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— Então? — perguntou Easton. — Que te parece?

Hannah Donovan virou‑se, fazendo um círculo lento, na soa‑

lheira área da receção que ocupava um canto do 17.º andar da torre do Bank of 

America, localizada na esquina da Sixth Street com a Congress Avenue. O seu 

futuro sócio, Easton Wallace, estava à sua frente com um sorriso rasgado estam‑

pado no seu belo rosto. Atrás dele, Selma Herrington, a namorada de Easton de 

quem Hannah depressa se tornara amiga, estava de costas voltadas para eles, 

nos seus calções curtos e cabelo azul espetado, com as mãos encostadas ao vidro 

com vista para a famosa Sixth Street de Austin.

— É fantástico — disse Hannah, ainda sem acreditar que aquilo era real. 

Estavam mesmo à procura de uma propriedade para arrendar? Iam mesmo 

abrir a sua própria firma?

Ela fez um esgar. Pelos vistos, iam. Já entregara o aviso prévio à Brandywine 

Consulting, onde, até ao dia anterior, assumira a função de advogada. Mas depois 

de o ter feito, o idiota do seu patrão sugerira‑lhe que tirasse as férias que ainda 

tinha por gozar. Basicamente, tinha‑a expulsado sem lhe dar tempo de comer 

uns cupcakes na copa.

Mas por ela tudo bem. Porque agora estava livre como um passarinho. Um 

passarinho ligeiramente aterrorizado face à perspetiva de uma nova aventura.

Um passarinho que não tinha o dinheiro com o qual estava a contar para 

financiar aquela pequena aventura. Porque o imbecil do seu ex‑patrão tinha acres‑

centado uma cláusula no seu plano de pensões que deixava Hannah com um pé‑

‑de‑meia do qual não podia retirar qualquer quantia. Se ela levantasse o dinheiro e 

fechasse completamente a conta, a penalização seria tão dura, que mal lhe sobra‑

riam uns trocos para comprar o whisky de que iria precisar para afogar as mágoas.

1CAPÍTULO
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O que significava que estava a visitar aquele fabuloso gabinete sem ter a sua 

quota‑parte do dinheiro para o capital da nova firma de advogados. O que, claro 

está, incluía o sinal para o contrato de locação financeira.

E ela ainda não tinha contado esse pormenor a Easton.

Ele olhou para ela com a sobrancelha franzida. 

— Estás demasiado calada. Não gostas?

Selma virou‑se com os olhos arregalados. 

— Claro que gosta. Seria uma idiota se não gostasse.

— Se não gostasse, também não o admitiria agora — disse Hannah, com um 

ar mais divertido do que preocupado. Selma, numa atitude típica sua, limitou‑se 

a encolher os ombros. — E para que fique bem claro — prosseguiu Hannah —, 

adoro‑o. Estava só… — Calou‑se e encolheu os ombros. — Só não acredito que 

isto esteja a acontecer tão rapidamente. 

Aquilo, claro está, era o eufemismo do ano. E ela não fazia a mínima ideia de 

como ia contar a Easton que tinha de arranjar outra fonte de financiamento. Era 

uma sensação horrível ter de o desiludir daquela forma, especialmente porque 

tinha partido dela a ideia original de formarem uma sociedade.

Além disso, ela conhecia‑o muito bem e era óbvio que ele se tinha apaixo‑

nado por aquele espaço. Raios, na verdade, ela também. Bastava olhar em volta 

para se convencer de que aquele espaço era perfeito para a aventura deles.

O espaço em forma de U que ocupava metade do lado este e a totalidade dos 

lados norte e oeste era verdadeiramente impressionante. O pouco espaço que 

sobrava era usado como armazém do banco proprietário do edifício, o que signi‑

ficava que apenas os funcionários e os clientes da Wallace & Donovan, Attorneys 

at Law precisavam de sair naquele andar.

Um conjunto de portas de vidro duplo dava acesso à luxuosa receção voltada 

para este e com vista para a Sixth Street. Junto à receção havia uma grande sala 

de reuniões — também com paredes de vidro — voltada para norte, com vista 

para o histórico Hotel Driskill e que permitia vislumbrar o edifício do Capitólio 

do Texas. O vidro criava um ambiente iluminado, claro e arejado na sala. Apesar 

disso, a sala de reuniões tinha sido concebida com estores automáticos, por isso 

os clientes e os advogados podiam trabalhar com privacidade, caso necessário.
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Os escritórios reservados aos advogados associados — quando eles contra‑

tassem alguns — ocupavam os lados norte e oeste e também seriam utilizados 

para os assessores jurídicos. O gabinete a noroeste tinha uma vista fantástica 

para Congress Avenue e o gabinete a sudoeste tinha uma panorâmica do rio lá 

ao longe. No geral, o espaço era incrível.

— Não há problema nenhum com a rapidez quando se trata da decisão certa 

— disse‑lhe Easton, piscando o olho a Selma, obviamente a referir‑se ao roman‑

ce arrebatador deles. — E acho mesmo que é a decisão correta. É uma boa ideia. 

Este espaço. A nossa firma. A nossa sociedade. — Ele aproximou‑se e colocou 

um braço à volta dela, tal como costumava fazer para a felicitar na faculdade de 

direito quando ela tinha um 19 ou quando entendia um conceito particularmen‑

te complicado durante as sessões de estudo deles. — Tenho um bom pressen‑

timento desde que decidimos dar o salto e concordámos em fazer isto. Mesmo 

a minha fama maluca jogou a nosso favor. Tenho recebido várias chamadas de 

pessoas que querem falar sobre a possibilidade de as representarmos.

Easton e Selma tinham sido apanhados com as calças na mão — ou, para 

ser mais específico, Selma tinha sido apanhada com a saia subida — há pouco 

tempo. O escândalo tinha custado a Easton a oportunidade de se tornar juiz, 

mas, no fim de contas, ele não se importava. Aquilo que realmente queria era 

exercer advocacia, e depois de desistir da candidatura tinha aceitado a sugestão 

de Hannah de abandonarem os respetivos empregos e abrirem uma firma. Uma 

sugestão que era bastante sólida no momento em que ela a fizera, mas que 

começara recentemente a meter água.

— Também tenho um bom pressentimento — assegurou‑lhe ela. — Juro 

que não estou a vacilar. — Ela não lhe faria isso. Era uma questão demasiado 

importante para ambos. Esta firma era o futuro deles. E representava o tipo de 

carreira que ela queria. Um trabalho entusiasmante com um sócio em quem 

confiava. Ela adorava os colegas do trabalho anterior e sentiria falta de ver os 

amigos todos os dias. Mas sentia‑se a definhar naquele ambiente e entediada 

com o trabalho que fazia.

A função na Brandywine Finance and Consulting era o seu segundo trabalho 

como advogada. O primeiro fora numa grande firma de advogados onde tinha 
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trabalhado durante vários anos em casos tão importantes que, por vezes, apenas 

lidava com um problema legal e o processo geral de litígio nem sequer era par‑

tilhado com ela.

Algumas das solicitações eram interessantes, mas ela tinha pouco contacto 

com os clientes e ainda menos com o plano jurídico geral. Ela sabia que fazia 

parte do trabalho, mas cansou‑se da situação ao fim de algum tempo, aceitando 

a posição que a Brandywine lhe oferecera.

A situação melhorou durante um período, porém, os afazeres foram‑se tor‑

nando cada vez mais rotineiros e ela deixou de se importar com o trabalho, para 

se focar apenas no salário. Apercebera‑se demasiado tarde do quanto queria tra‑

balhar com casos reais. Escrever alegações detalhadas que reivindicassem direi‑

tos reais. Melhorar enquanto profissional e desenvolver a sua reputação.

