Para o Diego.
Eu soube que era amor quando nos conhecemos numa livraria.
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Quarta-feira, 11 de julho de 2012

É

meia-noite e estou sentada na varanda de um hotel em Maui. O som
do oceano a bater na costa é como uma droga, que acalma um
pouco o caos dentro de mim. Custa acreditar que sou agora uma viajante do mundo e especialista de arte, em vez de uma empregada de
bar a tentar pagar as contas. Eu, Rebecca Mason. Uma viajante do
mundo. É tão inacreditável como a maior parte do que me aconteceu
este último ano.
O novo homem da minha vida está apenas a uns metros de distância,
nu e lindo por baixo dos lençóis da nossa cama de hotel, saciado de uma
noite de jantar, bebidas e sexo apaixonado. Sexo. Tenho de lhe chamar
isso. Não posso dizer que é fazer amor, embora ele diga. Quem me dera
poder. Oh, quem me dera tanto poder…
Porque é que não estou na cama, colada àquele corpo todo musculado,
a admirar a sua sensualidade masculina? Devia estar, mas o telemóvel
que tenho no colo é a razão por que não estou. «Ele» deixou-me uma
mensagem para lhe ligar. Ele, que não consigo simplesmente esquecer, que
não consigo parar de desejar: o seu toque, o seu beijo, o ardor perverso de
um chicote na pele que é simultaneamente prazer e dor.
Estou a tentar resistir à vontade de digitar o número dele, a tentar
convencer-me a não o fazer. O meu novo homem merece melhor — tal
como eu merecia melhor do que o meu mestre alguma vez me ofereceu.
Telefonar-lhe de volta é um desrespeito à nova pessoa na minha vida
7
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e a mim mesma. Se ao menos ele não me tivesse soado desesperado para
falar comigo… o que é de loucos. O homem que conheci nunca foi desesperado.
As últimas semanas têm sido uma viagem maravilhosa de paixão e
descoberta, no quarto e à volta do mundo. Eu devia estar a deliciar-me
com estas coisas e com o homem que as torna possíveis. Ele é lindo e bem-sucedido e sexy de todas as formas possíveis, embora não seja o dinheiro
dele que me atrai. É a sua paixão pela forma como ganha esse dinheiro,
como vive a sua vida, como faz amor comigo. É extremamente confiante,
não se arrepende de nada e aceita quem é, e mesmo assim… não é a quem já
chamei «mestre», nem nunca o consideraria como tal. Não compreendo
porque não estou apaixonada por ele. Não compreendo porque, mesmo
que ele me pedisse (e não o faria), nunca consideraria submeter-me a ele.
Para ser honesta, penso que a razão por que não consigo aceitar o meu
potencial novo amor é simples. «Ele» é ainda o mestre no meu coração e
na minha alma, até na minha mente.
Mas ele não me ama. Nem sequer acredita no amor. Disse-mo demasiadas vezes para poder ignorar.
Despedi-me dele e não vou ligar-lhe. Sei que, se o fizer, será a minha
desgraça e cairei mais uma vez no feitiço dele. Irei, mais uma vez…
perder-me.
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ada de falar. Nada de meios-termos. Tudo ou nada, Sara. Estou
a oferecer-te isso e tens de decidir se realmente o queres. Há uma
reserva feita em teu nome na American Airlines. Eu estarei no avião.
Espero que também estejas.
O Chris apresentara-me esses ultimato e prazo e tinha-me deixado sentada na cama da minha melhor amiga desaparecida, a fitar
a entrada deserta onde ele tinha estado há poucos instantes. Uma
explosão de emoções detona dentro de mim e desfaz-me em farrapos. Procurou-me, encontrou-me aqui. Após a nossa discussão
devastadora, ontem à noite, ainda quer que eu vá para Paris com
ele. Quer encontrar-nos outra vez. Mas como pode ele esperar que
eu decida partir à última hora? Não posso simplesmente. Mas… ele
vai embora. Mal consigo respirar quando penso em perdê-lo, e, no
fundo, sei que se o deixar ir irei perdê-lo. Temos de falar. Temos de
perceber o que aconteceu ontem à noite antes que partamos para
Paris.
Com um movimento repentino pego no telemóvel, carregando
no botão da marcação rápida para o Chris. O meu coração agita-se-me no peito, enquanto espero que ele atenda.
Ring. Ring. Ring. Ring.
Então, a voz dele, sensualmente grave e rouca, entra na linha.
É a mensagem do correio de voz. Passo os dedos pelo cabelo comprido
9

