


Isto é para ti, mãe. Naturalmente.

Era suposto estares aqui.

Sinto a tua falta todos os dias.
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c a p í t u l o 1

O que estou eu a fazer? Pergunta retórica. Eu sei o que estou 

a fazer, só que não era aqui que esperava estar aos 34 anos. 

Não, não neste bar. Em recomeço de carreira. Eu tinha um empre‑

go (especial ênfase na palavra «tinha»). Não era um grande em‑

prego, mas era um bom emprego. Até que, subitamente, decidi 

que precisava de ir para a Faculdade de Direito. Ninguém preci-

sa de ir para a Faculdade de Direito, já agora. Tenho 34 anos, saí 

da Faculdade de Direito, passei no exame da Ordem, mas estou 

desempregada. Com D maiúsculo. Estou velha demais para esta  

porcaria.

Sim, eu tenho contrato assinado, graças a Deus, mas a vida 

amorosa é apenas uma parte da nossa existência, certo? Então, de‑

pois de terminar o curso de Direito com uma cambada de putos 

ranhosos de 25 anos (sem ofensa), vou recomeçar. Recomeçar é 

uma porcaria, para vossa informação.

De forma que, o aparente fracasso do meu desastroso superpla‑

no me levou até a um bar a uma quarta ‑feira à noite (não que fosse 

noite de trabalho para mim) para exercitar a minha autopiedade na 

companhia da Logek, a minha melhor amiga. Sim, o nome dela é 

mesmo esse.

— A sério. Vai correr tudo bem. Tu és uma mulher brilhante  

e talentosa. Eles que se fodam — disse a Logek.
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É por isto que saio com a Logek quando estou em baixo. Ela 

sabe sempre o que dizer e como o dizer. Infelizmente, o seu ha‑

bitual apoio não foi suficiente para fazer sorrir os meus olhos  

cabisbaixos.

— Eu sei — Estava com a voz abafada, pois apoiara os braços 

sobre o balcão e poisara a cabeça sobre eles. — Eu sei.

E ela já sabia o que vinha a seguir.

Levantei a cabeça.

— Pelo menos podiam ter‑me dito algo como: «gostaríamos 

muito que se voltasse a candidatar quando tiver mais experiência» 

ou «você é uma imbecil». Isso teria sido um pouco mais esclare‑

cedor. Agora: «optámos por outro candidato», sem mais nenhuma 

explicação, depois de eu lá passar meses a estagiar de graça?

A Logek olhou ‑me com uma expressão frustrada, pois há já 

uma semana que me tentava animar.

— O que detestas mais nesta vida, Kate?

— Hipócritas.

— Certo, mas o que detestas quase tanto como isso?

— Pessoas com pena de si próprias.

Ela arqueou uma sobrancelha. Eu suspirei alto e decidi dar um 

abanão a mim própria.

— Kate — disse ela —, tu esfolaste ‑te a trabalhar gratuitamen‑

te para eles durante seis meses, convencida de que irias conseguir 

o lugar, e depois de tudo isso dizem ‑te: «agradecemos, mas não, 

obrigado?». Se é assim que tratam os estagiários, eu diria que não 

era o local indicado para ti. Deixa passar uns meses e talvez con‑

cluas que foi melhor assim. — A Logek abraçou ‑me e colocou ‑me 

a bebida na mão. — Um brinde a melhores oportunidades — disse 

ela, enfaticamente.

Eu acenei, bebi um golo da minha bebida e endireitei os ombros.

— Então, como está o Jonathan? — perguntou a Logek um 

pouco mais alto do que suposto. 

Eu sorri.
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— Está bom — disse eu. — É claro que tem sido um queri‑

do comigo ao longo de todo este processo. «Eles é que perdem.  

Melhores dias virão…». Tem ‑me apoiado imenso, sempre.

A Logek sacudiu a sua basta cabeleira loura para trás dos om‑

bros. Há mouro na costa.

— Há coisas mais importantes. Que se lixem os idiotas do ga‑

binete do MP. Se não têm inteligência suficiente para te querer lá, 

alguém melhor do que eles acabará por querer. Entretanto, tens 

um homem que te ama e te acha brilhante — rematou ela, com um  

sorriso demasiado luminoso, revelando uma fiada de dentes ima‑

culadamente brancos, que lhe acentuaram a covinha que tinha no 

rosto. Sim, havia decididamente mouro na costa.

Como seria de esperar, um homem previsivelmente atraen‑

te passou por trás da Logek, fingindo estar a pedir uma bebida. 

Embora bem ‑parecido, não era o meu tipo de homem — era um  

nadinha bonito demais e tinha plena consciência disso, coisa que 

eu detesto. Mas a Logek é um animal diferente e talvez ele seja exa‑

tamente o seu tipo de homem. Desejo -te a melhor das sortes, Bonitão.

A Logek é a minha melhor amiga. Somos amigas desde o se‑

cundário. Desde então assinou cinco contratos, mas não levou um 

único até ao fim. Eu não sou assim. Quando me apaixono e assino 

contrato, é para cumprir os sete anos. Nesse aspeto sou tradicional. 

É claro que, na altura em que os assina, a intenção dela também 

é levá ‑los até ao fim; só que a coisa nunca funciona assim. Creio 

que, lá no fundo, é uma romântica, como todos nós. Sempre que 

assina, quer acreditar que aquela é a pessoa com quem renovará 

durante o resto da vida.

O Bonitão pagou a bebida da Logek e fez tudo o que pôde para 

a levar para cama. Não vai ter sorte, a avaliar pelo olhar que ela me 

dirigiu, mas pelo menos a bebida foi à borla. Eu sorri. Estar com 

ela faz ‑me esquecer completamente a minha carreira moribunda. 

O que é precisamente o seu objetivo. É por isso que a considero  

a minha melhor amiga.
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O problema é que, por ter assinado cinco contratos e violado 

quatro deles (só uma vez é que foi o tipo a violá ‑lo, por incrível que 

pareça), está quase sempre sem dinheiro e nunca diz que não a 

uma bebida grátis — que mais se poderia esperar quando se está  

a pagar quatro contratos fracassados? Moral da história: há que 

assinar um bom contrato ou, no mínimo dos mínimos, violá ‑lo 

apenas quando já não há nada a perder.

— A sério? — perguntou o tipo, e eu percebi logo que rumo a 

conversa estava a tomar.

