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Capítulo 1

Presente

AO BAIXAR O OLHAR SOBRE A CRIATURA DE PELE COR- 
de-rosa que grita em meus braços, entro em pânico.

O pânico é um redemoinho. Ele se agita vividamente em seu cérebro 
como um turbilhão e vai ganhando velocidade ao descer, se afunilando, 
pelo resto de seu corpo. Segue girando e girando, fazendo seu coração 
disparar. Girando e girando, vai se retorcendo, dando um nó em seu estô-
mago e deixando-a nauseada. Girando e girando, alcança seus joelhos, 
enfraquecendo-os, antes de chegar aos dedos de seus pés. Você puxa seus 
cabelos, toma alguns fôlegos profundos e se agarra ao círculo de sanidade 
para preservar o que resta de vida antes que ele a engula.

Estes são meus primeiros dez segundos como mãe.
Eu entrego a criatura de volta ao seu pai.
— Temos que contratar uma babá. — Me abano com um exemplar da 

Vogue, até que ele fica muito pesado e, então, deixo meu pulso amolecer, 
o que faz com que a revista tombe no chão. — Pode passar minha água?

Agito os dedos em direção à garrafa, que está fora do meu alcance, e 
encosto a cabeça no travesseiro chato fornecido pelo hospital. Estes são os 
fatos: um ser humano acaba de sair de meu corpo depois de eu tê-lo 
criado lá por nove meses. As semelhanças parasitárias são suficientes 
para me fazer agarrar o médico pela gola e exigir que ele ligue minhas 
trompas definitivamente. Minha barriga — que eu já examinei — parece 
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um balão, cor de pele, esvaziado. Estou cansada e dolorida. Quero ir para 
casa. Quando minha água não vem, arregalo um olho. As pessoas não 
deveriam estar correndo em círculos em torno de mim depois do que aca-
bei de realizar?

O bebê e o pai estão diante da janela, emoldurados pela luz opaca 
da tarde como uma propaganda cafona do hospital. Tudo de que preci-
sam é de uma frase apelativa para criar uma legenda: Comece sua família 
com a gente.

Faço um esforço para analisá-los. Ele a está embalando em seus bra-
ços, sua cabeça tão curvada para baixo que os narizes dos dois quase se 
tocam. Deveria ser um momento terno, mas ele a olha com tanto amor 
que eu sinto o ciúme dar um pequeno aperto pronunciado em meu cora-
ção. O ciúme é algo forte e eu me contorço sob seu toque, incomodada por 
perceber isso.

Por que não poderia ter sido um menino? Ele... meu bebê. O desa-
pontamento recém-chegado faz com que eu pressione o rosto contra o tra-
vesseiro, bloqueando a cena diante de mim. Duas horas atrás, o médico 
disse a palavra menina e lançou sobre meu peito o corpo azulado, coberto 
de muco viscoso. Fiquei sem saber o que fazer. Meu marido me observava 
e, por isso, ergui a mão para tocá-la; durante este tempo todo, a palavra 
menina caía esmagadora sobre meu peito, como um elefante de mil 
toneladas.

Menina.
Menina.
Menina.
Vou ter que dividir meu marido com outra mulher... novamente.
— Que nome vamos dar a ela? — Ele nem mesmo olha para mim 

quando fala.
Sinto que ganhei um breve olhar. Nossa! Já fui posta para escanteio.
Eu não havia escolhido um nome de menina. Tinha tanta certeza de 

que seria um menino! Charles Austin — como meu pai.
— Não sei. Alguma sugestão? — Eu aliso os lençóis, analiso as pon-

tas das unhas. Um nome é um nome, certo? Eu nem mesmo atendo pelo 
nome que meus pais me deram.

A_perversa_04.indd   8 12/05/16   17:13



9

Ele olha para ela por vários minutos, sua mão segurando em concha 
a cabeça da menina. Ela parou de agitar os punhos e está tranquila e con-
tente em seus braços. Conheço essa sensação.

— Estella. — O nome sai de seus lábios como se ele viesse esperando 
para dizê-lo a vida toda.

Minha cabeça balança. Eu estava esperando alguma coisa menos... 
antiga. Torci o nariz.

— Isso soa como o nome de uma velhinha.
— É de um livro.
Caleb e seus livros.
— Qual? — Não costumo ler... a não ser revistas. Mas se esse livro 

virou filme, há a possibilidade de eu ter visto.
— Grandes esperanças, de Charles Dickens.
Aperto os olhos e tenho aquela sensação de afundamento no estô-

mago. Tem alguma coisa a ver com ela. Eu sei disso.
Não verbalizo esses pensamentos. Sou inteligente demais para cha-

mar a atenção para minhas inseguranças, de modo que dou de ombros 
displicentemente e sorrio na direção dele.

— Algum motivo específico? — pergunto com doçura.
Por um minuto, penso ver alguma coisa passar pelo rosto dele, uma 

sombra descendo sobre seus olhos, como se Caleb estivesse vendo um filme 
se desenrolar a sua frente. Engulo em seco. Conheço essa expressão.

