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Prólogo

ERA UMA VEZ UM CARA E UMA GAROTA, E ENTÃO TUDO 
deu errado.

Fim.
.
.
.
.
.
.
.
Que nada, estou brincando.
Sou do tipo que oferece tudo ao mesmo tempo, e nunca pulo a melhor 

parte. Quando falo algo como “você nem imagina o que aconteceu”, acres-
cento meu selo de garantia de que você vai receber seu doce preferido intei-
rinho, incluindo a deliciosa cobertura de chocolate e o recheio bem 
consistente e gostoso. E, cá entre nós, eu recomendo que você devore esta 
história de dar água na boca, pedacinho por pedacinho.

Como naquela vez na montanha-russa, quando descobrimos exata-
mente por que as pessoas gritam tanto na hora da descida.

Ou momentos como a rapidinha atrás da máquina de caça-níqueis, 
enquanto uma pessoa urrava de alegria ao acertar três cerejas, e eu gemia 
de prazer.
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Mas é difícil dizer se algo superou a tarde na escada.
O quê? Nunca transou nas escadas? Pois saiba que você nunca mais 

verá o último degrau do mesmo jeito e vai querer testar agora mesmo.
Porém, em meio àquele papo de “o proibido é mais gostoso” — e olha 

que muita coisa soa ilegal até para mim —, também rolou sentimento de 
verdade.

O tipo de coisa que bagunça o coração com uma furadeira elétrica.
Algo que quase o arranca do peito...
Foi o que aconteceu comigo.
Portanto, agora, depois de quase 69 dias com ela — e eu captei a ironia 

desse número — estou aqui.
Na escadaria do prédio do fórum; ela, no degrau de cima, e eu, no de 

baixo. Eu a seguro pelo braço e pergunto: “Vamos acabar tudo desse jeito?”. 
Mal reconheço a minha voz.

A dela soa como um sussurro também: “É você quem decide”.
Eu poderia dizer que sou um pegador. Que sou muito bem-dotado, um 

corpo esculpido e malhado e um coração de ouro. Mas você não deve estar 
interessado no meu currículo. Além do mais, você na certa já ouviu histó-
rias sobre o garanhão que fica manso.

Só que essa que eu vou contar você não conhece.
Aviso: eu não dou spoilers, então, tudo o que precisa fazer é embarcar 

nessa viagem... Você jamais adivinharia o que aconteceu.
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Capítulo 1

VOU TE CONTAR UM SEGREDO SOBRE OS HOMENS: QUANDO 
vemos uma mulher que nos interessa, todos, sem exceção, dizemos que ela 
é gostosa. Não importa quem ela seja ou quais as circunstâncias. Dizemos 
por dizer.

Como aconteceu ainda agorinha.
Floyd, o cara ruivo que deveria ter entregado, três dias atrás, as dobra-

diças para uma cobertura de luxo no Upper East Side, estava com o cotovelo 
apoiado no balcão da cozinha, tagarelando sem parar. Pelo visto, ele preci-
sava de uma pausa no trabalho de não cumprir prazos. Eu, que por outro 
lado estava determinado a cumprir os meus, segui instalando as dobradiças 
do armário da cliente.

Uma cliente que o Floyd considerava gostosa pra sua salsicha. Palavras 
dele. Não minhas.

— Wyatt, você viu o jeito como a Lila olhou pra mim quando entrei? – 
perguntou ele ao pegar a lata verde e preta de energético, amassá-la e, então, 
limpar a boca com a mão, deixando um rastro do líquido no cavanhaque 
ruivo.

— Hmmm… Acho que não prestei atenção — respondi, feliz por Lila 
já ter descido para a academia do prédio e assim não ter ouvido o comentá-
rio dele.

— Estou dizendo, as gatinhas fazem fila por mim em todo trabalho que 
pego — Floyd se gabou, estufando o peito.
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Eu franzi a sobrancelha, girei a chave de fenda e lancei um olhar atra-
vessado pra ele.

— Essa tal fila de mulheres… você diria que sai porta afora e segue 
pelo corredor na casa de todas as clientes?

Ele concordou, como se acreditasse no próprio papo-furado. Pelo visto, 
não existia ironia no castelo do Rei da Salsicha Sexy.

— Com certeza. Eu poderia passar o dia inteiro dando uns amassos em 
todas elas, uma atrás da outra. É por isso que entramos para este negócio, 
não é, mano?

Ele levantou o punho fechado, esperando que eu batesse, mas, como 
estava com as mãos ocupadas, me limitei a perguntar:

— Por trás?
Ele balançou a cabeça.
— De preferência. Nada como um martelo na mão pra impressionar as 

gatinhas.
Caí na gargalhada com tamanha baboseira.
— E você, pelo jeito, nunca se cansa, certo? Nunca perde a disposição? 

— perguntei, dando corda, ao passar para a dobradiça seguinte, e cuidando 
para que o espaçamento das portas estivesse correto.

— Ah, sim. Mas tem uma coisa, que é a regra de ouro do nosso negócio 
— ele acrescentou, e pressionou os lábios com o dedo.

Que sorte a minha, ele ia me revelar seu segredo.
Então eu falei, dando uma de interessado:
— Eu adoro regras. Diz aí.
— A regra de ouro é a seguinte: pode pegar clientes à vontade, mas a 

assistente, nem pensar.
— Jura? — repliquei, sério, como se ele tivesse acabado de compartilhar 

uma sabedoria sagrada.
O Floyd respondeu, com ar sábio.
— Pode acreditar. Eu aprendi a lição. Perdi a melhor assistente do uni-

verso por ser incapaz de resistir a passar a mão nela. — Ele suspirou, todo 
melancólico, olhando para o teto. Devia estar pensando na beleza da moça. 
— Uma boa assistente vale o peso em ouro. Por isso agora contratei uma 
vovó de cabelos grisalhos. Para acabar com a tentação de vez.

