


Para a minha melhor amiga/derradeira leitora-beta/espantosa  

assistente/ombro no qual chorar sempre que estou a dar em maluca/ 

«pessoa» como dizem na Anatomia de Grey… Tamisha Draper.  

(Os meus livros seriam uma porcaria sem ti…)

Para Tiffany Neal. Obrigada por seres o equilíbrio.  

Serás sempre o equilíbrio perfeito…

Para Natasha Gentile…  

Como é que te tornaste minha amiga?  

LOL

E para a equipa F.L.Y.: 

adoro-vos como o caraças,  

mais do que alguma vez saberão…



Parte Um
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Prólogo

Andrew

Nova Iorque não é mais que um ermo cheio de merda, uma lixeira onde 
os falhados são obrigados a largar todos os seus sonhos destruídos e  
a deixá-los para trás. As luzes cintilantes que, há anos, resplandeciam 
fortes perderam o seu brilho, e a sensação de frescura que outrora inva-
dia o ar — aquela esperança — desapareceu há muito.

Todas as pessoas a quem um dia chamei amigas são agora inimigas, 
e a palavra «confiança» foi arrancada do meu vocabulário. O meu nome 
e a minha reputação foram manchados graças à imprensa e, depois de 
ter lido o cabeçalho do New York Times desta manhã, decidi que esta 
noite será a última que passarei aqui.

Já não consigo suportar os suores frios e os pesadelos que me  
despertam de noite, e por muito que tente fingir que o meu coração 
não foi destruído, duvido que a dor lancinante no meu peito venha  
a desaparecer alguma vez.

Para me despedir adequadamente, pedi os melhores pratos de todos  
os meus restaurantes preferidos, fui ver a peça Morte Dum Caixeiro  

Viajante na Broadway, e fumei um charuto cubano na ponte de 
Brooklyn. Também reservei a penthouse do Waldorf Astoria, onde me 
encontro agora, recostado na cama e a passar os dedos pelo cabelo de 
uma mulher — gemendo enquanto ela desliza a boca pelo meu pénis.

Girando provocadoramente a língua em redor da ponta, sussurra 
«Gostas disto?», ao mesmo tempo que ergue os olhos para mim.
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Não respondo. Empurro-lhe a cabeça para baixo e exalo quando ela 
pressiona os lábios contra os meus tomates, cobrindo a minha ereção 
com as mãos e deslizando-as para cima e para baixo.

Ao longo das últimas duas horas, comi-a contra a parede, obriguei-a  
a vergar-se sobre uma cadeira e prendi-lhe as pernas contra o colchão 
enquanto lhe devorava o sexo.

Tem sido bastante agradável. Divertido, até, mas sei que este senti-
mento é de curta duração, nunca dura. Em menos de uma semana, 
terei de encontrar outra pessoa.

Enquanto ela me toma cada vez mais fundo na sua boca, aperto-lhe 
o cabelo com força — ficando sob tensão quando ela move a cabeça 
para cima e para baixo. O prazer começa a abrir caminho através de 
mim, e os músculos das minhas pernas ficam rígidos — obrigando-me 
a largá-la e a dizer-lhe que se afaste.

Ela ignora-me.
Agarra-me os joelhos e suga mais depressa, deixando que o meu 

pénis toque no fundo da sua garganta. Dou-lhe uma última oportuni-
dade para se afastar, mas como os seus lábios permanecem apertados 
à volta do meu pénis, não me resta outra alternativa senão vir-me na 
sua boca.

E ela engole.
Até. À. Última. Gota.
Magnífico…

Afastando-se, finalmente, lambe os lábios e recosta-se no chão.
— Foi a primeira vez que engoli — diz. — Fi-lo só para ti.
— Não devias tê-lo feito. — Levanto-me e fecho as calças. — Devias 

tê-lo guardado para outra pessoa.
— Certo. Bem, hum… Queres pedir qualquer coisa para jantar?  

Talvez pudéssemos comer enquanto vemos a HBO e depois voltar à ação?
Ergo uma sobrancelha, confuso.
Esta sempre foi a parte mais irritante, a parte em que a mulher, 

que concordara em «Um jantar. Uma noite. Sem repetições.», tenta 
estabelecer uma qualquer ligação imaginária. De repente, ela sente  
que precisa de haver uma conversa final, uma ténue garantia de que  
o que aconteceu foi «mais do que sexo» e de que ficaremos amigos.
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Mas foi apenas sexo, e não preciso de amigos. Nem agora, nem nunca.
— Não, obrigado. — Aproximo-me do espelho do outro lado do 

quarto. — Tenho de ir a um sítio.
— Às três da manhã? Quer dizer, se queres saltar a parte da HBO  

e passar de imediato à ação, posso…
Ignoro a sua voz irritante e começo a abotoar a camisa. Nunca passei 

a noite com uma mulher que conheci online e esta não será a primeira.
Enquanto ajusto a gravata, baixo os olhos e vejo uma carteira cor de 

rosa, esfarrapada, em cima da cómoda. Pegando nela, abro-a e deslizo 
os dedos pelo nome impresso na carta de condução: Sarah Tate.

Embora só a conheça há uma semana, sempre me disse chamar-se 
«Samantha». Também me disse — repetidamente — que trabalha como 
enfermeira no Hospital Grace. Tendo em conta o cartão de funcionária 
do Wal-Mart que se encontra por trás da carta de condução, presumo 
que isso também não seja verdade.

Olho por cima do ombro e vejo-a esparramada sobre os lençóis de 
seda da cama. A pele de cor cremosa é imaculada e macia; os seus lábios 
em forma de arco estão ligeiramente inchados e intumescidos.

Os seus olhos verdes fixam-se nos meus e ela senta-se lentamente, 
abrindo mais as pernas, sussurrando:

— Sabes que queres ficar. Fica…
O meu pénis começa a ficar duro. Está sem dúvida pronto para 

uma nova rodada, mas ver o seu nome verdadeiro arruinou qualquer 
hipótese de alinhar. Não suporto que me mintam, mesmo que tenham  
mamas DD e uma boca divinal.

Atiro a carteira para o colo dela.
— Disseste que te chamavas Samantha.
— Sim. E?
— Chamas-te Sarah.
— E então? — Ela encolhe os ombros, chamando-me com a mão. 

— Nunca dou o meu nome verdadeiro aos homens que conheço na  
Internet.

— Só os comes em suites de hotéis de cinco estrelas?
— Porque é que, de repente, te importas com o meu nome verda-

deiro?
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— Não importo. — Olho de relance para o relógio. — Vais passar  
a noite no quarto ou preciso de te dar dinheiro para apanhares um táxi 
para casa?

— Como?
— A minha pergunta não foi clara?
— Uau… Mas, uau… — Ela abana a cabeça. — Durante quanto tempo  

é que achas que vais conseguir continuar com isto?
—Continuar com o quê?
— Dar conversa a uma miúda durante uma semana, comê-la e pas-

sar para a próxima? Quanto tempo?
— Até a minha pila deixar de funcionar. — Visto o casaco. — Preci-

sas de dinheiro para o táxi ou vais ficar? O check-out é ao meio-dia.
— Sabes que os homens como tu, que evitam relacionamentos,  

são por norma os que caem com mais força?
— Foi algo que te ensinaram no Wal-Mart?
— Só porque alguém do teu passado te magoou não significa que 

todas as mulheres farão o mesmo. — Ela cerrou os lábios. — Talvez seja 
por isso que és assim. Se namorasses de facto com alguém, talvez fosses 
muito mais feliz. Devias levá-la para jantar e ouvir o que tem para dizer, 
levá-la à porta, sem esperar por um convite para entrar, e quem sabe 
ultrapassar toda a questão do «vamos comer-nos num quarto de hotel» 
no fim.

Onde estão as minhas chaves? Tenho de ir. Já.