Rendida a Nos.indd 9

04/10/2017 18:03

Lisa Renee Jones

e castanho, a sentir-me desesperada. Não. Não! Isto não está a acontecer. Não pode acontecer. É demasiado, depois de quase ser morta
pela Ava na noite passada. Como pode o Chris não saber que isto é
de mais para mim neste preciso momento? Apetece-me gritar ao
telefone.
Ligo novamente, ouço o toque insuportável a soar vezes sem
conta e sou atendida novamente pelo voicemail. Raios partam! Terei
de ir tentar apanhá-lo em casa antes que saia para o aeroporto.
Levanto-me de um salto e corro até à porta, com a mão a tremer
quando tranco a fechadura. Rezo para que a Ella regresse em segurança da viagem à Europa. Não consigo evitar comparar o silêncio
dela com o da Rebecca. Estremeço quando entro no corredor escuro
fora do apartamento da Ella, a desejar estar nos braços do Chris.
A desejar que pudesse esquecer o horror de a Ava matar a Rebecca e
depois tentar matar-me a mim.
Assim que estou no parque de estacionamento, olho para o prédio e sinto a barriga às voltas.
— A Ella está bem — prometo a mim mesma quando destranco
o meu Ford Focus prateado e entro. É evidente que tenho duas razões
para ir para Paris: o Chris e a Ella. Duas boas razões.
A viagem até ao apartamento onde vivo com o Chris demora
menos de 15 minutos, mas parece uma eternidade. Quando paro em
frente ao arranha-céus extravagante, estou bastante nervosa. Entrego
as chaves ao rececionista, um tipo novo que não conheço.
— Guarde-me o carro aqui, por favor.
Este preciso ato sugere que estou a pensar em ir para o aeroporto.
Mesmo que vá, digo a mim mesma, não significa que vou entrar no
avião. Ainda não, pelo menos. Não desta maneira. Irei convencer o
Chris a adiar a viagem.
Mal vejo o átrio de entrada quando o atravesso a correr e entro
no elevador. As portas fecham-se e fico súbita e ridiculamente nervosa por vê-lo. Que loucura…! É o Chris. Não tenho motivos para
ficar nervosa com ele. Eu amo-o. Amo-o como nunca amei outro ser
humano. Porém, a subida até ao 20.o piso é agoniante. Quem me
dera ter perguntado ao rececionista se o Chris estava no edifício…
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— Espero que estejas aqui — sussurro à medida que me aproximo do meu destino. — Espero que estejas aqui.
O elevador apita e as portas abrem-se. Por um instante, apenas
fito o espaço amplo da entrada do nosso apartamento. O nosso apartamento. Mas continuará a ser o nosso apartamento se não for com
ele para Paris? Ainda na semana passada ele tinha-se afastado de
mim, não partilhando o sofrimento por causa da morte do Dylan,
uma criança a quem o cancro roubou a vida, em vez de me deixar ajudá-lo a ultrapassar a dor. Tinha-me feito sentir que a minha
«casa» com ele me tinha sido retirada. Tinha jurado que isso nunca
mais aconteceria, que nunca me voltaria a sentir perdida no futuro.
Mas o futuro é agora, e sinto-me perdida sem ele.
— Chris — chamo-o, avançando pela entrada, e sou recebida
apenas pelo silêncio. Dou dois passos no interior do apartamento
e sinto-me mais vazia do que nunca. Ele não está aqui. Foi embora.
Viro-me lentamente e encaro a sala embutida e as janelas que se
estendem do teto ao chão, das quais se vê a claridade da madrugada
começando a banhar a cidade. Memórias inundam-me a mente, tantas memórias minhas e do Chris nesta sala, neste apartamento…
Consigo sentir o seu cheiro, quase saboreá-lo. Senti-lo. Preciso de
senti-lo.
Acendendo uma luz fraca, avisto algo agarrado à janela. É uma
mensagem colada, e sinto um aperto no peito quando me apercebo
de que está no local exato em que o Chris fez sexo comigo uma vez, e
me fez sentir calor e paixão, e, sim, o medo de cair. E caí. De amores
por ele.
Desço os degraus, passando pelos móveis, e arranco a mensagem da janela.
Sara,
O nosso voo é às 9 horas. Precisas de estar lá uma hora mais
cedo para dar tempo para passares pelo controlo de segurança,
e a bagagem dos voos internacionais tem um tempo de despacho rigoroso. É um voo longo. Veste roupa confortável. O Jacob
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estará na receção para te levar às 7 horas, para o caso de haver
trânsito. Se decidires vir.
Chris
Nem um «amo-te». Nem um «por favor, vem».
Mas também não haveria. É o Chris, e, embora não saiba todos
os seus segredos, de facto conheço-o. Sei que este é um dos seus
testes. Sei que ele precisa de que isto seja uma decisão minha, sem a
influência das suas palavras. É por isso que não está aqui.
De súbito, apercebo-me da realidade: eu sei isto. Eu sei o que ele
está a pensar. Eu conheço-o. As palavras são reconfortantes. Nas coisas que importam, eu conheço-o.
Viro-me, olho para o relógio perto da entrada da cozinha, do meu
lado esquerdo, e engulo a custo. São quase 6 horas. Tenho uma hora
para decidir se vou partir com o Chris e para fazer a mala.
Deslizo para o chão, encostando-me à mesma janela aonde me
tinha apoiado na noite em que ele me tinha trazido aqui pela primeira vez. Estou exausta e sinto-me tão nua e exposta como dessa
vez.
Uma hora. Tenho uma hora para chegar ao aeroporto, caso decida
ir. As minhas calças de ganga estão sujas, de ter rebolado no chão
enquanto uma louca me tentava matar, e o meu cabelo parece uma
cortina comprida e negra que pesa tanto quanto os meus pensamentos. Preciso de tomar banho. Preciso de dormir.
Preciso de tomar agora mesmo uma decisão acerca do que vou
fazer.

Vestida com um fato de treino de veludo preto e macio, carregando
uma mala ao ombro, fito o portão com o letreiro «DFW/Dallas» e
«Paris». Sinto o coração na boca.
Estou aqui. Tenho uma mala ao ombro. Tenho um bilhete de
avião. Inspiro com dificuldade e penso que posso estar prestes a hiperventilar, algo que apenas me aconteceu duas vezes na vida. Uma vez
12
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quando me disseram que a minha mãe tinha morrido de ataque cardíaco e a outra quando estava na arrecadação da Rebecca e a luz foi
abaixo. Não sei porque me está a acontecer agora. Simplesmente,
sinto-me tão descontrolada…
Chamam o meu nome pelo intercomunicador. Tenho de embarcar.
Não sei como, dou um passo em frente e levanto a mão para
informar a assistente de que estou aqui. Entrego-lhe o bilhete e a minha voz está rouca quando respondo a perguntas das quais não
me lembro dois segundos depois. Preciso de controlar esta respiração estranha antes que desmaie; estou sem dúvida a hiperventilar.
Odeio ser assim tão fraca. Odeio sentir-me desta forma. Quando deixarei de ser assim?
Os meus joelhos tremem quando penduro ao ombro o trólei da
Louis Vuitton, que o Chris me comprou quando fomos a Napa para
conhecer os padrinhos dele.
Cheguei à rampa de embarque. Passo a esquina e o meu coração
começa a bater mais depressa. O Chris está à porta do avião à minha
espera e é uma imagem de perfeição deliciosamente masculina e tão
tipicamente ele, com as suas calças de ganga, uma t-shirt azul-marinha e botas de motoqueiro. E tudo o resto desaparece além dele, e
tudo no meu mundo está novamente bem.
Começo a correr na sua direção e ele junta-se a mim a meio do
caminho, puxando-me para os seus braços quentes e vigorosos. O seu
odor habitual e forte invade os meus sentidos e sinto-me viva, a respirar com facilidade, com os pés bem assentes do chão, sem dúvida.
O meu lugar é com o Chris.
Ponho os braços à volta dele e pressiono-me contra o seu corpo
firme. A boca dele envolve a minha e o seu sabor, pungente e masculino, domina-me de todas as formas certas.
Estou em casa. Estou em casa porque estou com ele, e beijo-o
como se nunca mais o voltasse a beijar, como se estivesse a morrer de sede e apenas ele me pudesse saciar. E acredito que sim. Ele
sempre foi a resposta à pergunta sobre o que faltava na minha vida,
mesmo antes de conhecê-lo.
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Ele arranca a boca da minha e eu quero puxá-lo de volta para mim,
para o saborear mais um pouco. Estou novamente ofegante, mas é
de emoção, ânsia e paixão.
Ele afasta-me do rosto o cabelo sedoso e recentemente lavado
e fita-me com olhos verdes sérios.
— Diz-me que estás aqui porque queres estar, não porque te
forcei.
— Tu não vais embora sem mim — prometo-lhe, e espero que
perceba tudo o que isso significa. Não disse que ele não vai embora.
Disse que não vai sem mim.
O rosto dele expressa uma compreensão instantânea, que também se vê no fundo do seu olhar penetrante.
— Eu não te queria forçar — diz ele, com uma voz rouca e atormentada. Este homem vive num estado de inquietação que anseio
fazer desaparecer-lhe. Ele hesita. — Eu só precisava…
— Eu sei do que precisavas — sussurro, curvando os dedos no
maxilar dele. Compreendo o que já devia ter compreendido. — Precisavas de saber que te amo o suficiente para fazer isto por ti. Precisavas
de saber isso antes de me deixares descobrir o que pensas que vou
descobrir em Paris.
— Sr. Merit, precisamos de embarcar agora — chama uma assistente de bordo à entrada do avião.
Nenhum de nós olha para ela. Observamo-nos um ao outro e eu
vejo as emoções evidentes no rosto do Chris, a emoção que ele apenas a mim deixa ver. E isso significa tudo para mim. Ele quer que eu
veja o que nunca mostrou a mais ninguém.
— Última oportunidade para mudares de ideias — diz ele baixinho, e a sua voz tem um tom hesitante e sofrido, prova do que penso
ser medo nos seus olhos. Medo de que eu mude de ideias?
Sim, julgo que sim, mas é muito mais do que isso. Também tem
medo de que não mude de ideias, medo do que ainda não revelou. E é
difícil não sentir este medo também, depois de ter visto algumas facetas muito sombrias do Chris. O que nos espera em Paris? O que pensa
ele que me vai abalar quando o descobrir?
— Sr. Merit…
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— Eu sei — atalha rispidamente, sem desviar os olhos de mim.
— Está na hora. Sara…
— Seja o que for — digo —, eu aguento. Nós aguentamos.
Penso nele a lutar pela minha dignidade com o meu ex e o meu
pai. O Chris está a dar-me o que quero ao abrir as portas fechadas da
sua vida, das suas emoções, e não vou fazer com que se arrependa.
Vou lutar por ele e por nós.
Entrelaço os dedos nos dele.
— Vamos para Paris.

