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Michelle e Eileen, obrigada por acreditarem 
nessa história desde o início.
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PRÓLOGO

Theo

EU POSSO SER QUEM VOCÊ QUISER.
Posso me transformar no chefe com quem você está transando, no seu 

colega de trabalho gato e meio nerd que é só um amigo e nada mais, no 
irmão da sua melhor amiga – o cara por quem você ficou caidinha depois 
do baile de formatura tempos atrás –, no vizinho prestativo que todo mundo 
adora porque se oferece para trocar uma lâmpada, consertar o carro e dar um 
jeito no vazamento da sua pia. Também posso fingir ser um bombeiro, um 
soldado, um policial, um bilionário, um canalha, um atleta, um pirata – sim, 
algumas mulheres gostam de brincar de caça ao tesouro – ou um bad boy, o 
cara malandro e rebelde que vai enlouquecer a sua família.

Como você conseguiria me encontrar se precisasse de mim?
Isso não é tão difícil. Basta apenas você saber o que está procurando e 

digitar as palavras certas naquele bom e confiável mecanismo de busca da 
internet. Talvez até me encontre na próxima vez que quiser colocar algum 
eletrodoméstico à venda ou descolar uma bicicleta ergométrica de segunda 
mão. Lá você vai descobrir uma infinidade de personagens que eu posso 
representar para te ajudar de alguma forma. Os serviços variam conforme 
a necessidade. Podem ser casamentos, reuniões, festas de Natal, churras-
cos... todas as ocasiões em que você precisar de um acompanhante. Não sou 
garoto de programa, nem gigolô, nem stripper. Meu trabalho é me tornar 
uma doce companhia, e você pode escolher o sabor que quiser. Proporciono 
todos eles.

E há um personagem mais procurado. De longe, com grande vanta-
gem, o mais popular é o do bad boy.

Acredite quando eu digo que minha interpretação de bad boy não tem 
nada de comum, não é básica nem mediana. É espetacular. Eu encarno 
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cada detalhe do significado dessa expressão e este anúncio é o meu bi -
lhete premiado:

« Vai a um evento e precisa de acompanhante? Eu sou o homem 
certo para você.

Tenho 28 anos, boa aparência e sou ex-presidiário. Mas juro 
que não fiz nada, me colocaram atrás das grades sem motivo. 
Armaram pra mim. Posso me passar por uma pessoa entre 19 e 
pouco mais de 30 anos... para isso basta fazer alguns ajustes. Meu 
bem mais valioso é uma motocicleta riscada, um ano mais nova 
que eu, com o desenho de um leopardo feroz. Sou barman e 
trabalho até as duas da manhã num bar. Se você me quiser como 
acompanhante num casamento, numa comemoração ou numa 
festa da empresa, posso alegar que você foi me buscar quando o 
meu turno terminou e nós transamos no banheiro, ou então que 
estamos num relacionamento sério e exclusivo. A escolha é sua.

Posso fazer as seguintes coisas a seu pedido:

1. Dar descaradamente em cima de outras convidadas do sexo 
feminino, incluindo a sua irmã, namoradas, esposas e tias-avós 
presentes. Mães também podem entrar nesse esquema.

2. Iniciar discussões provocativas e/ou incendiárias a respeito de 
política e de religião. De preferência a respeito de ambas, e 
abordando os assuntos mais chocantes do dia.

3. Pedir você em casamento diante de todo mundo. Posso até 
falar como será o nosso bolo e te chamar de docinho de coco.

4. Romper com você e depois fazer uma grande cena em busca 
de reconciliação, envolvendo: a) uma escada; b) um megafone 
ou c) uma declaração de amor no meio de uma multidão na 
sua cidade. (Detalhe: cenas em público não são novidade para 
mim. Sei o que fazer nessas situações.)

5. Começar uma briga com qualquer um dos outros convidados, 
incluindo a sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão e/ou 
qualquer um que estiver por perto. (Não se preocupe comigo, 
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querida. Tive a oportunidade de aprimorar muito as minhas 
técnicas de luta na temporada em que passei na cadeia.)

6. Contar, diante de todas as pessoas presentes, histórias 
indecentes e ousadas sobre a nossa vida sexual intensa e 
selvagem.

7. Num acesso de raiva, ir embora pela escada de incêndio 
carregando você nos ombros e gritando: “É assim que um 
homem de verdade leva a sua mulher pra casa!”.

Se alguma dessas habilidades te interessar, por favor entre em 
contato e faça a sua reserva. Posso oferecer uma ampla variedade 
de sotaques. Meus serviços são estritamente platônicos. Você 
poderá optar por todos os itens oferecidos ou escolhê-los 
separadamente; meu cachê é negociável e vai depender das 
opções. O pagamento será feito apenas no final, e somente se 
você estiver totalmente satisfeita com o meu trabalho. Ofereço 
garantia de 100% de satisfação.