— Querido...?
O filme termina e ele se volta para mim.
— Sempre gostei desse nome. E ela tem carinha de Estella — diz 

Caleb com a voz embargada.
Ela se parece com um homem careca e velho para mim, mas faço que 

sim. Sou incapaz de dizer não ao meu marido, de modo que parece que a 
garotinha acabou de se ferrar.

Quando ele vai embora para casa para tomar banho, puxo meu celu-
lar de baixo do travesseiro e digito no Google: Estella, de Grandes 
esperanças.

Um website a descreve como de encantadora beleza, diz que ela tem 
uma personalidade emocionalmente fria e com complexo de superioridade. 
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Outro diz que ela era a representação física de tudo que Pip, o persona-
gem principal, desejava e não podia ter.

Ponho o celular de lado e examino o berço em que ela está. Caleb faz 
tudo com um propósito. Fico pensando... Há quanto tempo ele devia que-
rer uma garota? Será que, nos nove meses em que eu planejei ter um filho, 
Caleb estaria planejando uma filha?

Eu não sinto nada — nada — das devoradoras coisas maternais das 
quais minhas amigas me falaram sobre seus próprios filhos. Elas usaram 
palavras como: incondicional, totalmente dominador, amor da minha 
vida. Eu sorrira e concordara, armazenando as palavras para referência 
quando tivesse meu próprio filho. E aqui estou eu agora, desprovida de 
emoções. Essas palavras não significam nada para mim. Eu teria me sen-
tido diferente se fosse um menino?

O bebê começa a gemer e eu aperto o botão para chamar a enfermeira.
— Precisa de ajuda? — uma mulher, em seus cinquenta anos, usando 

um uniforme cirúrgico entra rapidamente no quarto.
Eu examino seu sorriso escancarado e faço que sim.
— Pode levá-la para o berçário? Preciso dormir um pouco.
Estella é levada num carrinho para fora do meu quarto e eu solto um 

suspiro de alívio.
Não vou ser boa nisso. O que eu estava pensando? Respiro pelo 

nariz, soltando pela boca, como faço na ioga.
Quero um cigarro. Quero um cigarro. Quero matar a mulher que 

meu marido ama. Isso tudo é culpa dela. Eu engravidei para segurar o 
homem com quem já havia me casado. Uma mulher não deve fazer isso. 
Ela deve se sentir segura em seu casamento. É por isso que você se casa 
— para se sentir segura contra todos os homens que estavam tentando 
sugar sua alma. Eu entreguei minha alma a Caleb de boa vontade. Ofe-
reci-a como um cordeiro em sacrifício. Agora, eu não teria que competir 
com a lembrança de outra mulher, mas com um bebê murcho. Ele já 
olhava para os olhos dela como se pudesse ver o Grand Canyon guardado 
em suas íris.

Eu suspiro e me enrosco em formato de bola, enfiando os joelhos sob 
o queixo e agarrando os tornozelos.
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Tenho feito um bom número de coisas para manter esse homem. 
Mentido e trapaceado. Tenho sido sexy e dócil, feroz e vulnerável. Tenho 
sido tudo, exceto eu mesma.

Caleb é meu neste momento, mas eu nunca sou suficiente para ele. 
Posso sentir isso — ver no modo como ele me olha. Seus olhos, sempre inqui-
ridores, vivem procurando alguma coisa. Não sei o que ele procura. Bem que 
eu gostaria de saber. Não posso competir com um bebê — meu bebê.

Eu sou quem eu sou.
Meu nome é Leah, e farei tudo para manter meu marido.
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Capítulo 2

DEPOIS DE QUARENTA E OITO HORAS ESTOU RECEBENDO 

alta do hospital. Caleb está comigo, aguardando minha liberação. Ele 
segura Estella e eu estou quase com ciúmes, apesar de ele me tocar o tempo 
todo — uma das mãos em meu ombro, seu polegar traçando círculos nas 
costas da minha mão, seus lábios em minha testa de modo carinhoso.

A mãe de Caleb chegou mais cedo com o padrasto dele. Ficaram por 
uma hora, se revezando para segurar o bebê, antes de saírem para almo-
çar com amigos. Fiquei aliviada quando foram embora. Gente pairando 
sobre mim enquanto meus seios vazavam lentamente me fazia encolher 
de desconforto. Trouxeram uma garrafa de Bruichladdich para Caleb, um 
cofre de porquinho da Tiffany para o bebê e um conjunto de moletom da 
Gucci para mim. A despeito de sua arrogância, a mulher tem excelente 
gosto. Estou usando o moletom. Esfrego o material entre os dedos 
enquanto espero para ser levada de cadeira de rodas até o térreo.

— Não posso acreditar que a fizemos — Caleb diz pela milionésima 
vez, baixando os olhos sobre Estella. — Nós a fizemos.