— Já estou a ver tudo… — Ela parece incapaz de se calar. — Um dia 
vais querer mais do que sexo e vais querê-lo de quem menos esperas. 
Alguém que te obrigará a ceder.

Saco as chaves que encontro debaixo do vestido amarrotado dela  
e suspiro.

— Precisas de dinheiro para o táxi?
— Tenho o meu próprio carro, idiota. — Ela revira os olhos. —  

És mesmo assim tão incapaz de ter uma conversa normal? Morrias se 
falasses comigo durante alguns minutos depois do sexo?

— Não temos mais nada para falar. — Deixo a minha chave do quarto 
na mesa de cabeceira e dirijo-me para a porta. — Foi um prazer conhecer- 
-te, Samantha, Sarah. Ou como raio te chamas. Passa uma boa noite.
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— Vai-te foder!
— Três vezes foi mais do que suficiente. Por isso, não, obrigado.
— Um dia tudo o que fazes vai-te cair em cima, palerma! — Grita 

ela, ao mesmo tempo que eu saio para o corredor. — Sabes o que ainda 
te vai foder? Karma.

— Nem por isso. — Lancei-lhe. — Comi-a há duas semanas…
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Contrato (n.):
Acordo entre duas pessoas que gera uma obrigação para realizar ou 

não uma ação em particular.

Seis anos depois…

Durham, Carolina do Norte

Andrew

A mulher que agora estava sentada à minha frente era uma mentirosa 
de merda.
Vestia uma camisola cinzenta feia como o raio e uma saia plissada 
vermelha, enquanto o cabelo parecia ter sido pintado com uma caixa 
de lápis de cor. Não se parecia nada com a mulher da fotografia online, 
não se parecia nada com a loura sorridente, de seios copa C, tatuagens 
com borboletas e lábios cheios e rosados.

Antes de ter concordado com este encontro, pedira-lhe especifica-
mente três provas de veracidade, sob a forma de fotografias: uma dela a 
segurar um jornal com a data mais recente, uma dela a morder o lábio 
e outra dela a segurar um cartaz com o seu nome escrito. Quando pedi 
aquelas coisas, ela rira-se e dissera que eu era a «pessoa mais para-
noica» que alguma vez conhecera, mas fizera-o. Ou, pelo menos, fora 
o que eu pensara. Com a exceção de lhe dizer o meu nome verda deiro 
(deixei de o usar há vários anos), fora absolutamente sincero e esperava 
o mesmo em troca.

— Bem, agora que estamos, sós… — Ela sorriu subitamente,  
revelando uma boca cheia de metal e elásticos. — É bom conhecer-te 
pessoalmente, Thoreau. Como estás hoje?

Eu não tinha tempo para aquilo.
— Quem é a rapariga da fotografia de perfil? — perguntei.
— Como?
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— Quem é a rapariga da fotografia de perfil?
— Oh… Bem, não sou eu.
— Não me digas. — Revirei os olhos. — Contrataste uma modelo? 

Compraste um monte de imagens de arquivo e usaste o Photoshop?
— Não exatamente. — Ela baixou a voz. — Achei que seria mais 

provável que falasses comigo se eu usasse aquela fotografia em vez da 
minha.

Voltei a olhar para ela, reparando agora na estranha tatuagem de 
um unicórnio sobre os nós dos dedos e na citação «O amor é cego» 
tatuado no pulso.

— O que é que estavas à espera que acontecesse quando nos  
conhecêssemos pessoalmente? — Aquela porcaria estava a deixar-me  
louco. — Pensaste no que ia acontecer quando chegasse esse dia?  
Quando eu percebesse que não eras quem dizias ser?

— De certa forma estava à espera que também tivesses mentido 
em relação à tua fotografia — disse ela. — Não estava à espera que te 
parecesses mesmo contigo, sabes? Esta é a primeira vez que um tipo 
me diz a verdade no Date-Match. Acho que é um sinal.

— Não é. — Abanei a cabeça. — E a modelo? Como é que conven-
ceste alguém a tirar todas aquelas fotografias?

— Não é uma modelo. É a minha colega de quarto. — Os olhos 
dela abriram-se muito, quando eu me levantei. — Espera um segundo! 
Tudo o que te disse ao telefone é absolutamente verdadeiro. Eu de facto  
interesso-me mesmo por política e adoro estudar a lei e acompanhar 
casos mediáticos.

— Que faculdade de direito frequentaste?
— Faculdade de direito? — Ela ergueu uma sobrancelha. — Não, 

não é a lei tipo faculdade de direito. É a lei, tipo, vi todos os episódios da 
Lei & Ordem e li todos os livros do John Grisham.

Suspirei e saquei algumas notas da carteira, pousando-as em cima 
da mesa. Já tinha perdido tempo suficiente com ela.

— Adeus, Charlotte. — Afastei-me, ignorando o resto do pedido  
de desculpas.

Mal o valet me trouxe o carro, entrei e arranquei a toda a velocidade.
Esta porcaria está a ficar ridícula.
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Era a sexta vez que aquilo me acontecia este mês, e não compreen-
dia porque é que alguém mentiria propositadamente quando estava em 
causa um potencial encontro cara a cara. Não fazia o mínimo sentido.

Irritado, fui buscar uma garrafa de scotch à loja do outro lado da 
rua e tomei uma nota mental para bloquear da minha página esta 
mais recente mentirosa. Começava a parecer-me que estava a ficar sem  
mulheres disponíveis para dormirem comigo aqui em Durham. Também 
começava a sentir que estava a precisar de mudar de cidade e começar 
de novo; os suores frios de há uns anos tinham regressado e eu sabia 
que os pesadelos se seguiriam.

Mal entrei no meu apartamento, servi três shots e bebi-os rapida-
mente. Depois servi outros três.

Peguei no telemóvel e vi os e-mails do dia — possíveis clientes, 
mais pedidos para conversar do Date-Match, e em e-mail de uma loura 
sensual com quem me deveria encontrar neste sábado.

Na linha do assunto podia ler-se:

A sinceridade é fundamental, certo?

Bebi mais um shot antes de a abrir, na esperança de que se tratasse 
de um convite para nos encontrarmos esta noite.

Não era. Era uma porcaria de uma dissertação.

Olá, Thoreau. Sei que era suposto encontrarmo-nos este sábado e, 
acredita, eu estava meeesmo a contar com isso, mas preciso de saber 
que estás interessado em mim e não no meu aspeto. Já marquei encon-
tro com muitos tipos esquisitos porque gostaram da minha fotografia 
e, quando nos encontrámos, eles não queriam mais do que sexo. Pos-
so garantir que sou quem digo ser, mas estou à procura de algo mais  
satisfatório do que sexo casual. Não precisamos de ter um relaciona-
mento ou de nos envolvermos num romance intenso, mas podíamos, 
pelo menos, construir uma amizade primeiro, sabes? Mal posso esperar 
por te ver, por isso diz-me se ainda estás interessado em encontrar-te  
comigo,
— Liz
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Cliquei imediatamente no meu perfil e abri a caixa «O que Procuro»,  
para me assegurar de que ainda dizia o mesmo: «Sexo Casual. Nada 
mais. Nada menos.»

Aquela frase não era meramente decorativa e fora escrita a negrito 
por uma razão.

Regressei à mensagem da mulher e respondi.

Já não estou interessado em encontrar-me contigo. Desejo-te sorte na 
tua demanda por seja lá o que for que procuras,
— Thoreau

Ela respondeu de imediato.

Estás a falar a sério?
Não podes ter mais um amigo? Não podemos ser «só amigos»?
— Liz

Nem pensar,
— Thoreau

Saí da conversa e bloqueei o contacto dela.
Um novo shot desceu pela minha garganta e percorri os e-mails  

seguintes, abrindo de imediato o que vinha da única pessoa que consi-
derava minha amiga naquela cidade. Alyssa.