Felizmente, Easton queria a mesma coisa.

Infelizmente, ela tinha perdido tempo, dado que a maioria dos advogados 

da idade dela que se lançavam por conta própria tinha uma carteira de clientes. 

O que significava que, se ela queria tornar a firma num negócio de êxito, tinha de 

lhe dedicar todo o seu foco e energia. Fazer tudo para ela e Easton terem sucesso.

— Eu sei que não estás a vacilar — assegurou‑lhe Easton. — Mas precisamos 

de fechar este negócio. Se demorarmos muito tempo, outra pessoa ficará com o 

espaço. O tipo que trata da locação deste edifício devia‑me um favor, e deixou‑me 

visitá‑lo em primeiro lugar. Mas só temos até segunda‑feira de manhã para dar 

uma resposta. Depois disso, não vamos ser as únicas pessoas interessadas. Para 

além disso, quanto mais cedo confirmarmos que queremos este espaço, mais 

cedo podemos começar a reunir‑nos com clientes.

Hannah virou‑se, fazendo um círculo lento, enquanto digeria aquelas infor‑

mações e cobiçava aquele espaço. 

— Não há dúvida de que este escritório vai impressioná‑los. — O edifício 

tinha sido ocupado anteriormente por uma firma de advogados que encerrara, 

deixando no seu interior a biblioteca e uma sala espaçosa que continha ainda 

todos os recursos necessários.

— E deixo‑te escolher o escritório de canto que preferires — disse Easton. 

— Com vista para o Capitólio ou para o rio. Não precisamos de tirar à sorte.
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— A sério? — Ela lançou um olhar rápido ao amigo.

— É claro que te deixo escolher primeiro. Sem ti, isto não estaria a acontecer. 

O estômago dela revolveu‑se. A verdade era que, por causa dela, a firma 

poderia não vir mesmo a acontecer. A não ser que conseguisse arranjar a sua 

quota‑parte do dinheiro.

Hannah respirou fundo, tentando arranjar coragem para contar a dura ver‑

dade a Easton, quando Selma deixou cair as mãos e rodopiou na direção de 

Easton, cheia da sua energia habitual. 

— Bem, eu adoro‑o. Mas, querido, está dentro do teu orçamento?

— Do nosso — disse ele, sorrindo para Hannah enquanto passava o polegar 

pelos lábios de Selma e a puxava para si. — Claro que está. Sim?

— Sem dúvida — disse Hannah, dirigindo um sorriso a ambos e orgulhando‑

‑se por a sua voz não ter ficado embargada. Porque, raios, ela arranjaria uma for‑

ma. — Seríamos loucos se não aproveitássemos a oportunidade — acrescentou 

ela, de forma a transmitir o seu entusiasmo e a convencer‑se a si própria. Porque 

seria realmente uma loucura abdicar de um negócio tão fantástico. Especialmente 

quando o único pequeno entrave era a falta de dinheiro de Hannah.

Pelo menos o contrato de locação tinha uma cláusula de salvaguarda de duas 

semanas, segundo dissera Easton. O que significava que ela tinha duas semanas 

para arranjar o dinheiro ou para contar a verdade a Easton.

Ela tinha a certeza de que conseguiria arranjar o dinheiro. Não estava propria‑

mente sem opções. Podia sempre falar com a mãe e recorrer ao dinheiro a que 

ela costumava chamar O Fundo da Hannah. Era verdade que, naquele momen‑

to, o dinheiro estava inacessível. Mas talvez conseguisse alterar a situação.

Estava a ponderar a abordagem à mãe — e, sobretudo, ao padrasto — quan‑

do sentiu o peso do olhar de Selma. Ergueu os olhos e viu uma expressão de 

curiosidade no rosto de Selma antes de esta se virar para Easton e lhe dar um 

pequeno encontrão. 

— Meu menino, já terminámos o que tínhamos a fazer. Vai. Vai fazer o teu 

papel de homem.

Ele arregalou os olhos e os lábios dele estremeceram em sinal de óbvio 

divertimento. 
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— Estás a tentar livrar‑te de mim?

— Hum, dah. A Hannah e eu temos planos — anunciou ela, o que era uma 

novidade para Hannah. — Vamos beber cocktails e galar homens jeitosos. Ou 

mulheres — acrescentou ela, olhando para Hannah. — Se preferires.

Hannah encolheu os ombros, fazendo um esforço para conter um sorriso. 

— É‑me igual.

Selma riu‑se e Easton arqueou uma sobrancelha. 

— Apenas galar?

— Não te preocupes — assegurou‑lhe Selma. — Com os outros homens, eu 

só olho. — Ela encostou o corpo ao dele, envolvendo‑lhe a cintura com os braços. 

— Mas, depois, quando tenho a oportunidade de tocar, ainda tem mais piada. 

Caso precises, toma uma amostra. Para que te possas lembrar do motivo pelo 

qual estás comigo. — Ela deu‑lhe um beijo profundo, escaldante e tão lento que 

Hannah começou a sentir que estava a assistir a um filme para maiores de 18.

Quando Selma apalpou o rabo de Easton, achou que estava na altura de aca‑

bar com a brincadeira. 

— OK, meninos. Arranjem um quarto.

Selma afastou‑se com uma expressão presunçosa e Easton deixou cair as 

mãos e indicou a receção grande e vazia. 

— Um quarto? — repetiu ele. — Não é por isso que estamos aqui?

Hannah pôs uma mão na anca e inclinou a cabeça. 

— Não vai haver sexo louco nas secretárias da nossa firma. Especialmente 

porque um de nós não tem ninguém com quem ter sexo louco.

Para além de tudo o resto, Hannah estava solteira — e abstinente — há mais 

de seis meses.

Infelizmente, a situação não mostrava quaisquer sinais de melhoria nos pró‑

ximos tempos. Era uma situação particularmente infeliz, visto que um namo‑

rado fantástico com um bom trabalho e bons modos poderia ser a chave para 

solucionar a sua atual crise financeira.

E, para ser sincera, ela também sentia falta das regalias.
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— Há mais de seis meses? — O ar chocado de Selma quase fez com que 

Hannah se escondesse debaixo do comprido bar de carvalho do The 

Fix on Sixth. O bar de Austin tinha um ambiente fantástico, bem como uma 

localização prática, estando situado a poucos metros do futuro novo escritório 

de Hannah, se tudo corresse bem.

A visita ao bar tinha sido ideia de Selma. Para além de apoiar o local, a empre‑

sa de Selma, a Austin Free-Tail Distillery, fornecia várias marcas de whisky ao 

popular bar. As duas mulheres estavam sentadas a uma mesa na pequena sec‑

ção traseira do bar, e Selma estava a beber do seu próprio whisky puro, enquanto 

Hannah bebericava um Loaded Corona.

— Seis meses — repetiu Selma, examinando o rosto de Hannah. — Meu 

Deus, estás a falar a sério.

Hannah sentiu as orelhas quentes. 

— Não é assim tanto tempo.

— Dizes tu.

— Ainda não conheci ninguém de quem gostasse e estou farta de andar no 

engate e de gastar toda a minha energia emocional a pensar se me vão ligar.

— Eu percebo — admitiu Selma. — Mas isso não explica o teu comporta‑

mento estranho.

Hannah pestanejou, tentando compreender aquelas palavras. 

— Que comportamento estranho?

— O teu. No escritório. Posso não te conhecer tão bem como o Easton, mas 

consigo detetar a ofuscação à distância.

— Credo, consegues mesmo? — provocou Hannah. — Porque eu nem sei 

escrever essa palavra.

