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capítulo 1

#masquediabo

— É COMIGO QUE VOCÊ DEVERIA ESTAR.
O que ele quer dizer com isso? Fico espantada ao ouvir essas pala-

vras, e a princípio chego a pensar que não ouvi bem. Ele está inclinado 
sobre a mesa enquanto nossos parceiros esperam a nossa comida na fila a 
poucos metros de nós.

— Você e eu — ele diz. — Não nós e eles.
Olho para ele e hesito, ainda sem saber ao certo do que se trata, até 

que percebo que está brincando. Solto uma risada e volto a ler a minha 
revista. Na verdade, é uma uma revista de palavras cruzadas. Eu adoro 
essas coisas.

— Helena...
Não o encaro de imediato. Tenho medo. Se eu levantar a cabeça e 

constatar que ele não está de brincadeira, tudo vai mudar.
— Helena. — Ele toca a minha mão, mas eu fujo do contato recuando 

bruscamente, e acabo arrastando a cadeira para trás, que range causando 
um barulho horrível. Isso chama a atenção de Neil, que olha ao redor. 
Finjo que deixei cair alguma coisa e me abaixo para observar por 
debaixo da mesa. Além dos nossos sapatos e pernas, encontro sob a 
mesa um lápis de cor azul próximo ao meu pé; eu o apanho do chão e 
volto a me erguer.

Neil está no balcão do restaurante, fazendo o pedido, enquanto o 
namorado da minha melhor amiga aguarda a minha resposta, com uma 
expressão aflita nos olhos.

— Você andou bebendo? — sussurro com irritação. — Que porra é 
essa?

— Não — ele diz. Mas não parece muito seguro do que afirma. Pela 
primeira vez, noto sua barba por fazer. A pele em torno dos seus olhos 
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está amarelada. Será que ele está passando por alguma situação difícil? A 
vida, às vezes, pode ser mesmo uma merda.

— Se isso for algum tipo de brincadeira, você está me deixando cons-
trangida de verdade — aviso. — Della está bem ali. O que você pensa que 
está fazendo?

— Eu só tenho dez minutos, Helena. — Os olhos dele se voltam para 
o lápis azul que repousa sobre a mesa, entre as nossas mãos.

— Dez minutos para quê? Por que você está suando tanto? — per-
gunto. — Que coisa estranha. O que você tomou? Que tipo de droga faz 
uma pessoa suar assim? Crack? Heroína?

Estou ansiosa para que Neil e Della retornem. Quero que tudo volte 
ao normal. Olho a minha volta para ver onde eles estão.

— Helena...
— Pare de repetir o meu nome desse jeito — peço com voz trêmula. 

Começo a me levantar, mas ele pega o lápis e agarra a minha mão.
— Eu não tenho muito tempo. Vou mostrar a você.
Ele parece bastante tranquilo sentado diante de mim, mas seus olhos 

me lembram os de um animal acuado: assustados, aterrorizados, brilhan-
tes. Nunca vi esse olhar no rosto dele, mas isso não significa muita coisa, 
já que Della e ele estão namorando há apenas poucos meses. A verdade é 
que eu não conheço esse cara. E se for um viciado em drogas? Ele vira a 
palma da minha mão para cima, e eu deixo que ele o faça. Não sei por 
que, mas desta vez eu não recuo.

Ele coloca o lápis na minha mão e fecha os meus dedos em torno do 
objeto.

— Você precisa dizer isso em voz alta — ele pede. — Tem que dizer: 
“Mostre-me, Kit”. Diga isso, Helena, por favor. Tenho medo do que possa 
acontecer se você não fizer o que peço.

Há tanta aflição nos olhos dele que acabo cedendo.
— Mostre-me, Kit — eu digo. — Eu deveria saber o que é isso?
— Ninguém deveria — ele responde. E então a escuridão toma conta 

de tudo.
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KIT ESTÁ AO MEU LADO QUANDO ACORDO. MINHA CABEÇA DÓI 
e minha língua está grudada no céu da boca. Acho que desmaiei. Isso 
nunca aconteceu comigo antes. Sento-me, mas me dou conta de que não 
estou no chão da lanchonete Bread Company, e sim acomodada em um 
sofá que eu não reconheço. É um sofá lindíssimo, do tipo que a gente vê 
nos catálogos da Pottery Barn. Cinco quaquilhões de dólares da mais fina 
camurça. Eu raspo as unhas nele, e depois cheiro os dedos. Camurça.