Assunto: Pila Árida
Bem, envio-te este e-mail porque me acaba de ocorrer a dor em que te 
deves encontrar… Já há algum tempo que não falamos sobre as tuas 
quecas, e isso preocupa-me. Muito. Tipo, eu CHOREI devido à tua falta 
de sexo… Lamento muito que tantas mulheres te tenham enviado foto-  
grafias fraudulentas e deixado com um sério caso de tomates roxos. 
Anexo o link para uma loção topo de gama, na qual acho que deverias 
investir nas próximas semanas.
A tua pila está nas minhas orações,
— Alyssa



whitney g.

18

Sorri e digitei a resposta.

Assunto: Re: Pila Árida
Obrigado pela tua preocupação em relação à minha pila. Embora, tendo 
em conta que NUNCA falámos das tuas quecas, suponha que padecer 
de Teias de Aranha na Vagina seja uma doença bem mais grave. Sim,  
é verdade que muitas mulheres me enviaram fotografias, mas acho bas-
tante triste que nunca me tenhas enviado a tua, não é? Estou mais do 
que disposto a enviar-te a minha e, quem sabe, ajudar na cura de tão 
triste e infeliz doença.
Obrigado por me dizeres que a minha pila está nas tuas orações.
Preferia que estivesse na tua boca,
— Thoreau

E, sem mais nem menos, a minha noite ficara dez vezes melhor. 
Embora nunca me tivesse encontrado pessoalmente com Alyssa e as 
nossas conversas se resumissem a telefonemas, e-mails e mensagens 
de texto, sentia com ela uma ligação forte.

Tínhamo-nos conhecido através de uma rede social anónima e exclu-
siva — LawyerChat. Não havia fotografias de perfil ou atividade no mu-
ral, apenas quadros de mensagens. Havia uma pequena caixa de perfil 
onde podia ser colocada alguma informação (primeiro nome apenas, 
idade, número de anos de prática, mais ou menos famoso), e um logó-
tipo no perfil de cada utilizador que revelava o respetivo sexo.

Todos os utilizadores eram «garantidamente» advogados, tendo 
sido convidados pessoalmente por e-mail. De acordo com os responsá-
veis do site, tinham «cruzado todos os advogados praticantes do estado 
da Carolina do Norte com os registos das licenças da ordem para garan-
tir um sistema único e diferente».

Sinceramente, achava a rede uma treta e, não fosse pelo facto de ter 
comido algumas das mulheres que ali conheci, teria cancelado a minha 
conta depois do primeiro mês.

Ainda assim, quando vi uma nova mensagem da «Alyssa», que 
dizia no assunto «Preciso de um Conselho», não consegui deixar de 
tentar reproduzir os meus resultados anteriores. Primeiro li o perfil 
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dela — 27, terminara o curso há um ano, amante de livros — e decidi 
fazer-me à vida.

A minha intenção era responder às suas questões legais, conduzir 
lentamente a conversa para tópicos mais pessoais, e depois pedir-lhe 
que se juntasse ao Date-Match, para poder ver o seu aspeto. Mas ela não 
era como as outras mulheres.

Enviara-me mensagens constantes, e mantinha sempre o tema pro-
fissional nas conversas. Como era uma advogada muito jovem e inexpe-
riente, pedia conselhos em relação às questões mais básicas: edição do 
sumário jurídico, preenchimento de requerimentos e apresentação de 
provas. Depois de termos falado cinco vezes, e já estando cansado das 
sessões de informação que se estendiam por três horas, pedi-lhe o nú-
mero de telefone.

Ela disse que não.
«Porque não?», escrevi.
«Porque é contra as regras.»
«Nunca conheci um advogado que não tivesse violado pelo menos 

uma.»
«Então não és um advogado muito bom. Vou à procura de outra 

pessoa com quem conversar. Obrigada.»
«Vais perder o caso amanhã», escrevi antes que ela pudesse pôr fim 

à nossa conversa. «Não fazes ideia do que estás a fazer.»
«Estás assim tão chateado com o facto de eu não te dar o meu  

número de telefone? Tens o quê, 12 anos?»
«32, e estou-me nas tintas para o teu número de telefone. Só o estava  

a pedir para te poder ligar e dizer que o sumário que me enviaste  
estava repleto de gralhas e que a argumentação final parece escrita por 
um aluno do primeiro ano de direito. São demasiados erros para os 
escrever a todos.»

«O meu sumário não é assim tão mau.»
«Também não é bom.» Ainda antes de conseguir abandonar a con- 

versa, o número dela surgiu no ecrã, e sob ele um curto parágrafo:  
«Se me vais telefonar para ajudar, ótimo. Se queres usar o meu número 
para me convencer a abrir conta num site de encontros, esquece. Juntei-
-me a esta rede para obter algum apoio para a minha carreira, mais nada.»
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Fitei demoradamente a mensagem, pensando se a devia ajudar 
apesar de não existir a menor possibilidade de sacar algo em troca, 
mas algo me levou a telefonar. Guiei-a através de todos os erros que 
cometera, insisti para que limpasse algumas frases e até reformatei  
o sumário.

Precisamente quando me ia despedir dela e desligar, aconteceu  
a coisa mais estranha. Ela perguntou: «Como foi o teu dia, hoje?»

— Isso não faz parte do teu sumário — disse-lhe. — Só queres 
falar de cenas de advogados, lembras-te?

— Não posso mudar de ideias?
— Não. Desliga. — Fiquei à espera de ouvir um bip, mas a única 

coisa que ouvi foi uma gargalhada. Não fosse pelo facto de se tratar de 
um som muitíssimo rouco e sensual, teria desligado eu mesmo, mas 
não conseguia obrigar-me a pousar o telefone.

— Desculpa — disse ela, continuando a rir. — Não te quis ofender.
— Não ofendeste. Desliga.
— Não quero. — Parou, finalmente, de rir. — Peço desculpa 

pela mensagem hostil que te enviei… Na verdade és o único tipo que  
conheci aqui que responde a todas as minhas perguntas. Estás ocupa-
do agora? Podes falar?

— Sobre o quê?
— Sobre ti, sobre a tua vida… Todos os dias te chateio com ente-

diantes questões legais, e tens sido muito paciente, por isso… Nada 
mais justo que, ao menos uma vez, possamos falar acerca de algo 
menos aborrecido, se vamos ser amigos, certo?

Amigos?

Hesitei em responder — em especial tendo em conta que não me 
parecia que os tópicos «menos aborrecidos» envolvessem sexo, e ela 
dissera a palavra «amigos» com tanta facilidade. No entanto, eu estava 
no meio de mais uma noite sem sexo, pelo que comecei a ter uma 
conversa banal com ela. Até às cinco da manhã, eu e ela debatemos 
as coisas mais mundanas — as nossas vidas quotidianas, livros prefe-
ridos, o sonho dela de se tornar uma bailarina profissional tardia.

Alguns dias depois, voltámos a falar, e passado um mês conver-
sava com ela dia sim, dia não.
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Virando mais um shot, carreguei no botão de chamada do meu 
telefone e esperei por ouvir a sua voz suave.

Não atendeu. Pensei em enviar-lhe uma mensagem de texto, mas 
depois percebi que eram 9 horas numa quarta-feira e que não seríamos 
capazes de falar de todo esta noite.

Ballet… As noites de quarta-feira são sempre noites de ballet…

***

— Dr. Hamilton? — A minha secretária entrou no meu gabinete na 
manhã seguinte.

— Sim, Jessica?
— O Dr. Greenwood e o Dr. Bach gostariam de saber se quer parti-

cipar na ronda de entrevistas a possíveis estagiários de hoje.
— Não quero.
— Está bem… — Ela baixou os olhos e anotou qualquer coisa no seu 

bloco. — Pelo menos olhou para os currículos? Hoje têm de os reduzir 
a quinze.