No avião, a minha esperança de ter alguma privacidade desaparece
rapidamente quando paramos na primeira fila e descubro que está
uma mulher idosa com uma camisola roxa-clara a ocupar o lugar
ao nosso lado. Ela sorri para mim com uma simpatia arrojada, que
combina com a camisola tropical, e consigo retribuir o sorriso, tendo
em conta o poço de emoções descontroladas em que estou, para não
falar do desconforto que sinto ao voar.
O Chris faz-me sinal para avançar e sento-me à janela, enquanto
ele guarda a minha mala no compartimento por cima dos assentos. Estou fascinada por este homem que se tornou no meu mundo.
Admiro os contornos bonitos do seu rosto, os seus ombros largos,
a flexão dos músculos por baixo da t-shirt justa. Só de pensar no
quão deliciosamente poderoso ele parece quando não tem nada vestido a não ser a tatuagem colorida de vermelhos, amarelos e azuis,
exposta por baixo da manga direita, sinto um calor no corpo todo.
Amo aquela tatuagem e a sua ligação com o passado que vou agora
descobrir completamente. Amo-o.
Após fechar o compartimento da bagagem, o Chris murmura
algo à nossa companheira idosa, que não consigo ouvir, e ela sorri
de volta. Eu sorrio ao vê-los interagir, mas em seguida apanho um
olhar de desolação momentâneo no rosto do Chris, que me faz
lembrar a dor que ele esconde por trás de todo aquele charme sensual. Assim justifico que a minha decisão de viajar para Paris com
ele é absolutamente correta. Não sei como, mas entretanto hei de
15
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descobrir uma maneira de fazer todo aquele sofrimento desaparecer.
Quando o Chris se senta entre mim e a nossa companheira, olho
para o penso na testa dele e depois para a ligadura que lhe cobre
o braço. Sabia que ele tinha feito um corte na cabeça na noite passada, mas não no braço.
Sinto o estômago às voltas quando penso em como ele poderia
ter morrido facilmente, embatendo com a mota no relvado para tentar salvar-me a vida.
— Como estás? — pergunto, cobrindo delicadamente a ligadura
com a mão.
— A ferida na cabeça foi mais pequena do que pensava. O braço
foi uma surpresa, mas com alguns pontos ficou bom. — A mão dele
cobre a minha, grande, quente e maravilhosa. — E a resposta à tua
pergunta é que estou ótimo. Tu estás aqui.
— Chris…
O nome dele sai-me da boca como um sussurro suave carregado
de emoção. Há tanta coisa por dizer entre nós, tanta tensão criada
pela discussão que tivemos antes de eu ter ido à casa do Mark e ele
me ter seguido.
— Eu…
Gargalhadas vindas da fila atrás de nós interrompem-me, lembrando-me da nossa falta de privacidade.
— Precisamos de…
Ele inclina-se para mim e beija-me, numa suave carícia de lábios
contra lábios.
— Falar. Eu sei. E falaremos. Quando chegarmos a casa resolvemos isso.
— Casa?
— Querida, já te disse. — Ele entrelaça os nossos dedos. — O que
é meu é teu. Nós temos uma casa em Paris.
É claro que ele tem uma casa em Paris. Eu é que ainda não tinha
pensado nisso. Olho para os nossos dedos entrelaçados e pergunto-me: será que também me sentirei bem na sua casa de lá?
O Chris toca-me no queixo e eu olho para ele.
16
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— Resolveremos tudo quando lá chegarmos — repete.
Observo o rosto dele, à procura da confiança na sua promessa
que um homem que controla tudo teria, e não encontro o que procuro. A tristeza nos olhos dele transmite dúvida. O Chris não tem
a certeza de que resolveremos as coisas — e, como ele não tem certeza, eu também não tenho.
Mas ele quer que resolvamos e eu também. As suas palavras têm
de bastar por enquanto, mas ambos sabemos que não chegam para
o futuro. Já não chegam.
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L