— Sim, a sério — respondeu a Logek, com um maravilhoso 

sorriso falso. — Ponuncia ‑se «logic», mas escreve ‑se L ‑O ‑G ‑E ‑K.  

A minha mãe andava a abusar dos analgésicos e o meu pai tinha 

saído para buscar café. — A Logek e eu contámos esta história mi-

lhares de vezes. Nada melhor que o nome dela para quebrar o gelo.

O tipo parecia devidamente deslumbrado, como é natural.  

Os homens são criaturas simples. Uma longa cabeleira loira e um 

nome que mais ninguém consegue pronunciar, e estão a pedir ‑nos 

uma caneta. O estereótipo de que é sempre a mulher a forçar o 

homem a assinar contrato é normalmente desmontado na presen‑

ça da Logek. Mesmo quando ela não está interessada, os homens 

querem pôr ‑lhe uma caneta na mão.

Vi os seus grandes olhos azuis fazerem os estragos do costume 

num homem que nem sequer estava à altura dela, sejamos realistas.

A Logek está a pagar pelas suas duas últimas rescisões, no en‑

tanto, o meu contrato está prestes a renovar ‑se automaticamente. 

Os últimos sete anos passaram a voar e o Jonathan continua tão 

sexy, divertido e carinhoso como quando o assinámos. O nosso 

contrato vencerá dentro de algumas semanas, mas, como quase 

todos os contratos, tem uma cláusula de renovação automática.  

Se nenhum de nós contactar o advogado para o notificar da sua 

rescisão, este renovar ‑se ‑á automaticamente por mais sete anos. 

Há muitos contratos que não se renovam nem chegam sequer a 

bom termo, portanto, considero ‑me uma rapariga afortunada.



amo-te (quase) para sempre

9

Enquanto a Logek e o Bonitão se entretinham na conversa a 

alguns metros de mim, eu continuei a bebericar a minha bebida, 

olhando descontraidamente (pelo menos, a intenção era essa) em 

redor, para ver se via alguém conhecido. Mas não. Era bom saber 

que continuava cheia de sorte.

Ao olhar por cima do copo, reparei em alguém a observar ‑me. 

Porque estará aquele tipo a olhar para mim? Estou com a minha pena 

matrimonial ao pescoço. Olhei para o meu fio — uma pena dourada 

com um diamante na ponta. Ele sabe que eu sou comprometida — 

até parece que estava sem ela.

Ele aproximou ‑se e parou diante de mim, de costas viradas 

para a Logek (o que raramente acontece, devo dizer) e eu vi ‑me 

obrigada a fazer um cálculo rápido (é triste, eu sei). Se eu tenho um 

metro e oitenta, estou de saltos de dez centímetros e ele é, pelo menos, 

dez centímetros mais alto do que eu… que se lixem os cálculos. Se nem 

sóbria consigo fazer contas, é escusado tentá -lo agora. O tipo era alto, 

pronto. Tinha cabelo muito escuro e olhos claros. Estávamos num 

bar, por isso não consegui distinguir a cor exata dos olhos — talvez 

verdes, cinzentos ou cor de avelã. Tinha olhos grandes e uns lábios 

perfeitos. C’os diabos, o homem é lindo.

Ele estendeu ‑me a mão. Uma mão grande, bronzeada, de de‑

dos longos. Eu arquejei, e apertei ‑a educadamente, porque é isso 

que normalmente se faz quando um homem nos estende a mão, 

mesmo que ele pareça uma estrela de cinema.

— Adam — disse ele, num tom de voz grave. Tinha de ser. 

Fazia ‑nos, de facto, pensar no pecado original1.

— Kate Shaw — disse eu, tentando parecer descontraída.

— Kate. Adoro esse nome. — Claro que gostas, meu pedaço de 

mau caminho. Tu, que decidiste inexplicavelmente atirar -te a mim.

— Obrigada — disse eu, virando ‑me de novo para o balcão. 

Um ponto para a Kate.

1 Trocadilho relativo ao nome de Adam (= Adão em português). [N. da T.]
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— O que faz na vida? — perguntou ele, parecendo genuina‑

mente interessado. O tipo sabe -a toda.

— Sou uma advogada desempregada — respondi ‑lhe eu, com 

um sorriso irónico e um breve aceno de cabeça. — E você?

— Ah… desculpe — disse ele, retraindo ‑se ligeiramente,  

como que a reconhecer que se esticara. — Estou na área de  

marketing.

Tinha de ser. O vórtice que suga homens jovens e atraentes, 

cujo trabalho é apenas definido como «marketing», o que tradu‑

zido por miúdos significa: Tenho jeito para vender porcarias de 

que as pessoas não precisam, porque sou (incrivelmente) atraente.  

Oh Adam, já te topei à distância.

Eu arqueei uma sobrancelha.

— A sério? Só marketing? Isso pode ser tudo, desde porta‑

‑cartazes a executivo no ramo da publicidade.

Ele sorriu.

— Não sou porta ‑cartazes — disse ele.

Merda. Ele tem uma covinha. E depois? O Jonathan tem um metro 

e oitenta e é lindo de morrer — pele morena, de latino, cabelos negros e 

olhos escuros. Além disso, é o amor da minha vida. Como se eu me fosse 

deixar enrolar por este tipo.

— Ótimo — disse eu, brincando com o pingente do meu fio. 

— Sol a mais faz mal.

Ele riu ‑se da minha piada estúpida. Eu olhei ‑o de olhos semi‑

cerrados, com um ar bem mais desavergonhado do que pretendia, 

estou certa.

— O que é? — perguntou ele, de sobrancelhas arqueadas.

— Nada — disse eu, olhando para a Logek, que infelizmente 

continuava absorvidíssima no Bonitão. Vergonhoso.

O Adam franziu ‑me o sobrolho. 

— Você é uma mulher bonita. Porque é que eu sou um traste 

por reparar?

Pergunta de difícil resposta. 



amo-te (quase) para sempre

11

— Não é, mas creio que é óbvio que sou comprometida.  

O melhor é ir dar uma curva e procurar uma companheira disponível.

— Já percebi que é comprometida. — Franziu o sobrolho. — 

Mas isso impede ‑a de falar com um homem?

— Não, mas gosto de deixar as coisas claras desde o início. 

Quer dizer, isto é um bar. Consta que os descomprometidos pro‑

curam, por vezes, encontrar ‑se em sítios como este.

Ele deu uma gargalhada.