Suspirei e peguei na pilha de currículos que ela me entregara na 
semana anterior. Tinha-os lido a todos, e escrevinhado notas na maior 
parte: «Suficiente» «Suficiente+» e «Não me apetece ler isto». Todos 
os candidatos restantes eram da Universidade de Duke e, tanto quanto 
sabia, éramos a única empresa na cidade a aceitar candidatos com e sem 
licenciatura completa para estágios remunerados.

— Não fiquei impressionado com nenhum dos candidatos.  
— Deslizei os papéis por cima da secretária. — Era tudo o que tínha-
mos para escolher?

— Não, Dr. Hamilton. — Ela aproximou-se e colocou à minha  
frente uma pilha ainda maior. — Isto é tudo o que temos para escolher. 
Precisa que faça mais alguma coisa por si esta manhã?

— Para além de me trazer um café? — apontei para a chávena  
vazia na beira da secretária. Odiava o facto de ser obrigado a recordar-
-lhe constantemente que me trouxesse café; eu não conseguia funcio-
nar de manhã sem uma chávena.

— Desculpe. Vou tratar já disso.
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Virei-me para o computador e percorri os e-mails, selecionando-os 
por importância. Claro que o e-mail mais recente da Alyssa foi puxado 
para o cimo.

Assunto: Esquece Isso
Obrigada pela fotografia infantil do pó branco à porta do teu aparta-
mento esta manhã. Agradeço, mas garanto que esse NÃO é o aspeto da 
minha vagina neste momento.
Não que tenhas alguma coisa a ver com isso, mas não preciso de ser 
comida dia sim, dia não, para satisfazer as minhas necessidades. Estas 
estão BEM cuidadas com uma VARIEDADE de utensílios.
— Alyssa

Assunto: Re: Esquece Isso
Enviei-te duas fotografias. Uma do pó branco e outras de um lago seco 
com animais moribundos. A segunda fotografia era mais correta?
O único utensílio de que a tua vagina precisa é da minha língua. Quando  
a quiseres é só dizer, e olha que ela trabalha numa «VARIEDADE»  
de maneiras.
— Thoreau

— Aqui tem, Dr. Hamilton. — A Jessica pousou subitamente o café 
na minha secretária. — Posso perguntar-lhe uma coisa?

— Não, não pode.
— Bem me parecia — disse ela, baixando a voz e olhando-me nos 

olhos. — Eu sei que isto é pouco profissional, mas preciso de um par 
para a gala do próximo mês.

— Então arranje um par para a gala do próximo mês.
— Esta era a minha maneira de o convidar para ser o meu par…
Pestanejei. Tinha de encontrar uma maneira muito cuidadosa de 

dar voz a este «Nem pensar».
A Jessica acabara de sair da faculdade — era demasiado nova para 

mim, trabalhava ali porque o avô tinha fundado o escritório, e estava  
à procura de muito mais do que eu estava disposto a dar. Tinha-a ouvido 
várias vezes, à hora de almoço, comentar que queria estar casada antes 
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de fazer os 25. Aparentemente, também queria ser mãe a tempo inteiro, 
de seis filhos, e viver numa casa dos subúrbios.

Por outras palavras, estava completamente louca.
— Então, o que diz? — Ela sorriu.
Tentei não revirar os olhos.
— Jessica…
— Sim? — Os olhos dela estavam cheios de esperança.
— Olhe, cara Jessica, para além de ser muitíssimo inapropriado  

envolvermo-nos num qualquer relacionamento fora do escritório,  
não sou o homem que procura. De todo. Acredite em mim.

— Nem mesmo por uma noite?
— As palavras «uma noite» acarretam para mim certas expetativas 

que não poderiam, de maneira nenhuma, ser cumpridas. Por isso, não. 
Vá trabalhar.

— «Uma noite» é código para sexo?
— Porque é que ainda está no meu gabinete?
— Eu não diria a ninguém se fizéssemos sexo — sussurrou ela. 

— Na verdade, desde que nos conhecemos que já fantasiei com isso.  
E, dado que a agenda nunca inclui chamadas de uma namorada, presu-
mo que esteja disponível.

— Não estou.
— Uma vez apanhei-o na casa de banho… Tem pelo menos 22 centí- 

metros, acho eu.
Que raio?

Estava a cinco segundos de gravar esta conversa no meu telefone  
e enviá-la por e-mail ao avô dela.

— Eu sou mesmo boa a fazer broches — disse ela. — Faço-o desde 
o liceu. Todos os rapazes a quem o fiz dizem que a minha boca é um 
espanto. — Ela mordeu o lábio.

— Terei super-cola 3 no chão? É por isso que ainda aqui está?
— Se fosse comigo à gala e nos divertíssemos, seria o primeiro  

homem com quem iria até ao fim — confessou de rompante, corando. 
— Ainda sou virgem, lá em baixo.

— Então eu não sou o homem para si mesmo. — Revirei os olhos. 
— Agora, saia antes que telefone ao Dr. Greenwood e lhe diga que a sua 
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preciosa netinha se está a oferecer para me fazer um broche enquanto 
bebo o café da manhã.

Em choque, as suas bochechas tingiram-se de vermelho e apressou- 
-se em direção à porta. Depois, olhou por cima do ombro e piscou-me  
o olho — piscou-me a porra do olho, antes de sair.

Adicionei de imediato uma nota ao meu planificador: Procurar uma 

nova secretária — mais velha e casada…

Antes que conseguisse terminar a organização da minha caixa de 
correio eletrónico, o meu telefone tocou. A Alyssa.

— Estou ocupado — respondi.
— Então porque é que atendeste o telefone?
— Porque o som da minha voz te deixa molhada.
— Engraçadinho — riu. — Como está a correr a tua manhã?
— Normal. A minha secretária acaba de se fazer a mim pela terceira 

vez este mês.
— Enviou-te mais um bilhete a dizer «Devíamos estar juntos», 

acompanhado de chocolates?
— Não, ofereceu-se para me fazer um broche.
— O quê? — arquejou. — Estás a brincar!
— Infelizmente não. Depois disso, disse que estava disposta a  

oferecer-me a sua virgindade. Escusado será dizer que muito em breve 
estarei a colocar um anúncio à procura de uma nova secretária. Alguém 
no teu escritório quer trabalhar para um escritório melhor? Duplico  
o salário.

— Como é que sabes que o meu escritório não é melhor do que  
o teu?

— Porque estás constantemente a telefonar-me em busca de conse-
lhos para os teus casos… e casos tolos, já agora. Se o teu escritório fosse 
melhor, nunca terias de perguntar.

— Como queiras — resmungou. — Já saltaste fora da carroça dos 
encontros online?

— Saltar? Carroça? — Nunca consegui compreender bem as suas 
metáforas sulistas. — O que raio é que isso quer dizer?

— Oh, meu Deus… — suspirou. — Significa que não me contaste 
como correu a tua saída a noite passada, pelo que presumo ter corrido 



dúvida razoável

25

mal, o que significa que já não dormes com ninguém há um mês.  
Deve ser um recorde para ti.

— É.
— Queres um conselho?
— Não, a menos que venhas ao meu gabinete e mo dês pessoalmente.  

— Sorri.
— Não, obrigada. Por falar em conselhos, preciso da tua ajuda sex-

ta-feira à noite.
— Com o quê?
— Consegui um caso bastante grande. Ainda não analisei todos  

os documentos, mas já sei que é muita areia para a minha camioneta.
Recostei-me na cadeira.
— Se o caso é assim tão grande, podes levar os documentos até ao 

meu apartamento esta noite. Terei todo o gosto em ajudar-te a analisá-
-los. A categorização sempre foi uma especialidade minha.