iguei-lhe.
Não devia ter-lhe ligado mas liguei, e ouvi-lo dizer «Rebecca»
naquela voz sonante e suave quase deu cabo de mim. Amanhã devo partir para a Austrália e não sei se sou capaz. Não sei se é justo para o novo
homem na minha vida — não quando sei agora que ainda estou apaixonada pelo meu mestre.
E esta noite ele estava diferente. Era mais do que um mestre. Esta
noite era um homem que parecia reconhecer-me como uma mulher, não
apenas a sua submissa. Senti vulnerabilidade na sua voz. Senti uma
ânsia desesperada, e até uma súplica. Poderia atrever-me a acreditar que
ele é um homem que está pronto para descobrir que o amor existe?
Agora estou a nadar no mar das suas promessas de que tudo mudará
se eu for para casa. Ele disse que S. Francisco e a sua casa eram a minha
casa. Quer que eu volte a viver com ele, que me livre do meu apartamento
e do plano B que tinha havido. Não haverá contrato entre nós. Seremos
apenas nós.
Eu quero-nos. Preciso de nós. Então porque é que este pressentimento
forte me corrói, a mesma sensação de quando tinha aqueles pesadelos horríveis com a minha mãe? O que tenho a recear da minha decisão de ir ter com ele além de um desgosto? E vale a pena sofrer um pouco
de desgosto para descobrir a nossa verdadeira relação, que sempre acreditei que poderíamos ter…
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cordo a piscar os olhos, ainda com a mente envolta na confusão
do sono, e vejo o Chris deitado à minha frente, com as pálpebras fechadas, a dormir. O som de um estranho anúncio começa a
infiltrar-se na minha consciência turva e lembro-me de que estou
numa área privada do voo internacional em que tínhamos embarcado em Dallas, há muitas horas. Uma das assistentes de bordo está
a falar em francês pelo intercomunicador e a única palavra que compreendo é «Paris».
Concentro-me no Chris, cuja boca sensual está relaxada, o cabelo
adoravelmente despenteado. Sorrio ao pensar em como ele reagiria
por o julgarem adorável, e toco-lhe com os dedos numa bochecha,
percorrendo suavemente o maxilar forte. Ele é tão bonito… Não da
forma clássica como o Mark, mas intenso e viril, completamente
masculino. Nem sei se ainda penso que o Mark seja bonito. Já não
sei o que pensar do Mark.
As pálpebras do Chris levantam-se e aqueles seus olhos verdes
brilhantes olham para os meus.
— Olá, querida.
Ele tira-me a mão de onde está a acariciar os seus lábios e beija-me a palma. O toque provoca-me cócegas pelo braço acima e pelo
peito todo, que se instalam no fundo do meu ventre.
— Ei! — digo. — Acho que estamos prestes a aterrar em Paris.
19
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A assistente de bordo começa a falar em inglês, confirmando o
que eu tinha presumido.
— O anúncio anterior foi em francês, e, como sabes, não falo
francês.
— Depois tratamos disso — promete-me, quando reposicionamos os encostos dos bancos.
Resfolego delicadamente.
— Não tenhas grandes esperanças. A parte do meu cérebro destinada às línguas estrangeiras não funciona.
Passo a mão pelo cabelo, certa de que estou completamente em
desalinho. Se o Chris não me tivesse já visto doente e a vomitar, e já
não me amasse, poderia sentir-me insegura. Mas, também, provavelmente estou demasiadamente cansada para me sentir insegura
agora.
— Vais ficar surpreendida com a facilidade com que irás aprender a língua por estares rodeada por ela — promete ele. — Que
tal dar-te uma pequena lição durante a descida? Eu sei que é a parte
do voo que mais odeias. Assim distrais-te da aterragem.
Abano a cabeça.
— Estou demasiadamente cansada para ter medo de que o avião
caia, e para aguentar uma lição de francês.
— Je t’aime.
— Eu também te amo — digo, tendo visto televisão suficiente
para saber o que ele tinha dito. Mas é só o que sei de francês.
Ele sorri naquela maneira sensual que lhe é habitual.
— Prouve ça quand nous arrivons à la maison.
A forma como as palavras escorregam pela língua dele causa-me
um arrepio de pura satisfação feminina pela espinha abaixo. Encontrei oficialmente uma razão para gostar da língua francesa.
— Não faço ideia do que acabaste de dizer, mas foi supersexy
vindo de ti.
O Chris inclina-se para mim e revolve-me o pescoço.
— A isso eu respondo — murmura ele — prouve ça quand nous
arrivons à la maison. Mostra-me que me amas quando chegarmos
a casa.
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E assim, sem mais nem menos, já não me sinto tão cansada,
mas na verdade ansiosa para conhecer esta nova casa. O que poderia
correr mal aqui em Paris? Há arte, cultura e história. Há aventuras
novas. Vive-se a vida. E eu estou com o Chris.