— Também já me constou, mas eu sei que não é descompro‑

metida, portanto, podemos passar adiante? 

Hum.

— Claro.

— Onde íamos nós?

— Estávamos a conversar sobre a sua profissão.

— Trabalho em publicidade para a Samson & Tule.

Boa empresa. Até eu já ouvira falar deles.

— Então, diga ‑me lá, Kate, que tipos de Direito lhe interessam?

— Neste momento, estou interessada no tipo de Direito que 

me der emprego. Bom, tudo menos Direito Matrimonial.

Ele riu baixinho.

— O Direito Matrimonial não lhe interessa? Render ‑lhe ‑ia pelo 

menos o suficiente para comer. Há imbecis a assinar contratos to‑

dos os dias e a violá ‑los no dia seguinte. Seria um emprego seguro.

Eu sorri.

— A maior parte das firmas de Direito Matrimonial trabalham 

exclusivamente com violação de contratos. Passar os meus dias a 

lidar com a amargura de casais furiosos, a tentarem desfazer os 

seus contratos, não me parece muito divertido. É emoção a mais. 

Se acrescentarmos a isso as batalhas pela custódia das crianças, 

fico arrepiada só de pensar. Na altura em que assinam o contrato é 

tudo um mar de rosas e por isso não são suficientemente pragmá‑

ticos para se protegerem.

Ele acenou com a cabeça.
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— Sim, geralmente assina ‑se contrato quando tudo está bem. 

Um ano depois, vai tudo por água abaixo e ninguém entende por 

que razão o contrato não o previa.

— Exatamente.

— Mas esse não foi o seu caso, pois não?

— Não. Assinámos um contrato prático com as cláusulas tradi‑

cionais de renovação. Tudo preto no branco.

Ele acenou com a cabeça, como se estivesse a ponderar o que 

eu dissera. 

— Deixei um amigo meu ali pendurado — disse ele, apontan‑

do para o lado oposto do bar. — É melhor ir dizer ‑lhe onde estou, 

não vá ele andar à minha procura — acrescentou. — Vai ficar aqui? 

— perguntou ele, apontando para o balcão à minha frente.

Eu acenei positivamente.

Ele espetou o dedo comprido contra a superfície polida do balcão.

— Vai mesmo ficar aqui, certo?

Eu não pude deixar de sorrir e voltei a acenar.

Fiquei a vê ‑lo afastar ‑se. Alto, ombros largos, tudo no lugar… 

Santo Deus.

A Logek virou ‑se de novo para mim, ignorando o tipo que tinha 

diante de si, como se tivesse estado a ouvir a conversa, e estivesse 

à espera de que o Adam se afastasse.

— Kate! — disse ela, em surdina.

— Logek! — disse eu, de forma sarcástica, no mesmo tom en‑

tusiasta. Não faço ideia porquê.

— Sabes quem era, não sabes?

— O Adam? — Fiquei com a sensação de que havia algo mais.

— Tenho quase a certeza de que era o Adam Lucas.

— E?

— Já antes falámos sobre esses tipos.

— Falámos?

Ela suspirou teatralmente.

— Sim. Ele é um quebra -contratos.
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O termo não me era estranho. Ouvira falar dele mas não me 

recordava do que queria dizer.

— É um daqueles tipos que só andam atrás de mulheres com‑

prometidas.

— A sério?

— Sim. São famosos.

— Porquê?

— Por que razão são famosos, ou por que razão só andam atrás 

de mulheres comprometidas?

— A história das mulheres comprometidas.

— Não sei — disse ela levando a mão ao cocktail pousado so‑

bre um guardanapo em cima do balcão. Segurou no guardanapo, 

encostado à base do copo, e pegou nele. Nunca percebi por que 

razão as pessoas faziam aquilo. — Talvez pelo facto de o desafio 

ser maior, ou por quererem apenas estar com mulheres que não 

andem à procura de homem com quem assinar contrato. — Fi‑

quei com a nítida impressão de que a segunda hipótese lhe parecia 

mais plausível. E talvez fosse mesmo.

Uau. Um quebra -contratos, atrás de mim. A ideia era, ao mesmo 

tempo, insultuosa e excitante.

— Bom, faz um certo sentido — disse eu, recaindo momenta‑

neamente no meu estado de amargura. — Um tipo lindo de mor‑

rer vem falar comigo e não contigo. Devia ter percebido porquê.

— Merda, Kate! Tu és linda, inteligente, e uma chata do cara‑

ças! — Dito isto, rosnou ‑me de frustração e voltou a virar ‑se para o 

tipo que continuava à espera da atenção dela.

— Bill — disse ela.

— Ben.

— Ben, esta é a Kate. Não é linda?

Perfeito. Obrigada, Logek. Essa foi a cereja em cima do bolo.

O Ben olhou para mim como se não tivesse dado pela minha 

presença antes e eu tivesse ali aparecido como por magia. Contem‑

plou o meu rosto por uns instantes e depois sorriu.
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— É, sim, senhora.

— Estás a ver? — disse a Logek, virando ‑se de novo para mim, 

de sobrancelhas arqueadas. Como se a validação do Ben me pu‑

desse livrar da minha perpétua insegurança. Eu revirei os olhos e 

ela virou ‑se para o barman, apontando para o meu copo vazio. Ele 

acenou com cabeça.

— Já chega — disse eu. — Fala com o Ben — Ela franziu ‑me 

o sobrolho e virou ‑se de novo para o Ben, que esperava paciente‑

mente.

O barman tirou ‑me o copo vazio e serviu ‑me outro gin tónico. 

Não sei se deveria ter tomado aquela quarta bebida. Normalmen‑

te, três eram o suficiente para me deixar tocada, mas que se lixe.  

O Jonathan ficara a trabalhar até tarde e também merecia uma 

pausa das minhas lamúrias.

— Linda menina — disse uma voz grave, atrás de mim.

Virei ‑me para trás e lá estava o Adam, como não podia deixar 

de ser. Voltara como prometera.

— Linda menina? — perguntei eu.

— Ainda aqui está.

— Vai dar ‑me um biscoito de cão? Coçar ‑me atrás das orelhas 

ou coisa que o valha? — Talvez já tivesse mesmo bebido o sufi‑ 

ciente.

Ele limitou ‑se a olhar para mim, com um sorriso quase  

impercetível. Depois, inclinou ‑se para mim, pois era suficiente‑

mente alto para o fazer, e aproximou o rosto do meu. Demasiado 

até. O suficiente para eu sentir contrações em certas partes do corpo.