— Ah! Bela tentativa, mas não me parece. — A Alyssa continuou a  
falar sobre o seu caso, mas só parte de mim estava a ouvi-la. Continuava  
a achar estranho que ela não se quisesse encontrar comigo pessoalmente,  
que se fechasse em copas sempre que eu abordava essa questão.

— Além disso… — Ela continuava a tagarelar. —Provavelmente vou 
ter de investigar essas alterações. Não tenho a certeza de…

— Diz-me a verdadeira razão pela qual não nos podemos encontrar 
pessoalmente — interrompi.

— O quê?

— Já nos conhecemos há seis meses. Porque é que não te queres 
encontrar comigo?

Silêncio.
— Preciso de repetir a pergunta? — Levantei-me e dirigi-me à porta 

do gabinete, que tranquei. — Não percebeste o que disse?
— É contra as regras do LawyerChat…
— Que se lixe o LawyerChat. — Revirei os olhos. — É contra as 

regras que tenhamos trocado números de telefone, que ajamos como 
uns adolescentes da treta e nos façamos vir um ao outro pelo telefone, 
à noite, porém nunca te queixaste.

— Nunca me fizeste vir…
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— Não me mintas.
— Não fizeste.
— Portanto, a semana passada quando disse que queria que montas ses a 

minha boca, para eu poder comer o teu sexo até te vires nos meus lábios, 
estavas só a fingir que tinhas a respiração ofegante?

Ela sugou uma inspiração.
— Não, mas…
— Bem me parecia. Porque não nos podemos conhecer pessoal-

mente?
— Porque destruiria a nossa amizade e tu sabes disso.
— Não sei, não.

— Disseste-me que nunca dormes duas vezes com a mesma mulher, 
que depois de dormires com alguém nunca mais a queres ver.

— Eu nunca comi nenhuma das minhas amigas.
— Isso é porque eu sou a tua única amiga.
— Bem sei, mas… — parei. Não tinha qualquer defesa em relação  

a isso.
O silêncio prolongou-se pela linha, e tentei pensar num outro argu-

mento.
Ela falou primeiro.
— Sinceramente, não quero arruinar a nossa amizade por causa de 

uma queca sem sentido.
— Garanto-te que será mais do que uma queca sem sentido.
O seu riso leve, arejado, deslizou pela linha e eu suspirei… tentando 

imaginar qual seria o seu aspeto. Não sabia ao certo porquê mas, ao longo 
das últimas semanas, ansiava por experimentar o seu riso cara a cara.

— Sabes — continuou ela —, para um advogado famoso, tens uma 
boca bastante porca.

— Ficarias surpreendida com o quão porca pode ser.
— Mais porca do que já me mostraste?
— Muito mais porca. — Tinha andado a testar as águas desde que 

começámos este relacionamento, mantendo a esperança de que, um dia, 
nos pudéssemos encontrar pessoalmente, mas agora que isso estava fora 
de questão, não havia necessidade de me refrear. — Voltamos a falar esta 
noite.



dúvida razoável

27

— A menos que arranjes um novo encontro até lá. Sei que vais estar 
à procura.

— Claro que vou estar à procura — zombei. — Alyssa é o teu nome 
verdadeiro?

— Sim, mas tenho a certeza de que Thoreau não é o teu. Importas-te 
de me dizer, finalmente, qual é?

— Dir-te-ei quando ganhares juízo e me deixares conhecer-te.
— Não vais desistir, pois não? — Voltou a rir. — E se a verdadeira 

razão por que não te quero conhecer é eu ser feia?
— Tenho a sensação de que não és.
— Mas e se for?
— Comia-te com as luzes apagadas.
— Prefiro as luzes acesas.
— Então obrigar-te-ia a usar um saco de papel na cabeça.
—COMO?! — Desatou à gargalhada. — Estás a ser ridículo! Ugh, 

tenho um cliente à porta agora mesmo. Posso ligar-te mais tarde?
— Sempre. — Desliguei, sorrindo. Depois é que percebi.
Merda… Ela arranja sempre maneira de se escapar desta linha de inter-

rogatório…
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Perjúrio (n.):
Ato consciente de prestar falso testemunho sob juramento.

Alyssa
(Bem, o meu nome verdadeiro é «Aubrey»…)

«As mentiras acabam sempre por nos apanhar. Porque é que as pessoas 
não percebem isso?» Era o que dizia a mensagem de texto, esta manhã.
«Não achas que algumas mentiras são justificáveis?», respondi.

«Não, nunca.»
Hesitei. «Portanto, nunca me mentiste?»
«Porque haveria de mentir?»
«Porque mal nos conhecemos…»
«Só porque me manténs à distância.» Ele enviou-me outra mensagem 

antes que eu tivesse tempo de responder. «Gostarias de saber o meu nome 

verdadeiro e local de trabalho?»
«Prefiro o nosso anonimato.»
«Claro que preferes, e eu nunca te menti. Por uma qualquer estranha 

razão, confio em ti.»
«Uma estranha razão?»
«Muito estranha. Falamos mais tarde.»
Atirei o telemóvel para dentro da mala e suspirei, deixando-me 

inundar pela familiar sensação de culpa. Nunca fora minha intenção 
continuar a falar com ele, e tornar-me sua amiga fora do LawyerChat, 
mas estava demasiado envolvida, e não queria deixá-lo.

Há vários meses, quando vi o convite para a rede exclusiva na secre-
tária da minha mãe, jurei que só o usaria quando precisasse de colocar 
questões para as minhas aulas de licenciatura. Tinha usado o código 
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de acesso dela para entrar, criar um perfil falso, e garantir que todas as 
questões colocadas eram apresentadas de tal modo que ninguém perce-
besse que se tratavam de trabalhos de casa.

Infelizmente para mim, o programa da licenciatura em Direito de 
Duke era diferente de todos os outros programas do país. As aulas eram 
mais práticas e incluíam o acompanhamento por advogados experien-
tes, sendo obrigatório que cada aluno encontrasse um escritório onde 
pudesse estagiar nos últimos quatro semestres. Para além disso, espe-
ravam que fôssemos capazes de ler e interpretar os ficheiros dos casos, 
como se já fossemos advogados.

Se eu soubesse que pedir a Thoreau tanta ajuda com os meus tra-
balhos de casa acabaria por conduzir a uma amizade verdadeira, talvez 
tivesse parado de falar com ele mais cedo. Por outro lado, tal como eu 
era a sua única amiga, também ele era o meu único amigo.

Ele era aberto e sincero sempre que falávamos, e eu gostava de po-
der fazer o mesmo — especialmente tendo em conta que ele tinha o  
hábito de dizer «Odeio mentirosas» sempre que uma das mulheres 
com quem deveria sair o enganava.

Raios…

Alisando o tule do meu tutu, inspirei fundo várias vezes; podia pen-
sar mais tarde acerca da minha amizade com Thoreau, agora tinha de 
me concentrar.

Esta audição era para uma produção do Lago dos Cisnes e eu tinha 
os nervos em franja; mal conseguira dormir na noite anterior, saltara  
o pequeno-almoço e chegara ao teatro cinco horas mais cedo.

— Senhoras e senhores, por favor libertem o palco! — gritou o ence - 
nador lá em baixo. — As audições terão oficialmente início dentro de  
30 minutos! Por favor, deixem o palco e dirijam-se às alas!

Antes de me dirigir aos bastidores, olhei para o público. Muitos dos 
rostos eram familiares: colegas de turma, professores, alguns encena-
dores da companhia de ballet para a qual trabalhara no verão passado, 
mas os rostos que eu precisava de ver não estavam lá.

Nunca estavam lá.
Magoada, procurei um recanto do vestiário e telefonei à minha mãe.
— Estou? — respondeu ao primeiro toque.
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— Porque é que não vieram?
— Não fomos onde, Aubrey? De que é que estás a falar agora? — 

suspirou, exasperada.
— Da audição aberta para o Lago dos Cisnes. Prometeste que tu e o 

pai vinham.
— É a Aubrey, querido! — gritou ao meu pai, afastando o telefone. 