Foi para esse trabalho que uma linda garota, dotada de um senso de 
humor fora do comum e de um grande coração, me contratou. Como nos 
demos bem desde o início, achei que seria o trampo mais fácil da minha 
vida. Em vez disso, foi o mais difícil, pois ela enterrou definitivamente o 
grande cafajeste que existia em mim. 
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CAPÍTULO 1

April

QUANDO O TELEFONE TOCA, SÓ PODE SIGNIFICAR MÁS NOTÍCIAS.
Por que outra razão alguém se daria ao trabalho de telefonar?
Mensagens de texto servem para assuntos leves e também para assun-

tos mais delicados, como, por exemplo, “Vamos nos encontrar na casa da Jane 
às sete”, “Eu consegui aquele trabalho”, ou “Não deixe aquele idiota colocar você pra 
baixo”.

A chegada de um e-mail significa que uma amiga descolou um ótimo 
desconto em cosméticos, numa massagem ou em uma viagem de avião, e 
está passando essa informação a você. Também pode significar que uma 
das suas parentes malucas está tentando atrair você para um encontro às 
cegas com o açougueiro dela.

Mas o som de um telefone tocando? Isso significa que alguém morreu, 
ou que você está prestes a ter um desgosto tão profundo que a sensação será 
a mesma da morte.

Talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d’água. Não seria exagero 
dizer que eu sou um pouco dramática. Mas vamos combinar: quem nesse 
mundo ainda faz ligações fora as operadoras de telemarketing?

Dito e feito.
Quando o lindo rosto do Xavier aparece no meu celular, meu sexto sen-

tido é imediatamente acionado.
Ajusto a alça da minha bolsa com toneladas de maquiagens e escovas 

que está machucando o meu ombro... Minha pele já está marcada por causa 
do peso que carrego diariamente por Manhattan. Corro um dedo pela tela 
e atendo.

— Você está na cadeia e quer que eu pague a fiança?
A risada de Xavier ecoa nos meus ouvidos.
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— Meu amor, você sabe que se eu estivesse numa situação dessas a 
última pessoa para quem eu ligaria seria você, que está sempre sem dinheiro.

— Não é verdade. Eu sempre ando com pelo menos duzentos dólares. 
— Abaixo os óculos escuros dos olhos e caminho por entre a multidão que 
circula à tarde pela Sétima Avenida. — Só que geralmente em notas peque-
nas para o caso de eu precisar enfiar algumas na cueca dos gostosões dos 
clubes de strip. Mas falando sério: o que aconteceu? Está tudo bem? Você só 
me telefona quando quer lamentar o fim das suas transas.

Certo, tudo bem. Eu falo com meus amigos algumas vezes pelo tele-
fone, mas nós sempre tomamos o cuidado de nos comunicar antes por men-
sagem de texto.

Um alto-falante ressoa alto próximo de onde o meu amigo está:
— Atenção, senhores passageiros com destino a Londres. Iniciando o 

embarque do voo 405...
Sinto todo o ar escapar dos meus pulmões quando paro de caminhar 

de repente, diante de uma loja de perucas no Village. Um manequim osten-
tando uma peruca de cabelo curto roxo está olhando para mim.

— April, tenho boas e más notícias para você. — O tom de voz de 
Xavier é descontraído. É o tipo de tom que as pessoas costumam adotar 
quando vão transmitir uma notícia potencialmente devastadora. Três, dois, 
um, vamos lá: — A boa notícia é que eu fui abençoado com uma oportuni-
dade única, e estou a caminho de Londres para uma sessão de fotos para a 
Timeless Watches.

Essa notícia é devastadora para mim... mesmo assim solto um gritinho. 
Uma mulher vestindo um elegante terno cinza ergue as sobrancelhas ao 
passar por mim.

— Isso é fantástico! — Não escondo minha satisfação, mesmo sentindo 
vontade de acertá-lo na cabeça com um pincel de maquiagem por me deixar 
na mão no pior momento possível.

— E a má notícia é...
— Você não poderá ser o meu acompanhante na reunião de família — 

digo, terminando a frase, porque isso é realmente horrível. Eu estava per-
dendo o acompanhante mais tentador que alguém poderia desejar, mas 
ainda assim eu seria uma completa imbecil se não reagisse com alegria 
diante dessa oportunidade que surgiu para ele. Eu geralmente me esforço 
para não agir como uma babaca total, uma perfeita fracassada ou uma 
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verdadeira anta. Com todo o respeito a esse belo animal, claro. — Isso é 
mesmo fantástico. Você está a um passo de tirar a sorte grande.

— Sorte grande? Você realmente acha que essa pode ser a grande 
chance da minha vida?