2CAPÍTULO
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— Hannah. — O tom de voz de Selma era neutro, quase maternal. — De‑ 

sembucha, está bem? O que se passa?

Essa era uma das qualidades de Selma que Hannah tinha considerado tão 

reconfortante quando a conhecera: era uma mulher sem papas na língua. Dizia 

o que pensava e era sincera. Selma era exatamente aquilo que transparecia.

Normalmente, essa era uma qualidade fantástica.

Naquele momento, estava a revelar‑se um pouco desconcertante.

— Nem penses em esquivar‑te à pergunta — disse Selma. — Vá lá. Conta‑ 

‑me. — Inclinou‑se para a frente e cobriu a mão de Hannah com a sua, e o seu 

toque era quente e tranquilizador. — Se for alguma coisa que não queiras que o 

Easton saiba, eu sei guardar um segredo. Ou podes falar com outra pessoa. Mas 

precisas de falar. Basta‑me olhar para ti para saber.

Por instantes, Hannah ponderou dizer a Selma que encontrara outra pes‑

soa com quem falar. Mas para quê? Selma estava ali. Selma, sem dúvida, 

compreenderia.

Mais do que isso, Selma era inventiva. Se alguém pensaria numa solução 

criativa, essa pessoa seria Selma.

— Certo. Bem, estou com uma espécie de problema monetário.

Selma recostou‑se na cadeira e acenou lentamente com a cabeça. 

— Achei que seria algo do género. O que aconteceu?

Uma vez mais, Hannah quase se desviou do assunto. Afinal, falar sobre 

dinheiro, ou sobre a falta dele, era um dos tópicos mais embaraçosos. Mas man‑

ter‑se em silêncio não ia ajudá‑la. Mais valia assumir de vez.

— A culpa é minha. Pensei que ia poder tirar dinheiro da minha conta de 

pensões. Para ter dinheiro para contribuir para o capital, juntamente com o 

Easton.

— Claro. E não podes?

— Já te disse que o meu anterior patrão era um sacana?

Selma riu‑se. 

— Uma ou duas vezes.

— Bem, se eu tivesse esperado mais algumas semanas para me demitir não 

haveria problema. Mas por causa do prazo, sobre o qual não fui informada com 
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antecedência, não posso aceder aos meus fundos de pensões. Pelo menos até me 

reformar efetivamente. E suponho que o Easton não quer esperar tanto tempo.

— E não tens poupanças de lado?

— Tinha. Mas depois comprei o apartamento e o carro.

— Não podes pedir um empréstimo participativo?

Hannah abanou a cabeça. 

— Consegui um excelente preço na compra do apartamento, mas o anterior 

proprietário deixou‑o em péssimo estado. Por isso, recorri a um empréstimo 

participativo para pagar as obras e a remodelação. Já te disse. Estou lixada. Mas 

não quero desistir da sociedade. Quero a sociedade. Quero a firma de advoga‑

dos. Quero a parceria. E não quero mesmo desiludir o Easton. — A ideia de desi‑

ludir o seu melhor amigo dessa forma era como um murro no estômago para 

Hannah. Além disso, ela sabia que Easton estava a contar com a nova firma, tal 

como ela. Nenhum dos dois tinha emprego. A firma era a única oportunidade 

deles. A firma era o futuro deles.

E, a não ser que ela conseguisse arranjar uma solução, Hannah seria a res‑

ponsável por deitar tudo a perder.

— Vais odiar esta ideia, mas o Easton tem‑se saído muito bem. E não é para 

me gabar, mas a Austin Free-Tail também se está a tornar um sucesso. Eu ou 

o Easton podemos emprestar‑te o dinheiro. Não se trata propriamente de um 

investimento de risco.

Hannah abanou a cabeça. 

— Pedir dinheiro emprestado a amigos, significa que, no final, tens dinhei‑

ro, mas não tens amigos. Nem pensar.

Selma fez um esgar, mas não discutiu. 

— Que outra opção tens?

Hannah respirou fundo. Só tinha outra opção, que era um pouco arriscada. 

Valia a pena, mas era arriscada.

— O que foi? — incitou Selma. — Estás a pensar nalguma coisa. Desembucha.

— Certo. Está bem. O problema é o seguinte. A sociedade não é uma ideia 

nova que tive para mim e para o Easton. Sugeri essa ideia há muitos anos, pouco 

depois de ter assinado contrato com a Brandywine e de me ter apercebido de que 
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o trabalho não era para mim. — Ela revirou os olhos. — Sempre disse a toda a 

gente que adorava o trabalho, mas a verdade é que… bem, nem por isso.

— Estás a dizer que tinhas o dinheiro na altura, mas agora não. Então isso foi 

antes de comprares o apartamento?

Hannah abanou a cabeça. 

— Não, eu já tinha o apartamento e tinha contraído o empréstimo partici‑

pativo. Mas, nessa altura, os meus pais estavam dispostos a financiar o meu 

negócio.

— Estavam dispostos — repetiu Selma. — Mas já não estão?

— Basicamente. — Ela bebeu o último gole de Loaded Corona e depois fez 

sinal a Eric, o barman, para lhe trazer outro. Adorava aquela bebida simples, 

uma garrafa de Corona sem cápsula e cheia de rum, servida com uma fatia de 

lima. Mas, naquele momento, o importante não era o sabor. Para falar acerca 

da mãe e de Ernest, ela precisava do reforço de um bom e velho Loaded Corona.

Selma aguardava pacientemente do outro lado da mesa, mas Hannah conse‑

guia ver os seus olhos repletos de dúvidas. Estava na altura de desabafar. E porque 

não? Talvez Selma tivesse uma solução.

— O Easton chegou a contar‑te sobre o meu pai?

Selma franziu a sobrancelha, claramente sem contar que a conversa tomasse 

aquele rumo. 

— Não me parece.

— Ele morreu quando eu era pequena. Mal começara a dar os primeiros pas‑

sos, na verdade. Ele era polícia e foi morto em serviço. Bem, foi uma altura difí‑

cil. Sobretudo para a minha mãe. Sinceramente, não me lembro bem do meu 

pai, mas a minha mãe passou um mau bocado. Era dona de casa e, quando ele 

morreu, ficámos com pouco dinheiro. Ela tinha desistido da escola, mas voltou 

a estudar, tirou a licenciatura e arranjou um trabalho como professora. Estava 

determinada em arranjar dinheiro para pagar as minhas propinas da faculdade.

— Foi uma valente.

— Eu sei. Foi fantástica. Mas o dinheiro continuava a ser pouco e ela sempre 

me disse para ser inteligente. Para escolher uma carreira que me desse muito 

dinheiro para que eu me pudesse sustentar sempre sozinha. E ela depositou 



O  H O m e m  d O  m ê s

19

numa conta‑poupança 50 mil dólares do dinheiro de uma das apólices do seguro 

de vida do meu pai. Disse‑me que ele tinha criado a apólice a pensar em mim e 

que me daria o dinheiro quando eu encontrasse um bom emprego e tivesse uma 

carreira sólida, mas precisasse de mais algum dinheiro para progredir na vida.

Selma recostou‑se na cadeira, com a cabeça ligeiramente inclinada e um ar 

confuso.

— Sim — disse Hannah. — Eu sei.

— Então porquê? Porque estamos sequer a ter esta conversa? Cada um dos 

dois vai contribuir com 50 mil dólares para a firma, certo? Se tens essa quantia 

no banco…

Hannah esperou um segundo para que a familiar bolha de raiva rebentasse. 

— O problema aqui é o Ernest.

— Quem é o Ernest?