— O teu recital era hoje?
— Já não tenho um recital desde os meus 13 anos. — Cerrei os den-

tes. — É uma audição, uma audição daquelas que só acontecem uma 
vez na vida, e era suposto vocês estarem aqui.

— Acho que a minha secretária se esqueceu de me avisar esta ma-
nhã — disse ela. — Já conseguiste o estágio para a tua especialização?

— Tenho duas especializações.
— A de Direito, Aubrey.
— Não. — suspirei.
— Porque não? Achas que o estágio vai cair do céu e aterrar-te no 

colo? É isso?
— Tive uma entrevista ontem na Blaine e Associados — disse,  

sentindo o meu coração mais pesado a cada segundo que passava  
— e tenho outra para a semana na Greenwood, Bach e Hamilton.  
Também estou prestes a fazer uma audição para o papel da minha vida, 
caso estejas interessada em fingir que não te estás nas tintas durante 
cinco segundos.

— Desculpa, minha menina?
— Vocês não vieram. — Tinha lágrimas nos olhos. — Vocês não 

vieram… Fazem ideia de quão grande será esta produção?
— Vais ser paga? É a Companhia de Bailado de Nova Iorque que  

a vai levar a cena?
— A questão não é essa. Eu disse-vos várias vezes o quão importan-

te para mim era esta audição. Telefonei para te recordar a noite passada, 
e seria muito simpático se os meus pais aparecessem e acreditassem em 
mim, para variar.

— Aubrey… — suspirou. — Eu acredito em ti. Sempre acreditei, 
mas estou no meio de um processo gigantesco e tu sabes disso, porque 
está nos jornais todos. Também sabes que ser bailarina profissional não 
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é uma escolha de carreira estável, e por muito que eu adorasse deixar 
pendurado o meu valioso cliente para te ver a andar em bicos de pés 
pelo palco…

— Chama-se dançar em pontas.
— É a mesma coisa — retorquiu ela. — Seja como for, é apenas 

uma audição. Tenho a certeza de que eu e o teu pai não seremos os 
únicos pais a faltar. Quando terminares a licenciatura e te dedicares 
a estudar para o exame da ordem passarás a ver o ballet como o que  
é realmente: um hobby. E sentir-te-ás grata por termos insistido contigo 
para que optasses por uma especialização dupla.

— O ballet é o meu sonho, mãe.
— É uma fase, e tanto quanto sei já passaste da idade ideal para te 

tornares uma profissional. Lembras-te de como desististe de repente, 
aos 16 anos? Vais voltar a desistir e será pelo melhor. Na verdade…

Desliguei.
Não queria ouvir mais um dos seus discursos assassinos de sonhos,  

e enfurecia-me que ela chamasse ao ballet uma «fase», tendo em conta 
que eu já dançava desde os meus 6 anos, altura em que ela e o meu 
pai tinham despejado dólares sem fim em aulas particulares, fatos  
e competições.

A única razão porque «desisti» aos 16 foi por ter partido o pé e não 
ter podido comparecer às audições das escolas de dança. E a única razão 
por que começara a demonstrar um interesse mínimo no direito residia 
no facto de não poder fazer grande coisa durante a reabilitação para 
além de ler.

O meu coração pertencera sempre às sapatilhas de pontas, e esse 
facto jamais mudaria.

— Aubrey Everhart? — Um homem chamou subitamente o meu 
nome junto à porta. — És tu?

— Sim.
— És a próxima a subir ao palco. Tens cerca de cinco minutos.
— Vou já… — Enfiei a mala num cacifo. Antes de o poder fechar,  

o meu telefone tocou.
Sabendo que era a minha mãe a telefonar com um pedido de descul-

pas mal amanhado, fiz os possíveis por não gritar. «Por favor, poupa-me 
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as tuas desculpas.» Atendi de imediato. «Já não significam nada para 
mim.»

— Estava a telefonar para te desejar boa sorte — disse uma voz 
grave.

— Dois minutos! — Um ajudante de palco fitava-me de olhos mui-
to abertos e fazia-me sinal para que seguisse para o palco.

— Thoreau? — Virei as costas para o ajudante de palco. — Porque  
é que me estás a desejar boa sorte?

— Falaste numa audição qualquer há algumas semanas. É hoje, 
certo?

— Sim, obrigada…
— Não pareces muito entusiasmada com o teu sonho neste momen-

to.
— Como poderia, se os meus pais não acreditam nele?
— Tens 27 anos — escarneceu. — Que se lixem os teus pais.
Ri, sentindo-me culpada.
— Quem me dera que fosse assim tão simples…
— Na verdade, é. Ganhas o teu próprio dinheiro, querida, e embora 

não percebas patavina da lei, pareces ser uma advogada bastante boa. 
Eles que se lixem.

— Vou ter isso em mente — disse, tentando levar a conversa para 
outra direção. — Estou chocada por te teres lembrado que a minha  
audição era hoje.

— Não me lembrei. — Ele desligou, e eu soube que estava a rir  
quando o fez.

— Quinze segundos, menina Everhart! — O rapaz agarrou-me pelo 
braço e empurrou-me para o palco.

Sorri aos juízes e coloquei-me em quinta posição — os braços sobre 
a cabeça, e esperei pela primeira nota da composição de Tchaikovsky.

Ouviu-se um restolhar de papéis, alguém no público tossiu, e depois  
a música começou.

Era suposto eu demonstrar um arabesco, uma pirueta e depois rea-
lizar a sequência que tinha ensaiado nas aulas durante o último mês 
e meio. Contudo, não me apetecia, e como esta era uma das minhas 
últimas oportunidades para impressionar, decidi dançar como queria.
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Fechei os olhos e completei pirueta após pirueta, fouetté após fouetté. 
Não estava sequer a dançar ao ritmo da música, e percebi que o pianista 
estava confuso e me tentava acompanhar.

Demonstrei todos os saltos que conhecia, realizando-os a todos na 
perfeição, e quando o pianista desistiu e tocou a última nota, regressei 
à quinta posição, sorrindo.

Não houve aplausos, nem saudações, nada. Tentei ler os rostos 
dos juízes para ver se pareciam minimamente impressionados, mas  
mantinham-se estoicos.

— É tudo, menina Everhart — disse um deles. — menina Leighton 
Reynolds, importa-se de subir ao palco?

Murmurei um «obrigada» antes de descer e sair a correr do teatro. 
Não queria ver o resto das audições.

Durante o que sobrava da tarde, passeei pela faculdade e tentei não 
chorar. Quando me senti segura de que não choraria, enviei um e-mail 
ao Thoreau; essa seria a única coisa que me poderia fazer sentir melhor.

Assunto: A pensar…
«Um jantar. Uma noite. Sem repetições.» Escolhes um hotel barato ou 
caro? Pagas o jantar e o quarto de hotel? Ou a mulher tem de dividir  
a conta contigo?
— Alyssa

Assunto: Re: A pensar…
Jantar caro. Suíte em hotel de cinco estrelas. Pago tudo.
Queres que faça algumas reservas para nós para que te possa mostrar?
— Thoreau

Assunto: Re: Re: A pensar…
Claro que não. E, «algumas» reservas? O que aconteceu a só uma?

Assunto: Re: Re: Re: A pensar…
Eu disse-te que, no teu caso, abriria uma exceção. Hoje investi numa 
caixa de sacos de papel.
— Thoreau



whitney g.

34

Ri e olhei para o relógio. Eram 5 horas e tinha a certeza de que 
os resultados da audição já tinham sido divulgados há muito, mas 
estava demasiado assustada para os ver. Tudo o que queria era a  
oportunidade de fazer parte do grupo de cisnes ou de ser a substituta 
da principal.

Porque é que estraguei o esquema? Em que raio estava eu a pensar?