— Claro que sim — respondo com determinação. — Fotografar para a 
Timeless é o máximo. Eles têm a coleção de relógios masculinos mais incrí-
vel do mundo. Alguma vez você já viu algum homem usando um? Eles pra-
ticamente fazem as mulheres pegarem fogo.

Ele ri.
— E fazem alguns homens pegarem fogo também, April.
— Existe algo de absurdamente sexy nos homens que usam esses reló-

gios grandes e chiques.
Recomeço a minha caminhada até o metrô, olhando ansiosamente para 

os táxis e Ubers que passam rapidamente. Quero chamar um táxi ou solici-
tar um carro, mas me lembro de que toda essa caminhada equivale a uma 
sessão intensa de malhação. Já viu aquelas pessoas que malham usando 
pneus de caminhão? Moleza. Tente andar por Manhattan com uma bolsa 
cheia de material para pintura corporal, disputando espaço com uma mul-
tidão estressada que atravessa o seu caminho. Supera qualquer atividade do 
mundinho fitness.

— E agora eu serei o homem que vai ostentar o grande e chique relógio 
de pulso nos anúncios. Estou tão feliz! — Xavier deixa escapar um gritinho, 
mas em seguida se controla. — Nós já vamos embarcar. Escute, você tem 
que saber que eu estava ansioso de verdade para me passar pelo seu novo 
namorado na presença da tia Jeanie, da prima Katie e da... Quem é mesmo 
aquela que se considera uma casamenteira?

— A minha irmã... A Tess.
— Ah, sim! A própria. Eu estava ansioso de verdade para fingir que era 

o seu homem. Sem dúvida teria sido um desafio para mim.
— Obrigada — respondo com desânimo.
— Você sabe que estou sendo sincero.
— Eu sei, e agora vou ter de encontrar outra pessoa — retruco, dei-

xando um pouco da minha frustração transparecer.
O problema é que eu não posso suportar a ideia de ir sem um acompa-

nhante à reunião da família Hamilton, que terá uma gama de atividades 
completa: um dia no parque de diversões, competição de bambolê, boliche 
na grama e sabe Deus quais outras atrações os meus pais plenejaram. 
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Provavelmente escalada, balançar na corda, apanhar morangos e pintar 
camisetas.

Eu preferia embarcar sozinha em um navio rumo ao Ártico do que ir 
sozinha a esse circo. Sei que a minha irmã está morrendo de vontade de 
armar alguma para mim. Semana passada ela perguntou se eu estava 
saindo com alguém. E, caso não estivesse, queria que Mark fosse meu par-
ceiro numa caça ao tesouro. Mark é o proprietário de uma lanchonete na 
minha cidade natal. Ele é bonito... e extremamente chato.

— Eu não vou deixar você na mão — Xavier diz enquanto o som metá-
lico do alto-falante do terminal ecoa mais uma vez ao fundo, alertando que 
os passageiros precisam parar de enrolar e embarcar logo na droga do 
avião.

— Você providenciou um teste de elenco para mim? Para que eu esco-
lha um ator? — ironizo enquanto me aproximo da entrada do metrô.

— Não. Fiz melhor. Um bom amigo meu pode me substituir. Ele está 
disponível e tem interesse. Trabalha em um bar.

— Mas ele é ator e faz performances, não é? Ele atua?
— E todos nós não atuamos o tempo todo?
Todos, sim, menos eu. Eu posso conviver com atores e modelos, mas 

nem por isso finjo ser outra pessoa. Por outro lado, eu os pinto para que eles 
possam assumir outras identidades – um leopardo, uma deusa, um cisne, 
uma mulher dourada, uma carta de baralho, um ninho com um filhote de 
pássaro dentro... As minhas mãos estão manchadas com tinta laranja e preta 
do guepardo que eu pintei essa tarde num atleta sarado, para um anúncio 
de tênis em uma revista.

— Sim, ele é ator. Espere só até você escutar a voz dele — Xavier me diz 
em meio à correria e agitação do embarque. — Você poderia até querer 
namorar com ele. Sou bom no que faço, mas para a sua sorte ele é hétero, 
então não vai precisar se esforçar como eu precisaria. Só que você vai ter de 
pagar pelos serviços dele.

Engulo em seco.
Que escolha eu tenho a essa altura? Preciso de um acompanhante para 

a reunião. Além do mais, um homem com voz sexy pode ser convincente no 
papel de meu namorado. Se bem que, honestamente, eu preciso mesmo é de 
uma grande injeção de parem de tentar me empurrar para homens que 
não me interessam, para poder espetá-la no traseiro dos casamenteiros da 
minha família.
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— Nome e telefone, por favor.
— O nome dele é Theo. — Ele me passa o número do telefone, e eu o 

repito em seguida, pois sou boa em me lembrar de números. — Mas dentro 
de cinco minutos vou lhe enviar por mensagem as informações sobre ele. 
Como eu já disse, não vou deixar você na mão!

