosse tão malicioso e… doente. Nem tinha palavras.

— Consegues levantar-te ou tenho de levar-te? — perguntou Zack, 
usando uma voz suave e apaziguadora. — Estás muito magoada?

Ao ouvir aquela pergunta desfez-se por completo num choro tão 
desesperado que ele sentiu raiva por tanta inocência ter sido destruída. 
Mas até então não estava preparado para a resposta.

— Ela partiu-me os joelhos — sibilou Alyssa. — Fê-lo para que eu 
nunca mais dançasse. A dança era tudo o que eu tinha e agora desapa-

receu. Era suposto ela ser minha amiga. Íamos para o camarim juntas, 
íamos para a mesma academia de representação. Oh, meu Deus! E se 
eu nunca mais andar?

Zack ficou absolutamente imóvel com o choque. Tão delicadamente 
quanto lhe foi possível, tendo em consideração que estava a tremer  
de raiva, puxou-a apenas o suficiente para conseguir examinar as suas 
pernas. Ele não as tinha visto antes. Estava demasiadamente con- 
centrado em Lana, na faca que esta segurava e no medo nos olhos de 
Alyssa.

E o que viu horrorizou-o.
O maillot que usara no recital estava rasgado e cheio de sangue, dema- 

siadamente esticado devido ao enorme inchaço provocado pelo trauma 
nas rótulas. Nunca se sentira tão maldisposto em toda a sua vida. Não 
desde o dia em que…

Abanou a cabeça, recusando-se a regressar àquela época da sua vida. 
Estava ali uma rapariga que precisava dele agora. Ele era tudo o que 
se tinha intrometido entre ela e a morte. E, para ela, aquele ferimento 
devastador era o equivalente à morte. Com muito cuidado, passou um 
braço por baixo das coxas dela, logo acima da parte de trás dos joelhos e 
abaixo do rabiote, e fixou o outro braço em torno do tronco dela, pren-
dendo-o por baixo das axilas da jovem.

— Isto vai doer, querida, mas tenho de tirar-te daqui e levar-te para 
um hospital onde ficarás em segurança. Talvez os teus ferimentos não 
sejam tão graves quanto temes.
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A devastação e a incerteza estavam patentes nos olhos, inchados 
devido às lágrimas, mas fechou os lábios e inclinou-se para ele, sem 
emitir um único som enquanto a levantava e a transportava, passando 
por Lana, que ainda se encontrava algemada à cadeira.

— E eu? — guinchou Lana. — Deste-me um tiro!
Zack virou o seu olhar gelado para ela, assegurando-se de que a 

cabeça de Alyssa se encontrava firmemente apoiada por baixo do seu 
queixo, com o rosto enterrado no seu pescoço para que nunca mais 
tivesse de olhar para a sua torturadora.

— Processa-me — rosnou.
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Z ack mudou de posição no banco desconfortável de um bar, 
melhor descrito como espelunca, a vários quarteirões do seu 
apartamento. Era um local que usava como um escape, porque 

ali ninguém o conhecia. Apesar de ser um cliente habitual mantinha  
a reserva, nunca falava com outras pessoas e, decididamente, não usa- 
va aquele sítio para engatar mulheres para aventuras de uma noite.  
Era simplesmente um local para descontrair depois de uma missão par-
ticularmente má ou das vezes em que o seu passado regressava para o 
assombrar, apesar dos seus melhores esforços para o colocar para trás 
das costas.

Neste caso, era uma dupla maldição.
Porque a missão infernal — literalmente — tinha trazido de volta re- 

cordações dolorosas, que conseguira manter afastadas por um período 
de tempo que o deixava orgulhoso. Até chegou a pensar que o pior já  
tinha passado. Que avançara. Esquecendo e aceitando, por fim. Aceitando  
que a vida que ele planeara — a vida com que tinha sonhado — nunca 
iria ser uma realidade e que era tempo para se concentrar num novo 
sonho. Numa nova visão. Ou sacrificar para sempre qualquer aparência 
de felicidade e de uma vida satisfatória e preenchida.

Sim, vistas as coisas dessa maneira não era preciso ser-se um génio 
para se deduzir que tinha sido um prisioneiro de coisas que não con-
trolava, durante muito, muito tempo. Já era mais que tempo de pôr isso 
para trás das costas e repor a cabeça no sítio.

— Ei! — uma voz suave interrompeu a sua litania de autoflagelo.
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Voltou-se, agradavelmente aliviado pela interrupção daquela cor-
rente de pensamento, mesmo preferindo não ser incomodado quando 
se encontrava ali, num local onde podia habitualmente ficar em paz, 
porque toda a gente se metia consigo mesma e ficava na sua.

Sorriu quando viu Tonya, uma enfermeira do hospital para onde 
Alyssa tinha sido levada nessa noite. Trabalhava no serviço de urgência,  
e fora desse modo que Zack, assim como outros membros da DSS, a tinha 
conhecido. Não era certamente um acontecimento pouco vulgar para a 
DSS entrar e sair do serviço de urgências regularmente, quer para tratar 
os ferimentos de um dos membros da sua equipa quer dos de alguém 
que tivessem levado em resultado de uma missão. Como Alyssa.

— Noite difícil, hã?! — perguntou Tonya calmamente, com o seu 
olhar a fugir dos traços de Zack, como se o seu tormento interno fosse 
um anúncio luminoso.

Zack suspirou e deu outro longo gole na sua cerveja, pousando a  
garrafa agora vazia no balcão e fazendo sinal ao empregado para lhe 
trazer outra.