Terminei de instalar as dobradiças e peguei uma broca do meu cinto de 
ferramentas. Apontei pra ele, olhando em seus olhos.
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— Mas pense bem… — Minha voz foi se calando, e depois de uma 
pausa de suspense, perguntei: — E se eu gostar de uma bela grisalha?

Ele arregalou os olhos e gaguejou, sem entender muito bem:
— E você gosta?
— Claro. Sou um homem justo, comigo as oportunidades são iguais.
Não consegui segurar a piada, e continuei. Agora seria eu a me gabar:
— Elas mexem muito comigo, e vou te contar uma coisa: as vovós boni-

tonas me deixam aceso. Imagina uma fila de aposentadas até perder de 
vista. Não resisto!

— Então, ainda bem que você não tem uma vovó dessas atendendo ao 
telefone, ou estaria ferrado.

— Sem dúvidas. — Baixei a broca e coloquei a porta sobre o balcão. 
Agora era a minha vez de me inclinar para a frente e compartilhar meu bri-
lhantismo. Sussurrei: — Mas veja, Floyd, há outra opção.

— Sério? — Ele estava praticamente salivando à espera do que achava 
que seria uma dica sobre sexo no ambiente de trabalho.

Eu endireitei o corpo, tenho um metro e noventa e sou bem mais alto 
que ele, mas mantive o tom sereno e leve:

— É possível… — E criei um clima. — … manter seu pau guardado 
dentro da calça durante o trabalho.

A cobertura caiu no silêncio. O Floyd coçou a cabeça, franziu as sobran-
celhas e murmurou:

— Ahn?
Pelo visto meu conselho soou tão estranho que parecia que eu falara 

grego.
— Seja como for, Floyd, é hora de ir. Preciso terminar este trabalho a 

tempo para a Lila, a gostosa que não é pro seu bico. — Dei um tapinha nas 
costas dele, agradeci por ter trazido as dobradiças, ainda que atrasado, e 
mostrei-lhe a saída.

Poucas horas depois, quando eu encerrava o expediente, a Lila chegou 
em casa toda animada e saltitante de volta da sessão de ginástica. Eu mos-
trei a ela o trabalho que havia feito naquela tarde e a atualizei sobre o que 
seria feito no dia seguinte, agora que eu estava chegando à parte final da 
reforma da cozinha.

— Tudo está ficando muito bom — ela elogiou, muito alegre. — Você 
faz um trabalho incrível. Estou tão feliz pela Natalie ter conseguido 
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encaixar essa obra na sua agenda! Sei que o prazo era apertado, mas você foi 
tão bem recomendado e eu faço questão de ter tudo do melhor.

Acenei e agradeci, e então me senti na obrigação de dar o devido 
crédito:

— A Natalie faz mágica na minha agenda. Ela consegue fazer tudo dar 
certo.

— Ótimo, porque talvez eu tenha outro projeto pra você. Vou falar com 
o meu marido esta noite e então discutiremos a viabilidade. Pode ser?

— Combinado! Eu te vejo amanhã, quando vier terminar os armários.
Pouco depois, quando voltei ao meu escritório na rua 50 West, para dei-

xar as ferramentas e os materiais, fui recebido por ninguém menos que a 
Maga do Planejamento, ou seja, a mulher que salvou esse barco.

— Oi, Wyatt — a Natalie me cumprimentou de sua mesa.
Senti vontade de ligar para o Floyd e dizer que é fácil seguir meu con-

selho. Eu administro isso todos os dias, parece milagre. Especialmente con-
siderando que tenho uma assistente brilhante que é bonita, esperta, 
fantástica no trabalho que faz e tem um sorriso lindo que quase me mata. 
Pode me chamar de antiquado. Eu me derreto por uma mulher com um belo 
sorriso, e a Natalie, com seus olhos azuis vibrantes e cabelos loiros, tem um 
sorriso arrasador. Ela é perfeita, a típica garota americana, que, como a torta 
de maçã, dá vontade de devorar.

Não que eu queira devorá-la.
Droga, eu não devia ter dito isso…
Não quero devorar minha assistente, nem transar com ela, nem 

curvá-la sobre a escrivaninha.
Viu? Eu sigo meu próprio conselho: meu pau está em segurança guar-

dadinho na minha calça.
Além disso, a Natalie é excelente em seu trabalho e é errado pensar 

nela dessa forma. Para não dizer perigoso. Minha empresa deveria me agra-
decer pela última vez em que dei uns amassos em uma colega de trabalho. 
Aquela experiência me ensinou uma lição que eu deveria ter aprendido 
muito tempo antes: não misturar negócios com prazer. Isso é como tomar 
uma bebida ruim que deixa um gosto amargo na boca. Por isso, apesar de a 
Natalie ter o rosto mais bonito que eu tinha visto nos últimos anos, além de 
um coração generoso e um lado divertido, e mesmo tendo achado que ela 
era a fim de mim, eu não poderia ficar com ela.
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Fiz graça e levei na brincadeira quando ela abriu o maior sorriso e me 
perguntou:

— Tudo certo com o projeto dos Mayweather?
Fiz um gesto que percorreu do meu ombro até as pernas, depois farejei 

o ar para fazer uma cena.
— Tudo ótimo, mas você tem alguma coisa que tire este cheiro de 

metido à besta de mim?
Ela então apontou para as prateleiras na parede do nosso escritório com 

um olhar impassível e disse:
— Prateleira de cima, lado esquerdo. Eu recebi um novo spray contra 

babaquice na semana passada. Mas às vezes é preciso dar umas boas borri-
fadas para fazer efeito de verdade. Capricha aí, tá?

Fiz sinal de positivo, fingi pegar um spray e aplicá-lo no meu corpo 
todo, depois colocando-o de volta.

— Pronto, muito melhor assim.
Puxei a cadeira cor de mostarda na frente da mesa dela e me sentei bem 

à vontade. Os clientes não iam ali; o escritório era apenas para o nosso uso, 
por isso não gastamos muito com os móveis.