Tecnicamente, fui eu que fiz. É incrível como os homens conseguem 
imprimir seus nomes nessas criações sem fazer mais do que ter um orgasmo 
e montar um berço. Ele estende a mão e puxa meu cabelo, brincando. Eu 
sorrio debilmente. Não posso ficar brava com ele. Caleb é perfeito.
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— Ela tem o cabelo vermelho — ele diz, como se para estabelecer a 
credibilidade dela como minha filha.

Ela é uma ruiva clara, com certeza. O pobre cara vai ter trabalho cor-
tando o cabelo dela. Não é fácil lidar com cabelo ruivo.

— O quê? Essa penugem? Isso não é cabelo — eu provoco.
Caleb trouxera consigo uma manta lavanda de pelúcia. Não tenho a 

menor ideia de onde ele a conseguiu, já que a maior parte de nossas coi-
sas de bebê é verde ou branca. Eu o observo enrolar Estella na coberta, 
como as enfermeiras lhe ensinaram.

— Você telefonou para a agência de babás? — pergunto, tímida.
Este é um assunto doloroso entre nós, junto com amamentação, que 

Caleb defende vigorosamente e eu não poderia achar menos importante. 
Nosso acordo consiste em eu tirar leite por alguns meses e depois colocar 
silicone.

Ele franze a testa. Não sei se é por causa do que eu disse ou se a 
manta está lhe causando problemas.

— Não vamos contratar uma babá, Leah.
Odeio isso. Caleb tem todas essas convicções sobre como as coisas 

devem ser.
— Você mesma disse que não ia voltar a trabalhar.
— Minhas amigas... — eu balbucio, mas ele me interrompe.
— Não dou a mínima para o que aquelas cabeças de bagre fazem 

com os filhos delas. Você é a mãe da Estella, e você, não uma estranha, 
vai criá-la.

Mordo o lábio para me impedir de chorar. Pela expressão no rosto 
dele, percebo que não vencerei essa batalha. Eu deveria saber que alguém 
como Caleb Drake se ergue com ferocidade em defesa do que possui, 
arreganhando os dentes.

— Eu não sei nada sobre bebês, Caleb. Só pensei que poderia ter 
alguém para ajudar... — Lanço minha última cartada: — ...a relaxar um 
pouco. Relaxar sempre funciona bem para mim.

— Daremos um jeito — ele diz friamente. — O restante das pessoas 
do mundo não tem a opção de uma babá e simplesmente se vira. E nós 
faremos assim.
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Ele termina de enrolar Estella e a estende para mim. Uma enfermeira 
entra para levar-me até o carro. Mantenho os olhos fechados durante todo 
o trajeto, com medo de olhar para ela.

Quando Caleb estaciona meu novo carro “da mamãe” no meio-fio, 
descobrimos que não se pode colocar o bebê na cadeirinha todo envol-
vido em cobertas. Eu teria ficado imediatamente azeda. Quando as coisas 
não saem do meu jeito, fico perdida. Diferente de mim, Caleb dá risada e 
conversa com Estella sobre o quão bobo ele é, enquanto a desenrola. Ela 
está dormindo, mas ele continua falando com a menina. É tão babaca um 
homem crescido se comportando desse jeito... Após acomodá-la com 
segurança, ele me ajuda a entrar. Antes de fechar a porta, Caleb me dá um 
beijo suave nos lábios. Há poucos beijos que fazem eu me sentir ligada a 
ele. Caleb está sempre em alguma outra parte... com outro alguém. Se o 
bebê puder nos unir, então, talvez, eu tenha acertado no que fiz.

É minha primeira vez em meu novo carro, que Caleb escolheu na loja 
esta manhã. Minhas amigas todas têm utilitários simples. Eu consegui o 
melhor. Parece uma sentença de prisão de noventa mil dólares, apesar de 
minha excitação inicial por tê-lo. Caleb aponta as coisas enquanto dirige. 
Eu ouço com atenção o som de sua voz, mas não as palavras que pronun-
cia. Continuo pensando sobre o que está no banco do carro.

Em casa, Caleb ergue Estella do bebê-conforto e a coloca delicada-
mente em seu novo berço. Ele já a está chamando de Stella. Eu me espre-
guiço em nossa grande sala de estar, zapeando entre os canais da 
televisão. Caleb me traz uma bomba de amamentação e eu me encolho.

— Ela tem que se alimentar. A menos que você queira fazer isso da 
maneira tradicional...

Apanho a bomba e me ponho a trabalhar.
Eu me sinto como uma vaca sendo ordenhada enquanto a máquina 

zumbe e ronrona. Como isso pode ser justo? Uma mulher carrega um 
bebê por quarenta e duas semanas estafantes apenas para ser enganchada 
a uma máquina e forçada a alimentá-lo. Caleb parece apreciar meu des-
conforto. Ele tem um estranho senso de humor. Está sempre me 
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provocando e fazendo algum gracejo espirituoso que eu costumo não 
saber responder, mas, agora, com ele me observando com aquele sorrisi-
nho pairando nos lábios, eu dou risada.