— Sim. Foi uma treta. Queres beber alguma coisa?
Tonya deslizou para o banco ao seu lado, arrastando a mala para o 

colo entre a beira do balcão e o abdómen.
— Bebo o que estiveres a beber.
Zack ergueu novamente a mão para chamar a atenção do empre-

gado e levantou dois dedos.
— A rapariga não era minha paciente, mas nas urgências todos esta-

vam a falar disso — disse Tonya, com uma careta a contorcer os seus 
traços bonitos. — Se não conseguires falar acerca disso não faz mal, 
mas é verdade que foi a sua amiga que lhe fez aquilo, porque Alyssa era 
melhor dançarina?

Zack emitiu um som indistinto e gorgolejante, como se se tivesse 
engasgado.

— Que rica amiga!…
— Credo, então é verdade. Mas que corja de adolescentes maníacos 

é que os pais estão a criar hoje em dia?
— Acredito que o problema é eles não estarem a ser criados de todo 

— disse Zack desagradado. — Em vez disso, os pais estão a ser geridos 

Descobre-me.indd   16 11/10/16   12:31



d e s c o b r e - m e

17

e manipulados pelos seus fedelhos mimados, que têm uma noção gene-
ralizada dos direitos adquiridos. O que foi que aconteceu a fazerem 
beicinho ou uma birra por não conseguirem ter os seus brinquedos 
preferidos, por amor de Deus? Ao que parece, ordenar um ataque à 
concorrência é a nova regra.

Tonya agarrou uma das cervejas que o empregado de balcão colo-
cava à frente deles e depois fez chocar a garrafa na de Zack, antes de dar 
um longo trago.

— Claro que isto faz-nos pensar duas vezes antes de procriar.
Zack acenou com a cabeça, mesmo querendo vir a ter uma família 

numerosa. Se as coisas tivessem corrido conforme planeado… Fechou 
os olhos, mas não antes de a afirmação mental inacabada vaguear pela 
sua mente como um pensamento completamente formado. Se as coisas  
tivessem corrido conforme o planeado, reformar-se-ia dos profissionais  
e teria o seu segundo, possivelmente terceiro, filho por esta altura, em  
vez de ter sofrido uma forte pancada enquanto quarterback no seu se- 
gundo ano e ter decidido não regressar à equipa.

— Ei, estás bem? — perguntou Tonya.
Ele lançou um olhar na sua direção e notou a preocupação nos seus 

olhos. Nem sequer tentou mentir, porque via este tipo de coisas diaria-
mente e ela não era mais imune aos efeitos do que ele.

— Sim. Só mais um dia de merda no emprego.
Ela riu e bateu novamente com a sua garrafa na dele.
— Bebo a isso. Mas os dias não são todos maus, quando temos tra- 

balhos como os nossos? Dá que pensar se não teremos calhaus na 
cabeça.

Zack sabia porque não tinha regressado aos profissionais. Porque 
tinha seguido uma carreira nas forças de segurança. Alguns poderiam  
dizer que ele estaria apenas a seguir as pisadas do pai, mesmo sendo 
essa a última coisa que alguma vez faria. E também sabia porque 
acabara por aceitar um emprego junto da DSS, numa encruzilhada 
importante da sua vida, quando estava a ser recrutado por uma agência 
governamental.

Mas gostava da DSS e das pessoas com quem trabalhava. Gostava 
do facto de certos dons que as pessoas viam com ceticismo, ou com 
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completo escárnio, não só serem aceites como testemunhados atra-
vés dos extraordinários poderes que as mulheres de Caleb e de Beau 
tinham.

Porque Zack tinha experiência na primeira pessoa com o extraordi-
nário. Gracie tinha tido um desses dons. A capacidade de ler mentes. 
Não havia explicação para isso. Não era certamente genético, porque os 
seus pais eram um absoluto desperdício de ADN humano, e, no entanto, 
não se sabe como, tinham conseguido fazer uma filha extraordinária, 
tão divergente da sua educação e do seu ambiente que era espantoso. 
Fazia pensar na possibilidade de ter sido trocada à nascença ou consi-
derar que o argumento científico da Natureza contra a educação era 
uma grande treta, pensada por mentes brilhantes sem nada melhor 
para fazer do que darem um palpite acerca do motivo de as pessoas se 
transformarem naquilo em que se transformam.

Porque Gracie desafiou tanto a Natureza como a educação. Se alguém 
olhasse para a sua sequência genética ela estaria lixada e condenada 
para o resto da vida a ser uma perdedora. Se se olhasse para o aspeto da 
educação estava igualmente lixada, porque de modo algum tinha sido 
criada num ambiente conducente a formar um indivíduo responsável, 
compreensivo, inteligente e doce. No entanto, Gracie era todas essas 
coisas. O seu dom? Não fazia a mínima ideia, mas a sua imaginação 
tinha conseguido arranjar toda uma gama de possibilidades macabras 
ao longo dos anos e cada uma delas torturava-o continuamente.

— Ei! — disse Tonya, afastando uma vez mais os seus pensamentos 
da escuridão para a qual se dirigiam. E, uma vez mais, ele olhou na sua 
direção, encontrando o seu doce sorriso, os olhos quentes e brilhantes 
e as feições convidativas.

— Porque não vamos descontrair os dois? Em tua casa ou na minha. 
Não importa verdadeiramente. E, não, antes que perguntes, não estou 
a propor-te casarmos e, não, não estou à procura de uma relação. Estou 
feliz com a vida que tenho atualmente, mas isso não significa que seja 
cega ou que rejeite uma noite de sexo irracional com um macho alfa 
que é um borracho atraente.

A pergunta inquietou-o, apesar de se considerar estável como o cara- 
ças e um mestre a disfarçar qualquer tipo de reação que pudesse trair 
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os seus sentimentos. Olhou fixamente para ela, com o olhar vazio por 
momentos, ponderando porque estaria a hesitar.

Tonya era uma mulher bonita e inteligente. Mais do que isso, tinha 
sentido de humor, não tinha um ego desmesurado e não se levava 
excessivamente a sério. E era uma boa mulher. Uma mulher que qual-
quer homem teria uma sorte dos diabos em ter e não apenas da forma 
passageira que ela propunha. Então por que raios estava ele ali sentado, 
a olhar fixamente para ela, como se não fizesse a mínima ideia de como 
responder, em vez de a levar em direção à porta?