Quando saímos do avião obrigo-me a ficar entusiasmada por estar
em Paris, a cidade da luz e do romance, mas não consigo. Aquela
sensação de extrema exaustão regressou em grande força e até o
Chris admite que precisa de descansar. Posso realmente dizer que
estou ansiosa por dormir muito brevemente numa cama a sério com
o Chris.
Percorremos a manga desde o avião, entrando no aeroporto, que
parece igual a qualquer outro. Placas em inglês e francês indicam-nos a direção correta. Nos EUA as placas estariam em inglês e castelhano, por isso parece familiar e isso reconforta-me. Também espero
que signifique que não ficarei completamente incapacitada devido
ao meu desconhecimento de francês.
Em seguida, passamos para um tapete rolante que nos leva por
um túnel subterrâneo estranho e sinuoso. Ao lado há uma escadaria
esquisita e desconfortável, que sobe e desce numa linha irregular, e
não consigo imaginar alguém a usá-la. Porque é que sobe e desce?
Para mim é ilógico e desconcertante, e o meu nível de conforto desce
vertiginosamente outra vez.
De súbito, as nossas malas estão na esteira aos nossos pés e o
Chris puxa-me para si, absorvendo o meu corpo com o seu corpo
duro. Não olho para ele. Não quero que ele me veja assim tão transtornada. Além disso está quente e maravilhoso, e abraço-o, inalando
o seu cheiro familiar, lembrando-me de que é por ele que estou aqui.
É isso que importa.
— Ei — diz ele baixinho, inclinando-se para trás e pondo um
dedo por baixo do meu queixo, sem me deixar escapar à sua inspeção.
Quando os meus olhos se cruzam com os seus, estes estão cheios
de preocupação. Nunca paro de me maravilhar e de me sentir satisfeita
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por ele conseguir ser tão gentil e sensível, e também por ser o homem para quem a dor é prazer.
Levanto-me em biquinhos de pés e toco com os lábios nos dele
por um instante.
— Estou só cansada.
Substituo a minha boca pelos dedos na dele, acariciando a curva
sensual dos seus lábios. Ele agarra-me na mão e segura-a.
— Sabes que não acredito nisso, certo?
Consigo mostrar um sorriso cansado.
— Estou só pronta para estar sozinha contigo.
E, oh… como isso é verdade. Ele desce a mão pelo meu cabelo,
de forma protetora e possessiva, e tenho a sensação de que sente
a necessidade de se agarrar a mim, como se eu pudesse mudar de
ideias e deixá-lo a qualquer momento. Ele murmura:
— Já somos dois, querida.
Eu prometer-lhe-ia que não vou a lado algum, mas não sei se as
palavras adiantam alguma coisa. Mas as ações sim. O facto de estar
aqui. O facto de aguentar a tempestade que ele acredita que aí vem,
sem desistir.
Assim que entramos na área principal, no lado oposto do túnel,
somos recebidos por restaurantes e lojas à nossa esquerda e uma
enorme fila para o controlo de segurança que parece interminável.
— Sinto-me tão incrivelmente contente por aquilo não ser para
nós — digo com um suspiro de alívio.
— Na verdade, é — responde o Chris com seriedade. — Serve
para validar os passaportes e entrar no aeroporto.
Paro imediatamente e viro-me para ele.
— Não. Por favor diz-me que não temos de esperar naquela fila
quando já estou tão cansada.
Ele reposiciona as malas que tem aos ombros.
— Não vai demorar tanto quanto parece.
— Isso é o que diz a rececionista no consultório médico apinhado de gente — respondo e suspiro. — Tenho de ir à casa de banho
antes de ir para a fila.
Ele inclina-se para mim e beija-me a testa.
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— Parece uma boa ideia. Eu também vou.
Separamo-nos nas casas de banho, que dizem «toilette». Toilette
parece-me tão grosseiro, e quando entro no espaço a transbordar
de pessoas pergunto-me se «casa de banho» também parecerá grosseiro para os franceses. Há uma fila de pelo menos cinco mulheres
à minha frente e apenas dois lavatórios e dois cubículos. Isto vai
demorar.
Uma mulher olha-me dos pés à cabeça quando passa por mim,
demorando-se no meu rosto, e pergunto-me se pareço mais americana do que penso. Não que eu saiba qual é o aspeto de um americano. Eu pareço-me com um, acho eu. O meu telemóvel toca e tiro-o
da mala de mão. Encontro uma mensagem da minha operadora,
a dizer-me basicamente que gastarei uma pequena fortuna para usar
o telemóvel se não adaptar o meu plano. Uma das muitas coisas com
que tenho de lidar, pelos vistos.
Olho para cima quando a fila se mexe. Outra mulher fita-me e
pergunto-me se, quando lavei os dentes e pus batom no avião terei
feito porcaria. Tenho batom esborratado na cara? Procuro um espelho, mas não há nenhum. O quê? Não há espelhos? As mulheres
americanas não tolerariam tal coisa. Poderão as mulheres de todo
o mundo ser assim tão diferentes?
— Não há espelho? — pergunto às ocupantes daquele espaço,
e só recebo olhares inexpressivos. — Alguém fala inglês?
Recebo mais olhares inexpressivos e dois abanos de cabeça.
Fantástico…!
Certa de que estou num caos, suspiro, a desejar que os meus cosméticos estivessem na bolsa juntamente com um espelho, em vez
de na mala de viagem que o Chris tem com ele. Vejo as horas no
telemóvel e tento definir o relógio mundial sem sucesso. Aqui é de
madrugada e penso que S. Francisco tem seis ou oito horas de diferença. Ou serão nove? Independentemente disso, se for dormir em
breve nunca me habituarei à mudança horária.
Quando finalmente saio da casa de banho, faço-o com passos
apressados e vou contra um corpo duro. Com uma exclamação, olho
para cima quando umas mãos fortes me equilibram antes que eu caia.
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— Peço desculpa — digo, pestanejando, ao ver um homem grande
com cabelo escuro despenteado e as feições bonitas de quem tem
trinta e tal anos. — Não tive intenção… — digo com hesitação. Será
que ele fala sequer inglês?
Ele fala algo em francês e em seguida diz «pardon» antes de se
afastar.
Um arrepio desconfortável desce-me pela espinha e a necessidade
incontrolável de o seguir faz-me dar meia volta, quando encontro
o Chris ali.
Ele franze as sobrancelhas.
— Algum problema?
Sim. Não. Sim.