— Leah Smith — ele diz. — Agora uma mãe.
Reviro os olhos. Ele gosta dessas palavras, mas elas me causam pal-

pitações. Quando termino, há uma grande quantidade de leite de aparên-
cia aquosa nas duas mamadeiras. Espero que Caleb faça o resto, mas ele 
retorna com uma Estella gemente em seus braços e a estende para mim. 
Esta é apenas a terceira vez que a seguro. Tento parecer natural para 
impressioná-lo e isso parece funcionar, porque, quando Caleb me estende 
a mamadeira, sorri e toca no meu rosto.

Talvez seja essa a chave — fingir amar essa tal de maternidade. Tal-
vez seja o que ele precise ver em mim. Eu a encaro enquanto ela suga a 
mamadeira. Seus olhos estão fechados e ela faz barulhos horríveis, como 
se estivesse quase morrendo de fome. Isso não é terrível. Eu relaxo um 
pouco e analiso seu rosto, procurando nele algum traço de mim mesma. 
Caleb estava certo; ela tem as características essenciais de uma ruiva. O 
resto dela se parece mais com ele — lábios cheios, perfeitamente defini-
dos sob um estranho narizinho. Sem dúvida, ela será bonita.

—  Você se lembra de que tenho uma viagem de negócios na 
segunda-feira? — Caleb se senta à minha frente.

Minha cabeça se ergue e eu não faço nada para disfarçar o pânico no 
semblante. Caleb está sempre longe em viagens de negócios, mas pensei 
que ele tiraria algumas semanas de folga para que eu me restabelecesse.

— Você não pode me deixar.
Ele pisca para mim lentamente e toma um gole de alguma coisa num 

copo de conhaque.
— Não quero deixá-la ainda, Leah. Mas Estella veio antes do plane-

jado. Ninguém mais pode ir em meu lugar, eu já tentei achar alguém. 
— Caleb se inclina diante de mim, beijando a palma da minha mão. 
— Você ficará bem. Sua mãe virá na segunda-feira. Ela poderá ajudá-la. 
Ficarei fora só por três dias.

Tenho vontade de gemer ao ouvir esse detalhe da informação. 
Minha mãe é viciada em dramas, além de, ainda por cima, ser uma 
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insuportável narcisista. Um dia com ela parece uma semana. Caleb vê a 
minha cara e se zanga.

— Sua mãe está tentando, Leah. Ela queria vir. Leve-a numa boa.
Mordo o lábio para me impedir de dizer um tremendo palavrão. Há 

um lado maldoso em mim que Caleb acha ofensivo, de modo que o 
reprimo quando ele está por perto. Quando não está, eu xingo como um 
marinheiro e atiro as coisas longe.

— Por quanto tempo ela vai ficar? — resmungo.
— Faça-a arrotar...
— O quê? — Estou tão distraída pela visita iminente de minha mãe 

que não percebo que Estella está quase sufocando, com leite borbulhando 
de seus lábios de botões de rosa.

— Não sei como fazer isso.
Caleb se aproxima, toma-a de mim e a coloca contra seu peito. Faz 

um afago em suas costas em curtas batidinhas que soam como um cora-
ção batendo.

— Ela ficará aqui por uma semana.
Eu rolo para o lado e escondo o rosto numa almofada, com a bunda 

se erguendo no ar. Caleb me beija no traseiro e ri.
— Não vai ser tão ruim assim.
Meus dentes rangem.
— Ahã.
Sinto o sofá ceder quando ele senta perto de mim. Eu o espio através 

de meu cabelo, que está enrolado em torno do rosto numa máscara ruiva. 
Caleb segura o bebê com uma das mãos e usa a outra para afastar o cabelo 
do meu rosto, varrendo-o delicadamente para trás do meu ombro.

— Olhe para mim — ele diz.
Eu olho, mantendo meu único olho exposto longe do montinho sobre 

seu peito.
— Você está bem?
Engulo em seco.
— Ééé...
Ele aperta os lábios e faz um sinal de assentimento com a cabeça.
— “Ahã” e “Éééé”. Já lhe disse que você só fala assim quando está 

vulnerável?
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Dou um gemido.
— Não me psicanalise, escoteiro.
Ele ri e me empurra de tal modo que rolo de costas. Adoro quando 

ele brinca comigo. Costumava acontecer com muito mais frequência, mas 
ultimamente...

— Tudo vai dar certo, Vermelha. Se você precisar de mim, eu entro 
correndo num avião e volto para casa.

Sorrio e confirmo com a cabeça.
Mas Caleb está enganado. Eu não vou ficar bem. A última vez que vi 

minha mãe foi quando estava no sétimo mês de gravidez. Ela voou para 
o chá de bebê e se queixou durante o trajeto inteiro sobre o local horrível 
que minhas amigas tinham escolhido.

— É um salão de chá, mãe. Não um bar.
No evento, ela se recusou a falar com todo o mundo e sentou-se num 

canto, aborrecida porque ninguém a tinha anunciado como a mãe de uma 
futura mamãe. Quase aconteceu uma troca de socos com o dono do salão 
de chá porque eles não serviram mel orgânico brasileiro. Eu me recuso a 
vê-la desde então.