Ela girou a caneta na mão.
— Então, quem foi que te contaminou hoje? O Floyd ou o Kevin, o ele-

tricista seboso que você tentou esganar?
— O seboso do Kevin merecia ser esganado. Concorda comigo?
Ela fez que sim.
— Concordo plenamente. Todas as células do meu corpo estão de 

acordo, seria impossível eu conseguir concordar mais.
— A esganação recebeu um certificado de 100% necessária — acrescen-

tei, já que o Kevin passara uma cantada nela quando veio ao escritório, 
semanas atrás.

Devo dizer o seguinte: a Natalie poderia acertá-lo com um pontapé 
num piscar de olhos. Ela, sozinha, poderia deixá-lo arriado no chão depois 
de uma surra. Mas não suporto aquela baixaria de comentários impróprios 
e olhares maliciosos. Eu teria feito o mesmo se um cara tentasse dar uma de 
machão com a Josie, minha irmã caçula, na confeitaria onde ela trabalha. 
Sendo assim, catei o Kevin pelo ombro e conduzi o camarada pra fora do 
meu escritório na mesma hora. Ninguém, e insisto, ninguém pode dar em 
cima dos meus funcionários.
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— Hoje foi o Floyd — contei a ela, e em seguida dei a versão censurada 
da história: falei das conquistas das clientes e omiti os comentários sobre as 
assistentes.

Não há necessidade de criar um clima entre a gente. Afinal, não seria 
eu a querer botar essa ideia de coisa proibida na cabeça dela. Essa ideia 
arriscada, perigosa, picante, devassa e absolutamente excitante.

Meus olhos percorreram o escritório, enquanto eu listava mentalmente 
todos os cantinhos que imploravam para serem batizados. A mesa, a cadeira, 
o piso…

Num instante, minha cabeça foi tomada por um turbilhão de pensa-
mentos inadequados, exatamente tudo o que não deveria acontecer. Foi 
como se uma porção de alienígenas cheios de tesão tivessem invadido a 
minha mente.

Mas eu não era o Floyd, eu sabia me comportar, e então imaginei uma 
morsa, coloquei todas essas imagens nela e as esmaguei, limpando a minha 
mente. Inclusive aquelas das ideias devassas e dos alienígenas com tesão.

— E então eu o botei pra fora da casa da Lila e lhe disse um até logo — 
eu concluí a história, passando a mão pelos meus cabelos castanho-escuros. 
— Tipo “até outra vida, Floyd”.

— Hum… — ela murmurou.
— “Hum” de ótimo ou “hum, por que você mandou um de nossos for-

necedores catar coquinho?”?
— “Hum” do tipo a sua história me deu uma boa ideia, algo que eu 

queria fazer há muito tempo.
— E o que é?
Os olhos dela brilharam, eram um tom mais claros que os meus 

azuis-escuros.
— Que tal eu encontrar um novo fornecedor de dobradiças?
A sugestão era mais que perfeita. Dei um tapa na beirada da escrivani-

nha dela, entusiasmado.
— Sim. E para registro, você é brilhante e boni… — Cortei a última 

sílaba da palavra, que soou grave, abafada.
Nota mental: não chamá‑la de bonita pra caramba, se eu repreendia outros 

homens por assediá‑la no trabalho.
Ela ficou me olhando, à espera de que eu terminasse a sentença; então, 

tratei de engolir o termo e inseri um novo elogio:
— Brilhante e… boníssima.
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Boníssima?! Sério?! De onde veio essa palavra?! Bem, talvez ela 
engolisse.

Ah, eu não teria tanta sorte…
— Boníssima? — A Natalie me encarou, perplexa, como era de se espe-

rar. — Eu sou boníssima?
Fazendo cara de paisagem, mantive o que disse.
— Veja as suas ações. Você é um espírito bondoso, sempre pensando no 

melhor para todos. É um poço de bondade — remendei, tentando convencê-la.
A Natalie endireitou os ombros.
— Se você diz, Hammer, que seja. E este espírito bondoso se antecipou. 

Fiz algumas ligações, conversei com alguns colegas nossos e recebi excelen-
tes recomendações. Já tenho um novo fornecedor de dobradiças em vista.

Abri um sorriso largo.
— Você está sempre três passos à minha frente!
— Como se espera de uma boa assistente.
— E você é excelente. O que acha de comemorarmos os seis meses que 

você vem fazendo da WH Marcenaria & Construção uma empresa melhor 
do que era?

— Eu adoraria!
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Capítulo 2

A NATALIE  ESCOLHEU COMER UM BIBIMBAP VEGETA‑
riano, uma explosão de sabor picante, em um restaurante coreano da Nona 
Avenida, não muito longe do escritório.

— Bibimbap — ela diz, como se estivesse pesando a palavra. — É um 
desafio pronunciar esse nome e soa quase bibbidi bobbidi boo, como diria a 
fada madrinha de um filme da Disney. Mas, na verdade, o bibimbap não 
poderia estar mais longe de um filme da Disney.

— E de uma fada madrinha — acrescentei, alongando o pescoço de um 
lado para o outro, para diminuir a tensão acumulada de oito horas em pé, 
aparafusando, batendo e furando.

Ela me confronta:
— E você por acaso sabe que gosto tem uma fada madrinha?
Notei que meu comentário saiu estranho, mas insisti nele:
— É igual a todos os seus sonhos se tornarem realidade.
— Você está me dizendo que já namorou fadas madrinhas?
— Talvez.
— Então, eu namorei gênios da lâmpada — ela brincou, com fingida 

arrogância, quando a garçonete se aproximou.
A Natalie fez seu pedido, e eu escolhi pra mim o bibimbap de carne, 

picante de fazer arder até os cabelos, um aperitivo e duas cervejas.
Fomos àquele restaurante porque a Natalie ama comida picante, quanto 

mais ardida, melhor. Ao longo dos últimos seis meses, ela me desafiou a 
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comer diversas coisas. Felizmente, eu nasci com papilas gustativas à prova 
de fogo e um espírito competitivo de ferro, então costumo superá-la. Mas 
acabo entregando vantagem para não desapontá-la, embora não conheça 
ninguém que consiga comer uma pimenta-habanero igual a ela.