Mas que raio se passava com ele?
A vergonha deu-lhe um nó no estômago e encheu-lhe o peito até se 

sentir oprimido por ela. Estava a brindá-lo com algo pelo qual a maio-
ria dos homens estaria disposta a oferecer o tomate esquerdo, mas ela 
merecia mais do que uma queca irrefletida de um tipo que não estava 
completa e totalmente concentrado nela. E naquela noite não conse-
guiria dar-lhe esse tipo de garantia. Nada lhe poderia dar a não ser um 
orgasmo e, bem, também isso era questionável. Porque nenhuma das 
suas «cabeças» estava concentrada, e embora não precisasse do seu 
membro para fazer uma mulher vir-se e para lhe agitar as fundações, 
ele simplesmente não estava em si naquela noite.

Tonya fez deslizar uma mão pelo braço dele e depois entrelaçou os 
dedos em torno do seu pulso, apertando-o gentilmente, sem que o seu 
sorriso vacilasse.

— Eu não tenho um ego frágil, Zack. O olhar que tens na cara diz 
tudo, por isso para de te martirizar, tentando descobrir como dizer-me 
suavemente que não procuras uma aventura de uma só noite. Eu per-
cebo, OK? Bem, e se quiseres combinar para outro dia não vou propria-
mente guardar-te rancor por ter sido rejeitada, nem vou castigar-te para 
toda a eternidade.

Zack fez deslizar os dedos pela linha do maxilar, com as suas feições 
determinadas e sérias enquanto lhe tocava no rosto.

— Isso é um excelente exemplo de porque mereces melhor do que 
eu, nem que seja por uma noite.

Ela ergueu a mão para a colocar sobre a dele antes de calmamente 
a afastar, apertando os seus dedos quando a pousou de novo no balcão.

Descobre-me.indd   19 11/10/16   12:31



20

m a y a  b a n k s

— Quem quer que tenho sido, deu cabo de ti.
Os olhos dele abriram-se, surpreendidos pela sua perceção em com-

preender que a sua relutância envolvia uma relação anterior, mas tam-
bém reconheceu que as conclusões que ela retirara estavam erradas. 
Ainda assim não a corrigiu.

— As piores coisas acontecem aos melhores — disse ela pesarosa-
mente. — O que separa os fracos dos fortes é o que fazem com as coisas 
más que lhes acontecem.

Zack inclinou-se para a frente, tomando o rosto dela nas mãos, antes 
de lhe beijar a testa. — Obrigado. Precisava de ouvir isso esta noite.

Enquanto ele deslizava do banco do bar, ela franziu o sobrolho.
— Precisas de boleia até casa? Quanto é que já bebeste?
Ele sorriu ao tom de censura da sua voz. Sim, ela era bonita, divertida,  

inteligente e engenhosa, mas era mais uma irmã do que uma amante.  
Por que raio não se sentia atraído por ela? Sexualmente…? Descompli- 
caria imenso uma data de coisas, naquele preciso momento. Por outro 
lado, nenhum dos seus encontros sexuais anteriores podia ser conside-
rado uma questão de atração, para lá de simples luxúria e de um breve 
momento de descontração.

Se estivesse atraído por Tonya, ou se sentisse mais do que o afeto 
que se nutre por um irmão ou por um bom amigo, então isso significa-

ria uma relação mais séria, porque ela merecia isso. Já agora, todas as 
mulheres com quem ele estivera mereciam melhor do que aquilo que 
lhes dera, mas pelo menos não lhes mentiu nem as enganou e ambas 
as partes avançaram com conhecimento do desfecho. Ele não era um 
idiota chapado.

Mas, Tonya? Apesar do seu discurso acerca de não querer casar nem 
estar à procura de um compromisso — e ele acreditava nela, porque era 
intrinsecamente honesta e agradavelmente direta —, ela era o tipo de 
mulher que se apresenta à família.

— Bebi exatamente uma cerveja e um quarto. Estou bem. Queres 
fazer-me um teste de álcool? — brincou. Ela revirou os olhos.

— Muito bem. Desta vez passa. Só não te quero no meu serviço de 
urgências quando não estiver a trabalhar. Por isso, tem cuidado.

— Fica descansada. E, Tonya, obrigado. Sinceramente.
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— Tudo por um amigo.
— Vou-me embora descansar um pouco. Foi um dia merdoso. Estou 

pronto para que acabe e para começar de novo amanhã. Espero que não 
seja como o de hoje.

Ela saudou-o com a sua garrafa de cerveja, enquanto ele lhe dava 
outro abraço, dirigindo-se depois para a porta. O ar mais fresco era bem- 
-vindo, depois do interior sufocante do bar, e também serviu para o  
arrancar à direção sentimental que os seus pensamentos haviam tomado 
ao longo da última hora.

Entrou para o lugar do condutor da sua carrinha e fez uma pausa 
antes de rodar a chave. Não tinha mentido. Aquele dia tinha sido épico 
na escala da treta. Rivalizava com alguns outros acontecimentos da sua 
vida. E talvez tenha sido por isso que o tinha atingido com tamanha 
força. Perder Gracie. Sem saber como nem porquê. Isso foi o mais difí-
cil de engolir. E ele ainda não o tinha ultrapassado.

O pai ficara furioso com ele, porque Zack tinha ponderado seria-
mente nem sequer entrar como suplente no seu último ano da uni-
versidade após quatro anos de estrelato, enquanto quarterback pela 
Universidade do Tennessee. Mas a sua cabeça e o seu coração não esta-
vam ali. Como poderiam estar? Se a pessoa com quem mais queria par-
tilhar o seu sonho tinha desaparecido — desaparecera sem deixar rasto, 
deixando-o a pensar no pior —, então para que serviria tudo aquilo?