Depois de quase ter dado em louca com tantas perguntas, obriguei- 
-me a regressar ao teatro para consultar o derradeiro elenco. Quando 
cheguei, uma multidão imensa aglomerava-se em frente ao cartaz,  
e podia ouvir os comuns «Entrei! Entrei!» e «Como é possível que não 
me tenham escolhido?», tão reveladores.

Espremi-me para passar por toda a gente e fitei a folha, esforçando 
a vista, em busca do meu nome na página dos papéis menores.

Estava na folha dos papéis principais. E, mesmo ao lado do papel 
principal de Odette/Odile, os cisnes branco e preto, estava o meu 
nome a negrito.

Comecei a chorar, saltando incrédula. Quis telefonar à minha mãe 
para lhe contar a novidade, mas o meu coração ficou apertado só de 
pensar nisso.

Sabia que, nesse preciso momento, era provável que ela estivesse 
a contar ao meu pai que eu lhe tinha desligado o telefone na cara e que 
ele tinha de garantir que eu percebia quem é que pagava a minha edu-
cação: «Se desistires de Direito, deixamos de te passar os cheques…  
É o Direito que te paga as aulas, não o Ballet.»

***

Ergui os pés doridos do balde de gelo e sequei-os cuidadosamente 
com a toalha. Não sabia bem como é que ia conjugar o papel principal, 
as aulas e um eventual estágio, mas não tinha escolha.

Suspirando, olhei de relance para o calendário sobre a minha  
secretária, onde escrevinhara «Dia prep. entrevista» no quadrado  
correspondente ao dia de hoje.

A minha entrevista com a Greenwood, Bach e Hamilton — um 
dos escritórios mais prestigiosos do estado era mais do que uma 
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simples entrevista. Era um processo, e todos os alunos em busca de 
estágio sabiam que fazê-lo naquele escritório podia fazer maravilhas 
pelo seu currículo.

O escritório era de tal modo seletivo que levavam a cabo quatro  
rondas de entrevistas telefónicas, três testes online e exigiam que cada 
candidato redigisse várias dissertações antes da derradeira entrevista 
com os sócios.

Tinha passado calmamente pelas entrevistas telefónicas e pelos  
exames, mas as dissertações — que diziam respeito a casos de 100 pá-
ginas, eram algo por que não estava à espera. Chegara mesmo a pensar 
que me tinham enviado o pacote errado, pelo que telefonei e disse:

— Acho que o meu pacote foi trocado com o do candidato a estagiá-
rio já licenciado. — A secretária riu-se de mim.

Ela respondeu que a empresa esperava que todos os seus esta- 
 giários — não licenciados e licenciados — preenchessem o mesmo pa-
cote o melhor que soubessem.

— Não te preocupes — disse-me. — Não estamos à espera de que 
sejas perfeita. Só queremos ver como funciona a tua mente.

Agarrei na pasta que me estava a dar mais trabalho e coloquei-a no 
colo. Depois fui ao site do escritório GBH e familiarizei-me com os três 
sócios que me iriam entrevistar.

Greenwood, o fundador do escritório, era um homem de cabelo  
grisalho, com óculos de aros de arame. Citava Harvard como razão pela 
qual era tão exigente e meticuloso, e gabava-se de, nos 30 anos durante 
os quais praticara direito, ter alcançado uma das maiores taxas de vitó-
rias do país.

Bach, sócio do escritório há mais de dez anos, era um homem  
careca, na casa dos 40, embora parecesse um pouco mais velho. Tinha 
subido no escritório a pulso e, como era um «indivíduo tão trabalhador 
com uma paixão sem paralelo», Greenwood não tivera outra alternativa 
senão fazer dele seu sócio. Tinha uma das segundas melhores taxas de 
vitórias do país.

Por fim, Hamilton — Andrew Hamilton, e ele era… Ele era sexy 

como o raio. Tentei concentrar-me na sua biografia e ignorar a fotografia, 
mas não consegui evitá-lo. Os seus olhos azuis, profundos e penetrantes 
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fitavam-me, e o cabelo curto, castanho escuro, parecia pedir que as  
minhas mãos deslizassem por ele.

Tinha o rosto de um deus grego, de bronzeado uniforme, perfei-
tamente simétrico, linha do maxilar forte e cinzelada, e os lábios  
curvavam-se num leve sorriso trocista.

Embora a fotografia revelasse apenas a parte de cima do corpo, ima-
ginei, pelo modo como enchia o fato azul escuro, que sob este existi-
riam músculos duros e bem definidos.

Estava a ficar molhada só de olhar para ele.
Concentra-te, Aubrey… Concentra-te…

Estranhamente, a sua biografia era a mais curta de todas. Não indi-
cava onde tinha estudado, trabalhado ou o ano em que se tornara sócio. 
Estava repleta de palavras vazias sobre como «o escritório se sente hon-
rado por ter um tão estimado e comprovado advogado» na sua equipa. 
Oh, e gostava de comer chocolate.

Que informativo…

Copiei e colei todas as biografias num documento word e telefonei 
ao Thoreau.

— Boa noite, Alyssa — disse ao atender, fazendo-me derreter com  
a sua voz, como sempre. Juro que ele seria capaz de me convencer a 
fazer qualquer coisa… quase qualquer coisa.

— Ei, hum…
— Sim?

Meu Deus, adorava o raio da voz dele… Ele ainda não tinha dito quase 
nada e eu já estava excitada.

— Telefonaste só para eu te ouvir respirar? — Só podia estar a  
sorrir.

— Por acaso foi. — Revirei os olhos. — Estás a gostar do que ouves?
— Gostaria muito mais se estivesses por baixo de mim.
Corei.
— Hum…
— O caso, Alyssa. — Ele riu-se. — Fala-me mas é do teu caso mais 

recente.
— Certo, hum… — Limpei a garganta. — Resumindo e concluindo:  

O meu cliente levou uma arma para o interior de um banco federal 
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e esqueceu-se de trancar a patilha de segurança. Alguém lhe deu um 
encontrão e ele levou as mãos instintivamente ao bolso, e a arma dispa-
rou… acertando-lhe numa perna.

— Desde quando é que praticas direito penal? Pensei que a tua espe-
cialidade era em direito das sociedades.

Merda.

— É, é. Aceitei o caso para um amigo, pro bono.
— Hummm. Bem, o teu amigo enfrenta uma pena de dois a cinco 

anos numa prisão federal, se não tiver antecedentes. Em que medida  
é que precisas de ajuda, exatamente?

— Na parte da alegação de defesa. Ele não magoou mais ninguém 
para além dele mesmo.

— Ele tinha licença de porte?
— Não… — Percorri as minhas notas.
— Então, tenho a certeza que a acusação irá convencer o júri de que 

ele levou a arma para o banco com a intenção de magoar alguém para 

além de si mesmo. Aceita o acordo que te oferecerem.
— Bem, eu… — Olhei para o que dizia a folha. — E se eu já tiver 

rejeitado o acordo?
Ele suspirou.
— Contacta a acusação e tenta um novo acordo. Caso contrário,  

declara «não contestação».
— Não contestação? Estás louco?
— Tu estás? Que tipo de especialista em direito de sociedades aceita 

um caso de direito penal com uma condenação tão clara? Um bastante 
inexperiente, diga-se de passagem…

— Para tua informação, faz parte de um trab… — tossi. — Esquece. 
Dizeres-me que alegue não contestação é basicamente o mesmo que 
me dizeres para o declarar culpado.

— Se fosse esse o caso, teria dito para o declarares culpado. — Parecia  
irritado. — A melhor opção do teu cliente é declarar não contestação,  
e qualquer advogado a sério sabe isso. Tens a certeza de que passaste  
no exame da ordem?