Não vou mentir, foi muito atraente vê-la devorar pimentas potentes 
junto com um hambúrguer, algumas noites atrás, quando saímos pra bater 
um rango depois do trabalho. Há algo de especial em uma mulher conse-
guir encarar pimentas.

É, isso poderia ter servido como afrodisíaco se eu estivesse pensando 
nela dessa maneira. E eu não estava, então não fiquei excitado.

Caso encerrado.
Um minuto depois, a garçonete retorna com duas cervejas. Eu ergo o 

copo e proponho um brinde à Natalie:
— Aos seis meses de sua magia. Você é melhor do que uma fada 

madrinha.
— Aos seis meses de estabilidade no emprego, isso sim. — Ela piscou, 

divertida.
Antes de eu contratá-la, a Natalie vinha pulando de lugar em lugar 

fazendo freelas. Ela precisava trabalhar e já estava desanimando. Na ver-
dade, a noite em que ela se aproximou de mim em busca por emprego enfa-
tiza perfeitamente meu ponto de vista sobre essa coisa de homem dizer que 
as garotas são gostosas.

Porque não temos nenhuma pista se elas realmente são. Nós todos fica-
mos por aí brincando e falando bobagem, sem fazer a menor ideia do que as 
mulheres querem de verdade. As mulheres são, basicamente, as criaturas 
mais fascinantes já concebidas e aproximadamente vinte mil vezes mais 
complexas do que o computador mais inteligente do mundo.

Foi no casamento da Charlote, que é irmã da Natalie, com meu amigo 
Spencer. A Natalie veio na minha direção com um olhar determinado e eu 
brinquei com meu irmão gêmeo Nick dizendo: “Essa garota me quer”.

Eu estava errado, redondamente enganado.
Afinal, ela foi determinada por outro motivo. Ao conversarmos na 

noite anterior, eu contei alguns dos problemas que minha empresa vinha 
enfrentando — sendo que o principal deles era minha completa falta de 
organização —, e ela então traçara um plano para aprimorar as operações e 
facilitar a expansão, conquistando projetos ainda maiores. A Natalie me 
apresentou as estratégias durante um jogo de bilhar no hotel onde 
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aconteceu o casamento. Sua proposta foi cirúrgica e logo percebi que era 
exatamente do que eu precisava.

Eu a contratei duas semanas depois.
Agora, após meio ano juntos, não consigo imaginar a WH Marcenaria 

& Construção sem ela cuidando do aspecto comercial. A capacidade da 
Natalie me deixa livre para me concentrar naquilo que eu faço de melhor: 
construir, executar, pôr a mão na massa.

Ela cutuca meu braço com o cotovelo:
— Lembra do meu primeiro dia de trabalho, quando você foi a um 

compromisso que na verdade estava na sua agenda do ano passado?
Resmunguei:
— Como esquecer de algo assim?
Ela balançou a cabeça, achando graça.
— Mas eu te salvei! Liguei para você no exato momento em que ia tocar 

a campainha do apartamento do cliente para orçar uma cozinha que já 
havia sido reformada.

Ri, recordando a cena.
— Pois é. Bom com ferramentas, péssimo com agendamentos.
— Mas agora você é bom nas duas coisas. — Os lábios dela se curva-

ram no seu característico sorriso iluminado.
Desviei um pouco o olhar. Não dá pra ficar encarando o sorriso dela. 

Corro o risco de ser hipnotizado e ceder aos seus comandos.
— E o negócio não poderia estar melhor — completei. — Agora esta-

mos prontos para expandir, como falamos naquela primeira ocasião. Vamos 
contratar mais empregados fixos e parar de contar apenas com autônomos 
contratados por tarefa.

— É isso aí. Com os novos projetos que temos agendados para o verão, 
podemos contratar alguns empregados em tempo integral, oferecer seguro 
saúde e todos os benefícios.

Tínhamos vários projetos contratados, uma série de reformas de cozi-
nha de alto padrão. Em se tratando de Manhattan, esses trabalhos deveriam 
nos render um faturamento de seis dígitos ou mais.

— Diga-me, Natalie, como você consegue ser tão organizada? Parece 
que você tem toda a Container Store dentro da cabeça. — Dei um toquinho 
na cabeça dela. — Sabe que loja é essa, não é? Aquela que vende de tudo 
para organização.

Ela prendeu o fôlego e levou a mão ao peito.
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— Amei ouvir isso! Essa loja é o meu lugar favorito no universo e tenho 
certeza de que eu poderia viver muito feliz lá dentro.

— Então, a resposta é essa? — pergunto enquanto a garçonete chega 
com uma entrada de frango grelhado ainda fumegante. — Sua paixão pela 
loja foi o que a levou a se tornar tão organizada?

A Natalie deu de ombros.
— Eu já contei que minhas roupas estão penduradas por cor no meu 

armário? Que todos os meus livros são organizados em ordem alfabética e 
que nunca perdi um dia de escola na vida?

— E as suas calcinhas na certa estão arrumadas por… — Eu me detive 
ao falar da lingerie dela. Droga. Preciso ativar um filtro no cérebro. Garanto 
que foi o tal Floyd que bagunçou minha cabeça hoje. Acho que as dobradi-
ças dele são defeituosas.

— Por cor também — ela completou minha frase com um tom vibrante, 
deixando evidente que eu ultrapassara os limites.

Ainda assim, lá estava eu, insistindo:
— E a tonalidade mais popular seria…
Ela arqueou uma sobrancelha e torceu o canto do lábio. Era como se 

tivesse adotado a expressão perfeita de uma garota sendo paquerada e como 
resultado meu membro ficou todo animado, pronto para atuar.

Droga de pinto. Às vezes parece injusto termos de lidar o dia todo com 
isso. E acredite, é uma batalha épica. Homem versus ereção.