— Acabei de ir contra um homem e…
O Chris pragueja e agarra-me na mala. Olho para baixo e apercebo-me de que está aberta. Mas estou certa de que estava fechada.
— Oh, não — digo. Escancaro a mala e descubro que a minha
carteira desapareceu. — Não. Não, não, não, não! Isto não pode estar
a acontecer. Ele levou-me a carteira, Chris!
— E o teu passaporte? — pergunta ele com calma, a pousar a
bagagem no chão entre nós.
Arregalo os olhos e rapidamente vasculho a mala à procura dele.
Enjoada, abano a cabeça.
— Desapareceu. O que quer isto dizer?
— Não há problema, querida. Eu esqueci-me de te dar o bilhete
de identidade, ainda o tenho. Isso deixa-nos entrar em França com
algum esforço. E podes usá-lo no consulado para pedir um passaporte novo.
Respiro fundo e expiro. A forma como ele diz nos acalma-me.
Não estou sozinha. Ele está sempre comigo, não apenas aqui e agora.
Eu sei isto e quero acreditar que não vai mudar. É uma das muitas
coisas nele, e em nós, que me levaram hoje ao aeroporto.
— Ainda bem que tens o meu bilhete.
O Chris pega nas malas e acaricia-me uma bochecha.
— Eu devia ter-te avisado que aqui há imensos carteiristas.
— Carteiristas… — repito. — Aqui no aeroporto ou em todo o lado?
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— Em qualquer área turística.
Ele pendura as malas no ombro.
Bem-vinda à terra do romance, penso, mas o romance também
nunca foi uma coisa fácil para mim.
— Tenho de contactar os meus bancos e não tenho rede no
telemóvel.
— Podes usar o meu depois de passarmos pelo controlo de segurança.
Anuo e fecho a mala de mão, depois penduro-a a tiracolo e seguro-a com a mão. O meu mundo está a ficar descontrolado e dou
graças a Deus por o Chris ser um amparo, senão poderia muito bem
entrar em pânico. Não é que queira voltar para trás e atravessar a
fronteira, embora não tenha bem a certeza de já a ter atravessado,
tecnicamente. Mesmo se quisesse não poderia voltar agora para os
Estados Unidos; um estranho roubou-me essa liberdade. E também
estou preocupada com o facto de a minha informação pessoal estar
nas mãos de um desconhecido.
Reconforto-me com o facto de ao menos não terem a minha
morada de Paris; nem eu ainda a tenho.
Em seguida, ergo o olhar para o Chris e tenho aquela sensação
forte de intimidade entre nós e corrijo essa afirmação. Sim, sei qual
é a minha morada. É a mesma do Chris.
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pós uma hora a sermos interrogados pela polícia da alfândega,
eu e o Chris temos a bagagem num carrinho e estamos prontos
para abandonar o aeroporto. Paramos junto às portas de correr por
baixo de um sinal de táxi.
— Vou arranjar um carro privado com motorista — informa o
Chris. — Fica aqui com as malas.
Franzo os lábios.
— Sim, mestre.
Ele ergue uma sobrancelha.
— Porque é que só consigo que digas isso de forma sarcástica?
— Porque, como tu dizes — lembro-lhe —, não queres que te
chame mestre.
— Estás a dizer que o farias se eu quisesse que me chamasses?
— Claro que não.
O Chris ri, uma gargalhada sensual que acalma as minhas terminações nervosas.
— Falando de outra coisa completamente diferente — diz,
aproximando-me dele, com uma luz no olhar que raramente vejo
—, a zona para onde vamos é a Times Square de Paris. Vais adorar.
— Ele baixa-se e beija-me. — Volto já.
Fico a olhar para ele, observando o seu andar sensual e acostumando-me à ideia de estar aqui. E sei que, por mais que ele tema o
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resultado final da minha presença, também está entusiasmado para
me mostrar a cidade. Eu também estou entusiasmada para conhecer
Paris com ele.
Espero ansiosamente pelo seu regresso, pronta para partilhar o
meu entusiasmo com ele, mas desiludida quando começa a parecer
que vai demorar alguns minutos. Com um suspiro, pego no telemóvel para definir um plano de chamadas internacional. Estou quase
despachada quando o Chris volta com um homem que assumo
que seja o motorista. Só de ver a forma com o Chris se move, todo
musculado e poderoso, o meu coração fica acelerado. Contudo,
duvido de que vá deixar de reagir assim como se fosse a primeira
vez, e sorrio.
— Pronta? — pergunta ele, enquanto tento acabar de falar com
a funcionária da operadora. O motorista agarra no nosso carrinho
com a bagagem e nós seguimo-lo lá para fora. Termino a chamada e
espero pelo Chris junto à porta do carro, enquanto ele ajuda o motorista a guardar as malas no porta-bagagens.
Quando o Chris se nos junta e segura a porta aberta para mim,
abraço-o e depois elevo o queixo para o encarar.
— Só quero que saibas que compreendo porque precisaste de
fazer isto da maneira como fizeste, mas teria vindo de qualquer maneira. Estou contente por estar aqui contigo.
Beijo-o, a planear apenas um leve toque da minha boca na dele,
mas, para minha surpresa, tendo em conta o quão reservado ele é,
o Chris enfia a mão por baixo do meu cabelo, à volta do pescoço,
e inclina a boca sobre a minha. Eu gemo quando a sua língua acaricia a minha, penetrando profundamente a minha boca.
— Eu também estou contente por estares aqui — assegura-me, afastando a boca da minha e posicionando-me longe dele,
como se tivesse de o fazer agora, caso contrário não seria capaz.
Como se pudesse possuir-me aqui mesmo. E apenas ele poderia
fazer esta professora de escola, outrora antiquada, desejar que
isso fosse possível.
Humedeço os lábios, um gesto que o olhar ardente dele segue, e assim facilmente estou a vibrar por todo o lado, a arder por
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dentro e por fora. Alguém grita qualquer coisa em francês e a cabeça do Chris move-se rapidamente nessa direção, seguida pela
minha.
Vejo a cabeça do motorista acima do tejadilho do carro, como se
tivesse entrado e enfiado a cabeça de fora para nos chamar a atenção.
O Chris responde-lhe em francês e depois foca a atenção de novo
em mim. Os seus lábios estremecem e os olhos enchem-se-lhe de
alegria.
— Ele quer saber se estamos prontos.
Ambos começamos a rir.
— Estamos definitivamente prontos — digo, e entro no carro.