— Neil? — chamo, olhando ao meu redor. Será que me trouxeram 
para o escritório da gerência? Que coisa constrangedora. Mas esse sofá 
não é sofisticado demais para o escritório de uma lanchonete? — Kit, o 
que aconteceu? Onde está o Neil?

— Ele não está aqui.
Levanto tão rapidamente que meu movimento me causa vertigem. 

Eu desmorono de volta no sofá, e enfio a cabeça entre os joelhos.
— Vá buscar o Neil, por favor. — Minha voz soa anasalada. Olho 

para cima e noto que Kit continua na minha frente. Ele não demonstra 
nenhuma intenção de atender ao meu pedido. Apenas suspira profunda-
mente e se senta ao meu lado. 

— Neil está em Barbados, em lua de mel.
— Quer dizer que ele se casou antes mesmo de voltar com a comida 

para a nossa mesa? — digo com rispidez, irritada. Estou cheia desse jogo. 
Della só pode ser pirada para continuar com esse cara. O sujeito deve ser 
drogado, ou maluco, ou as duas coisas.

Kit tosse de modo forçado para limpar a garganta.
— Na verdade, esse é o segundo casamento dele. Ele foi casado com 

você durante algum tempo. 
Eu perco a cabeça e o fuzilo com o olhar. Ele se intimida ao ver minha 

expressão furiosa. 
Uma criança entra correndo na sala e se lança diretamente em meu 

colo. Eu me encolho. Não gosto de crianças. Elas são bagunceiras, baru-
lhentas e...

A criança me pede um sanduíche.
— Ei, amigão! Vou lhe dar um sanduíche. Mas vamos deixar a 

mamãe sossegada por um minuto.
mas o que está acontecendo, afinal?
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Levanto do sofá sem saber o que fazer. Kit e a pequena criatura já saí-
ram do cômodo em que eu estou. Posso ouvir as vozes deles, felizes e 
cheias de excitação. O espaço todo parece ser um showroom de loja chi-
que de decoração. Vejo a cor azul-marinho em toda parte, para onde quer 
que eu olhe. Molduras azul-marinho nos quadros, tapetes trançados 
azul-marinho, jardineiras azul-marinho repletas de vistosas samambaias. 
Caminho até a janela, convencida de que verei o familiar estacionamento 
da Bread Company. Talvez eles tenham me levado até o Pier One. Em vez 
disso, o que vejo diante de mim é um lindo jardim, com um imponente 
carvalho no centro, circundado por pedras brancas.

Ao me afastar da janela, esbarro em alguma coisa. É Kit. Ele segura 
meus braços para que eu não perca o equilíbrio. Sinto a pele formigar 
quando ele me toca. Acho que sou alérgica a doidos.

— Onde diabos estou? — pergunto, dando-lhe um empurrão. — O 
que está acontecendo?

— Você está em sua casa — ele responde. — Rua Sycamore Circle, 
214. — Kit faz uma longa pausa antes de concluir: — Port Townsend, 
Washington.

Solto uma gargalhada. A pessoa que fez isso comigo, seja lá quem 
for, me pegou direitinho. Passo por Kit e saio correndo pela casa. Uma 
sala de jantar conduz a uma cozinha grande e arejada. Posso ver água do 
lado de fora das janelas, que estão salpicadas pela chuva. Enquanto 
observo a chuva, ouço uma voz fina e doce:

— Que é que você tá olhando? 
O menino. Ele está sentado à mesa da cozinha, com a boca cheia de 

pão.
— Quem é você? — pergunto.
— Thomas. — Quando ele me diz seu nome, pedaços de pão voam 

da sua boca e se espalham pela mesa.
— Thomas de quê? Qual é o seu sobrenome?
— O mesmo sobrenome do papai, mas não o mesmo que o seu — ele 

responde sem hesitar.
Um calafrio percorre a minha espinha.
— Thomas Finn Browster. E você é Helena Marie Conway. — Ele 

agita o punho no ar euforicamente. 
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Browster! Esse é o sobrenome de Neil.
Percebo a presença de Kit atrás de mim, e quando me volto para 

olhá-lo, ele está encostado à geladeira, com uma expressão séria no rosto.
Ele leva um dedo aos lábios quando percebe que o estou observando, 

e então se volta para o garoto.
— Você tem mais um — Kit diz.
— Mais um o quê?
— Mais um filho. — Ele se afasta da geladeira e caminha em minha 

direção. De repente, percebo que há cabelos brancos em suas têmporas e 
linhas finas em torno dos olhos. Tive a impressão de que não era o mesmo 
Kit que estava na Bread Company.

Ele me conduz até um quarto e abre a porta. É um quarto de criança. 
Vejo uma cabeça pequenina coberta com uma penugem preta. Eu olho 
para o interior do berço, com o coração acelerado.

— Você disse que Neil está em lua de mel, mas ela é uma bebê...
— Ela é nossa filha.
Engulo em seco.
— Sua e minha? De nós dois?
— Sim.
Meu coração está pulando dentro do peito. Parece que vai sair pela 

boca a qualquer momento.
— Você é um viajante do tempo?
Kit sorri pela primeira vez. Um sorriso largo e fácil se estampa em 

seu rosto, como se ele estivesse acostumado a sorrir assim. O engraçado é 
que não consigo me lembrar de já tê-lo visto sorrir. Ele sempre pareceu 
bem sério, e Della gostava que ele fosse assim. 

Della.
— Onde está Della? 
Ah, meu Deus. Eu tive um bebê com o namorado da minha melhor 

amiga. Olho direto para a minha mão, mas não vejo nenhuma aliança no 
dedo.

Ele se retira do quarto. Olho mais uma vez o bebê antes de ir atrás 
dele.

Ao sairmos do quarto, Kit fecha a porta atrás de nós.
— Na verdade, não temos muito contato com Della — ele responde.
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Isso me deixa muito triste. Della e eu tínhamos uma amizade de 
mais de dez anos. Kit nota a mágoa em meu rosto e desvia o olhar 
rapidamente.

— Isso é um sonho — digo. Kit faz que não com a cabeça. Então eu 
vislumbro a minha imagem refletida no grande e luxuoso espelho atrás 
dele. Meu cabelo está curto. E com luzes. 

— Não, é um pesadelo! — Levanto a mão e toco o cabelo. — Eu 
pareço uma mãe.

— Você é uma mãe.
Nesse universo paralelo, ou túnel do tempo, ou sonho, eu sou real-

mente uma mãe. Em minha mente, porém, ainda sou apenas a jovem 
Helena, sem filhos e sem barriga de grávida. E diante de mim está Kit. O 
cara que a minha melhor amiga considera a outra metade da sua laranja. 
Não é possível que eu tenha me sentido atraída por Kit alguma vez na 
vida. Neste momento, estou olhando para ele, tentando enxergá-lo de 
uma maneira diferente. Ele não poderia ser menos parecido com Neil. É 
corpulento, meio desmazelado. Neil raspava os pelos dos braços; os bra-
ços de Kit são cobertos de pelos negros. Neil tem olhos castanho-escuros; 
Kit tem olhos claros. Neil usa lentes de contato; Kit usa óculos. Della e eu 
sempre tivemos gostos bem diferentes no que diz respeito a homens, o 
que era bastante conveniente. Assim não corríamos risco de as duas se 
interessarem pelo mesmo homem.

— Onde ela está? — pergunto.
— Della ainda está na Flórida. Nós nos mudamos para cá há dois 

anos. — Kit pega na minha mão. — Vou lhe mostrar uma coisa.
Isso parece tão errado. Nossos dedos não formam um conjunto har-

monioso. As mãos dele são pesadas e seus dedos são volumosos. Minha 
mão parece não combinar com a dele.  Della sempre dizia que mãos 
devem se encaixar como peças de quebra-cabeça. As mãos dela e de Kit 
combinavam de maneira perfeita. Ela me disse isso!

De súbito, o menininho aparece, vindo da cozinha. Kit solta a minha 
mão para pegar o menino nos braços alegremente.