O pai repreendeu-o, afirmando que ele estava a desperdiçar a vida 
por causa de uma pequena branca reles das barracas que não merecia 
o seu tempo. Ele nunca tinha gostado de Gracie. Aversão era um termo 
demasiadamente moderado. Ele desprezava-a. Da única vez que levou 
Gracie a sua casa para apresentá-la ao pai, o anormal tinha-a humilhado 
chamando-lhe ordinária e tornando demasiado evidente que ela não 
tinha lugar na vida de Zack, entre as suas prioridades, e que não era 
suficientemente boa e nunca alcançaria algo na vida.

Nunca mais a levou a sua casa. Esse momento provocou um distan-
ciamento entre ele e o pai, que se prolongaria para sempre. E que, até 
àquele dia, ainda não tinha sido debelado.

Após o desaparecimento dela foi ter com o pai. Pediu-lhe ajuda. Era 
a função dele, enquanto chefe da polícia, proteger os cidadãos da sua 

Descobre-me.indd   21 11/10/16   12:31



22

m a y a  b a n k s

cidade. O pai rira-se. O imbecil rira e celebrara verdadeiramente o facto 
de ela ter desaparecido por completo. Não levantou sequer um dedo 
para investigar o seu desaparecimento.

Depois, quando Zack hesitou em entrar no recrutamento de joga-
dores — porque temia, mais do que tudo, que ela regressasse e ele não 
estivesse por lá, o que daria a impressão de que desistira simplesmente 
dela, de que a abandonara —, o pai perdeu as estribeiras.

Só os seus amigos o demoveram, garantindo-lhe que se Gracie 
regressasse cuidariam dela e avisá-lo-iam, e isso deu-lhe o ímpeto de 
perseguir o seu sonho de jogar pelos profissionais, algo que nunca ima-
ginara fazer sem Gracie a seu lado.

Iam casar. Ter uma família grande. Ele jogaria a nível profissional  
durante 10 anos, juntaria dinheiro suficiente para que a sua família  
ficasse financeiramente segura e depois reformar-se-ia para que pudesse 
dedicar todo o seu tempo à mulher e aos filhos.

Nas duas primeiras temporadas conduziu uma equipa, anterior-
mente em dificuldades, do fundo da tabela classificativa até aos playoffs. 
Tinha sido proclamado como o salvador da equipa, o responsável por ter 
voltado a colocá-la no mapa, tornando-a relevante. Mas um choque feio, 
enquanto fazia o passe para a marcação do ponto que daria a vitória à 
sua equipa, resultou numa rutura do rotador do pulso, o que o retirou 
do futebol americano profissional após apenas duas temporadas.

Não assinalava o fim da sua carreira, mas encontrava-se numa en- 
cruzilhada. Tinha duas opções: suportar um período de reabilitação 
extenso no final da temporada, trabalhar no duro e regressar, ou receber 
o dinheiro garantido do seu contrato e, simplesmente, afastar-se.

Escolheu a última das alternativas.
Podia ter feito a recuperação. Podia ter voltado e jogado, provavel-

mente, durante muitos mais anos. Mas, em vez disso, aderiu às forças 
de segurança porque Gracie ainda prevalecia na sua mente e não podia 
desistir da ideia de que um dia a encontraria. Ou, pelo menos, descobri-
ria o que lhe tinha acontecido.

O pai ficou furioso. Horrorizado. Disse-lhe que se tivesse a cabeça 
no jogo, em vez de estar tão pendurado numa branca ordinária, nunca 
teria sofrido aquele choque. Disse-lhe que estava a arruinar todo o seu 
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futuro por causa de uma mulher. O seu pai era um porco misógino, que  
não conseguia sequer imaginar o que era sacrificar fosse o que fosse 
por uma mulher. Especialmente no caso de uma carreira que lhe ren-
deria milhões.

Enquanto criança, Zack ficou magoado com a mãe por esta o ter aban- 
donado, a ele e ao pai, mas à medida que foi crescendo compreendeu. 
Como poderia alguma mulher viver com um homem como aquele?  
A única coisa de que a culpava, ou que o fazia sentir raiva, era que o  
tivesse deixado com um homem que era claramente um imbecil, egoísta 
e egocêntrico.

Assim, escolheu uma carreira que lhe daria acesso — oportunida-
des — e canais que o pudessem tornar mais proativo na sua busca por 
Gracie. Após esse último confronto com o pai nunca mais regressara a 
casa. Nada havia, simplesmente, para ele e sempre que um corpo era 
encontrado morria mil mortes questionando-se se poderia ser Gracie. 
Era simplesmente demasiado doloroso regressar a um local que lhe era 
tão caro, uma parte tão importante da sua vida, do seu passado. Onde 
ele e a Gracie se haviam conhecido, se apaixonaram e tinham partilhado 
os seus desejos e sonhos para o futuro.

Não perdera a virgindade até ter chegado ao futebol americano 
profissional, porque nunca sentira que fosse correto na universidade, 
embora não tivesse havido falta de oportunidades. A memória daque- 
la noite era ainda uma fonte de humilhação para ele, porque o tinha 
deixado maldisposto até às entranhas. Tão incomodado que saíra da 
cama aos tropeções, fora para a casa de banho e vomitara o conteúdo  
do seu estômago para a sanita. Porque essa parte dele deveria ter  
sido para a Gracie. Eles tinham esperado. Teria sido importante para 
ele aguardar até estarem casados. Por ela ser quatro anos mais nova do 
que ele, nunca quis sentir que se estava a aproveitar dela. Queria que a 
sua noite de núpcias fosse especial. Raios, nem se conseguia lembrar 
do nome da rapariga com quem perdera a virgindade. Que tipo de idiota 
era ele?