O homem raramente vence.
Um pau duro é poderoso demais.
Os lábios rosados e carnudos dela deixam escapar uma resposta. A 

Natalie não usa batom, ela costuma passar um gloss rosado. Sim, eu sei o 
que é um gloss labial. Já beijei diversas mulheres e não sou nenhum homem 
das cavernas com uma caixa de ferramentas que não sabe diferenciar gloss 
e batom. Um é liso e tem um gosto delicioso quando beijo a boca de uma 
garota; o outro é mais espesso e tem um gosto delicioso quando beijo a boca 
de uma garota.

— Branca — ela disse, e a situação lá embaixo se intensificou ainda 
mais…

Tratei de pegar um pedaço de frango picante com o garfo. Quem sabe 
isso remediasse o tesão.

— Agora já sei o segredo para suas habilidades profissionais. Organi-
zação da gaveta de roupas íntimas.
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— Há bastante rosa também.
Agora a coisa virou aço. Calcinha cor-de-rosa na Miss América é sim-

plesmente uma receita para um pênis de Viagra — ereção constante.
— Rosa. Branca. O importante é que estejam separadas por cor. — Ela 

fez um sinal na direção do frango. — Hora de soltar fumaça pelas orelhas.
Nós dividimos em duas partes iguais a porção de frango — cada 

pedaço era como ter um fósforo aceso indo goela abaixo —, e daí extingui-
mos as chamas com cerveja gelada e passamos para o prato principal.

No fim do jantar, meu celular deu dois toques de alerta.
A Natalie apontou para o meu bolso.
— Mensagem de trabalho — ela disse e lembrei que a Natalie configu-

rou o toque duplo para mensagens profissionais redirecionadas para o meu 
telefone pessoal.

Enquanto a Natalie se distraía conferindo o próprio celular, eu peguei 
o meu e abri a mensagem da Lila Mayweather: “Consegui a aprovação! Mal 
posso esperar pra discutir o novo projeto. Adoraria começar o quanto antes! 
Você pode trazer a Natalie junto amanhã, quando vier para cá?”.

Sorri. Sinto certo orgulho por minhas clientes gostarem tanto dela. Eu 
queria mostrar a mensagem pra Natalie, mas ela continuava entretida com 
o próprio telefone, digitando algo. Fiquei imaginando com quem estaria 
conversando. Deu vontade de espiar, mas me contive. Porém, quando ela 
parou e colocou o celular de lado, deu para ler uma palavra: tortura.

Interessante... Mas como eu não estava com vontade de bancar o Sher-
lock Holmes, tratei de mostrar a mensagem da Lila.

— Pelo visto, você é querida.
Ela abriu um sorriso.
— Fiquei curiosa. Você tem ideia do que se trata?
Fiz que não.
— Nem imagino. Mas vamos ficar sabendo amanhã. Acha que dá para 

encaixar este trabalho?
— O próximo projeto ainda vai levar uns dias para começar. Precisa-

mos saber dos detalhes, mas creio que podemos dar um jeito.
— Estou convencido de que você merece um aumento.
Ela esboçou outro sorriso largo.
— Eu fico muito feliz em saber que estou sendo útil, Wyatt.
— Eu também.
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Verdade. Ela é um arraso de mulher, linda de morrer, mas, além disso, 
a Natalie ainda é boa pra caramba no que faz.

Ela colocou o guardanapo sobre a mesa, consultou o relógio e me lan-
çou um sorriso desapontado.

— Preciso ir, tenho uma aula esta noite. Foi o único horário esta semana 
que consegui para o caratê.

— Claro, eu entendo — eu disse, mas, quando ela saiu, uma parte de 
mim ficou imaginando se a Natalie ia mesmo para a aula ou se teria combi-
nado algo com algum cara, quando ficou ocupada checando o telefone.

Quem sabe sair comigo fosse uma tortura?
Que nada... Eu sou um cara divertido. Além do mais, fiz questão de fri-

sar para mim mesmo: o que ela faz fora do expediente não é da minha conta.
Foi exatamente por isso que não pensei nela a caminho do meu aparta-

mento. Nem quando tomei uma ducha. Nem quando fui me deitar e fiquei 
lendo um artigo interessante sobre curiosidades do mundo animal. Aprendi, 
por exemplo, que os golfinhos não passam pela fase de sono profundo já 
que o cérebro deles é ativo demais.

Essa é uma das minhas melhores vantagens, eu consigo desligar meus 
pensamentos.

As mulheres costumam ser complicadas, mas a situação com a Natalie 
é simples. Basta manter minhas mãos longe dela.

E juro que amanhã de manhã, quando Lila nos descrever seu projeto, 
as coisas não se complicarão.
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Capítulo 3

LILA MAYWEATHER NOS OFERECEU CAFÉ SERVIDO EM 
xícaras de porcelana delicadas, estampadas com um padrão de rosas. Para 
deixar registrado, não sou do tipo que toma café em xicrinhas de porcelana 
delicadas. Mas já que eu estava lá…

A Lila estava absolutamente impecável sentada em uma cadeira de 
encosto alto na sala de jantar. Usava uma saia de jogar tênis e os cabelos cas-
tanhos presos num rabo de cavalo caprichado. Incluindo o fato de ela nos 
servir o creme num daqueles trecos com bico e tudo e oferecer um pegador 
para os cubos de açúcar.

— Para mim, não, obrigado — eu disse. Nem lembro a última vez que 
tomei café em outra coisa que não fosse um copo descartável ou numa 
caneca lascada.

Mas a casa da Lila é toda cheia de requintes e a reforma dela é uma das 
mais sofisticadas que já executei. Eu creio que ela vá abrir muitas portas 
para a minha empresa.

Ela e a Natalie se deram bem desde o início e no momento as duas esta-
vam outra vez falando sobre a destreza da Natalie nas artes marciais.

Então, a Lila segurou no braço da Natalie, que vestia uma blusa branca 
de manga curta, e disse:

— Eu gostaria muito de experimentar uma das suas aulas qualquer 
dia. Adoro testar novas formas de malhar.