Os dois parecem se dar muito bem, considerando que ele não é o pai 
do garoto. Neil é o pai. Aliás, onde mesmo está Neil? E o que será que 
aconteceu entre nós?
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— O que aconteceu com Neil? Por que não estamos juntos?
Kit olha para o pequenino (qual é mesmo o nome dele? Tim? Tom?) 

e o coloca no chão.
— Vá escolher um filme, rapazinho. Daqui a pouco eu me junto a 

você, está bem?
Parece ser um menino obediente, pois concorda com a cabeça sem 

argumentar e sai correndo, batendo os pés descalços no chão de madeira.
— Neil a traiu, Helena — ele diz. — Mas a coisa não é tão simples 

assim. Você não ficou furiosa com ele. Você compreendeu.
Sinto o rubor tomar conta do meu rosto. Neil me traiu com outra 

mulher? Ele não era esse tipo de homem, ele venerava o chão que eu 
pisava.

— Ele jamais faria isso — respondo. 
— As pessoas são assim — Kit comenta, dando de ombros. — As coi-

sas mudam.
— Não. Viver assim, cercada de luxo... Eu nunca quis isso.
— Como eu disse, a questão não é tão simples. Ele teve os seus... 

motivos.
Antes que eu pudesse perguntar quais foram esses motivos, ouço o 

bebê começar a chorar. Kit olha para a porta e depois para mim.
— Ela quer você, só isso. Os dentes dela estão nascendo. Se eu entrar 

no quarto e pegá-la, ela vai se angustiar e chorar mais ainda.
— Mas eu nem gosto de bebês!
Ele segura os meus braços e gira meu corpo até que eu fique de frente 

para a porta do quarto da criança.
— Desse você gosta — ele diz, dando-me um pequeno empurrão.
— Qual é o nome dela? — pergunto, contrariada, antes de abrir a 

porta.
Ele hesita, meio sem jeito. Por alguma razão que desconheço, sinto 

um frio no estômago.
— Brandi.
Olho para ele com expressão indignada.
— Como a bebida, você quer dizer?
Ele tenta se conter, mas não consegue, e subitamente eu o vejo abrir 

um sorriso mais uma vez.
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— Era o que você estava bebendo na noite em que engravidou.
— Ah, Deus — digo, abrindo a porta. — Isso não poderia ser mais 

clichê.
Brandi está sentada em seu berço, berrando. Ela levanta os braços 

no instante em que me vê. Nunca, em toda a minha vida, um bebê esten-
deu os braços para mim. Eles gostam de mim ainda menos do que eu 
gosto deles.

Eu a pego no colo e ela logo para de chorar. Ela é pequena. Delicada. E 
tem tanto cabelo que mais parece um leãozinho. Se eu gostasse de bebês, 
provavelmente acharia esta uma fofura. Levo a bebê até o... pai dela.

— Tome — digo, fazendo menção de passar a bebê para Kit. Mas ele 
recusa e balança a cabeça negativamente.

— Segure-a você.
Continuo carregando-a nos braços, rígida, enquanto caminhamos na 

direção do que parece ser uma outra sala de estar. É tão luxuosa quanto a 
primeira, só que mais ao estilo infantil. Santo Deus. Se isso estiver aconte-
cendo de verdade, o que foi que houve comigo? Eu não gosto dessas mer-
das. Meu apartamento parecia um brechó abandonado.

— Por que tudo está desse jeito? — pergunto.
— Desse jeito como?
— Como se eu não tivesse personalidade.
Kit se mostra surpreso.
— Não sei, Helena. As coisas estão do modo como você gosta. Nunca 

pensei nisso antes.
— Há quanto tempo nós estamos juntos?
Os cantos de sua boca tremem de leve, em sinal de hesitação, e antes 

que ele diga alguma coisa eu já sei que vai mentir.
— Faz alguns anos.
— E nós nos amamos?
Ele para de vasculhar uma gaveta e olha para mim.
— Sabe essa mistura de sentimentos que você está experimentando 

agora? A perplexidade, o medo, o fascínio?
Faço que sim com a cabeça.
— Pois é isso que eu sinto todos os dias. Porque nunca amei ninguém 

como amo você.
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Antes que eu consiga me dar conta, um suspiro involuntário 
escapa da minha boca. Uma sensação de culpa me invade, porque o 
namorado da minha melhor amiga me provoca arrepios de emoção. 
Felizmente, Brandi puxa o meu cabelo com força, o que faz o meu com-
portamento parecer mais uma manifestação de dor do que uma reação 
às palavras dele.