Graças a Deus, ela pensou que ele só tinha bebido de mais, uma vez 
que se conheceram numa festa da equipa, depois da vitória num jogo 
dos playoffs.
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Bateu com a mão no volante, sentindo a raiva a crescer, com a re- 
pugnância por si mesmo a assoberbá-lo. Recusara uma mulher perfei-
tamente boa naquela noite, devido aos seus próprios complexos e à sua 
incapacidade de avançar e ultrapassar aquilo tudo.

Doze anos. Doze malditos anos. Já chegava! Que treta!…
Ou a Gracie estava morta ou tinha, simplesmente, decidido desapa-

recer. Nenhuma das possibilidades era uma hipótese que lhe permitisse 
fazer o que quer que fosse e já era tempo de deixar de viver como um 
morto-vivo e de seguir em frente com a sua triste vida.

Esta treta tinha de acabar agora mesmo. Acabaria agora mesmo. 
Porque ele recusava-se a passar mais um maldito dia a pensar no que 
poderia ter acontecido, quando qualquer pessoa sã teria posto na sua  
cabeça dura que o que poderia ter sido nunca iria acontecer e que, por 
muito que se arrependesse ou desejasse, de nada serviria. Deu à chave e 
agarrou-se ao volante com as duas mãos, com a determinação a envolvê- 
-lo como se fosse uma mala blindada.

Vamos. Anda, deixa de ser pieguinhas.
Sê feliz.
A partir do dia seguinte seria precisamente isso que iria fazer. 

Aquela noite serviria para se despedir dos velhos sonhos e do que nunca 
iria acontecer. Amanhã?

Serviria para abraçar um futuro sem toda aquela maldita bagagem 
que carregava consigo há mais de uma década.
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A nna-Grace ergueu os braços para a parede, com um ar carre-
gado pela concentração, enquanto se inclinava e virava o quadro 
de modo a permitir que a luz incidisse corretamente.

— Se ao menos olhasses para mim dessa maneira — disse um 
homem, metendo-se com ela. Perdendo instantaneamente o franzido 
do sobrolho — e a concentração — virou-se, com um sorriso nos lábios, 
quando constatou a presença de Wade Sterling.

— Não fazia ideia de que preferias mulheres que te fizessem cara 
feia — disse ela com ligeireza.

Era uma resposta familiar, uma familiaridade que requerera um 
esforço considerável para ser estabelecida entre ela e o proprietário 
abastado e elegante da galeria. A maioria, senão mesmo todas as mulhe-
res, tê-la-ia considerado louca por não ter correspondido aos avanços  
de Wade, os quais tinham ficado mais subtis, não mais corajosos, com 
o tempo. Ele desdenhou.

— Podes não gostar quando a luz não está bem direcionada, mas 
quando está olhas para o teu quadro de forma apaixonada.

Ela detestou o leve rubor que pairava nas suas bochechas. E o facto 
de ter desviado, instantaneamente, o olhar, deslizando-o para qualquer 
lado menos para ele. Wade não era uma ameaça. Logicamente, ela sabia 
isso. Mas a lógica nunca triunfa sobre o medo porque este não é racional. 
Desafia, antes, todas as regras da lógica.

Wade suspirou, mas não comentou. Começava a habituar-se a isso 
aquando dos seus encontros. A princípio tinha sido determinada e 
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intransigente. Até mesmo violenta. Contudo, com o passar do tempo 
ela tentou relaxar para aligeirar a rejeição, frequentemente incons-
ciente, mas era algo que estava simplesmente demasiado embrenhado 
em si para a deter completamente. O seu arrependimento crescia com 
cada rejeição, intencionalmente ou não.

— Espera, deixa que eu tente — disse ele, parecendo imperturbado 
com a estranheza do momento.

Pegou no quadro, pendurou-o onde ela achava que teria melhor  
iluminação e depois recuou, analisando o efeito.

— Está bom — disse simplesmente. — Mas tu sabes isso. Não con-
cordarias em expô-lo de outra maneira, nem eu, apesar da nossa ami-
zade. Esta exposição lançar-te-á, Anna-Grace. Acerca da última peça…

Ele diminuiu intencionalmente de intensidade, olhando-a com um 
ar curioso e ela agitou-se conscientemente sob o seu escrutínio.

— Está feita — arriscou ela a dizer.
Ou pelo menos estaria, quando ela o deixasse partir. Em sentido fi- 

gurado. Graças a Deus, Wade compreendeu-o — e a ela. Compreendeu que  
o quadro em questão não era simplesmente um objeto de arte comercial  
que servia para exibir o seu talento. Por essa razão, nem sequer estava à  
venda. Era, simplesmente, demasiadamente pessoal para que ela se sepa- 
rasse dele, era a sua maneira de comunicar o seu voto a si mesma. Não 
a outros. Ela perguntava-se se quereria sequer exibi-lo e que objetivo 
serviria isso, na verdade. Mas era, de muitas maneiras, simbólico de…

Bem, havia muitas palavras que se aplicavam ao quadro e ao seu sim- 
bolismo. Seguir em frente — ela quase riu, embora não houvesse algo 
remotamente divertido acerca da situação. Seguir em frente significava 
deixar para trás algo… difícil. O fim de uma relação, talvez. A morte de um  
ente querido. Uma recuperação pessoal. Chegar a um ponto em que de- 
cidira tomar uma posição e recusar-se a continuar a viver — e a existir — 
apenas no passado. Bem, pelo menos a última aplicava-se à sua situação.

Para ela, o título dizia tudo: Sonhos Perdidos.
«Destruídos» era mais apropriado, mas demasiadamente dramático 

para um quadro que era quase enigmático visto por olhos estranhos. 
Uma imagem que evocaria nostalgia pela mera inocência que aparente-
mente radiava da luz e das sombras captadas na tela.