Caleb — sempre complacente e compreensivo — me encoraja a igno-
rar os defeitos dela e ajudá-la a entender como ser uma mãe melhor para 
mim. Eu adoro isso nele, mas aprendi há muito tempo que tentar ser 
como Caleb está fora do meu alcance. Finjo entender o que ele está me 
dizendo e faço as coisas do meu jeito, o que costuma acarretar alguma 
espécie de agressão passiva. Assim, concordo com ele entusiasticamente. 
Prometo fazer um esforço com minha mãe e vou para o andar de cima 
para me desvencilhar dele e do bebê barulhento.

Quero tanto um cigarro que isso está me matando. Vou ao banheiro 
e tiro a roupa, depois olho para mim mesma longa e duramente no espe-
lho. Minha barriga, graças aos céus, desinchou. Uns quilos a menos e 
voltarei ao normal. Agora, tudo de que preciso é conseguir que minha 
vida volte ao normal.
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Capítulo 3

MINHA MÃE CHEGA NA SEGUNDA-FEIRA, COMO PROGRA-

mado. Nós todos vamos ao aeroporto para recebê-la. Caleb está relutante 
quanto a tirar o bebê de casa tão depressa, mas eu o convenço de que 
Estella ficará bem se nós a mantivermos no carrinho. Estou cansada de 
ficar em casa, cansada de segurar mamadeiras e de fingir que quatro qui-
los de carne humana que berra são uma coisa bonitinha. Além do mais, 
quero um suco da Jamba Juice.

Bebo meu suco aos golinhos seguindo Caleb e o carrinho perto da 
esteira de bagagens, quando avistamos sua irritante cabeça loira descendo 
pela escada rolante. Reviro os olhos. Ela está usando terninho e calça 
brancos. Quem viaja toda de branco? Minha mãe acena para nós, toda 
animada, e corre em nossa direção, primeiro abraçando Caleb e em 
seguida a mim.

Ela se inclina sobre o carrinho e bate a mão na boca como se estivesse 
transtornada de emoção.

Deus, quero vomitar.
— Ooooh — ela comenta. — Ela se parece com Caleb.
Isso é uma grande mentira. Concluí ontem mesmo que ela se parece 

totalmente comigo. A garotinha tem cabelo ruivo fofo e um rosto em for-
mato de coração. Independente disso, Caleb abre um sorriso largo e eles 
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se envolvem numa conversa de cinco minutos sobre os hábitos de comer 
e fazer cocô de Estella. Fico confusa ao pensar em como é que ela sabe 
qualquer coisa sobre comida e cocô de nenê, já que eu e minha irmã fomos 
criadas por uma babá. Bato com o pé impacientemente no pegajoso car-
pete tropical e olho ansiosa para a saída. Agora que estou aqui, tudo o que 
quero é ir embora. Por que pensei que isso seria uma boa ideia?

Quando a atenção de Caleb é distraída pelo bebê, minha mãe me 
cutuca, acusadoramente, na barriga e balança a cabeça. Eu encolho a bar-
riga e olho ao redor, cheia de culpa. Quem mais notou? Verdade, eu tive 
o bebê há apenas três dias, mas estava sendo muito cuidadosa em perma-
necer ereta — encolhendo a gordura abdominal. Meu lapso momentâneo 
me embaraça. É tudo em que consigo pensar na volta para casa. Fiz um 
pacto comigo mesma de parar de comer até retomar meu corpo anterior.

Em casa, minha mãe insiste em ficar com um quarto perto ao de 
Estella, muito embora eu tivesse preparado o aposento maior de hóspe-
des para ela.

— Mãe, para que ficar nesse quarto? — pergunto, enquanto Caleb 
deposita a bagagem dela junto à cama.

— Quero ajudar você, Leah. Acordar com ela no meio da noite e 
todas aquelas boas coisas. — Minha mãe fala olhando para Caleb, que 
sorri para ela.

Faço um esforço para não revirar os olhos.
Ela está fingindo estar apaixonada pelo bebê, mas eu sei a verdade. 

Paixonite pública é o que minha mãe faz para realçar sua imagem; e 
quando a plateia se vai, também lá se vai o seu amor. Eu me lembro que, 
quando criança, ela afagava meu cabelo, beijava meu rosto, comentava 
quão bonita eu era — tudo em frente a seus amigos. Depois que eles 
saíam, eu era mandada de volta para meu quarto para estudar ou prati-
car violino — basicamente, sair de perto dela, até o seu próximo desem-
penho de “boa mamãe”.

— É mesmo, mãe? — Digo por entre os dentes. — Como você vai 
escutá-la depois de tomar suas pílulas para dormir?

O rosto dela fica pálido. Caleb me dá uma cotovelada nas costelas. 
Não devia falar sobre seu vício em soníferos.
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— Não vou tomá-los esta noite — ela diz, determinada. — Eu faço as 
comidinhas para que você possa descansar.