— Não teria sido convidada para me juntar ao LawyerChat se assim 
não fosse, pois não? — Senti um aperto no coração com mais aquela 
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mentira. — Estou apenas a tentar impedir que o meu cliente seja 
condenado a uma pena de prisão.

— Então deves mesmo ficar-te pelo direito de sociedades. — Havia 
um sorriso na sua voz. — O teu cliente vai para a prisão e não há nada 
que possas fazer a esse respeito. A única coisa negociável neste caso  
é quanto tempo irá passar atrás das grades. Será que te posso ajudar 
em mais alguma coisa? Preciso de te dar umas aulas acerca da dife-
rença entre culpado e inocente?

Revirei os olhos e afastei o ficheiro.
— Obrigada pela tua ajuda condescendente como sempre.
— O prazer foi meu — disse ele. — Preciso de te perguntar algo 

importante.
— Em relação ao meu caso?
— Não. — Ele deu uma gargalhada grave. — Qual é o teu aspeto?
— Como? — Quase não conseguia ouvir a minha voz. — O que 

é que disseste?
— Tu ouviste-me. Como poderei nunca ter uma oportunidade 

para te ver, gostaria de saber. Qual é o teu aspeto?

Levantei-me e olhei para o espelho, deixando que os meus olhos 
deslizassem pelo meu reflexo.

— Não tenho a certeza de saber como responder a isso… — Preci-
sava de mudar de assunto, depressa. Tendo em conta tudo o que me 
dissera acerca dos seus encontros dos últimos meses, ele tinha sem 
dúvida um género que preferia, um género que o intrigava mais do 
que qualquer outro: Loura, ligeiramente curvilínea, lábios carnudos…

Eu.

Tentei por várias vezes imaginar como seria ele. Cabelo escuro, 
talvez? Louro sujo? Uma boca feita para beijar, olhos verdes profun-
dos? Um pack de seis, não, um pack de oito, que conduz a um V  
delicioso.

Ele mencionou o facto de fazer exercício todos os dias…

Estava mais do que certa de que ele era atraente — só podia ser, 
dado que tantas mulheres o aturavam naqueles sites de encontros, 
mas sempre que a minha mente desenhava uma imagem, convencia-
-me de que me tinha enganado.
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— Sabes que mais? — disse eu, despertando dos meus pensa-
mentos. — Nunca fui muito boa a descrever coisas. Qual é o teu  
aspeto?

— O aspeto de um homem que te quer possuir.
Arrepios subiram e desceram pela minha coluna.
— Isso não é uma descrição…
— De que cor é o teu cabelo? — Ele não parecia divertido, e eu  

soube que, naquela noite, não me ia deixar assumir o rumo da conversa.
— Ruivo. — Puxei o elástico que prendia o meu cabelo num carra-

pito e deixei que as madeixas louras me caíssem sobre os ombros.
— Qual o comprimento?
— É curto…
— Hum. Então e os teus olhos?
Fitei as minhas íris azuis e cinzentas.
— Verdes, verdes claros.
— Tens sardas?
— Não. — Pelo menos isso era verdade.
— E os teus lábios?
— Queres saber se são finos ou grossos?
— Quero saber como ficarão em redor do meu pénis.
Arquejei.
— Vais-te fazer de tímida esta noite? — Cubos de gelo tilintavam 

contra o copo, em pano de fundo. — Quanto do meu pénis achas que 
conseguias tomar na tua boca?

Permaneci em silêncio e a minha respiração começou a abrandar.
— Alyssa? — A sua voz era suave. — Vais responder-me?
— É difícil fazer uma previsão em relação a algo que nunca se 

fez. — Ouvi-o inalar profundamente, e a linha ficou no mais absoluto  
silêncio.

Pensei que ele me ia perguntar como é que eu tinha conseguido 
manter relações sexuais com os meus namorados, no passado, sem 
nunca fazer um broche, mas não o fez.

— Humm. És uma ruiva natural?
— O que é que isso importa? — Aproximei-me da cama. — Clara-

mente não faço o teu género.
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— Eu tenho uma preferência, não um género, e uma ruiva arisca que 
nunca teve o pénis de outro homem na boca vale bem que abra uma 
exceção.

Prendi o polegar no elástico das cuecas e tirei-as antes de deslizar 
para debaixo dos lençóis.

— É uma pena, não ser completamente virgem, hã?
— Não como virgens. — Fez uma pausa. — Mas tendo em conta 

que tu e eu nunca nos comemos, até podias ser considerada como tal.
A humidade fazia-se sentir nas minhas coxas, e senti os mamilos  

a ficarem rígidos.
— Duvido muito.
— Estou cansado de só poder falar contigo ao telefone, Alyssa…
Silêncio.
— Preciso de te ver… — A sua voz estava tensa. — Preciso de te  

possuir…
— Thoreau…

— Não, ouve-me. — O seu tom era um aviso. — Preciso de me  
enterrar profundamente em ti, de sentir o teu sexo a latejar em redor 
do meu pénis, enquanto gritas o meu nome… o meu nome verdadeiro.

Deslizei a mão pelo ventre e por entre as coxas, e os meus dedos 
começaram a dedilhar o clítoris. Devagar a princípio, depois mais  
depressa, mais depressa, acompanhando o som da sua pesada respira-
ção junto ao meu ouvido.

— Tenho sido paciente contigo… — A voz dele perdeu-se. — Não 
achas?

— Não…
— Tenho — disse ele. — Estou cansado de imaginar o quão mo-

lhado pode ficar a tua vagina, o quão alto gritarás quando chupar as 
tuas mamas enquanto me montas… Com que força te puxarei o cabelo 
quando te dobrar por cima da minha secretária e te possuir até já não 
seres capaz de respirar… Cansado.

Fechei os olhos, deixando que a minha outra mão apertasse um 
seio, deixando o polegar beliscar o mamilo.

— Tens duas semanas para ganhares juízo…
— Como?
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— Duas semanas — sussurrou ele. — Será nessa altura que nos 
vamos encontrar cara a cara, e eu vou reclamar cada centímetro do teu 
corpo.

— Não posso… não posso concordar com… isso.
— Concordarás. — A respiração dele estava agora em sintonia com  

a minha. — E quando assim for, vais convidar-me para tua casa e eu vou 
recordar-te de todas as provocações que me fizeste durante os últimos 
seis meses.

Estava sem palavras. O meu clítoris inchava a cada movimento  
do dedo, e a minha respiração ia ficando cada vez mais entrecortada.

— Serei gentil, a princípio — sussurrou ele — em especial quando 
deslizar o meu pénis para a tua boca e te puxar o cabelo, mostrando-te 
exatamente como é que gosto de ser chupado.

— Para… — Eu arquejava. — Por favor… Para…

— Acredita em mim, não vou parar.

— Thoreau… — As minhas pernas tremiam.
— Já não me posso limitar a falar. Preciso de te sentir, preciso de  

te provar. Diz que sim, às duas semanas…
Mordi o lábio, sabendo que se ele voltasse a dizer aquilo, se ele me 

perguntasse mais uma vez, eu diria sim.
— Alyssa… — Ele estava a implorar.
Eu estava a segundos de me vir, a segundos de gritar: «Sim! Sim! 

Sim!»
— Promete-me que vais deixar que te coma dentro de duas sema-

nas…
Como se a minha boca estivesse às suas ordens, libertei o lábio  

inferior e preparava-me para dizer sim, mas desliguei.
Mantendo os olhos fechados, deixei-me ficar na cama e permiti que 

as ondas de um orgasmo rolassem através de mim, enquanto eu gritava 
os três sins que ele não podia ouvir. Quando finalmente parei de tremer, 
rolei para o lado e agarrei numa almofada, puxando-a contra o peito.

Antes que me conseguisse obrigar a dormir, ouvi o meu telemóvel 
a tocar por baixo de mim.

Era uma mensagem de texto do Thoreau.
«Vou tomar isso como um sim. Catorze dias.»