Kit se volta outra vez para a gaveta e retira dela um livro para colo-
rir. A princípio, penso que ele está pegando o livro para o garoto, mas 
então ele o entrega a mim.

— Você quer que eu dê isso a Tim? — pergunto, confusa.
— Tom — ele me corrige. — Não, não é para ele. Era isso que eu que-

ria mostrar a você.
Abro o livro na primeira página e me surpreendo com o que encon-

tro. Lindos desenhos de castelos feitos de doce, casas de fadas no alto de 
lindas árvores e princesas lutando com dragões. O tipo de livro de colorir 
que eu adoraria ter se fosse criança.

— O que é isso? — pergunto sem tirar os olhos das páginas. Quero 
ver mais.

— É seu — ele responde, tirando a bebê de mim. 
— Não sei desenhar. — Dou uma risada. — Não tenho nenhum 

talento artístico. — Fecho o livro e o devolvo a Kit. Que sonho mais estra-
nho. Eu me belisco com força, sinto dor, mas ainda assim não acordo.

— Foi assim que você comprou esta casa e se mudou para Washington. 
Você tem uma linha deles, e são muito populares. Existem até pôsteres e 
agendas dos seus desenhos. Estão à venda no país inteiro.

— Há desenhos meus à venda no país inteiro? — repito. — Estou 
estudando para ser contadora! Mas que grande bobagem. Quero 
acordar.

Por que estou tão nervosa? Se isso é um sonho, o melhor é deixar que 
siga seu curso. Por que não?

Justamente neste momento, Tom se aproxima correndo e avisa que 
derramou suco de uva no chão. Kit sai apressado da sala, deixando-me 
sozinha para cuidar da menininha. Coloco-a sentada em meu colo e passo 
a mão na sua cabeleira sedosa. Ela suspira de satisfação, e percebo que ela 
gosta disso.
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— Também gosto de cafuné — digo à pequenina. — Uma vez peguei 
no sono em um funeral porque o meu pai ficou mexendo no meu cabelo. 

Continuo acariciando Brandi para que ela não chore e alerte Kit para 
o fato de eu não saber nada sobre bebês. Quando ele volta, estamos sen-
tadas no sofá, e ela cochila aconchegada em meu peito. Continuo ten-
tando despertar desse estranho sonho. Kit se encosta ao batente da porta, 
com aquele seu meio sorriso, que em tão pouco tempo eu já considero 
como característico, estampado no rosto.

— Ela se parece tanto com você — ele diz.
— Você não sabe como eu sou, então não pode saber com quem me 

pareço.
— É mesmo, Helena? Tem certeza de que não sei?
Hesito. Não tenho certeza de nada.

AINDA ESTOU ESPERANDO O FIM DESSE SONHO, MAS ELE NÃO 
acaba. Tenho a sensação de que já faz horas que estou na companhia de 
Kit, Tom e Brandi enquanto eles levam a sua vida normalmente. Eu tento 
agir com naturalidade, finjo me ajustar à vida de Kit, e até mesmo cami-
nho com eles pelo bosque mais verde que já vi na vida. E esse deve ser o 
sonho mais longo que já tive. 

Por que será que quando acordamos, os sonhos nos parecem tão con-
fusos e distorcidos? 

Paramos à beira de um lago, e Kit e Tom atiram pedras na superfície 
da água para fazê-las saltarem. Enquanto isso, seguro Brandi, que na ver-
dade, para o meu horror, não quer estar com mais ninguém além de mim. 
Recolho com a ponta do dedo um pouco da terra úmida e brilhante e 
levo-a à boca. Terra não deveria ter gosto em um sonho. Ou deveria ter 
um gosto parecido com o de biscoito recheado. Mas gosto de terra mesmo 
não deveria ter, definitivamente.