— O meu padrasto. Quando ele começou a namorar com a minha mãe, a opi‑

nião dela mudou. Já não era o emprego que importava, mas sim a minha vida. Ela 

disse‑me que o dinheiro continuava a ser meu, mas que o meu pai não quereria 

que eu desperdiçasse a vida a trabalhar…

— Desperdiçasses?

— Foi o que ela disse. E disse muito mais coisas. Resumidamente, só posso 

gastar o dinheiro quando tiver um relacionamento estável. Segundo a minha 

mãe, nessa altura posso utilizar o dinheiro para sustentar a minha vida familiar, 

mesmo que decida investi‑lo no meu negócio.

— Uau. Porquê? De onde veio essa ideia?

Hannah encolheu os ombros. Ela tinha as suas teorias, mas isso não impor‑

tava. Tudo o que importava era descobrir uma forma de obter o dinheiro.

— Basicamente, precisamos de te arranjar um par adequado.

— Quem sabe? Eu pedi o dinheiro há quatro anos. Queria utilizá‑lo para 

comprar um apartamento. Um apartamento que não precisasse de tantas obras 

como o meu. Nessa altura, eu tinha um relacionamento.

— E ela disse que não?

— Aparentemente, ela e o Ernest não gostavam que o nome da minha com‑

panheira fosse Janet. Mas, honestamente, mesmo que a Janet fosse um Jack, 
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eles talvez arranjassem outra desculpa. O mais certo é andar iludida e achar 

que algum dia vou receber aquele dinheiro, o que é muito frustrante, porque eu 

sei que o meu pai só fez aquela segunda apólice para me deixar protegida. Mas 

colocou‑a no nome da minha mãe e agora estou lixada.

— Bem, já não estás com a Janet. Talvez os teus pais tivessem percebido que 

não seria uma relação para a vida.

Tiffany, uma das empregadas de mesa, pousou a garrafa de Loaded Corona 

fresca e um cesto de Pretzel Bites acompanhado de molho de queijo com cerveja. 

— É por conta da casa. O Eric disse que vocês pareciam estar a fazer um 

trabalho sério e precisavam de sustento.

— Estamos é a congeminar um esquema — disse Selma e acenou em forma 

de agradecimento a Eric.

— A congeminar? — repetiu Hannah depois de Tiffany se dirigir para outra 

mesa.

— Claro. Só precisamos de te encontrar um parceiro. E quanto a ser ou não 

uma relação definitiva, acho que só tem de ser amor verdadeiro até o dinheiro 

estar na tua posse.

— Raios, gosto da tua forma de pensar. — Honestamente, ela não sentia 

qualquer remorso ante a possibilidade de ludibriar a mãe e o padrasto. Afinal de 

contas, Ernest era podre de rico, e como tal, a mãe não precisava propriamente 

de dinheiro. E o pai de Hannah queria que ela ficasse com ele. Para ela, a mãe 

estava a jogar sujo. E se Hannah tivesse de saltar para a lama para reclamar o que 

era seu, então era isso que ela faria.

Mas precisava de alguém que saltasse com ela e não havia ninguém em vista. 

— O problema é que a minha única opção para um eventual relacionamento 

falso, um que não fosse mentira, já não funciona.

— Sim? Quem?

— O Easton.

Selma arregalou os olhos e cruzou os braços sobre o peito. 

— E isso não seria uma mentira porquê?

Hannah esboçou um sorriso endiabrado. 

— Porque somos sócios, certo?
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Selma bufou. 

— É verdade.

— Mas, mesmo que quisesse utilizar o Easton para a minha farsa, não fun‑

cionaria. O Ernest vem com frequência a Austin e acabaria por ver‑te a ti e ao 

Easton juntos. E acho que ele não gostaria de ver o meu namorado a trair‑me.

— Provavelmente não. Tens um plano B?

— Se vou fazer isto, e vou, porque não tenho outra escolha, tenho de ter 

um relacionamento credível, provavelmente um noivado. Posso contar‑lhes as 

novidades maravilhosas neste fim de semana durante a festa anual do aniver‑

sário de casamento deles. E, mais tarde, posso ligar à minha mãe, em lágrimas, 

e contar‑lhe a nossa separação catastrófica. Depois de ter o dinheiro na minha 

posse, claro.

— É justo. Quem?

Ela olhou em redor. Viu alguns amigos que já tinham par e vários clientes 

que ela não reconheceu. 

— Não tenho nenhuma ideia. Talvez tenha de ser um namorado ficcional. 

O Jean Paul. É um arqueólogo francês que dá aulas em Stanford, mas conhe‑

cemo‑nos quando deu um seminário em Austin e agora ele está numa escava‑

ção em África. Mas estamos loucamente apaixonados e estamos a planear um 

casamento na Provença.

— Pensei que era suposto os advogados serem melhores mentirosos.

— Engraçadinha. Acho que o Jean Paul é o namorado perfeito.

— Nem por isso. O segredo de uma boa mentira é aproximar‑se da verdade. 

Toda a gente sabe isso.

— Então o que estás a querer dizer? — perguntou Hannah.

Um sorriso rasgado e lento atravessou o rosto de Selma. 

— Estou a dizer que tens de deixar isto comigo.
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— Vá lá, Griff — disse Matthew Herrington, enquanto ajudava o novo 

cliente do seu serviço de personal training com os pesos. — Mais 

uma e atinges um recorde pessoal.

— Continuas a aferroar‑me e eu bato‑te — vociferou Griffin, com os braços 

a tremer enquanto levantava cada vez mais a barra olímpica até Matthew a apa‑

nhar e o ajudar a pousá‑la.

— Foi um treino espetacular — disse Matthew, com um entusiasmo genuíno.

— A sério. — A voz de Selma ecoou desde a outra ponta do ginásio — cuja 

porta estava trancada — e ela começou a encaminhar‑se na direção deles. — Há 

quanto tempo andas a treinar, Griff?

— Há pouco — balbuciou Griffin, sentando‑se e baixando a cabeça, vestindo 

depois o seu habitual casaco com capuz. Puxou o fecho éclair até cima e pôs‑se 

de pé, voltando as costas a Selma. — Vou tomar banho. Vemo‑nos por aí, Selma 

— disse ele, por cima do ombro, enquanto se dirigia para a parte traseira do 

ginásio.

Mal ouviu a porta do balneário a fechar‑se, Matthew virou‑se para a irmã. 

— Mas que raio se passa contigo?

— Comigo? De que é que estás a falar?

— O homem estava a fazer exercício com calções de ginásio e uma camisola 

sem mangas. De que é que achas que estou a falar?

Por instantes, ela limitou‑se a olhar para ele com um olhar inexpressivo. 

Depois o rosto e os olhos dela assumiram uma expressão de horror. 

— As cicatrizes dele. Oh, merda, Matthew, desculpa. Nem estava a pensar. 

Quer dizer, quando eu falo com ele no The Fix, ele é tão descontraído e divertido. 

Nem me passou pela cabeça.

3CAPÍTULO
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Matthew suspirou ruidosamente e depois acenou com a cabeça. Como pode‑

ria ficar chateado com uma mulher como a irmã? Alguém que compreendia o 

motivo pelo qual Griff tinha vergonha das suas cicatrizes, mas que, ao mesmo 

tempo, não compreendia de todo.

Mas Matthew compreendia. Ele sabia o que era ter outras crianças a olharem 

e a soltarem risinhos. Não em relação ao seu aspeto físico — começara a fazer 

exercício na escola secundária —, mas sim à leitura, às notas e à porcaria da 

gaguez dele. A gaguez já tinha desaparecido há muito tempo, mas continuava a 

ler muito devagar. Continuava a não conseguir forçar‑se a terminar os clássicos 

da literatura. E os jornais quase faziam o seu cérebro explodir.