Descobre-me.indd   26 11/10/16   12:31



d e s c o b r e - m e

27

Tinha efetuado muitas tentativas antes de se contentar com o ar que  
queria conseguir. E, de facto, o título era indiciativo, e fora decidido de- 
pois da sua primeira interpretação do local que tivera um papel tão 
importante durante os seus anos de formação.

Era sombrio, perturbador ao olhar. Não se conseguia deixar de sen-
tir tristeza, quando se via a paisagem árida e a sensação de solidão que 
prevalecia no quadro. Por essa razão, não conseguia olhar para algo  
que trazia uma tal mágoa e desespero.

Admitiu prontamente que era a versão mais aproximada, a que me- 
lhor representava a sua dor e sofrimento. Era simplesmente dema-
siado pessoal para partilhar com estranhos, com aqueles que não com-
preendiam — não podiam compreender. Como podiam? Mas a pintura 
original representava a pessoa de quem ela se encontrava afastada há  
muito e era tempo de se apresentar de modo diferente ao mundo.  
Mesmo que o mundo, para ela, ainda fosse um caminho familiar, 
estreito, protegido, do qual nunca se afastava. Ninguém conhecia os 
seus demónios. Ela não os partilhava e preferia continuar assim. Apenas 
confidenciara a Wade e tinha seguido um caminho longo e sinuoso para 
se abrir a apenas uma pessoa. Não desejava alargar o seu círculo de 
confidentes.

Assim, em vez de simplesmente retratar uma árvore nodosa que 
cresceu irregularmente, envelhecida pelo tempo, com os seus ramos 
finos nas pontas, como se já não oferecesse proteção por baixo da sua 
copa e uma paisagem vazia com o lago ao longe — parecendo cinzento 
e tempestuoso como se estivesse enfurecido pela traição que o título 
representava —, ela pintou-se a si mesma, sozinha, como uma sobre-
vivente. Encontrando-se para lá do abrigo outrora protetor dos ramos 
e raízes intrínsecas de um carvalho enorme, só se lhe via as costas, 
enquanto olhava fixamente para o lago.

Era um dia de sol, nem sequer havia uma nuvem insignificante para  
estragar a tela, e o azul da água cintilava como se fosse feita de dia-
mantes minúsculos que tivessem sido espalhados por uma criança a 
brincar. A árvore, embora mostrasse a sua idade, parecia mais um guar-
dião intemporal, abrindo os braços, sempre vigilante e preocupada com 
aqueles que se encontravam sob o seu cerco protetor.
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Escape. Liberdade. Outrora fora exatamente essas coisas para ela. 
Agora tudo tinha voltado ao início, porque o quadro acabado represen-
tava a sua liberdade de um passado destrutivo.

Agora só tinha de o pendurar. O último passo na metamorfose da 
sua situação desesperada e do seu desespero para a força e o otimismo.

— Já mudaste de ideias acerca de o expor? — perguntou Wade.
Havia um tom de esperança na sua voz, quase como se ele soubesse 

que expô-lo seria… reconhecimento. Enterrar todas as coisas que ela 
escondeu ao longo dos últimos 12 anos. Ele tinha medo de que ela não 
estivesse preparada. Temia que voltasse a ser a mulher que era quando 
se conheceram. Só Deus sabia como tinha ele perseverado. Pois tinha 
ignorado as inúmeras recusas distantes e frias da sua parte e escavara 
com persistência através das camadas de torpor, medo e paralisia até ao 
seu coração. Depois contentou-se com a única coisa que ela lhe podia 
dar: amizade. E, finalmente, inexplicavelmente, confiança.

Não, ele não achava que ela estivesse pronta, de todo.
Estava errado. Ela estava preparada. Era algo que deveria ter feito 

muito mais cedo. Passou tanto tempo entorpecida, recusando-se a sen-
tir… fosse o que fosse. Porque o vazio era preferível à dor e ao sofri-
mento avassaladores em relação aos quais há muito se resignara, como 
se não tivesse outra escolha senão sofrer uma existência estéril.

Não, ela não sentia qualquer desejo por Wade. Não o tipo de paixão  
que o quadro representava. Mas ela precisava dele. Da sua amizade e 
apoio inabaláveis. Precisava daquelas coisas mais do que estava disposta  
a admitir, mas também já estava farta de mentir a si mesma e de viver 
em negação constante de que estava bem, de que tudo estava ótimo e de 
que estava na maior. Normal.

Porque não estava. E, provavelmente, nunca estaria. Mas aceitou-o 
finalmente e optou por aproveitar o que de melhor tinha e deixou de 
pensar em tudo o que perdera.

Olhou novamente para ele, desta vez sem disfarçar qualquer das vulne- 
rabilidades que sabia que ele conseguia ler nos seus olhos. Houve um tem- 
po em que preferiria morrer a permitir que a vissem tão fraca e… frágil.

O rosto dele enterneceu-se com a amizade que chegou a definir a 
relação de ambos. Precisamente o que ela mais precisava mas nunca 
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abraçara. Até então. Nos traços do rosto dele, um rosto que, de facto, 
podia ser muito severo, inflexível e até perigoso, ela viu a aceitação da 
única coisa que ela podia oferecer-lhe.

Ela sabia que ele o teria aceitado há muito tempo, mas talvez nunca 
o tivesse visto até àquele momento. Ou quisesse ver. Porque ela temia 
a sua desistência e temia perder a única coisa firme que agora possuía, 
além da sua arte.

Os seus ombros descaíram impercetivelmente e ela tomou cons-
ciência de que estava a suster a respiração, abrigando o medo em que 
prometera deixar de viver, porque receara a sua rejeição e temera ficar 
sozinha. Uma vez mais. Como estivera durante muito tempo.

Wade colocou o braço em redor dos ombros dela, ajudando o qua-
dro a descer com a mão livre até a moldura ter pousado suavemente na 
parede. Ele manteve-a perto, oferecendo o calor e a força do seu abraço, 
algo que passara a valorizar em vez de recear o contacto físico que sem-
pre evitara a todo o custo.