— Quer que eu a coce atrás das orelhas, Kate? — perguntou 

ele, levando a mão à minha orelha e roçando delicadamente o in‑

dicador nela. Bom, acho que era o indicador; não tenho olhos ao 

lado da cabeça. O certo é que, na realidade, me provocou um estre‑

mecimento inesperado.

— Estou bem assim — disse eu, afastando ‑lhe a mão.

Ele deu uma gargalhada.
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— OK, Kate. Então é uma advogada desempregada. O que pen‑

sa fazer?

Senti ‑me tentada a responder ‑lhe que não tinha nada que ver 

com isso ou que não queria falar sobre o assunto. Mas depois de 

três cocktails e meio, era mesmo falar disso que eu queria.

— Todo o meu trabalho recente foi feito partindo do pressu‑

posto de que iria conseguir um lugar, o que, na verdade, não acon‑

teceu. — Merda. Estaria a enrolar as palavras? — Basicamente, 

estou a reorganizar ‑me. — Treta. — Bom, na verdade, estou a  

começar do zero.

— Que chatice!

— Mais chato ainda é o facto de que eu queria mesmo aquele 

emprego.

— Ui.

Ui ui. Lágrimas. Prestes a aparecer. Eu não ia chorar. Não podia 

chorar. Raios. Uma lágrima traiçoeira escorreu ‑me pela face. Filha 

da mãe.

Ele passou ‑me o polegar pela face e limpou ‑a, antes mesmo 

que eu o pudesse fazer.

— Lamento Kate. Compreendo que isso seja bastante desmo‑

ralizante.

Eu encolhi os ombros e bebi mais um golo do meu cocktail.

— A que é que se tem candidatado? — prosseguiu ele

— Qualquer coisa. Todas as áreas onde seja necessário um 

advogado recém ‑licenciado. Na verdade, quase ninguém precisa. 

O que esperava eu? Uma advogada recém ‑licenciada aos 34 anos? 

Por que carga de água fiz eu isto?

— Porque era um objetivo pessoal?

Eu ri ‑me e sacudi a cabeça.

— Quer dizer, eu já tinha pensado nisso, mas creio que o fiz 

porque não me sentia feliz onde estava e não conseguia encontrar 

mais nada.

— E onde estava você?
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— Na televisão. — Ele olhou ‑me, como que a avaliar ‑me, mas 

eu já estava habituada a isso. — Não em frente às câmaras — es‑

clareci —, mas atrás delas. Em vendas e programação. O engraça‑

do é que a televisão não se transpõe para outras áreas. Em suma: 

criei os meus próprios problemas em termos de carreira.

O Adam limitava ‑se a acenar com a cabeça. Porque estaria se‑

quer a ouvir ‑me? Ah, é verdade, porque era um quebra ‑contratos 

e eu uma mulher comprometida. Nem sequer ser engatada eu sei.

— Sabe uma coisa? — disse ele, tirando o telemóvel do bolso. 

— Eu sou membro da Câmara do Comércio e eles acabaram de di‑

vulgar qualquer coisa sobre um novo portal de emprego que estão 

a lançar. Não li com atenção, mas talvez seja útil. Aqui está — disse 

ele, sem levantar os olhos do telemóvel. — Dê ‑me o seu número, 

que eu envio ‑lhe o link.

Dar ‑lhe o meu número. Bem, parece ‑me imprudente. Mas o 

meu quarto gin tónico assegurou ‑me de que o motivo era total‑

mente legítimo e decente, por isso lá lhe ditei o número, que ele 

gravou no telemóvel.

— Aí está — disse ele, voltando a guardar o telemóvel no bolso. 

— Talvez venha a correr bem.

— Obrigada.

Ele acenou com a cabeça, com um sorriso sedutor. Ou talvez 

fosse um simples sorriso. Vá ‑se lá saber, com um tipo daqueles.

— Ouvi dizer que é um quebra -contratos. — A subtileza não 

fazia parte do meu léxico naquele momento.

Ele deu uma gargalhada, mas também não negou a acusação, 

pois acenou ligeiramente com a cabeça.

— Então admite ‑o?

— Porque haveria eu de o negar? Ainda assim, acho o termo 

divertido.

— Porquê?

— Por que razão não sinto necessidade de o negar ou por que 

razão acho o termo divertido?
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Porque será que toda a gente me faz isto?

— Porque o faz?

— Porque faço o quê, Kate? — Porque estaria sempre a chamar‑

‑me Kate? Porque é o teu nome, palerma. É que é raro as pessoas 

tratarem ‑nos pelo nome. Logo de início, durante as apresentações, 

é claro que sim, mas depois disso não. Mesmo o Jonathan costuma 

tratar ‑me por «amor», «querida», «linda», mas quase nunca por 

Kate. Faz ‑me confusão que me tratem pelo nome. Fico meio eletri‑

ficada quando o oiço. Acho ‑o estranhamente íntimo.

— Porque só anda atrás de mulheres comprometidas?

— Hum. — Voltou a inclinar ‑se demasiado para mim. — Não 

vejo necessidade de assinar um contrato com uma mulher para 

estar com ela.

— Não é obrigado a assinar, há muita gente que mantém rela‑

ções sem nunca assinar contrato.

— Mas as mulheres não o conseguem evitar. Em última aná‑

lise, é isso que querem. Crescem com a ideia de que uma relação 

envolve um papel. Os contos de fadas ensinam às meninas peque‑

nas que o final feliz só acontece quando o Príncipe Encantado lhes 

pede que assinem o papel, para que sejam unicamente suas. Não 

estou a dizer que não haja homens com o mesmo tipo de ideais en‑

raizados, mas acho que as mulheres acabam por ser vítimas disso, 

de uma maneira ou de outra.

— Nem todas.

— Você não foi?

Hum. Digo -lhe a verdade ou não? O gin disse que sim.

— Fui. O que posso eu dizer? Os meus pais continuam a reno‑

var o contrato, desde que eu nasci. E os seus?

Eu não tinha certeza se ele iria responder. Até então, a estrela 

da companhia fora a Kate, no que diz respeito à partilha de infor‑

mação pessoal.

— Não. Fizeram ‑no uma vez e pronto.