— Prometo fazer você suar — Natalie brincou, ao cruzar as pernas.
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Você poderia me fazer suar…
Que palhaçada é essa agora?! Os alienígenas com tesão reapareceram e 

tomaram conta do meu cérebro outra vez.
— Tenho pensado em aprender autodefesa. Faz tempo que você ensina 

caratê, Natalie?
A Natalie foi campeã de caratê no ensino médio. É, isso não é assim 

muito atraente. Não a parte referente ao ensino médio, mas o caratê. Mas se 
eu imaginar a Natalie lutando, a bandeira irá tremular no alto do mastro o 
dia todo.

Assim, resolvo pensar nos cubos de açúcar... e nas pétalas de rosa das 
xícaras... e no jogo de porcelana coordenado. Porque estou longe de ser o 
Floyd. Elas conversam por um instante e eu bebo todo o café, pois em xícara 
cara ou não, sou louco por café e me delicio com ele pela manhã, de tarde ou 
à noite.

A Lila colocou a xícara no pires, cruzou as mãos sobre o colo e disse:
— O motivo pelo qual chamei vocês é que tenho mais um projeto incrí-

vel. Meu marido está investindo num imóvel, um prédio novo e eu tenho 
carta branca para reformar a cobertura como bem entender. — A mulher 
estava radiante e continuou a explicação: — Naturalmente, a prioridade é da 
WH Marcenaria & Construção e eu adoraria que vocês pudessem fazer a 
reforma completa da cozinha. Estou encantada com o que fizeram aqui e nem 
quero considerar outra pessoa para manusear os meus eletrodomésticos.

Foi impossível conter o sorriso, e não apenas por conta do elogio ines-
perado, mas porque esse projeto pode ajudar a financiar as novas contrata-
ções. E o sorriso só fez aumentar, pois essa reforma não vai dar trabalho 
algum, é moleza. Só não entendi por que ela precisou organizar um café. É 
lógico que tenho interesse! Adoro trabalhar. Adoro construção e reparos. 
Adoro clientes satisfeitos.

— Eu acho fantástico — assegurei.
— Onde fica o apartamento novo? — Natalie quis saber.
— No vigésimo segundo andar. É absolutamente lindo. E tem uma 

vista deslumbrante.
— Parece incrível. Você está pensando em qual data para o início da 

obra?
— Eu acho melhor vocês irem até lá dar uma olhada antes, para avaliar 

o que será preciso fazer — a Lila sugeriu.
— Sem dúvida. Quer ir até lá agora?
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Ela deu uma risadinha e fez que não com a cabeça.
— Sinto muito, eu não expliquei direito. Vocês terão de ir até lá no meu 

jatinho particular.
Eu engoli em seco e olhei para a Natalie, que piscou para mim. Aquela 

troca de olhares valeu pelas palavras não verbalizadas. Tenho certeza de 
que seriam todas da categoria puta que pariu. Bastava dizer jatinho particular 
uma vez para eu perguntar: “Quando partimos?”. Dei de ombros, 
animado.

— Quando partimos?
— Neste fim de semana. Ou está perto demais? É bem na Strip. O pré-

dio fica pertinho do hotel Bellagio. — Ela pôs a mão no peito e seu anel com 
um diamante do tamanho de um ovo quase me cegou. A Lila prosseguiu, 
quase se desculpando: — Ai, nossa, eu devia ter começado por perguntar. 
Vocês estão dispostos a trabalhar em Las Vegas? Eu pretendo pagar 20% 
acima do preço que vocês cobram em Nova York pela inconveniência de sair 
da cidade, ter de contratar uma equipe e tudo o mais.

Essa mulher deve ser uma fada madrinha.
— Eu adoraria dar uma olhada, Lila — respondi. — Sem dúvida pode-

mos dar um jeito de concretizar esse projeto.
A Lila sorriu para mim e então sinalizou com a cabeça em direção à 

Natalie.
— Por isso pensei em vocês. Sei que a Natalie é imprescindível para o 

andamento disso tudo. — Ela apontou para a cozinha. — E me parece sen-
sato que vocês dois viajem juntos.

A última palavra ecoou.
Juntos. Juntos. Juntos.
Ninguém disse nada, e então o silêncio se prolongou. Foi se intensifi-

cando, ficando pesado. Então me ocorreu que tínhamos jantado só nós dois. 
Que problema poderia haver em viajarmos juntos?

Limpei a garganta e fitei os olhos azuis da Natalie. Posso jurar que vi 
um brilho animado nos olhos dela.

— Natalie, está bem para você? Dá para conciliar com seu horário na 
academia de judô?

Ela concordou na velocidade da luz.
— Sim, Lila! E quando tivermos uma ideia do alcance do projeto, eu 

farei o possível para adequar os horários do Wyatt a este trabalho.
A Lila praticamente dançou sentada.
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— Maravilha! Posso inclusive reservar uma suíte para vocês no Bella-
gio. O hotel lhes parece adequado?

Ela estava falando sério. A parte mais incrível de toda a conversa era a 
Lila imaginar que teríamos alguma objeção em ficarmos hospedados no 
Bellagio.

— Claro, sem problema algum — respondi, num tom contido. — Creio 
que será suficiente — afirmei, compenetrado. — Natalie, o Bellagio está 
dentro dos seus padrões?

— Considerando que eu costumo ficar em hotéis à beira de estrada, 
creio que as instalações do Bellagio vão me fazer dar estrelas no chão — ela 
comentou com a Lila, que deu uma risadinha.

Estrelas. Não me desagradaria ver a Natalie dando um giro com as per-
nas no ar. De preferência vestindo uma minissaia.

— Vocês preferem ficar juntos ou em quartos separados? — A Lila 
alternava o olhar entre nós dois.

E não perdemos tempo, feito dois filhotinhos agitados, um querendo 
passar na frente do outro, para responder, com o mesmo tom firme:

— Separados.
Conversamos um pouco mais e, quando a Lila pediu licença para ir 

fazer alguns telefonemas, a Natalie recebeu uma mensagem de texto. Ao ler 
a mensagem, sua expressão se tornou preocupada.