Caleb dá um beijinho no rosto dela antes de todos descermos.
Eu observo desconfiada de meu banquinho na cozinha minha mãe 

carregar Estella de lá para cá, cantarolando para ela. Ora conversamos 
fiado, ora Caleb e ela conversam entre si. Eu arrumo as pontas quebradas 
dos cabelos.

— Vamos nos divertir muito quando papai for embora — ela con-
versa com o bebê. — Você, mamãe e eu.

Caleb me lança um olhar de advertência antes de subir para o 
segundo andar para apanhar as suas coisas para a viagem. Eu estou me 
segurando para não fazer um comentário irritado, mas lembro de minha 
promessa para ele e controlo a língua. Além do mais, se minha mãe quer 
brincar de “vovó” e decidiu cuidar de todas as necessidades de Estella 
enquanto Caleb estiver ausente, que seja. Isso vai me poupar o trabalho.

— O cabelo dela é ruivo — minha mãe diz assim que ele se encontra 
fora do alcance das conversas.

— Sim, eu reparei.
Ela estala a língua em desaprovação.
— Sempre imaginei que meus netos seriam morenos como Charles.
— Ela não é — eu rebato — porque é minha.
Minha mãe me dispara um olhar de canto de olho.
— Não seja tão suscetível, Johanna. Não combina com você.
Sempre crítica. Mal posso esperar até que ela vá embora.
Mas, então, me ocorre algo. Quando ela se for, Caleb não ficará em 

casa com o bebê. Eu é que ficarei. Essa viagem de negócios é a primeira de 
muitas em que terei de permanecer acordada a noite toda e trocar... excre-
mento humano... e — oh, Deus! — dar banhos. Quase caio do banquinho. 
Uma babá; eu tenho que dobrar Caleb nesse aspecto e fazê-lo ver o quanto 
preciso da ajuda.

— Mãe — digo docemente, quase docemente demais, porque ela me 
olha com as sobrancelhas arqueadas. — Caleb não quer que eu contrate 
uma babá — me queixo. Espero fazê-la ficar ao meu lado o suficiente para 
que converse com meu marido sobre isso.
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Os olhos dela disparam para a escadaria onde Caleb desapareceu há 
apenas alguns momentos. Minha mãe lambe os lábios e eu me inclino 
para ouvir melhor o que ela vai dizer. Minha mãe é uma mulher muito 
engenhosa. Isso provém de ter sido casada com um homem manipulador 
e controlador. Ela teve que aprender como conseguir as coisas do seu jeito 
sem parecer manipuladora.

Quando minha irmã, Court, tinha dezoito anos, ela quis ir à Europa 
com os amigos. Meu pai recusou. Bem, na verdade, ele nunca recusou 
verbalmente. Ele chicoteava o ar com a mão assim que as palavras saíam 
de sua boca. A chicotada. Era uma ocorrência comum em nosso lar 
grego. Não gostou do jantar? CHICOTADA. Teve um dia ruim no trabalho 
e não queria conversar com ninguém? CHICOTADA. Leah bateu seu carro 
de cinquenta mil dólares pela quinta vez? CHICOTADA. No fim de todos 
os golpes, Court acabou indo para a Europa.

Minha mãe: — Lembra quando você era um garoto pobre? Lembra o quanto 
você queria viajar?

Meu pai: — Ela ainda é uma criança.
Minha mãe: — É bom que ela vá enquanto ainda podemos controlá‑la. 

Pagamos pela viagem, pelos hotéis, e da forma mais segura... muito melhor do que 
ela ir quando estiver na casa dos vinte anos, como mochileira, dormindo no cami‑
nho pela França afora.

Meu pai odiava os franceses.
Ele ficou pensativo. A lógica de minha mãe era atraente. Meu pai 

programou tudo uma semana depois. Court esteve sob vigilância cuida-
dosa e controlada, mas, por Deus, ela tinha que ir à Europa. Enquanto isso 
eu fui para a faculdade comunitária. Court me trouxe uma pequena pin-
tura que comprara de um vendedor de rua. Era um guarda-chuva verme-
lho suspenso na chuva como se uma mão invisível o sustentasse. Eu pus 
de lado o papel e entendi imediatamente o que ela estava querendo dizer. 
Comecei a chorar e Court riu e beijou-me a bochecha.

— Não chore, Lee. É o significado desta pintura, né?
Dois meses na Europa e ela estava dizendo “né?” no fim de todas as 

suas sentenças.
Court é... era tão bonita. Quero puxar assunto sobre ela, perguntar à 

mamãe sobre seu último namorado, mas o assunto é ainda terreno minado.
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— O que seu marido não sabe não vai feri-lo. — A voz de minha mãe 
me traz de volta à questão abordada.

É isso? Eu a encaro, perplexa. Como posso converter essa besteira 
numa ajuda full‑time para o bebê?

Ela suspira.
— Leah querida... Caleb viaja a negócios na maior parte do tempo, 

não é?
Eu capto sua dica e concordo lentamente com a cabeça, meus olhos 

se arregalando com a possibilidade. Será que consigo fazer isso? Contra-
tar alguém para vir tomar conta do bebê nos dias em que Caleb está fora?