— Acha que isso mudou a forma como encara o assunto?
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— Não — disse ele, com um sorriso afetado. — Acho que o 

encaro assim, por uma questão de lógica.

Julgando ouvir o seu nome, a Logek virou ‑se, arqueando inter‑

rogativamente as sobrancelhas. 

— Adam — disse eu, de mão estendida —, esta é a minha 

amiga Logek.

— Ah, mas que nome interessante — disse ele, com um sorri‑

so, apertando a mão à Logek. 

— É, não é?

Ele sorriu, acenou ‑lhe com a cabeça, e virou ‑se de novo para 

mim, como se ela não estivesse ali.

— Então considera ilógico desejar assumir um compromisso 

com alguém? — disse eu, retomando a nossa conversa.

— Não. Para algumas pessoas, não.

— Contudo, você não acredita nisso.

— Não — disse ele, com um sorriso discreto. — Acho que não. 

Parece ‑me uma armadilha.

— Como encara os filhos? — Estava a começar a entender o 

fascínio do quebra -contratos. Podia fazer ‑lhe aquele tipo de pergun‑

tas ousadas sem receio de ser mal interpretada. Ele sabia que eu 

não o estava a testar, para apurar se ele era um potencial adepto da 

casinha com a cerca branca.

— O que têm os filhos?

— É um pouco irresponsável tê ‑los sem contrato assinado.

— Será mesmo?

Hum. Eu sempre achara que sim. Interroguei ‑me se estaria 

preparada para ter uma conversa tão profunda, naquele momento.

— Acho que sim.

— Porquê?

— Porque o contrato assegura o seu futuro. Não os deixa ao 

Deus dará.

— No seu caso, assegurou?

Eu acenei afirmativamente.
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Ele sorriu.

— Não posso dizer que tenha assegurado o meu. Apenas acho 

que há muita gente capaz de cumprir bem a função de progenitor, 

sem um papel que os obrigue a tal.

— Acho que quem está a ser ingénuo, agora, é você — disse 

eu.

Ele parecia desconcertado. Devia ser raro ter quem o desafias‑

se. Pelo menos, mulheres. Fiquei com a impressão que também 

não estava habituado a ter conversas tão profundas.

— Não é minha intenção deixá ‑lo desconfortável — acrescen‑

tei. — Apenas me parece que o facto de não ter resultado para os 

seus pais poderá ter condicionado o seu ponto de vista sobre o 

assunto.

Vi algo surgir, por instantes, nos seus olhos. Uma certa triste‑

za ou nostalgia. Era estranho estar a conseguir ver tanto nas suas 

expressões mais subtis.

Ele encolheu evasivamente os ombros.

— Tudo é possível — disse ele, olhando ‑me fixamente. Depois, 

olhou de relance para o relógio. — Tenho de ir andando.

Voltou a inclinar ‑se para mim e beijou ‑me ao de leve na face.

— Voltaremos a ver ‑nos, Kate Shaw.
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c a p í t u l o 2

A Logek deixou ‑me em casa, e esperou até que eu entrasse e lhe 

acenasse. Cumpri apenas metade do meu ritual de higiene no‑

turna antes de cair na cama. Não vou mentir. O quarto parecia girar 

um pouco. Eram onze da noite e o Jonathan não estava em casa.

Marquei o número dele.

— Olá, amor — disse ele.

— Jonathan, já é tarde, querido. Estava a ficar preocupada.

— Bom, é que eu sabia que tu tinhas ido sair com a Logek, por 

isso achei que poderia aproveitar o tempo para pôr a porcaria do 

orçamento em dia, para não ter de ficar a trabalhar até tarde ama‑

nhã. — Riu baixinho. — Não sabia que ias chegar a casa tão cedo, 

ou ter ‑me ‑ia organizado melhor em termos de tempo.

— A sério? Querias estar em casa para me apanhares bêbeda?

— Estás bêbeda?

— Quase.

— Bom, nesse caso estarei em casa daqui a dez minutos; cinco, 

se infringir todos os limites de velocidade.

Eu sorri para o telemóvel. 

— Até já, amor.

Acho que adormeci, porque a primeira coisa que senti a se‑

guir foi o corpo nu e quente do Jonathan a deslizar para dentro da 

cama, ao meu lado. Sorri.
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— Sentiste a minha falta? — segredou ‑me ao ouvido.

— Hum ‑hum.

Ele levou por instantes a mão aos meus seios e depois meteu ‑a 

entre as minhas pernas. Sim, eu sentia a falta dele. Ultimamente, 

andávamos a sentir bastante a falta um do outro.

Esfreguei as costas contra a parte da frente do seu corpo e 

senti ‑o ofegante. Ele mergulhou primeiro os dedos dentro de mim 

e depois o resto. Eu gemi ao senti ‑lo dentro de mim. Soube ‑me 

bem. Senti ‑me completa. Com sete anos de prática, eu sabia exata‑

mente quando exercer pressão ou aliviá ‑la e ele sabia exatamente 

quando eu precisava de mais um pouco para lá chegar e quanto lá  

chegava.

Não. Não fantasiei de todo sobre o Adam. Nem sequer pensei 

nele… por mais de um segundo, no instante em que me vim. Mas 

diz ‑se que é saudável fantasiar um pouco numa relação, desde que 

isso não a prejudique. E aquela era, definitivamente, uma fantasia 

inócua.

*

No dia seguinte, o Jonathan já tinha saído para trabalhar e eu 

estava sentada, de calças de ioga, a ver televisão e a olhar para o 

portátil. Verificava os anúncios de emprego duas vezes ao dia, mas 

não havia nada a que eu não tivesse já respondido. Cliquei no link 

da Câmara do Comércio que o Adam me enviara, mas a página 

parecia ainda não estar online.

O Jonathan e eu nunca fomos um casal de rendimento úni‑

co, portanto, a situação não era propriamente fácil. Quer dizer,  

o Jonathan trazia um bom salário para casa, mas sempre orça‑

mentáramos as nossas despesas com base em ambos os salários.  

Eu precisava de um emprego. Imediatamente.

Estava perfeitamente convencida de que acabaria por ter de me 

candidatar a um emprego sazonal, numa loja ou como empregada 
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de mesa, mas não tinha experiência em restauração. Ironia das iro‑

nias: conseguira reunir mais de 100 mil dólares em empréstimos 

estudantis, mas não tinha competência para servir às mesas. Viva 

o ensino superior!