— Droga! O Héctor avisou que não vem trabalhar, ele não conseguiu 
dormir durante a noite.

O Héctor era o rapaz que viria me ajudar a terminar o acabamento da 
instalação dos armários nesse dia.

— Ferrrrrrou! — eu disse, como se a palavra tivesse dez letras, e soltei 
um suspiro exasperado. — É por isso que precisamos contratar um pessoal 
fixo.

A Natalie estava tão frustrada quanto eu.
— Precisamos de gente com quem possamos contar, mas pelo menos 

ele disse que pode vir amanhã.
Sacudi a cabeça.
— Não adianta. Além do mais, e se a Bela Adormecida não conseguir 

dormir o suficiente outra vez?
Ela segurou no meu braço e disse:
— Vou fazer algumas ligações e tentar conseguir um pessoal disponí-

vel, assim em cima da hora.
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Minha meta é sempre cumprir os prazos e não posso desapontar a Lila.
— Não se preocupe, eu termino tudo sozinho. Só terei de ficar até mais 

tarde para dar conta.
A Natalie balançou o dedo na minha direção.
— Nada disso. Trabalhar horas demais é perigoso, eu vou te ajudar.
Olhei bem para ela.
— Eu agradeço, mas o Héctor não ia elaborar nenhum planejamento, 

nem organizar a agenda. Ele trabalha com uma furadeira e uma serra.
Ela franziu as sobrancelhas e bateu no peito.
— Espera aí. Depois de seis meses juntos, você ainda acha que não sei 

manusear uma serra? Ou martelar um prego?
— Sei que você é competente o suficiente para pregar um prego…
Ela me interrompeu, levantou três dedos e falou:
— Sei consertar uma torneira com vazamento. — Baixou um dedo. — 

Consigo dar um golpe que derruba qualquer homem no chão usando apenas 
as mãos. — Baixou mais um. — E não só consigo devorar uma pimenta-haba-
nero como sou ótima com buracos, de qualquer tipo e tamanho.

Meu queixo caiu, não sabia o que responder. Perdi até a fala e acho que 
ela nem se deu conta do duplo sentido, pois estava mais interessada em 
apontar as mãos direto para a minha cintura. Puta merda, que lugar incrí-
vel para colocá-las. Se ela tivesse acertado um pouquinho mais abaixo, as 
minhas fantasias teriam se tornado realidade. Isso mesmo, sonho em trepar 
gostoso com a Natalie. Grande surpresa.

Ela desabotoou o meu cinto de ferramentas, colocou ao redor da pró-
pria cintura, ajustou o fecho e ficou gostosa pra caralho. Jeans, blusa branca, 
meu cinturão de ferramentas de couro envelhecido... Vou trabalhar ao lado 
dela o dia inteiro.

Por caridade, alienígenas com tesão, vão hoje ocupar a mente de outro cama‑
rada qualquer.

* * *

Tentação, teu nome é Natalie.
— Onde você aprendeu a manusear as ferramentas desse jeito? — per-

guntei a ela, enquanto trabalhávamos lado a lado.
A Natalie me fitou de canto de olho e me mostrou a língua. Ficou uma 

graça! Do mesmo modo quando as garotas baixam a calça e mostram o 
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traseiro querendo insultar a gente. Não é insulto nenhum, é uma vitória. Não 
que alguma garota tenha feito isso ultimamente. Pensando bem, ninguém me 
mostra o traseiro há anos. Seria bacana se a Natalie quebrasse esse meu jejum.

— No mesmo lugar onde você aprendeu a brincar de boneca — ela 
disparou.

— Essa doeu! — comentei.
Ela enfiou a mão no cinturão para pegar uma chave de fenda e 

retrucou:
— Você acha que só porque sou mulher não posso ser habilidosa?
Eu tirei sarro:
— Essa é a última coisa de que você pode me acusar, doçura. — E me 

calei. Doçura? Não costumo chamá-la assim, mas, se quiser saber, combina 
com ela.

A Natalie alinhou o parafuso na madeira e completou:
— Para o seu conhecimento, eu aprendi com a minha mãe.
— Sua mãe, a cirurgiã?
— Isso mesmo. O mais engraçado é que cirurgiãs manuseiam ferra-

mentas também. Bisturis, tesouras e até mesmo, veja só… — Ela fez uma 
pausa e seus olhos brilharam com um prazer perverso. — … furadeiras.

Fiz de conta que estremeci.
— Seja como for, estou impressionado. Sabia que você era capaz de 

dar conta do básico, mas nem imaginava as suas habilidades de mulher 
faz-tudo. No entanto, é bem verdade que levou meses pra você me contar 
que era uma ninja.

Ela deu risada.
— Que nada, sou apenas faixa preta, terceiro grau. E, além disso, não 

estou tentando parecer que sou mestre em marcenaria feito você. Até me 
viro bem, mas estou longe de martelar como o Wyatt “Martelada” Hammer. 
Você é o mestre das marteladas, não é mesmo?

Arqueei as sobrancelhas.
— Como se eu pudesse fazer outra coisa na vida. — Peguei uma broca 

da caixa de ferramentas no chão. — E sobre Las Vegas? Tudo bem pra você 
ir até lá?

— Claro. Nunca fui a Las Vegas. Acho que será divertido. Quero 
dizer… não iremos a passeio, vamos para trabalhar.

— Ora, tenho certeza de que sobrará tempo para uma volta na monta-
nha-russa, ou na roda-gigante, ou seja lá o que você quiser fazer. Jogar na 
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roleta, assistir a um show… Aliás, eu comentei que você merecia um 
aumento de salário. Se esse trabalho for confirmado, eu vou dar a você um 
aumento de 10%.

Alinhei a porta do armário. Ela estava fazendo o mesmo com outra 
porta ao meu lado, quando vi com a visão periférica que a porta estava des-
lizando e ia cair direto no rosto dela. Num piscar de olhos eu estava atrás da 
Natalie, com os braços abertos ao seu redor, e segurei a porta antes que se 
soltasse de vez das dobradiças.