Minha mãe é uma profissional na arte de enganar. Uma vez, antes 
que Caleb e eu nos casássemos, tiramos uma folga a seu pedido. Ele tinha 
acabado de sofrer um terrível acidente de carro e enfrentara grande perda 
de memória devido a um golpe na cabeça. Para meu horror absoluto, 
Caleb não se lembrava de mim. Lembro-me de ter pensado: Como isso pode 
ter acontecido comigo? Eu estava prestes a noivar com o homem dos meus 
sonhos e ali estava ele, olhando para mim como se eu fosse uma perfeita 
desconhecida.

Logo, recuperei o ânimo e resolvi dar-lhe assistência até que sua 
memória retornasse. Era apenas uma questão de tempo até que Caleb se 
lembrasse do quanto queria estar comigo e colocasse em meu dedo a 
enorme pedra preciosa da Tiffany que eu havia encontrado em sua gaveta 
de meias. Mas, em vez de se aproximar de mim enquanto eu esperava que 
sua memória retornasse, ele se afastou, optando por passar mais e mais 
tempo sozinho. Logo, anunciou que estava... vendo outra garota, se ver é a 
palavra certa para a duvidosa situação que transcorria, e garota é a palavra 
certa para a intrigante e indigna vagabunda que quase arruinou minha 
vida. Eu chamei minha mãe na hora para contar o que ele me falara.

— Siga-o — ela disse. — Descubra quão sério isso é e faça com que 
ele dê um fim nisso.

Segui a recomendação ao pé da letra e fui atrás dele certa noite. Caleb 
entrou em um sujo conjunto de apartamentos num bairro ainda mais sujo. 
Os edifícios em bloco eram pintados numa cor salmão viva. Dei uma 
olhava na miserável tentativa de paisagismo que nada fazia para animar 
o lugar e estacionei a um quarteirão de distância do Audi de Caleb.
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Eu enfrentava um caos emocional, sabendo que iria, provavelmente, 
ver a garota. Pelo espelho retrovisor, vi quando ele subiu até uma porta e 
bateu. Caleb não consultara um pedaço de papel ou o celular para encon-
trá-la. Era como se soubesse exatamente aonde ir. A porta se abriu e, 
embora eu não pudesse ver quem estava lá dentro, senti que devia ser ela, 
porque ele logo se abriu num sorriso que costumava dirigir a mim: quente 
e sexy. Deus, o que estava acontecendo ali?

Esperei por vários minutos antes de descer do carro e me aproximar 
da porta. Só para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa, mandei 
uma mensagem para minha mãe, que respondeu com um firme: “Entre lá 
e pegue-o antes que ele faça alguma coisa estúpida!”

Que foi seguida, alguns minutos depois, por uma única palavra: 
“Chore!”

Fiz as duas coisas e Caleb voltou comigo naquela noite. Mas foi uma 
vitória de curta duração. A garota que ele estava vendo era uma antiga 
namorada da faculdade. Sem que eu e Caleb soubéssemos, ela estava fin-
gindo ter acabado de conhecê-lo, tentando dar um jeito de se enfiar outra 
vez em sua vida para um segundo round. Eu descobri isso depois de inva-
dir o apartamento dela. Fui direto ao apartamento dele com a prova em 
mãos, preparada para revelar o esquema dela. A garota parecia ser um 
problema. Eu devia ter sabido no momento em que pus os olhos nela que 
não era uma coisa acidental com alguma garota que ele conhecera acima 
de qualquer suspeita. Demorei um pouco para descobrir.

Ele não estava em casa quando cheguei lá. Consegui entrar com uma 
chave que Caleb não sabia que eu tinha e analisei a bagunça que ele dei-
xara para trás como se fosse uma habilidosa integrante da CSI. Caleb cozi-
nhara um jantar para dois. Havia no ar ainda o cheiro inconfundível de 
bife pairando nos corredores. Será que ela estivera lá com ele? Senti-me 
nauseada. Encontrei duas taças de vinho na sala de estar e, em pânico, 
corri para o quarto para verificar se eles haviam estado juntos. A cama 
dele estava desfeita, mas não vi nenhum sinal de sexo em nenhum ponto. 
Que rastros ele deixaria, afinal? Caleb não usava, nem usaria, camisinhas. 
Por causa disso, eu ingressara no uso de pílulas pouco depois que come-
çamos a namorar. Ele dizia que ver camisinhas lhe revirava o estômago, 
de modo que eu não iria encontrar nenhum preservativo jogado por ali.
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Dando um suspiro de alívio, fui até sua cômoda e abri uma gaveta, 
passando as mãos pelo fundo dela até que encontrei a caixa quadrada da 
Tiffany’s que guardava meu anel de noivado. Eu a abri e senti lágrimas 
subirem aos meus olhos. Quase acontecera. Ele estava se preparando para 
me pedir em casamento quando aquele maldito acidente apagou-me de 
sua memória. Eu merecia ficar com Caleb, usando meu anel de diamante 
de dois quilates, com lapidação princesa.