O meu telemóvel apitou. Tinha uma mensagem da Logek:

Como te sentes, minha bebedolas? Ontem à noite foi divertido.  

Espero que não estejas muito ressacada.

Devia estar de ressaca, mas não estava. Creio que a minha sorte 

não ia mais longe do que isso.

Devia estar de ressaca, mas não estou. Deste o teu número de 

telemóvel ao Bonitão?

Não. Ele era um chato, mas as bebidas foram à borla J

Obrigada por saíres comigo.

Não é que isso te tenha animado muito.

Animou… um pouco.

Pois sim. Que tal o Adam?

O Adam. Merda. Provavelmente não devia ter ‑lhe dado o meu 

número de telemóvel. Nem mesmo para ele me mandar o link do 

portal de emprego. Tenho a certeza de que ele não me vai telefonar 

nem mandar mensagens. E depois, nem de propósito, recebi uma 

mensagem dele, só por ter pensado no assunto. Raios.

Kate… gostei da nossa conversa de ontem à noite. Podemos repetir?

Merda. Aquilo merecia um «não» enfático. Não sou mulher para 

violar contratos. Nem um pouquinho. Talvez ele pense que eu lhe dei o 

número errado. Que era o que eu devia ter feito. Em vez de lhe respon‑

der, enviei uma mensagem à Logek.

Estou a pensar escrever um artigo… viajando pela mente de 

um quebra ‑contratos… tipo assassino em série, só que mais dia‑

bólico ainda.

LOL. Não sei, não… quase desejei ter uma pena matrimonial ao 

pescoço ontem à noite, só para que ele me desse atenção. Era PODRE 

de bom.

Cínico, perturbado… e podre de bom ;)
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Olhei para o telemóvel — mas que raio de coisa — e respondi 

ao Adam:

Atarefada à procura de emprego, mas foi um prazer conhecê ‑lo.

Eu posso ajudar.

Como?

Alguma sugestão?

Adam, não tenho tempo para andar por aí a brincar. Preciso 

mesmo de arranjar um emprego.

Eu entendo. A sério. Vamos encontrar ‑nos para tomar um café  

e trabalhamos juntos.

Diz que não, diz que não. Mas… um emprego até dava jeito.

OK, mas SÓ para tomar café e procurar emprego. NADA de 

quebrar contratos.

LOL. Só café. Peet’s? Na 7th? 12h30?

Sim, sim e sim. Vemo ‑nos lá.

É bem possível que esteja a sofrer um pequeno esgotamento 

nervoso, mas preciso de um emprego. Pelo menos disse ‑lhe que se 

tratava de um encontro totalmente platónico.

Fui à casa de banho e olhei para o espelho. Pois. Era o que 

esperava — a perfeição em pessoa. Estava com olheiras fundas, 

por ter bebido demais e dormido pouco. A vantagem das olhei‑

ras é que os meus olhos azuis ‑claros pareciam assustadoramente 

claros em contraste. Ora viram? Quem disse que eu não era uma  

otimista?

Maquilhei ‑me (com uma dose suplementar de corretor) e fiz 

umas ondulações ligeiras ao meu cabelo castanho ‑escuro, cortado 

pelos ombros. Hum… roupa. Tens contrato assinado, menina. Porta-

-te à altura. Vesti as minhas confortáveis calças de ganga, calcei 

os meus Converse, e, por ironia, vesti a sweatshirt da Faculdade de  

Direito. Pronto. A verdadeira imagem de quem não está interessa‑

da. Um ponto para a Kate.

Pus o meu fio com a pena matrimonial, e decidi usar também o 

relógio igual, por uma questão de precaução. Se queria tomar café 
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com um homem solteiro, lindo de morrer, o melhor seria pare‑

cer o epítome da mulher indisponível, de ar discreto e inofensivo.  

E eu devia mesmo acreditar naquilo, pois só senti uma pontinha 

de culpa.

Agarrei no meu portátil e saí.

Senti borboletas no estômago ao chegar ao café. Entrei e pers‑

crutei a sala. Depois vi ‑o. Estava a observar ‑me, com um ar diver‑

tido.

Quando cheguei à mesa dele, ele levantou ‑se e esperou que eu 

me sentasse.

— Kate.

— Adam.

— Como se sente? Está de ressaca?

— Nem por isso. Pelos vistos safei ‑me dessa, embora tivesse 

feito tudo o que estava ao meu alcance para estar.

Ele sorriu, mas não disse nada. Com os diabos, o homem era 

lindo. Cheguei a pensar que fosse do álcool, mas não. E os olhos? 

Eram verdes. Incrivelmente verdes.

— Então… — disse eu, iniciando brilhantemente a conversa.

Ele acenou com a cabeça. 

— Então, explique ‑me lá em que pé estão as coisas.

OK. Isto está a resultar. Vamos ao que interessa. Parece que a mi‑

nha indumentária estava a cumprir o seu papel.

— Vou ao mural de empregos da faculdade, várias vezes ao dia, 

sigo os sites de emprego normais e consulto as páginas de oferta 

de empregos dos jornais. Candidato ‑me a tudo, quer o lugar em 

questão me agrade ou não. Mantenho uma lista de todas as firmas 

a que já respondi, para poder pelo menos fingir ‑me interessada no 

ramo de Direito com que trabalham, caso me contactem. — Pou‑

sei o meu bloco à frente dele. Ele examinou a primeira página, de‑

pois a outra a seguir, e quando chegou à terceira página, arqueou 

as sobrancelhas e olhou para mim.

— Bom, não é por não tentar, lá isso é verdade.
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Eu sorri e acenei com a cabeça. Vou entender isso como um elogio.

— Só se candidatou a cargos de advogada?

Eu anuí.

— Compreendo que se sinta frustrada, mas a Kate quer um 

emprego ou precisa de um emprego?

— Preciso de um emprego — respondi eu, com um suspiro.

— Bom, nós temos uma vaga na Samson & Tule, se estiver 

interessada. É apenas um cargo administrativo, mas poderia co‑

meçar já. O salário não é nada do outro mundo, mas daria para se 

aguentar.

Eu olhei para ele.

— Você nem sequer me conhece, Adam. Tanto quanto sabe, eu 

até posso ser uma idiota chapada.

— Você não é uma idiota chapada, Kate.

— E como sabe isso?

Ele inclinou ‑se para mim.

— Interpretar as pessoas é o meu negócio.