— Peguei! — eu disse, recolocando no lugar a porta do gabinete.
— Caraca! Essa coisa por pouco não acerta…
— A sua testa — completei.
Ela balançou a cabeça e seus cabelos roçaram meu rosto, a sensação foi 

melhor do que deveria. Tipo boa demais.
— Já pensou?! Eu de cara achatada por conta de um armário?! — Ela 

tentava minimizar o ocorrido, mas sua voz trêmula e respiração profunda 
a traíram.

— Mas está tudo bem — afirmei, pois não cabiam piadas na situação.
— Graças a você, que agiu rápido.
— Eu não queria que você se machucasse. — Meu peito colado nas cos-

tas dela. Minha virilha pressionada contra o seu belo traseiro. O rosto ani-
nhado no pescoço dela... conforme eu inspirava, o perfume da Natalie ia 
impregnando o meu cérebro.

A gente nunca tinha ficado assim tão pertinho e o cheiro dela era exa-
tamente como eu imaginava que seria. Fresco. Puro. Feito raio de sol. Como 
se eu estivesse deitado numa rede no jardim, a grama recém-aparada, e ela 
andasse por ali com o rosto iluminado pelo céu dourado do fim de tarde. 
Daí ela sobe na rede, tira a blusa, abre o meu zíper, e nós transamos. À tarde, 
de forma preguiçosa, sem pressa, com essa mulher que cheira a raios de sol.

Eu inspiro o cheiro dela uma última vez e a Natalie recupera o fôlego. 
Ela fez um barulhinho, um leve oh, e aquele som mexeu comigo. Ativou a 
minha imaginação. Me fez pensar e entrar no terreno perigoso do “talvez a 
Natalie esteja atraída por mim, também”. Quem sabe eu não seja o único a 
alimentar esse desejo. Posso jurar que o corpo dela estremeceu como uma 
marola num lago.

— Tome cuidado — sussurrei, sem saber ao certo se o aviso era ende-
reçado a ela ou a mim.

— Pode deixar.
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— Nada de rosto virando panqueca, combinado? — Agora fui eu que 
usei um tom leve pra descontrair.

Coloquei a porta do armário sobre o balcão e me afastei. Ela se virou, 
olhou para baixo e tirou um cacho de cabelo da testa. Ficamos em silêncio e 
nenhum dos dois fez nenhum comentário enquanto concluíamos o serviço. 
Eu calculo que se consigo sobreviver a um dia trabalhando com a Natalie ao 
meu lado, conseguirei resistir a uma viagem de fim de semana. Afinal, o 
que poderia dar errado em uma viagem de trabalho a Las Vegas?
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também de L AU R EN  B L A K ELY:

Já me disseram que eu tenho um dom e tanto.
Ei, não estou falando só dos meus atributos físicos. Sou inteligente, tenho 

um coração de ouro e não economizo na hora H. Dou sempre o máximo.
E minha vida estava um mar de rosas…

ATÉ EU ME VER ENTRE A CRUZ E UMA ESPADA BEM 
FIRME… POR CAUSA DE UMA COLEGA DE QUARTO 

MUITO SEXY.

O problema é que conseguir um bom apartamento em Nova York é mais 
difícil do que encontrar o amor verdadeiro. E se eu tiver que dividir um 
espaço com alguém, que seja com uma garota tão maravilhosa como a 

irmãzinha do meu amigo. Só peço que os céus me ajudem.
Eu posso resistir à Josie. Eu sou disciplinado, e, se me esforçar,

 consigo manter meus pensamentos sob controle, mesmo no minúsculo 
apartamento que dividimos. Mas, certa noite, bem atordoada com um dia 

difícil, ela insistiu para deitar-se ao meu lado, sob as mesmas cobertas. Isso 
a ajudaria a dormir, foi o que ela disse.

SPOILER — NENHUM DOS DOIS CHEGOU A DORMIR.

E eu já mencionei que ela também é uma das minhas melhores amigas? 
Que ela é inteligente, linda e uma pessoa superbacana? Isso também a 

torna um pacote completo.

COMO UM HOMEM COMUM PODE RESISTIR A UMA 
SITUAÇÃO COMO ESSA?
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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 negó‑

cios 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 an‑
tiquado 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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Muito prazer! Pode me chamar de Mister Orgasmo.
Enlouquecer uma mulher na cama é a minha diversão. Se um homem não 

é capaz disso, ele deve sair de cena. Eu estou falando de prazer de verdade, 
daquele êxtase de tirar qualquer pessoa do prumo, que esvazia a mente e 
produz uma experiência única. Oferecer isso é o meu dom.

De fato, viciei‑me nesse tipo de generosidade, mas cheguem mais perto. 
Vocês descobrirão um homem com um exterior excitante, um trabalho sedutor, um 
humor afiado e um coração de ouro. Sim, a vida pode ser boa…

Então, algo inesperado acontece: a irmã do meu melhor amigo, uma mulher 
que sempre desejei em segredo, me pede para ensinar a ela como conquistar um 
homem. Pensei em negar, mas seria muito difícil não ceder à tentação diante 
dessa garota, espaecialmente depois de descobrir que a doce e sexy Harper 
tem uma mente tão safada quanto a minha. O que pode dar errado? Serão 
apenas algumas aulas de sedução... Ninguém ficará sabendo de umas poucas 
mensagens picantes pelo telefone. Tudo bem, algumas centenas. Mas espero que ela 
não fique me provocando em público. Se o zíper do seu vestido emperrar ou ela 
me lançar aquele olhar safado no meio de uma reunião com toda a sua família, 
posso não resistir.

O problema é que quanto mais noites eu passo com ela na cama, mais começo 
a desejar passar todos os dias ao seu lado. E, pela primeira vez na vida, 
não estou pensando apenas em como fazer uma mulher gemer de prazer. O que 
pretendo é descobrir como mantê‑la a meu lado por muito tempo.

Pra mim, agora é que as verdadeiras aventuras de Mister O vão começar…

Mister O

Nick Hammer
O.
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