Quarenta e cinco minutos depois cancelei os meus cartões de crédito e o nosso motorista conduz-nos pelo trânsito matinal até aos
Campos Elísios, uma artéria famosa ladeada por imponentes prédios
brancos e antigos, recheados de lojas e cafés. Quando passamos pelo
Arco do Triunfo tiro fotos com o meu telemóvel. As gravuras espetaculares estão iluminadas, a brilharem em contraste com a escuridão dos dias de inverno mais curtos de Paris. E embora jurasse que
não sou fã de arquitetura, preferindo mais quadros a torres de ferro,
fico boquiaberta quando avisto a Torre Eiffel a cintilar com luzes no
céu cinzento-escuro. Houve uma época em que pensava que nunca
veria… bem, nada de nada.
Viramos numa rua lateral estreita, ladeada por prédios de arenito
vermelho, e franzo um sobrolho ao ver todos os carros pequeninos
estacionados lateralmente aos passeios. Faço uma careta ao pensar
na insegurança aparente dos veículos.
— Por favor, diz-me que não conduzes um daqueles — comento.
— Não — assegura-me o Chris com aquela gargalhada sonora
de que tanto gosto. — A minha Harley é o mais pequeno que alguma
vez conduzirei.
Um flashback súbito dele a aparecer, após semanas de me excluir
da sua vida, e a mandar-me subir para a mota, ainda por cima de
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saia, é uma memória indesejada que ignoro. Não vou preocupar-me
com o facto de ele voltar a fazer-me isso. Principalmente hoje.
Estou viva, e apaixonada, o que para mim é uma dádiva que valorizo mais do que nunca.
Estou com o Chris. Estou em Paris, uma cidade que estou a conhecer por causa do Chris, quando todas as outras pessoas na minha
vida sempre me mantiveram fechada numa caixa.
Inclino-me para ele e beijo-o numa face.
— Para que foi isso? — pergunta-me, envolvendo a minha cintura com o seu braço forte.
Consigo pensar num milhão de maneiras de responder, e num
milhão de coisas que quero dizer-lhe. Mas apenas respondo:
— Por seres tu mesmo.
A ternura no rosto dele desfaz os últimos resquícios da minha
reminiscência desagradável.
— Se esta é a reação que recebo por veres um pouco as vistas,
mal posso esperar por saber como reages quando visitares as galerias de arte. Vais perder a cabeça, querida.
O telemóvel dele toca, e, com uma óbvia relutância que adoro,
ele larga-me.
— É o Blake — anuncia após olhar para o identificador de
chamadas.
O nome é uma espécie de balde de água fria sobre a aventura
calorosa e maravilhosa que estamos a viver. Uma vez que o Blake
tem estado a investigar o desaparecimento da Rebecca e da Ella, não
sei se devo esperar boas ou más notícias.
— Calma, querida — murmura o Chris, subindo e descendo
a mão pelo meu braço como se sentisse o meu desconforto súbito.
— Está tudo bem.
Mas não sei se isso é verdade. Quem teria imaginado que a desaparecida Rebecca estava morta, assassinada por alguém que todos
conhecíamos? Como posso assumir que alguma coisa está bem
depois disso?
A mão do Chris pousa na minha perna quando ele atende a chamada, e a sua faceta protetora cria um nó na minha garganta. Eu
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devia estar aqui para o apoiar, mas ele ainda está a ser um príncipe
encantado para mim.
E ele é o meu príncipe encantado. O meu príncipe encantado
atormentado e misterioso. A minha ideia de perfeição. Agora só tenho
de o fazer acreditar nisso.
— Diz-me que tens boas notícias sobre a Ella — diz o Chris,
a escutar antes de olhar de relance para mim, comprimindo a sua
boca sensual, e ouvindo com atenção. — Nada de bom nem de mau
— diz-me ele finalmente.
Com um aceno de cabeça, olho de seguida, absorta, para a janela. Também não houve notícias da Rebecca durante meses e a
história dela acabou em assassínio. A única forma como a história
da Ella deveria acabar é com um «felizes para sempre» e um novo
marido.
De repente surge-me uma ideia, e fico boquiaberta ao pensar na
parte óbvia de que me tinha esquecido. Um casamento. A Ella casou!
Haveria prova no tribunal. Terá o Blake pensado nisso?
Toco no braço do Chris, para ter a sua atenção antes de ele
desligar.
— Vê as tuas chamadas — diz-me ele antes que eu possa fazer a
minha pergunta. — Vê se tens alguma mensagem de voz.
O tom dele é indiferente, mas a tensão subtil que sinto nele deixa-me tensa.
Franzo um sobrolho, pegando no telemóvel, incapaz de interpretar a expressão dele na escuridão tremeluzente do carro. Dando
uma vista de olhos pelas minhas chamadas, reparo num número
desconhecido de S. Francisco no histórico.
— Na verdade, sim. No entanto não recebi uma notificação, por
isso não a vi.
Vou carregar no botão para reproduzir mas hesito, na esperança
de escutar a chamada do Chris e descobrir o que se passa.
— Ela vai já fazer isso — assegura o Chris ao Blake. — E, sim,
depois digo-te. — Ele desliga a chamada. — O detetive responsável
pelo caso da Rebecca quer fazer-te mais umas perguntas. Nada de
extraordinário, mas é bom que fales com ele.
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Não faço ideia do que esperava que ele dissesse, mas não era
certamente isto. Abano a cabeça numa recusa instantânea e começo
a guardar o telemóvel.
— Não sou capaz de pensar nisso agora. Eu ligo-lhe amanhã, depois de descansar.
— Pelos vistos é urgente. O detetive passou pela nossa casa e
falou com o Jacob. Ele tentou telefonar-nos, mas recebia sempre
um sinal de ocupado. Ele e o Blake estão a tentar contactar-nos há
horas.
Humedeço os lábios subitamente ressequidos.
— O que poderia ser assim tão urgente? Eles interrogaram-me
há menos de um dia.
— Isto não é invulgar; vão querer resolver a situação da Ava o
mais depressa possível. E as acusações contra ela não serão apenas relativamente à Rebecca. Vão também acusá-la do ataque contra ti.
Eu sabia disto, claro, mas não pensei em tudo o que implicava.
Neste momento é tudo muito doloroso, tudo é de mais. Isto não parece real...!
Felizmente, o carro para junto a um portão de aço imponente,
uma distração bem-vinda da conversa sobre a Ava.
O Chris baixa a janela do seu lado para introduzir um código
numa caixa de segurança, depois volta a subir o vidro e continua a
conversa.
— O mais provável é que vás testemunhar no julgamento da
Ava, e a polícia precisa de construir um caso sólido para assegurar
a condenação.
— Certo — respondo. — Sim, claro. Eu também quero isso. Vou
já ligar.
Olho para o meu relógio mundial e espero poder adiar a chamada.
— São quase 23 horas nos EUA, não são?
— Eles têm oito horas de atraso em relação a nós, mas pelos
vistos o detetive faz o turno da noite.
Suspiro, derrotada.
— Eu ligo depois de entrarmos, prometo.
31