Eu fiz um esforço para não me afastar quando ele se incli‑

nou, pois não queria que pensasse que me assustava. Mesmo que  

assustasse.

— É você que está a contratar?

Pela primeira vez, pareceu ‑me convencido.

— Estou em posição de o fazer.

Eu gemi ou rosnei, não sei bem. Talvez fosse uma mistura das 

duas coisas.

— Nem sequer percebo o que isso quer dizer. O lugar é para 

sua assistente? Você faz parte da gerência? Essa pessoa reportaria 

a si? — Fiz uma pausa para respirar — Não é que não me sinta 

agradecida pela oferta, porque até sinto, mas é tudo tão inespera‑

do, você é tão inesperado.

A versão convencida do Adam desapareceu e ele voltou a pare‑

cer divertido comigo. Enfim, que todos os males fossem esses. Ele 

cobriu ‑me a mão que eu pousara em cima da mesa que nos separava.
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— A oferta é legítima, Kate. Jamais brincaria com algo tão im‑

portante. Você precisa de um emprego e eu estou em posição de a 

ajudar. Calhou ser oportuno. 

Eu libertei a mão e coloquei ‑a no colo. Ele ergueu a mão e pro‑

feriu a palavra «desculpe» em silêncio.

Meu Deus, Kate, isto é ótimo, da forma mais complicada possível.

— Detalhes?

Ele sorriu como se estivesse a acompanhar o meu diálogo in‑

terior.

— É no meu departamento, mas não é a mim que reporta. 

Eu sou executivo, mas não contrato pessoas. Esta manhã, referi 

ao meu patrão que conhecera uma inteligente advogada recém‑

‑licenciada que talvez estivesse disponível para preencher o lu‑

gar e desenrascar ‑nos até conseguir um emprego em advocacia.  

Ele disse ‑me para a apanhar, se pudesse, e eu disse ‑lhe que assim 

faria.

Tudo parecia bastante promissor até ao «apanhar se pudesse». 

Eu arqueei uma sobrancelha e ele riu baixinho. Raios. Foi como 

se o riso vibrasse no meu peito e não no dele. Mas não trabalharia 

diretamente com ele. Talvez resultasse.

O meu telemóvel vibrou no bolso de canguru da minha camisola 

de capuz. Tirei ‑o e olhei para o ecrã. Uma mensagem do Jonathan.

Olá, meu anjo. Almoçamos juntos hoje?

Desculpa amor, não posso, estou aqui presa entre a espada e a… por 

amor de Deus… 

Estou no Peet’s a pesquisar empregos.

Posso ir aí ter contigo.

— Adam?

Ele esperou ansiosamente que eu prosseguisse.

— Quais são as contrapartidas desta oferta de emprego?

Ele franziu o sobrolho.

— Nenhumas, Kate. Jesus! Não sou nenhum imbecil.

Ups.
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— Desculpe.

Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçou os dedos e 

ficou a observar ‑me, apenas a observar ‑me. Estava irritado. A brin‑

cadeira acabara. Tocara ‑lhe num ponto sensível.

— Calma, fera — disse eu. — Não precisa de pôr as garras de 

fora.

Ele encolheu os ombros como se não percebesse o que eu es‑

tava a querer dizer.

— Não estou aborrecido — disse ele, com um sorriso frouxo.

— Está sim. Deita irritação pelos poros.

Agora parecia inseguro.

— O que é? — perguntei eu. — Costuma enganar muita gente 

com essa?

— Enganar muita gente?

— O Adam descontraído, que nunca se irrita com nada. — Boa 

Kate! Vamos lá ver o desconforto que lhe conseguimos causar. Não há 

melhor forma de arranjar emprego.

Ele voltou a inclinar ‑se para mim, invadindo demasiado o meu 

espaço. Aquelas mesas de café eram pouco maiores do que uma 

mesa de apoio, por isso não havia muito espaço entre ambos.

— Sim, Kate, o Adam descontraído costuma enganá ‑las. Mas 

não a si, pelos vistos. 

— Kate?

A voz do Jonathan. Dei um pulo da mesa. Felizmente não pe‑

dira café, pois levantei ‑me tão depressa que a mesa começou a ba‑

louçar para trás e para diante. Perfeito. Não te esqueças de parecer 

tão culpada quanto possível. Bingo!

Virei ‑me e encarei o Jonathan. Ele sorria, por isso não devía‑

mos estar com um ar muito incriminatório. Pequenas vitórias. Ele 

estava de polo e calças caqui. Tinha boa aparência. Muito boa apa‑

rência. Nem mesmo o Adam Lucas lhe faria sombra. Não, senhor. 

Eu abracei ‑o com força e beijei ‑o delicadamente, antes de me virar 

de novo para o Adam.
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— Adam, este é o meu companheiro, Jonathan. Jonathan, co‑

nheci o Adam ontem à noite no Vere’s, quando saí com a Logek. 

Ele teve a gentileza de se oferecer para me ajudar na minha pes‑

quisa de empregos.

O Adam levantou ‑se e estendeu ‑lhe a mão.

— Prazer em conhecê ‑lo.

— Igualmente — disse o Jonathan num tom descontraído e 

amigável. Depois, olhou para mim e pegou ‑me na mão. — E que 

tal está a correr?

— É engraçado que o perguntes, pois acho que aqui o meu 

amigo Adam acaba de me arranjar um emprego. Ainda que tem‑

porário.

Virei ‑me para o Adam e senti algo de íntimo na forma como ele 

estava a olhar para mim — uma espécie de comunicação silencio‑

sa que não deveria existir entre duas pessoas que tinham acabado 

de se conhecer. Era como se estivesse a ler ‑me os pensamentos.

O Adam virou ‑se para o Jonathan.

— Trabalho em publicidade na Samson & Tule e estamos a 

precisar de uma administrativa. Despediram um dos funcio‑

nários há dias e estamos afogados em trabalho. Precisamos 

de alguém que consiga rever cópias impressas e redigir corres‑

pondência. Coisas desse tipo. Escusado será dizer que uma licen‑

ciada em Direito à procura de emprego se encaixa perfeitamen‑

te no lugar, mesmo que só lá fique até encontrar um cargo de  

advogada.

— Uau — disse o Jonathan —, mas isso é ótimo. Tem razão.  

A Kate é a pessoa indicada.

O Adam anuiu.

— O lugar é dela, se ela quiser. Pode começar na segunda ‑feira.