— Estás pronta — disse ele, como se estivesse a ler os seus pensa-
mentos e a responder à sua própria pergunta. — Estou orgulhoso de ti.

— Nem te atrevas a fazer-me chorar — avisou-o, sentindo já o ardor 
das lágrimas traiçoeiras. Ele deu-lhe outro apertão afetuoso, libertando-a 
em seguida.

— Então, onde colocamos o convidado de honra? — perguntou ele, 
com o olhar a deslizar pela galeria e pelos outros quadros dela que se 
encontravam engenhosamente expostos. — Acho que no palco central, 
não te parece? Isto significa alguma coisa, Anna-Grace. Tu significas 
alguma coisa. E (tal como tu) precisa de ser celebrado.

Muito bem, então ele ia fazê-la chorar. Ela limpou os cantos dos olhos 
com as costas de uma mão, desgostosa, e deitou-lhe um olhar acusa-
dor. Ele sorriu-lhe simplesmente e ela maravilhou-se com a sensação de 
proximidade — de ligação — com outra pessoa. E se não estivesse pre-
parada para uma relação romântica? Talvez nunca voltasse a estar. Uma 
mulher não precisava de um homem para ser completa e ela estava 
mais do que feliz em prová-lo.

Mas, um amigo? Toda a gente precisava de um amigo. Ela tomou 
essa consciência, não pela primeira vez, de que parte da razão do seu  

Descobre-me.indd   29 11/10/16   12:31



30

m a y a  b a n k s

sofrimento, da sensação de traição penetrante — que lhe dava a volta 
ao estômago acerca do que Zack fizera, tão contundente, impiedosa e… 
avassaladora —, residia no facto de ele não ter sido apenas o homem 
que ela amara, adorara para lá da racionalidade, com quem planeara 
passar o resto da vida e com quem quisera ter os seus filhos. Foi 
também o homem com quem tinha partilhado as suas esperanças e 
sonhos, e todos os segredos que ela nunca se atrevera a contar a outro 
ser humano.

Ele fora o seu melhor — e único — amigo. Aquele para quem ela se 
voltara em busca de conforto. Amor. Aceitação. A melhor parte do seu 
próprio ser, o seu coração, a sua alma. Ele fora o seu confidente. A única 
pessoa que ela acreditava que nunca a desiludiria, como muitos fariam 
durante a sua jovem vida. No entanto, essas traições do passado nada 
eram quando comparadas com as de Zack.

Abanou a cabeça, furiosa consigo própria por ter voltado atrás. 
Outra vez. E cerrou firmemente os lábios, enviando a Wade um olhar 
determinado que ele não poderia, de modo algum, deixar de entender.

Zack fora o seu mundo e virara-o completamente de pernas para 
o ar. Descartou-a como se fosse lixo, o que as pessoas da sua própria 
cidade consideravam que ela era. Como o seu próprio pai. Como pode-
ria ela pensar que ele seria diferente de todas as outras pessoas, num 
local onde ela simplesmente não existia ou não importava?

Mas agora o seu mundo era o que ela fazia dele. Ela não gostava do 
mundo em que vivera anteriormente, um mundo feito por ela. Só ela 
o podia mudar. Criar. Torná-lo melhor — até mesmo perfeito. E já era 
tempo de fazer isso mesmo.

De modo impulsivo, deslizou os seus dedos por Wade e apertou-
-lhe a mão, assustando-o. Ela percebeu porquê. Nunca iniciara qualquer 
gesto de intimidade, mesmo na qualidade de amiga. Erigira cuidadosa-
mente uma barreira protetora que a rodeava e não permitia que alguém 
a transpusesse, nem ela se aventurara alguma vez para lá dessa mesma 
barreira devido a uma necessidade de autopreservação.

Mas já reconhecera que toda a gente precisava de um amigo. Perder 
um amigo não excluía a existência de outro, por muito estúpido que 
fosse o tempo que ela demorara para ter essa epifania.
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Wade era seguro. Ela estava em segurança com ele. E queria que ele 
soubesse que confiava… nele. Inspirou de repente, simplesmente por 
ter permitido que a palavra confiança fluísse pelos seus pensamentos.

Porque depois de Zack, e até Wade, ela não confiara em mais alguém. 
Fora algo que aprendera da maneira mais difícil e que lhe fora repetida-
mente ensinado, mas tinha sido preciso a mais devastadora lição para 
fazer com que tomasse, finalmente, consciência de que entregar a sua 
confiança a alguém era parecido com pegar numa faca e empurrá-la até 
ao seu próprio coração.

O seu queixo tremeu ligeiramente, mas Wade, sempre observador, 
ergueu a mão e segurou-lho entre o polegar e os restantes dedos.

— Nunca penses nisso sequer, Anna-Grace — disse calmamente, 
recordando-lhe uma vez mais que não era inofensivo, apesar das suas 
observações em contrário.

Era um homem perigoso e bastante controlado, cuja visão do mundo 
era diferente da adotada pela maioria dos outros. A artista nela viu as 
cores — cores que tinham sido obscuras durante muito tempo até, 
finalmente, se ter libertado delas. Mas o mundo de Wade estava tingido 
de cinzento e de sombras. Muito semelhante à sua interpretação do 
quadro Sonhos Perdidos.

Ela arrepiou-se com a intensidade do seu olhar e engoliu em seco 
com nervosismo, porque se interrogava se teria, finalmente, perdido a 
cabeça. Forjar uma amizade com um homem como ele? Confiar nele 
quando tinha jurado nunca mais confiar em alguém — especialmente 
num homem — outra vez? Um homem que, tal como ela, parecia não 
ter amigos, já para não dizer que aparentava ter os mesmos problemas de 
confiança de que ela própria sofria. Poderia muito bem ser o segundo 
maior erro da sua vida.