Rendida a Nos.indd 31

04/10/2017 18:03

Lisa Renee Jones

Foco a atenção na janela quando o carro avança e a claridade
de um novo dia permite-me ver filas de prédios brancos ao estilo
Haussmann.
— Temos uma residência privada — explica o Chris, quando
surge à nossa frente uma grande entrada de pedra em arco com
cinco degraus. — Há várias casas num prédio, mas não estão ligadas
e não há porteiro. A nós pertencem os pisos do 18.o até ao 20.o, bem
como uma garagem privada que tem um ginásio incluído.
Nós. Adoro que ele me inclua. Que nos faça um só: nós…
— Avenue Foch 12-12 — leio no centro de um círculo gravado a
preto na parede de cimento junto à nossa porta, mesmo antes de
o carro entrar numa garagem privada.
— A nossa morada — diz ele baixinho.
Uma luz automática acende-se na garagem, iluminando-nos com
um brilho pálido, e olho para o Chris, observo o seu rosto e encontro
a mensagem que ele quer que veja. Ele sabe o quanto preciso de sentir que tenho uma casa e estabilidade. E sabe que ainda estou a sentir
os efeitos da nossa separação, e a sentir que não tinha uma casa num
passado não tão distante.
— A nossa morada — repito, deixando-o saber que estou tão
ansiosa como ele por começar de novo.
Os lábios dele sorriem lentamente, o rosto exprimindo aprovação, antes de se inclinar para a frente a fim de falar com o motorista.
Ele está a dizer-me de todas as maneiras possíveis que não me
teria trazido aqui se não estivesse profundamente decidido a fazer a
nossa relação funcionar, independentemente do preço a pagar. E há
sempre um preço a pagar, quase consigo ouvir a Rebecca a dizer na
minha mente. Qual é o preço pelo Chris? E será que estarei à altura
de conseguir pagá-lo?
— Pronta, querida? — pergunta, e fico surpreendida ao aperceber-me de que estava tão absorta nos meus pensamentos que ele já
está fora do carro, a oferecer-me a mão.
Agarro na bolsa e deixo o Chris ajudar-me a sair do carro. Ele põe-me em pé e puxa-me para ele, pousando os dedos possessivamente
nas minhas costas.
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— Sem meios-termos — lembra-me ele numa voz baixa e rouca,
que me diz que sente o mesmo que eu. Ele sabe que estamos a abrir
uma porta que não podemos voltar a fechar.
Pouso a mão na parede dura do seu peito e consigo sentir o batimento rápido do seu coração, que me diz que sente a intensidade
deste momento tal como eu.
— Sem meios-termos.
Olhamos um para o outro e o calor que tinha sentido quando
ele pegou na minha mão é agora um ardor que fervilha entre nós,
enchendo-nos de antecipação. Estamos finalmente prestes a ficar
sozinhos.
— Pardon, monsieur. Madame…
A magia entre nós é interrompida pelo motorista, que está a sair
pela porta da garagem, e assumo que levou as nossas malas para
dentro.
— Oui, monsieur — responde o Chris, com o francês a deslizar
pela sua língua. — Je vous remercie de votre aide.
Agradeço a sua ajuda, é o que presumo que ele tenha dito, e quando
os dois homens apertam as mãos estou certa de que tenho razão.
Se calhar o francês não vai ser assim tão difícil. Após dormir um
pouco posso, de facto, ser capaz de aprender alguma coisa.
Com uma despedida, o motorista entra no carro. Quando o veículo
faz marcha-atrás consigo ver o outro lado da garagem, onde estão estacionados três Mustang clássicos, duas Harley e um Porsche 911 prateado.
Abano a cabeça para o Chris.
— Lugar diferente, mas as obsessões são as mesmas.
— Tu és a minha obsessão — responde o Chris numa voz rouca,
embrenhando-se no meu pescoço. — És viciante de todas as maneiras, e isso traz recompensas. Ficas com uma das Harley.
Rio.
— Não é uma recompensa que eu escolhesse, mas está bem.
— Aponto para a que parece ser mais cara. — Fico com aquela.
As portas da garagem fecham-se e o Chris entrelaça os dedos nos
meus e anda para trás, levando-me com ele na direção do prédio, com
um brilho perverso nos olhos. — Podes andar na minha, querida.
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Reviro os olhos.
— Tens sempre de controlar as coisas.
— Mas gostas quando controlo.
— Eu devia negar isso — respondo sem hesitar. Já passei a fase
de filtrar os meus pensamentos perante o Chris.
Ele puxa-me para dentro do pequeno átrio à saída da garagem e
carrega no botão do elevador, envolvendo-me em seguida nos seus
braços.
— Queres que prove o quanto gostas quando controlo as coisas?
— Se achares que consegues… — provoco-o, enternecida só de
pensar em todas as maneiras como ele podia provar que tem razão.
As portas do elevador abrem-se.
— Vamos subir e ver se consigo?
Rio.
— Oh, sim.
Ele recua para dentro do elevador e puxa-me, mas eu paro abruptamente, com os pés determinadamente assentes no chão.
— Preciso de ligar para o detetive antes de subirmos.
O Chris franze um sobrolho.
— Aqui?
— Não quero que o que deixámos para trás obscureça o que acontecer assim que entrarmos no elevador.
A expressão dele transmite compreensão e ternura e sai do elevador.
— Então ligamos daqui.
Tiro o meu telemóvel da mala e o Chris encosta-se à parede, posicionando-me de costas para o seu peito. Pousa a mão na minha barriga e eu relaxo contra ele. Os incompreensíveis e estúpidos nervos
que sentia por causa desta chamada estão agora mais controláveis.
Após carregar num botão, ouço a mensagem simples, mas urgente,
de um tal detetive Grant e em seguida carrego em ligar.
— Menina McMillan — diz ele, indicando claramente que tem
identificador de chamadas. A forma como disse o meu nome lembra-me tanto o Mark que mal consigo conter um arrepio.
— Detetive Grant — respondo com ânimo.
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— Sei que saiu do país.
— Estou em Paris, sim — digo com uma descontração notável,
tendo em conta que estou a perder o controlo por dentro. Não devia
ter partido? Nunca disseram nada sobre não sair do país.
— Qual foi a pressa em fugir?
Irrompe dentro de mim um sentimento defensivo.
— Fugir? — contesto, e sinto o Chris a reagir com uma flexão
dos dedos na minha barriga. — Não sei o que quer dizer com isso,
mas tenho a certeza de que quase ter sido morta por uma louca justifica a minha necessidade de mudar de ares.
— Parece que foi uma necessidade repentina.
O sentimento de defesa começa a transformar-se em raiva pura
e simples, tornando as minhas palavras tensas.
— O que está a insinuar?
— Você conseguiu ficar com o emprego da Rebecca.
— Alguém tinha de ficar.
— Nem todas as pessoas tinham os bens pessoais e os pensamentos mais profundos e íntimos dela. — Ele hesita, claramente para ter
mais efeito. — Você acabou por ficar com o trabalho e o patrão dela.
Na verdade, com toda a vida dela.
O meu coração dá um salto e o Chris aperta-me contra si, a dizer-me silenciosamente que está aqui, está comigo. Ele é o que me impede de perder a cabeça completamente.
— Eu quase morri ontem à noite — repito.
— Isso é um acontecimento distinto da morte da Rebecca.
— A Ava confessou ter matado a Rebecca. Ela tentou matar-me.
Que eu saiba está tudo relacionado.
— Ela agora diz que confessou para proteger o Mark.
— Proteger o Mark? — exclamo, e viro-me de frente para o Chris,
enterrando os dedos nos braços dele. — Ela diz que o Mark matou
a Rebecca?
A expressão do Chris é indecifrável, mas sinto os músculos fletirem por baixo dos meus dedos, e ele pousa as mãos com firmeza
na minha cintura. Os nossos olhos unem-se e mantêm a ligação.
Eu sinto-o para lá do seu toque. Ele é o meu amparo, a minha força.
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— A Ava diz que você matou a Rebecca e chantageou o Mark
para ficar calado — informa-me o detetive.
A escuridão que tenho vindo a combater há horas torna-se agora
num buraco negro e o mundo começa a andar às voltas. Um segundo
depois, os meus joelhos cedem e o chão é tudo o que vejo.
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