— Isto é ótimo, amor — disse o Jonathan, abraçando ‑me com 

força. — Vou pedir uma sandes. Querem alguma coisa? — per‑

guntou, apontando primeiro para mim e depois para o Adam. Am‑

bos recusámos, e ele foi ao balcão fazer o pedido.
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O Adam levantou ‑se e olhou para mim. Estava de novo descon‑

traído. A intensidade do momento anterior passara.

— Bom, Kate Shaw, parece que nos veremos na segunda ‑feira.

— Sim. Agradeço ‑lhe muito, Adam.

— Quanto chegar de manhã, bastará dar o seu nome na rece‑

ção, e eles encaminhá ‑la ‑ão.

Eu acenei com a cabeça.

— Mal posso esperar — disse eu.

Ele pousou uma mão na parte superior do meu braço.

— Tenho de voltar para o escritório.

— OK. Obrigada por ter vindo.

— Jamais perderia uma oportunidade destas — disse ele, em 

voz baixa.

Deixou escorregar a mão ao longo do meu braço, ao passar por 

mim.

— Foi um prazer conhecê ‑lo, Jonathan — disse ele em voz alta, 

ao dirigir ‑se para a porta.

— Igualmente.

O Jonathan pegou na sanduíche e no café do balcão e pousou‑

‑os na mesa, voltando depois a arrastar ‑me para seus braços a pon‑

to de me erguer do chão.

— Isto é fantástico, amor!

Eu sorri.

— Graças a Deus que saíste e te embebedaste a um dia de  

semana.

Eu dei uma gargalhada.

— É o lado positivo da depressão.

— Agora a sério. Vais trabalhar para uma boa empresa, onde já 

sabem que só vais ficar até encontrares trabalho como advogada, 

por isso nem sequer terás de te sentir mal quando te vieres embo‑

ra. Mas que fantástica descoberta.

— Eu sei. Estava no sítio certo à hora certa. — Com o quebra-

-contratos certo, atrás de ti.
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O Jonathan sentou ‑se e devorou a sua sanduíche.

— Isto não te incomodou? — perguntei eu, enquanto ele  

comia.

— O quê? O facto de estares aqui com um tipo? Ou melhor, 

com um tipo mais alto, mais moreno e atraente do que o Brad  

Pitt?

— Sim.

— Talvez me tivesse incomodado se eu não soubesse que és 

louca por mim. — Piscou ‑me o olho antes de me brindar, em ple‑

no, com o seu sorriso imaculado. Mas tinha razão. Ele controlava‑

‑me por completo. O Adam pode ser lindo, e abalar ‑me um pouco, 

mas o Jonathan é tudo para mim.

*

— Espera, espera, espera. Espera.

A Logek ficou tão surpreendida com a notícia do meu novo em‑

prego que começou a falar um pouco alto demais, o que me forçou 

a afastar ligeiramente o telemóvel do ouvido.

— Na Samson & Tule.

— Não te armes em engraçada — disse ela. — O importante 

aqui não é a empresa mas o colega de trabalho.

— Logek — disse eu, no meu tom exasperado. — Eu já te disse 

que não é a ele que reporto. Além disso, é um cargo de administra‑

tiva ou coisa parecida. Ele é um executivo de publicidade. Não me 

parece que vá haver grandes misturas.

— Que loucura.

— O Jonathan conheceu ‑o.

— Conheceu ‑o?

— Sim. Eu encontrei ‑me hoje com o Adam no Peet’s, porque 

ele se ofereceu para me ajudar na minha pesquisa de emprego. 

Mas depois o Jonathan mandou ‑me uma mensagem sugerindo 

que nos encontrássemos para almoçar e eu disse ‑lhe onde estava, 
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como faria qualquer companheira dedicada, bem ‑comportada e de 

consciência tranquila.

Silêncio.

— Logek?

— Desculpa. Ainda aqui estou. Estava só imaginar esse encon‑

tro. Hum… Dava uma bela fotografia. Devias talvez tentar organi‑

zar um ménage à…

— Já estou muito à frente. Está combinado para hoje à noite. 

Amanhã de manhã já está no YouTube.

Ela deu uma gargalhada. 

— Está bem, está bem. Bom para ti, querida. Ainda bem que 

vais poder aliviar a pressão até encontrares o emprego certo.

— Obrigada.

— Não estás mesmo preocupada por passares a ver o Adam 

todos os dias? Se eu tivesse contrato assinado, ficaria preocupada.

— Vá lá. Tu sabes que eu sou perdidamente apaixonada pelo 

Jonathan. Achas mesmo que eu me deixaria levar por um tipo 

atraente, que só quer ir para cama comigo por saber que eu sou 

comprometida?

— Bom, se o colocas dessa forma, esquece.

— Exatamente.

— Como te vais vestir?

— Não sei. Acho que um fato é um bocadinho demais para a 

minha posição.

— Para a tua posição? Mas o que é isto? Orgulho e Preconceito?

— Tu sabes o que eu quero dizer. Sou uma administrativa. 

Quero integrar ‑me com os outros administrativos e não dar ares 

de que quem lhes quer lembrar que sou advogada. No Ministério 

Público julgava que toda gente gostava de mim e, mesmo assim, 

fui preterida no cargo, o que significa que não gostavam assim tan‑

to de mim. Apenas quero que gostem de mim aqui.

— Eles vão adorar ‑te. Pergunto ‑me se…

— O quê?
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— Pergunto ‑me se as mulheres que lá trabalham saberão que 

foi o Adam que te levou para lá.

Eu gemi.

— Também pensei nisso. Seria uma treta que todos pensas‑

sem que eu ando a dormir com o Adam logo desde o início.

— A trair o teu companheiro com ele.

— E que talvez tenha dormido com ele para conseguir o em‑

prego.

— E que tencionas continuar a dormir com ele para chegares 

ao topo.

— E que mando fazer casacos de pele de cachorrinho.

— Sua pária.

— É verdade. Talvez seja altura de assumir o meu papel de vilã.

— Ámen — disse a Logek a rir. — Veste algo justo e alimenta 

esses rumores.

— Tenho a sensação de que não vai ser preciso alimentá ‑los 

muito. Não nos podemos esquecer de que tu já conhecias a repu‑

tação dele. Estou ansiosa por saber o que as pessoas que realmente 

o conhecem têm a dizer acerca dele.

— Hum. Espero que me contes tudo.

— Prometo que conto.