Eu me livrei dela.
Por uns tempos.

Deixo Caleb no aeroporto e vou às compras. Parece um tanto super-
ficial, como se eu devesse me sentir culpada... mas não me sinto. Quero 
sentir as sedas cremosas sob os dedos. Resolvi que, já que não tinha mais 
uma bola de basquete presa a minha cintura, precisava de um 
guarda-roupa inteiramente novo.

Estaciono meu novo SUV num espaço na Gables e rumo direto para a 
Nordstrom. No provador, eu desvio os olhos de minha barriga. É bom 
poder entrar em vestidos novos com cinturas apertadas. Quando rumo 
para as portas, estou carregando cerca de três mil dólares em mercado-
rias. Jogo tudo no banco de trás do carro e resolvo encontrar Katine para 
um drinque.

— Você não está amamentando? — Katine pergunta, deslizando para 
a cadeira perto de mim. Ela analisa meus seios inchados enquanto apanha 
uma cereja da bandeja de guarnições do garçom.

Eu dou de ombros.
— Tirando o leite. E daí?
Ela sorri, toda condescendente, e mastiga sua cereja. Katine se 

parece com uma desleixada com cara de lua, loira, com botox, quando 
está sendo irritante. Eu lambo o sal da borda de meu copo de margarita 
e sinto pena dela.

— Bem, você não deve beber enquanto estiver amamentando.
Reviro os olhos.
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— Tenho um estoque enorme em minha geladeira em casa. Quando 

eu precisar tirar de novo, o álcool estará fora do meu organismo.

Katine arregala os olhos, o que a faz parecer ainda mais burra do que 

de costume.

— Como vai a Mamãezinha Querida?

— Está tomando conta do Bebezinho Querido — eu digo. — Pode-

mos não conversar sobre isso?

Ela dá de ombros como se não pudesse se importar menos, afinal. 

Pede um gim-tônica ao garçom e o toma inteiro, rápido demais.

— Você já transou com Caleb?

Eu me encolho. Katine não tem filtro. Ela tenta atribuir isso ao fato de 

ser de uma cultura diferente, mas ela vive aqui desde quando ainda não 

podia andar. Eu faço um sinal pedindo outra margarita. O garçom é 

atraente. Por algum motivo, não quero que ele saiba que sou mãe. Baixo 

minha voz:

— Acabei de ter um bebê, Katine. Devemos esperar, no mínimo, seis 

semanas.

— Eu fiz cesariana — ela proclama.

Claro que eu sei disso. Katine me presenteou com a repugnante his-

tória de seu parto uma dúzia de vezes. Desvio o olhar, aborrecida, mas as 

palavras que ela diz a seguir fazem minha cabeça girar:

— Sua vagina vai ficar toda esticada e inútil agora.

Primeiro, eu fito ao redor para ver se o garçom a ouviu, depois, 

estreito os olhos.

— Do que você está falando?

— De partos, lógico. Você acha que tudo volta ao devido lugar, sem 

problema algum? — Ela dá uma risada de verdadeira hiena.

Eu vejo sua garganta exposta quando ela joga a cabeça para trás para 

acabar de rir. Quantas vezes me peguei pensando em como seria dar uma 

bofetada na minha melhor amiga? Quando ela se acalma, suspira 

dramaticamente.

— Deus, só estou brincando, Leah. Devia ter visto sua cara. Foi como 

se eu tivesse dito que sua filha morreu.

A_perversa_04.indd   25 12/05/16   17:13



26

Eu brinco com o meu guardanapo de bebida. E se ela estiver certa? 
Meus dedos começam a comichar para que eu puxe o celular e veja o Goo-
gle. Faço alguns exercícios pélvicos por precaução.

Caleb notaria uma diferença? Começo a suar só de pensar nisso. 
Nosso relacionamento sempre foi baseado em sexo. Éramos o casal sexy; 
aqueles que mantinham as coisas vivas enquanto todos os nossos amigos 
estavam se aposentando numa vida de transa obrigatória, sonolenta, no 
início da madrugada, depois que os filhos iam dormir. Por meses, no 
começo do nosso relacionamento, ele ostentava uma expressão aliviada 
no rosto quando me procurava e eu cedia. Nunca o rejeitei. Eu nunca quis 
fazê-lo. Agora, tinha que levar em conta que ele podia me rejeitar.

Pedi outra bebida.
Isso iria causar todos os tipos de ansiedades novas. Eu teria que 

agendar uma hora com meu terapeuta.
— Olhe — diz Katine. Ela se inclina em minha direção e seu perfume 

exagerado de baunilha penetra em minhas narinas. — As coisas mudam 
quando você tem um bebê. Seu corpo muda. A dinâmica entre você e seu 
marido muda. Você tem que ser inventiva, e, pelo amor de Deus, perca o 
peso do bebê... logo.

E ela estala seus dedos para um garçom e faz um pedido de uma 
cesta de peixinhos e lulas fritos.

Puta.
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