Depois da caminhada, Kit prepara um jantar para todos nós. Faz um 
peixe que ele mesmo pescou. Ele cozinha na área externa da casa, no pátio 
que Kit afirma que eu mesma projetei. Mais uma vez, eu o relembro sobre 
o fato de eu não ter criatividade suficiente para desenhar algo tão majes-
toso como um pátio. O lugar me faz recordar um pouco os livros para 
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colorir, com suas casas na árvore e lampiões pendurados nos troncos. O 
peixe é servido, e está delicioso. Quando Kit leva Brandi e Tom para den-
tro dizendo que vai dar banho neles, entro em pânico. Recorro a filmes 
que já vi para tentar entender o que está acontecendo comigo. Filmes rela-
cionados a sonhos: A Origem, O Mágico de Oz, Quero Ser Grande. Quando 
Kit retorna trazendo uma garrafa de vinho e duas taças, estou chorando e 
rasgando o guardanapo de papel em pedaços.

Ele não faz nenhum comentário a respeito das minhas lágrimas, ape-
nas abre a garrafa e enche uma taça, e então a coloca diante de mim.

Bebo tudo de um só gole, como se fosse uma estudante universitária. 
Porque afinal de contas eu sou uma universitária, não uma mãe!

— Isso não é real — afirmo. — Se é real, então onde foram parar 
todas as minhas lembranças?

Ele se senta ao meu lado e cruza as pernas.
— Helena, eu me apaixonei por você no dia em que você se desco-

briu. Você nem mesmo era minha ainda.
Através das lágrimas, enxergo um Kit desfocado e distorcido. Deixo 

que ele passe a mão em meu rosto enquanto o escuto.
— Você sempre insistiu que as suas habilidades eram predominante-

mente lógicas e matemáticas, mas nunca acreditei nisso. Um artista sem-
pre reconhece outro artista. E nós nos reconhecemos um ao outro. Certa 
noite, estávamos todos bêbados e curtindo juntos na casa da Della. Ela 
disse que queria pintar, e então foi buscar todos aqueles livros para colo-
rir, lápis de cor e canetas marca-texto. E todos nós nos deitamos de bar-
riga para baixo e colorimos aquelas páginas como se fôssemos crianças de 
cinco anos. Nunca me esqueci dessa noite, porque foi estranha demais... 
— Ele faz silêncio por um instante antes de concluir: — E também porque 
foi quando eu me apaixonei por você.

Quero ouvir mais, quero que ele continue falando. A história que ele 
conta nunca aconteceu nas minhas memórias, mas parece tão real.

— Você estava deitada no carpete, entre mim e Neil. A sua pintura 
foi a melhor. Não estava apenas boa; estava incrível. Todos piraram 
quando viram o seu trabalho, mas eu me senti orgulhoso, como se já sou-
besse que você se sairia bem. Começamos a fazer graça com o seu talento 
artístico, e então você disse que adoraria ser capaz de desenhar muito 
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bem, para que pudesse ter a sua própria linha de livros para colorir. Então 
eu lhe disse para ir em frente.

Fico boquiaberta e com os olhos vidrados quando o ouço falar 
comigo como se me conhecesse há muito tempo. Isso é algo íntimo. Eu 
sempre quis conhecer a mim mesma, e nunca soube por onde começar.

— Eu não sei...
— Desenhar — ele completa. — Sim, foi o que você disse. Mas você 

se animou com a ideia e tomou aulas. E não contou nada para ninguém, 
só para mim.

Penso em pegar uma caneta e constatar se isso é verdade, se de fato 
tenho um talento oculto que jamais soube que tinha. E me pergunto por 
que, entre todos os meus amigos, fui contar tudo logo para Kit. Se isso 
não for um sonho...