Mas de matemática ele percebia. Os números cabiam nas linhas e nas colu‑

nas e faziam aquilo que lhes mandavam. Mas as palavras…

Bem, as palavras podiam conduzi‑lo por vários caminhos e esses caminhos 

acabavam inevitavelmente por se misturar na sua mente. E quando ele era 

jovem e tivera de se plantar em frente à turma, com as faces completamen‑

te ruborizadas enquanto tentava reunir as ideias e pronunciar as palavras e os 

pensamentos…

Sim, ele compreendia o motivo pelo qual Griff se sentia constrangido. 

Matthew podia não ter grandes cicatrizes de queimaduras a cobrir‑lhe metade 

do corpo, mas ele sabia o que era estar sob um escrutínio desconfortável.

— Lamento mesmo — disse Selma, quebrando o silêncio.

— Vai ficar tudo bem. Mas há um motivo para eu ter trancado a porta da sala 

de treino. — Matthew tinha alguns clientes que vinham ao ginásio à noite para 

o serviço de personal training e, uma vez que a parte principal do ginásio estava 

sempre disponível para os sócios dourados, Matthew tinha criado uma sala de 

treinos privada nas traseiras, com entrada codificada.

— Presumi simplesmente que estavas a treinar.

Ele esteve prestes a mencionar que, à semelhança dos seus clientes, também 

não gostava de ser interrompido quando estava a treinar, mas, com a irmã, por 

vezes era melhor recuar lentamente. 

— Não há problema. O Griffin é porreiro. Ele sabe que não tinhas intenção 

de o envergonhar.
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— Precisas de ir falar com ele para esclarecer a situação?

Matthew abanou a cabeça. 

— Não. Provavelmente, já saiu pelo balneário. — Sentou‑se no banco almo‑

fadado que Griff tinha ocupado. — Já passa das 21 horas. Porque é que não estás 

com o Easton? Está tudo bem?

— Estás a brincar? Está tudo perfeito. Preciso de beber um sumo — acres‑

centou ela, dirigindo‑se ao frigorífico do canto. — Disse‑lhe que precisava de 

falar contigo. Já agora, ele disse que devias vir jantar connosco um dia destes.

— Parece‑me um bom plano.

Num determinado momento, Matthew temera ter de dar uma sova ao advo‑

gado, mas Easton tinha‑se portado bem, deixando‑o orgulhoso. Easton e Selma 

pareciam‑lhe um casal muito feliz e Matthew estava contentíssimo por a irmã 

estar perdidamente apaixonada e por ter acalmado o seu comportamento de 

criança rebelde. Pelo menos em público. Mas desde que Easton conseguisse 

lidar bem com ela, Matthew não precisava de se preocupar.

Contudo, a situação provocava‑lhe uma pontada de ciúmes, uma emoção que 

se tornara ainda mais forte, uma vez que ele nunca esperara que ela assentasse, 

pelo menos tão rapidamente. Permanecer num único lugar — e com uma só 

pessoa — sempre a deixara desassossegada, algo cuja culpa ela atribuía sempre 

à infância complicada que ambos partilharam. Ela sempre dissera que qualquer 

pessoa abandonada pela própria mãe num centro comercial quando era uma 

pré‑adolescente agiria assim.

Mas, no caso dele, sucedera o oposto. Ele desejava estabilidade. Um lar. Uma 

família.

Ele queria aquilo que os pais dele — os pais verdadeiros dele — tinham, não o 

pai biológico, que tinha desaparecido, ou a mãe biológica, que os tinha abando‑

nado à sua sorte entre a loja Sears e uma banca de bolachas.

Durante toda a sua vida de adulto, Matthew desejara ter um lar e uma família. 

E agora o seu trabalho era a sua vida e a sua irmã errática é que tinha assentado.

Talvez não se devesse queixar. Afinal de contas, tinha um negócio de sucesso 

e uma conta bancária recheada, o que não era nada mau tendo em conta que 

nem sequer tinha concluído o ensino secundário.
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Contudo, ele queria algo mais. Só não tinha a certeza de como o obter.

— Estás com aquele olhar — disse ela quando voltou, entregando‑lhe uma 

garrafa de água de coco. — Continuas chateado por vos ter interrompido?

— Não, está tudo bem. Estava só a pensar.

— Sim? Bem, se te apetecer pensar, eu dou‑te um assunto para refletir.

— Vamos ao que interessa? — perguntou ele. — Queres dizer qual é o moti‑

vo pelo qual precisavas de falar comigo?

— Sim — disse ela, sentando‑se com as pernas cruzadas no chão e levan‑

tando o olhar para o local onde ele continuava sentado. — Quero que faças um 

favor à Hannah.

— À Hannah?

Ela suspirou ruidosamente pelos lábios. 

— Vá lá, Matthew. Tu conheces a Hannah. A advogada. Ela já treinou algumas 

vezes aqui com… oh, com a rapariga que conhecemos no The Fix que namora 

com o Nolan Wood. Aquele tipo que tem um programa de rádio.

— A Shelby — disse Matthew. — E é claro que conheço a Hannah. Fiquei 

apenas surpreendido por quereres que lhe faça um favor.

Era uma mentira descarada. Ele não estava surpreendido com o favor. Ele 

nem sequer estava a pensar no favor. Só estava a pensar em Hannah. No sorriso 

rasgado, na gargalhada musical. Nos caracóis loiros selvagens e na constituição 

forte e esguia. Shelby tinha‑a trazido ao ginásio algumas vezes e vê‑la fazer aga‑

chamentos com aquelas leggings justas e pretas e o sutiã de desporto cor‑de‑rosa 

quase o tinha matado.

Hannah Donovan era divertida, sexy e inteligentíssima. E, tanto quanto 

Matthew sabia, ela nunca lhe prestara a mínima atenção.

— Estás sequer a ouvir?

A voz da irmã despertou‑o das imagens vívidas de Hannah que tinham 

começado a inundar a sua mente.

— O quê? Sim. — Ele levantou‑se, sobretudo porque precisava de se mover. 

— Disseste que ela precisa de um favor. De que género?

— Acabei de te dizer… logo vi que não estavas a ouvir.

— Selma…
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Ela levantou a mão como se lhe estivesse a dizer para passar à frente. 

— Ela precisa que finjas que és o namorado dela.

Ele parou de andar de um lado para o outro. 

— Mas que raio…?

— Para ser sincera, Matthew, estarias a dar‑lhe uma grande ajuda.

Ele voltou a sentar‑se e, em seguida, inclinou‑se para a frente, correndo os 

dedos pelo cabelo. Quando finalmente endireitou as costas, não sabia se deveria 

considerar a situação divertida ou patética. Mas sempre se orgulhara de ser um 

tipo otimista. Por isso, diria que a situação era divertida. Com um toque q.b. de 

patética. 

— Escuta, Selma. Eu sei que tens boas intenções, mas fazer‑me um arranji‑

nho desta forma não vai…

— Não é para ti. Juro. Para ser sincera, expressei‑me mal.

— O que queres dizer?

— Ela não precisa de um namorado. Ou, pelo menos, de um namorado qual‑

quer. Ela precisa de um homem sério. Honestamente, um noivo seria perfeito.

Ele fitou‑a estarrecido. 

— Estás louca?

— Um pouco. Porquê? Isso é um problema? Seria tudo a fingir.

Ele levantou‑se e começou a andar de um lado para o outro. 

— Juro por Deus que te adoro de coração, Selma. Mas ou eu sou de com‑

preensão mais lenta do que pensava ou estás a gozar comigo de propósito.

— Não estou. Juro. É só que… oh, caramba. É complicado.

— Então simplifica.