Ou…? Talvez… talvez fosse a sua primeira jogada inteligente em 12 anos 
e tivesse encontrado em Wade não uma paixão, não um homem para 
casar nem um interesse romântico, mas uma alma gémea que lhe ofe-
recia o que ela mais precisava.

Uma simples afeição e a oportunidade de mergulhar novamente no  
mundo real, onde a confiança e a amizade não eram palavras maldosas,  
mas, sim, faziam parte da vida quotidiana — para a maioria das pessoas.
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Mas agora, ela podia mudar tudo. Ele estava a oferecer-se-lhe, incon-
dicionalmente. Tudo o que ela tinha de fazer era o que já resolvera fazer. 
Aceitar. Fazer as pazes. Andar para a frente.

Libertar-se.
Libertar-se da prisão em isolamento e solidão imposta por si mesma 

e abraçar o futuro que tinha pela frente, com esperança e otimismo, 
duas emoções que outrora tinha como adquiridas, mas que eram, 
agora, absolutamente estranhas para si.

Controlava o seu próprio destino e podia fazer o que muito bem en- 
tendesse. Ódio. Sofrimento. Traição. Ofensa. Desespero. Mágoa — arre- 
pendimento? Essas coisas já não tinham lugar na sua vida e ela recusava 
viver desse modo por mais um segundo sequer.

Esta exposição era o seu momento para brilhar. Ela avançava para 
a luz do Sol, depois de ter evitado os seus raios e qualquer coisa que se 
assemelhasse ao calor, pela primeira vez desde o início da sua juven-
tude, com todo o entusiasmo e inocência que apenas pertenciam aos 
inocentes.

Ela estava a viver o seu sonho. Finalmente. Estava preparada para par- 
tilhar esse sonho — o seu talento — com outras pessoas. Pessoas que a 
poderiam rejeitar. Mas ela já tinha conhecido a rejeição e, tendo passa- 
do pelo pior, podia dizer sinceramente que nada a podia magoar mais do 
que já fora.

A única direção possível era para cima. Não havia outra opção quando 
se tinha batido no fundo. Ela sabia-o. Wade sabia-o. Só Deus sabia por-
que tinha ele ficado com ela. Porque reavaliou ele as suas vontades e ne- 
cessidades assim que ela tornou claro que não iria — não podia —  
corresponder ao seu interesse romântico. E porque cedeu ele então,  
e aceitou apenas o que ela podia dar-lhe.

Estava na ponta da língua perguntar-lhe porquê. Mas quando olhou 
novamente para ele tinha o mesmo olhar determinado e penetrante, 
um olhar que sempre a deixara desconfortável, porque sabia o que era 
ter o seu dom de ler a mente dos outros — os seus pensamentos mais 
profundos. E Wade tinha uma capacidade perturbadora de saber sem-
pre precisamente o que se passava na mente dela.
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é uma autora norte-americana, que conta 
com mais de cinquenta livros ao longo da 
sua carreira. Os seus livros têm sido presen-
ça constante das listas de bestsellers do 
New York Times e do USA Today, manten-
do-se nos tops de vendas durante semanas 
consecutivas.

A autora vive no Texas, com o seu marido e 
três filhos.

Depois de Protege-me e Salva-me, Desco-
bre-me é o terceiro volume de Slow Burn, 
a nova série da autora.
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Será a luz da paixão capaz de apagar
 as sombras negras do passado?

«Nunca ele 
desejara alguém 
com o desespero 
com que desejava

 Gracie.»

O amor que Zack e Gracie sentiam um pelo outro não era 

bem visto pela família de Zack,  pois pertenciam a mundos 

e estratos sociais muito diferentes. Tiveram de lutar muito  

para ficar juntos, e tudo parecia bem encaminhado, até ao 

dia em que Gracie desapareceu sem deixar rasto.

Durante 12 longos anos, Zack viveu obcecado com a ideia 

de encontrar a sua grande paixão, sem nunca o conseguir. 

Até que, durante uma missão de trabalho na Devereaux 

Security, o improvável acontece e os amantes de outrora 

reencontram-se. Mas Gracie não o quer ver.

Sem perceber o que terá acontecido e ainda sem a confiança 

da mulher por que sempre esperou, Zack depressa se 

apercebe de que Gracie corre risco de vida. A partir desse 

momento,  tudo fará para a proteger e reconquistar.

«Pleno de ação, ritmo e sensualidade, 
Descobre-me revela uma trama intensa e apaixonante.» 

RT REVIEWS

Leia também:m:

«Naquela noite, Gracie entregar-se-ia a 
ele e apenas a ele. Saber que ele seria o 
primeiro e único homem a receber tão pre-
ciosa oferta quase o fez cair de joelhos. 
Sentia-se humilde e… envergonhado.

— Zack…?

A voz hesitante de Gracie chegou até ele e 
Zack virou-se rapidamente, amaldiçoando 
estar tão concentrado na sua vergonha 
profunda que nem ouvira Gracie a sair da 
casa de banho. Todo o ar deixou o seu 
corpo, numa longa exalação, quando o 
seu olhar deslizou por ela. A boca ficou 
seca e o coração acelerou até conseguir senti-
-lo a bater violentamente contra o peito.

Ela vestira uma camisa de dormir de seda 
e renda branca que lhe caía em ondas 
sobre o corpo. Apenas as pontas dos 
dedos elegantes espreitavam sob a 
bainha. Cor-de-rosa. Zack queria beĳar 
cada um daqueles doces dedos. Tal como 
queria beĳar e tocar cada centímetro da 
sua pele acetinada.

Meu Deus, aquela camisa de dormir fora 
feita para lhe provocar um enfarte. Zack 
estava em pé, sem palavras, fitando-a 
como um rapazinho pré-adolescente a 
olhar pela primeira vez para as fotografias 
de uma mulher nua.»
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