Mas é um sonho.
— Q-que tipo de coisas nós fazemos juntos? — pergunto.
— Você e eu somos iguais — ele diz, e então passa a língua nos 

lábios. — Não olhe assim para mim.
Reprimo uma risada, cobrindo a boca com as costas da mão.
— Somos muito diferentes. — Ele sorri. — Sou um otimista e você é 

uma pessimista. Evito o confronto, enquanto você o procura.
— Se é assim, então em que somos iguais?
— Nós dois estávamos em busca de algo que fosse verdadeiro. Algu-

mas vezes, a verdade de uma pessoa é o amor de outra.
Não compreendo o significado do que ele acaba de dizer, mas tenho 

vergonha de admitir isso.
— Nós gostamos das mesmas coisas?
— Sim, Helena. — A expressão em seu rosto é indecifrável. Ele coça 

o queixo com a ponta dos dedos, e consigo ouvir o ruído que esse movi-
mento produz. — Nós gostamos de arte. De comida. De pequenos 
momentos que duram para sempre. Gostamos de transar. Gostamos das 
nossas crianças. — Esta última parte do relato me causa arrepios. — Via-
jamos um pouco antes de Brandi nascer. Combinamos que faríamos isso 
mais vezes. Temos uma lista de todos os lugares onde queremos fazer 
amor, e...
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— O que tem nessa lista? — pergunto, interrompendo-o. Sinto que a 
minha boca está seca.

— Bem... O Trem Azul — ele responde em voz baixa.
— E o que é isso? — Eu me inclino para a frente, curiosa.
Ele sorri para mim.
— É um trem na África do Sul que parte de Pretória e segue viagem 

até a Cidade do Cabo.
Meu corpo se projeta para trás de novo.
— Um trem? Hum.
Kit levanta as sobrancelhas, com ar animado.
— É um trem turístico. No interior desse trem o passageiro tem a 

oportunidade de ver com os próprios olhos algumas das paisagens mais 
maravilhosas do mundo. Cabine privativa, chef de cozinha...

 Arregalo os olhos.
— E o que mais está na lista?
— Um cemitério numa noite de lua cheia. Uma casa na árvore.
Ele se inclina para a frente e coloca mais vinho em sua taça.
— O que eu... Por que eu gosto de ter você ao meu lado?
— Você deseja ter controle sobre o próprio destino e ser você mesma 

— Kit responde. — E isso não me incomoda.
Mais uma vez, não faço a menor ideia do que ele está dizendo. Eu era 

uma pessoa totalmente comum. Entediante. Não precisava fazer muito 
esforço para ser eu mesma.

Bebemos a garrafa de vinho em silêncio, ouvindo os sapos, a água, as 
folhas das árvores. Uma cacofonia de aspectos divinos. Quando me 
levanto, sinto a cabeça girar. Cambaleio e tento me segurar no encosto da 
minha cadeira. Kit também se levanta e eu — não sei se por causa do 
vinho ou porque me convenci de que isso é um sonho — vou direto na 
direção dele, sem hesitar. Isso já aconteceu antes. Essa é a sensação que me 
invade quando as mãos e os braços dele envolvem o meu corpo. Tudo que 
diz respeito a ele me é familiar: a solidez, seu cheiro, os calos nas pontas 
dos seus dedos. Não existe aqui o constrangimento desajeitado de duas 
pessoas que estão se tocando pela primeira vez. Ele abre o meu sutiã e tira 
a minha camisa, e então eu me entrego a Kit. Eu o beijo pela primeira vez, 
nua da cintura para cima, enquanto ele acaricia com os polegares a região 
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logo abaixo dos meus seios. Sinto um arrepio de prazer erótico quando o 
vento sopra em minha pele. As mãos que me tocam agora são bem dife-
rentes das mãos delicadas e elegantes de Neil. Kit tem mãos grandes e 
quentes, com dedos largos. Sua boca tem gosto de vinho. Quando beijo o 
rosto dele, os pelos de sua barba por fazer arranham os meus lábios. Não 
é uma sensação exatamente desagradável. Puxo a camisa dele e ele ter-
mina de tirá-la. Seu corpo é torneado e eu gosto disso. E gosto mais ainda 
de perceber o quanto ele está rijo quando me ergue e me coloca em cima 
da mesa, e estendo as pernas a fim de envolvê-lo.