Ela soltou um suspiro. 

— Está bem. O pai da Hannah queria que ela recebesse os 50 mil dólares 

do seguro de vida. Mas a mãe da Hannah é que controla o dinheiro e ela não 

lho quer dar até ela descobrir a felicidade conjugal. Pronto. — Ela encolheu os 

ombros. — Afinal não era assim tão complicado.

— Complicado? Acho que saltaste a parte do complicado e passaste logo 

para a parte do chanfrado. Não é difícil de explicar, mas é quase impossível de 

concretizar.
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— Oh, vá lá — insistiu ela. — Tu consegues.

Ele baixou o olhar para ela. 

— E porque é que estás metida ao barulho?

— Bem, dah. Por causa do Easton.

Ele fez um ruído e passou a mão por cima da cabeça, como se aquela infor‑

mação lhe tivesse passado completamente ao lado. 

— Podes explicar melhor?

Ela revirou os olhos, num gesto que lhe recordou a irmãzinha da sua adoles‑

cência, lá longe no tempo. 

— Ela é a melhor amiga do Easton. Estão a planear abrir uma firma de advo‑

gados juntos. Mas ela precisa de dinheiro e não se sente confortável em permitir 

que o Easton financie a empresa sozinho.

— E se não receber a herança, terá de desistir da sociedade com o Easton 

— completou ele.

— O que seria uma porcaria para todos — concluiu ela. — Sabia que enten‑

derias. Então, aceitas ajudar?

— Selma…

— Por favor? Fazes‑me esse favor? À tua irmã maravilhosa que te adora? 

É importante para o Easton. Depois de tudo o que aconteceu no fiasco do evento 

do Children’s Museum…

Ele arregalou os olhos. 

— Estás a pôr‑me esse peso em cima? Não fui eu que fui fotografado com 

a saia nas orelhas.

— Não estava assim tão levantada. E a porta estava fechada. Não temos culpa 

de que ninguém saiba bater à porta hoje em dia. A questão é que — prosseguiu 

ela — lançar esta firma de advogados é importante para o Easton. E também é 

importante para a Hannah. E já vi a forma como olhas para ela. Não será pro‑

priamente uma tortura para ti.

— Teria de estar morto para não olhar para ela, mas ela não faz o meu géne‑

ro. — Era uma mentira descarada. Mas andava perto da verdade, uma vez que 

ele tinha a certeza de que ele não fazia o tipo dela. — Para além disso, duvido 

seriamente que eu seja o gajo que deixe os pais dela aos pulos de contentamento.
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— És um homem. Acredita em mim. Com a família da Hannah, isso já é 

suficiente para os deixar felizes. — Ela arregalou os olhos, como se fosse um 

cachorrinho. — Fazes isso?

Para Matthew, toda aquela situação era uma receita para o desastre. Mas em 

vez de dizer que não, ele titubeou. 

— Vou pensar no assunto.

Selma esboçou um sorriso mais rasgado do que deveria para uma resposta 

tão vaga e Matthew ficou com a sensação de que não seria a última vez que ouvi‑

ria falar daquela proposta. 

— Obrigada, mano. Não posso pedir mais do que isso.
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— Consegui! — Elena Anderson praticamente atravessou o The Fix a 

correr em direção à mesa onde Hannah e Selma se tinham reuni‑

do numa sexta‑feira à noite, a beber um jarro do fantástico Pinot Punch do The 

Fix e a comer poppers de queijo e pimento. — Minhas senhoras, estão a olhar 

para a nova funcionária do Centro para a Conservação e Revitalização da Baixa 

de Austin.

Elena era filha de Tyree, o dono do The Fix, e tinha cabelo curto, maçãs do 

rosto perfeitamente esculpidas e uma pele tão negra quanto a do pai. Hannah 

nunca tinha visto um sorriso tão rasgado como o que Elena estava a esboçar 

naquele momento.

Embora não conhecesse bem Elena, deu um pulo e, à semelhança de Selma, 

deu‑lhe um abraço rápido e uns parabéns sentidos.

— Muito obrigada — disse Elena quando elas se sentaram novamente. 

Encheu um dos copos vazios e levantou‑o. — Ao início da minha carreira fabu‑

losa — disse ela e brindaram, tocando com os copos uns nos outros.

— A Elena quer seguir planeamento urbano e vai iniciar um mestrado no 

outono — explicou Selma.

— A minha intenção é especializar‑me no planeamento das comunidades 

em crescimento, especialmente cidades históricas, como Georgetown — disse 

Elena, referindo‑se a uma pequena cidade situada a cerca de 48 km a norte de 

Austin. — Pretendo regular e planear o crescimento enquanto contribuo para 

a preservação do caráter das cidades com uma rua principal ou uma praça his‑

tórica. É isso que muito honestamente me interessa. E é a isso que se dedica o 

CCRBA.

— Parece‑me bastante interessante — disse Hannah.

4CAPÍTULO
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— Ultimamente, sinto vontade de trabalhar para uma firma de consultadoria 

nacional ou estatal, mas este é um ótimo começo, e, tendo em conta a aposta na 

preservação histórica da Sixth Street, vai ser uma experiência fantástica.

Selma inclinou‑se para a frente e pegou na mão de Elena. 

— Estou tão entusiasmada por ti.

— Bem, estou em dívida para contigo.

— A sério? — perguntou Hannah. — Porquê?

Selma encolheu os ombros de forma descontraída. 

— Não fiz nada a não ser dizer que a Elena é fantástica.

— Bem, a Sra. Gonzales gosta muito de ti. Ela elogiou o excelente trabalho 

que fizeste na restauração do edifício da destilaria e agradece muito as tuas ofer‑

tas de stock para as angariações de fundos e muitas mais coisas.

— Tal como disse, limitei‑me a elogiar‑te.

— Bem, eu agradeço — acrescentou Elena. — Claro que também acho que 

ela ficou impressionada ao saber que o meu pai é o dono deste edifício. Também 

está repleto de história, sabes? Mas, no fim de contas, dou‑te o devido valor por 

me ajudares a arranjar este emprego. E, em tua honra, vou pagar a próxima 

rodada.

— Nesse caso, aceito de bom grado — disse Selma, virando‑se depois para 

Hannah. — Vês? Arranjei‑lhe um emprego a ela e um noivo a ti. Sinceramente, 

acho que ganhei muitos pontos de amizade esta semana.

— Espera. O quê? — Hannah inclinou‑se para a frente. — Bebi demasiado 

ponche ou acabaste mesmo de dizer que me encontraste um homem?

Selma recostou‑se na cadeira e esfregou as unhas no peito. 

— Sou boa ou quê?

— És fantástica. Mas quem?

— O Matthew, claro.

— A sério? — Elena arregalou os olhos. — Ele concordou em fingir ser noivo 

da Hannah?

— Ela contou‑te? — perguntou Hannah a Elena, que estava com um ar aca‑

nhado. — Quer dizer, não há problema. Não é nenhum segredo. Bem, exceto 

para os meus pais.
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— Só contei à Elena que tinha pedido ao Matthew — esclareceu Selma, fran‑

zindo o sobrolho na direção de Elena. — E é claro que ele aceita de bom grado. 

Ele alinha totalmente na ideia.

— A sério? — Hannah não conseguiu disfarçar o tom de voz desconfiado. — 

Ele não me parece do tipo que alinha numa coisa destas.

— Oh, por favor — contrapôs Selma. — Ele é calado e um pouco tímido, mas 

está sempre disposto a ajudar um amigo.

— Acredito. Quer dizer, ele… oh. — Ali estava ele, o homem de quem se 

falava, a sair da pequena secção traseira do bar, acompanhado de Landon Ware, 

um inspetor da zona e namorado de Taylor, outra das funcionárias do The Fix.

Namorado. A palavra preencheu a mente de Hannah e ela engoliu em seco. 

Ela não se importava nada que Matthew assumisse esse papel. Não havia dúvidas 

de que era bem‑parecido e tinha um corpo bem trabalhado, ombros largos e rosto 

angular acentuado por um nariz aquilino que lhe conferia um visual sofisticado 

à cowboy. No entanto, não era só a sua aparência que era atrativa. Ele tinha uma 

atitude tranquila e descontraída que parecia ser bastante caraterística dos habi‑

tantes do Texas, como se estivesse habituado a passar vários dias sozinho num 

rancho. E não havia uma canção sobre um amante com mãos delicadas e…?

Sim. Era melhor não pensar nisso.

Ela levantou‑se. 

— Devia ir agradecer‑lhe por aceitar fazer isto.

— Oh, não faças isso agora — disse Selma. — Se falares agora com ele, ele 

vai ter de explicar a situação ao Landon.

— É verdade. Acho que posso… oh, ele ficou sozinho. Já volto. — Ela ouviu 

Selma chamá‑la depois de sair disparada em direção a Matthew, mas não con‑

seguia ouvir a amiga por entre o ruído do bar. Seguiu em frente, determinada 

a agradecer ao seu novo salvador por ele ter aceitado fazer um favor enorme a 

uma mulher que ele mal conhecia.

Já tinha atravessado metade do bar quando viu que Megan Clark tinha che‑

gado primeiro junto dele. Sentiu um nó frio no estômago que só poderia ser de 

frustração — era impossível serem ciúmes — e afastou‑se, dirigindo‑se casual‑

mente para o bar. Acabou por se sentar num banco alto poucos metros atrás de 
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Matthew. Pediu um shot do Bat Bourbon de Selma e, de forma descarada, ouviu 

Megan pedir a Matthew que reconsiderasse.

— Afinal de contas, é bom para o negócio — disse ela. — O Nolan disse‑me 

que as audiências dele aumentaram desde que venceu a eleição do Mister Abril 

e que cada vez recebe mais chamadas durante o programa.

— Megan…

— E aquele escândalo todo do Easton com a Selma? Totalmente abafado 

depois de ele ter vencido o concurso do Homem do Mês.

Além de serem verdadeiras, as palavras de Megan puseram‑na ao corrente 

do assunto em causa: aparentemente, ela estava a tentar convencer Matthew 

a participar no concurso O Homem do Mês, um concurso bimensal, para um 

calendário masculino, que os donos do The Fix tinham criado para atrair mais 

clientes para o bar que, na altura, estava a atravessar algumas dificuldades finan‑

ceiras. Tanto quanto Hannah sabia, a ideia estava a resultar, porque o bar parecia 

estar sempre lotado e em boas condições financeiras.

Hannah esperava que o bar não estivesse em perigo de fechar, porque ado‑

rava aquele espaço. Sentia‑se em casa, com as caras conhecidas e aquela emen‑

ta deliciosa. Além disso, gostaria mesmo de ver Matthew participar naquele 

concurso e achava que já não era sem tempo. Ela tinha ouvido dizer que ele já 

recusara várias vezes o convite de Megan.

— Por favor — acrescentou Megan. — Também vais aparecer no reality show 

da Brooke e do Spencer. E pensa nos novos clientes que podes conquistar.

Matthew riu‑se baixinho e, mesmo do lugar onde Hannah estava sentada, ela 

conseguiu ouvir aquele som baixo e sedutor. 

— Usaste mesmo o termo «conquistar»?

— Eu uso o termo que tu quiseres se me disseres as palavras mágicas.

— Está bem.

— Então? — insistiu Megan.

Matthew riu‑se baixinho. 

— Eu disse que estava bem.

— Eu sei. Diz‑me só o que queres que eu diga e eu… oh. Isso quer dizer que 

aceitas? Que vais mesmo participar no concurso do Mister Outubro?
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— Conseguiste vencer‑me pelo cansaço. Ou então quando usaste o termo 

«conquistar».

— És o maior! — disse ela. — Tenho de ir contar isto à Jenna — acrescentou, 

referindo‑se a uma das coproprietárias do bar, juntamente com Tyree. — A sé‑ 

rio, muito obrigada.

Megan praticamente saltitou até ao corredor que conduzia à cozinha e ao 

escritório e Hannah levantou‑se do banco e contornou Matthew para o encarar. 

— Olá — disse ela e, logo de seguida, pediu desculpa quando ele se engasgou 

com a bebida.

— Hannah. Desculpa. — Ele tossiu e respirou fundo. — Não te tinha visto.

— Não te queria assustar. Só te queria agradecer por teres aceitado participar 

comigo nesta farsa.

Ele inclinou a cabeça para o lado e franziu a sobrancelha.

— No nosso falso namoro, quero dizer. — Ela acenou a Selma, que respon‑

deu com um gesto tímido.

— Oh. Certo. Desculpa — disse ele, franzindo ligeiramente o sobrolho. — Não 

estava a perceber.

— A Selma disse‑me que alinhavas. Fiquei bastante surpreendida, mas ouvi‑

‑te agora a falar com a Megan… — Ela calou‑se e encolheu os ombros. — Parece 

que aceitaste fazer favores a todas as raparigas.

Por instantes, ele limitou‑se a olhar para Selma. Em seguida, riu‑se baixinho 

e disse: 

— Sim. Provavelmente sou louco por alinhar nisto, mas não posso recusar 

o favor a nenhuma das duas.

— És o nosso salvador — disse ela. — E aceitares fazer isto tão em cima da 

hora é espetacular da tua parte. — E depois, numa atitude irrefletida, pousou a 

mão no ombro dele, inclinou‑se para a frente e deu‑lhe um beijo rápido na face. 

Ele cheirava a floresta depois de uma tempestade, fresca e limpa, e ela deteve‑se 

por instantes, a pensar que havia algo de reconfortante no cheiro dele e na força 

que ela sentia sob a palma da mão.

Talvez se tratasse de uma farsa estúpida, contudo, pelo menos naquele 

momento, ela sentia‑se feliz por Matthew a acompanhar. Porque, quanto mais 
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não fosse, ela teria a certeza de que ele a abraçaria, desempenharia o papel e 

apanhá‑la‑ia se ela caísse.

Afastou‑se, sentindo‑se sentimental e ligeiramente tímida, e dirigiu‑lhe um 

sorriso ténue. 

— De qualquer das formas, obrigada. Dou‑te todas as informações sobre a 

minha família amanhã durante a viagem de carro. Três horas até Dallas devem 

bastar para inventarmos e decorarmos a nossa história. Apanho‑te às 9 horas, 

pode ser?
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Matthew tinha acordado às cinco da manhã. Às 7h15, já tinha concluído um 

treino de duas horas, que incluía uma corrida de 5 km junto ao rio.

Às 8 horas já tinha tomado o pequeno‑almoço e às 9 horas já não tinha mais 

nada para fazer a não ser preocupar‑se.

Matthew estivera num constante estado de preocupação — ou, para ser mais 

preciso, de recriminação — desde que Hannah o encurralara no bar na noite 

anterior.

Não é que ele não tivesse gostado que ela o tivesse encurralado.

Pelo contrário, a sensação de estar perto dela tinha sido espetacular. Ele tinha 

sentido a voz dela — tinha‑a sentido a ela — percorrer‑lhe o corpo. Como se se 

tivesse aproximado demasiado de um transformador e o corpo tivesse começado 

a zumbir devido à eletricidade no ar. Tivera vontade de lhe tocar, simplesmente 

para descobrir se os seus dedos disparariam faíscas. E quando ela encostou os 

lábios à sua face, ele teve de fazer um esforço hercúleo para não virar a cabeça e 

saborear aquela boca apetitosa.