Isso não é real. Fecho os olhos. Ele tira a minha calça e começa a beijar 
minha pele sob a calcinha. Então se posiciona sobre mim. Nossa garrafa 
de vinho cai no chão e se quebra, e eu volto a cabeça para olhar os cacos 
no momento em que Kit está beijando o meu pescoço com avidez, e seus 
dedos estão explorando minhas partes íntimas. Sinto a pele formigar, e 
meu quadril se posiciona, ansiando. Ansiando por... Kit. A cabeça dele 
está inclinada. Posso vê-lo, e ele está se preparando para me penetrar. No 
momento seguinte, já posso sentir o contato do seu sexo rijo em mim. 
Agarro os braços dele, frenética. E nesse momento já não me importa 
quem ele seja, e a quem ele supostamente pertença. Isso parece natural, 
Kit e eu fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos. Fecho os olhos e 
dou um gemido de puro êxtase quando ele começa a se movimentar den-
tro de mim.

E então eu acordo.
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Leia também Amor & Mentiras de 
Tarryn Fisher:

Conheça a história sob o ponto de vista de três pessoas  
lutando pelo amor de suas vidas, Olivia Kaspen,   

Leah Smith e Caleb Drake. 

Reviravoltas, tramas encobertas e fatos surpreendentes... 

Cada um tem a chance de apresentar  a sua versão.

“uma série sobre amor muito realista, 
na qual não existem mocinhos, capaz de 

surpreender a cada nova página.”
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A VIDA ÀS VEZES FICA  
TRISTE ANTES DE SE  
TORNAR MARAVILHOSA...

Ele é o tipo de jogo que ela nunca pensou em jogar. 
Ela é a virada no jogo que ele nunca soube que precisava. 

O jogo perfeito conta a história de dois jovens universitários, Cassie 
Andrews e Jack Carter. 

Quando Cassie percebe o olhar sedutor e insistente de Jack, o astro do 
beisebol em ascensão, ela sente o perigo e decide manter distância dele e 
de sua atitude arrogante. 

Mas Jack tem outras coisas em mente... 

Acostumado a ser disputado pelas mulheres, faz tudo para conseguir ao 
menos um encontro com Cass. 

Porém, todas as suas investidas são tratadas com frieza. 

Ambos passaram por muitos desgostos, viviam prevenidos, cheios de 
desconfianças antes de encontrar um ao outro, (e encontrar a si mesmos) 
nesta jornada afetiva que envolve amor e perdão. Eles criam uma cone-
xão tão intensa que não vai apenas partir o seu coração, mas restaurá-lo, 
tornando-o inteiro novamente. 

THE GAME SERIES, de J. Sterling
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“A MAIORIA DOS HOMENS NÃO ENTENDE AS MULHERES.”
Spencer Holiday sabe disso. E ele também sabe do que as mulheres gostam. 
E não pense você que se trata só mais um playboy conquistador. Tá, ok, ele é 

um playboy conquistador, mas ele não sacaneia as mulheres, apenas dá aquilo 
que elas querem, sem mentiras, sem criar falsas expectativas. “A vida é assim, 
sempre como uma troca, certo?” 

Quer dizer, a vida ERA assim. 
Agora que seu pai está envolvido na venda multimilionária dos negócios 

da família, ele tem de mudar. Spencer precisa largar sua vida de playboy e 
mulherengo e parecer um empresário de sucesso, recatado, de boa família,  
sem um passado — ou um presente — comprometedor... pelo menos durante 
esse processo.

Tentando agradar o futuro comprador da rede de joalherias da família, o 
antiquado sr. Offerman, ele fala demais e acaba se envolvendo numa confusão.  
E agora a sua sócia terá que fingir ser sua noiva, até que esse contrato seja assinado. 
O problema é que ele nunca olhou para Charlotte dessa maneira — e talvez por isso 
eles sejam os melhores amigos e sócios. Nunca tinha olhado... até agora.

Este livro é o mais divertido que li nos últimos anos. Spencer é um herói perfeito: macho alfa 
com dez tons de charme, muitos centímetros de prazer e o oposto de um cretino. Cada página 
me fazia sorrir e, no momento em que fechava o livro, era o meu marido quem estava a ponto 
de sorrir também.

cd reiss — autora da Submission Series

Ele tem todos os 
talentos. 

Algumas vezes,  
tamanho é  

documento.
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esta obra foi impressa pela 
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ASSINE NOSSA NEWSLETTER E RECEBA 
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