Ela tinha deixado marca, sem dúvida. Tinha‑lhe despertado os sentidos. 

Tocado num ponto sensível.

Fosse o que fosse que lhe quiséssemos chamar, ela tinha sido bem‑sucedida.

O que, provavelmente, explicava o motivo pelo qual ele tinha concordado 

em participar naquele esquema. Além disso, provavelmente explicava o motivo 

pelo qual não tinha rejeitado o pedido de forma educada e firme quando ela lhe 

enviara uma mensagem escrita na noite anterior.

Lera‑a tantas vezes que podia praticamente citá‑la: Olá, é a Hannah. Parecias 

um pouco assustado no bar e eu comecei a pensar que talvez a Selma não te tivesse 

dado as informações todas. A festa é amanhã em casa dos meus pais em Dallas. 

5CAPÍTULO
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Partimos no sábado e regressamos no domingo. Pensei que a Selma te tivesse dito, 

mas, conhecendo a Selma como conheço…

Enfim. Espero que não tenhas mudado de ideias. Avisa-me se quiseres cancelar. Eu 

compreendo. Beijinhos, Hannah.

Ela tinha assinado a mensagem com abraços e beijinhos.

Como poderia cancelar depois disso?

Não podia, claro está. E foi por isso que lhe enviou uma mensagem rápida a 

absolver totalmente a irmã e a dizer que mal podia esperar pela viagem e a pro‑

meter que iria descarregar algumas listas de músicas para a viagem.

Naquela altura, ele encarara a farsa como uma aventura. Via‑se como um 

cavalheiro a fazer um favor a uma mulher.

Agora, ele alterara cavalheiro para idiota. Porque, sinceramente, como é que 

aquilo poderia acabar bem?

Ainda estava a pensar numa resposta quando a campainha tocou e ele quase 

apanhou um susto de morte.

Outra idiotice. Porque aquilo não era um encontro. Ele não tinha nada a 

ganhar com aquela farsa. Não tinha qualquer motivo para estar nervoso.

Nada, a não ser talvez o medo de a desejar cada vez mais. De se aperceber de 

que ela era mais divertida do que ele tinha pensado inicialmente e mais bonita 

do que lhe tinha parecido. De a querer com mais intensidade…

E de levar uma tampa.

E essa, pensou ele, parecia ser a história da sua vida.

— Controla‑te, Herrington — murmurou para si próprio enquanto se enca‑

minhava para a porta. — Isto não é um primeiro encontro. Não te inscreveste 

numa aplicação para tentar encontrar o verdadeiro amor. Ela só quer o dinheiro 

e tu és o bilhete dela para o receber.

Era um bom conselho.

Bastava‑lhe tê‑lo sempre bem presente e tentar não meter a pata na poça.

Com um último suspiro de encorajamento, abriu a porta e sentiu um forte 

aperto no estômago. Meu Deus, ela era deslumbrante.

Os caracóis loiros saltitavam à luz do sol de setembro e as suas madeixas aco‑

breadas faziam lembrar a cor das faíscas que pareciam existir entre eles. Estava 
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a usar uma saia comprida e justa nas ancas, que lhe acentuava as coxas, e uma 

blusa cor‑de‑rosa pálido com um decote em V simultaneamente simples e ele‑

gante. Usava pouca maquilhagem, mas tinha os lábios pintados de vermelho, 

o que lhes dava um ar bastante apetitoso.

— Estás linda — disse ele quando ela entrou e a sua voz vacilou como a de 

um adolescente.

— Obrigada. Tu também.

— Não sabia que roupa devia usar. — Vestira umas calças de ganga e uma 

t‑shirt branca simples debaixo de uma camisa azul‑clara.

— Estás ótimo. Com um estilo muito texano. E se for como de costume, 

vai ser um cocktail no rés do chão e as portas que dão acesso ao pátio vão estar 

abertas. É uma espécie de convívio ao ar livre e em espaço fechado com muito 

álcool e grelhados à discrição.

— Bem, pelo menos essa parte não vai ser uma porcaria.

Ela riu‑se. 

— Então estás a contar que a restante parte seja um pesadelo?

— Só espero não meter a pata na poça.

O sorriso terno dela derreteu‑lhe o coração. 

— Não conseguirias mesmo que tentasses. — Ela acenou com a cabeça em 

direção ao saco de couro onde ele levava a roupa. — Se estiveres pronto, devía‑

mos fazer‑nos à estrada.

Ele curvou‑se para pegar no saco. 

— Sim — disse ele. — Estou prontíssimo.

Nervosismo não seria o termo mais adequado para o descrever, mas Hannah 

estava a sentir, sem sombra de dúvida, alguma trepidação antes de dar início à 

viagem de 321 km, a distância entre Austin e Dallas, ao lado de Matthew. O des‑

tino era Highland Park, em bom rigor. Uma comunidade de luxo rodeada pela 

cidade de Dallas.

Na verdade, ela deveria estar nervosa por causa da festa. Nem Ernest, nem 

a mãe, eram tontos. Se descobrissem que ela estava a fingir um noivado para 

receber o dinheiro…
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Mas que escolha tinha ela? Além disso, agora era demasiado tarde. Já tinha 

delineado o seu plano e agora só tinha de o seguir.

Contudo, não era essa a origem dos seus nervos à flor da pele antes de entrar 

no carro. Era o homem que a ia acompanhar naquela viagem. Um homem que 

— por nenhum outro motivo que não a lealdade para com a irmã e a sua bon‑

dade genuína — lhe estava a fazer um enorme favor. Talvez ela estivesse a exa‑

gerar, mas toda aquela situação lhe parecia tão pura. Tão cavalheiresca. Como se 

ela fosse uma princesa perdida e ele fosse o cavaleiro andante dela.

Por tudo isto, ela supusera que a viagem ia ser tranquila, um pouco cons‑

trangedora e que os dois seriam excessivamente educados para compensar o 

nervosismo ridículo dela.

Em vez disso, ele inseriu o cabo no telemóvel, carregou num botão e, no 

espaço de minutos, eles estavam a curtir ao som de uma lista de reprodução com 

músicas de Michael Jackson, Ed Sheeran e Pink. Então, depois de meia dúzia de 

músicas, ele baixou o volume e eles começaram a falar descontraidamente sobre 

o primeiro concerto a que tinham assistido.

— Tinha 12 anos — disse‑lhe ele — e ainda me estava a habituar a ter uma 

verdadeira família. Não me interpretes mal, adorei os Herringtons, mas ainda 

não eram oficialmente os nossos pais. Ainda estávamos no orfanato. E um dia 

disseram que iam levar‑nos a um concerto. Levaram‑nos a ver o Eminem, por‑

que alguém lhes dissera que todas as crianças gostavam dele.

— Mas tu não gostavas — disse ela, divertida, enquanto tentava imaginá‑lo a 

dizer de forma educada aos novos pais que adoraria ir.

— Pois não. Nem a Selma. Mas fingimos que gostávamos. Fingimos que 

sabíamos as letras. Gritámos quando ele entrou no palco. Acabámos por compe‑

tir entre nós para ver quem conseguir fingir ser o maior fã. E, no fim de contas, 

foi uma das melhores noites da nossa vida.

— Contaste‑lhes?

— Ainda não.

— Eles parecem ser excelentes pessoas.

— Sim — concordou ele. — E são. Tivemos azar com a nossa família bioló‑

gica, mas, no final, tivemos sorte. E tu?