Dou risada.
— Divirta-se em Londres. Arrase e deixe todos na Timeless de boca 

aberta. Eles vão amar você como um adolescente ama o próprio celular.
— Quando tudo terminar eu vou parecer um adolescente viciado em 

selfies, isso sim.
— Não tenho a menor dúvida.
Encerro a ligação e deixo escapar o suspiro que estava reprimindo. 

Estou muito feliz pelo meu amigo. De verdade. Mas todos nós somos um 
pouco egoístas, não é mesmo? E o meu lado queria que o meu amigo ainda 
estivesse disponível para desempenhar o papel de meu acompanhante.

Mas a grande verdade é que eu não tenho a menor vontade de aparecer 
na casa dos meus pais sem uma companhia, já que sou uma das únicas sol-
teiras que restaram.

Eu sou feliz na condição de solteira, e isso parece causar assombro na 
minha família. Eles não são tradicionais, nem antiquados... São apenas ape-
gados ao estilo antigo em algumas coisas, e querem que eu seja igual.

Xavier teria sido perfeito como namorado temporário. É um verdadeiro 
cavalheiro, o sonho de consumo dos pais. Só me resta esperar que o amigo 
seja tão bom quanto ele... Apresso o passo, pego o meu passe de metrô, atra-
vesso a roleta e chego à plataforma.

Olho na direção do túnel para saber se o trem está se aproximando, 
quando o meu celular vibra dentro do meu bolso.

São as informações que Xavier prometeu, um link e um comentário:

Xman: As informações sobre ele estão aqui.  
Tenho que ir. Bjs

Quando eu clico no link e leio, sinto um estranho calafrio. Acho que não 
quero mais um cavalheiro ao meu lado na reunião.

Eu quero esse cara. 
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CAPÍTULO 2

Theo

— NÃO RIA, POR FAVOR.
Sempre que alguém diz essas palavras, é praticamente certo que você 

irá rir. É bem provável que a pessoa lhe conte uma história ridícula e fique 
parecendo uma idiota completa. Vai ser difícil segurar a risada.

Mas eu domino a arte de dar às pessoas o que elas querem, e a mulher 
no balcão quer que eu mantenha uma expressão séria.

— Não vou rir, eu prometo — respondo à mulher de óculos vermelhos 
e cabelo preto na altura dos ombros, penteado de maneira impecável. Lori 
está comendo sozinha hoje, o que acontece quase toda noite. Ela me consi-
dera um confidente.

— A pergunta que vou lhe fazer é meio estranha — ela avisa.
Tenho sérias dúvidas de que vou achar estranha a pergunta dela.
— Posso lidar com isso — asseguro.
Ela respira fundo, e então solta o ar.
— Você pode garantir – tipo, com certeza absoluta – que os nachos não 

serão cozidos?
Cozinhar nachos? Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas?
— Você tem a minha palavra de que os nachos que acabou de pedir não 

serão cozidos. — A expressão no meu rosto é absolutamente séria. Sou um 
ótimo ator.

Ela espalma a mão no peito.
— Graças a Deus, Theo. Porque isso aconteceu comigo outro dia. Foi 

horrível.
Estendo a mão para pegar o gim, mas continuo olhando para ela.
— Conte-me tudo sobre o desastre do nacho cozido — digo.
As pessoas me contam as coisas. Elas sempre fazem isso. Não é apenas 

porque sou um barman. É que, além disso, eu tenho olhos castanhos... 
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Estudei esse fenômeno. Pessoas com olhos castanhos tendem a ser conside-
radas mais confiáveis.

Irônico, não é?
Essa confiança não tem nada a ver com saber guardar segredo ou não. 

Atenção, spoiler: eu sou um túmulo. A questão da confiança tem a ver com 
o fato de que ter olhos castanhos também significa que é mais provável que 
você tenha lábios que se curvam nos cantos com mais frequência. Tradu-
zindo: os olhos se encontram num rosto que transmite segurança, por isso 
você pode confiar em mim com seu segredo dos nachos cozidos. Pelo visto, 
um sorriso é o lubrificante social mais eficaz.

Lori tamborila no balcão com as pontas dos dedos de unhas lascadas.
— Eu fui à minha lanchonete favorita de tacos e pedi uma porção 

pequena de nachos, como sempre faço. Só que em vez da porção mini eles 
me trouxeram a porção de tamanho normal — ela conta, olhando para a 
bebida, saudosamente. Ela está a poucos passos de se tornar cliente regular 
da casa. — Mas você sabe o que a garçonete fez quando eu mostrei a ela o 
erro cometido?

Meu celular vibra dentro do bolso da minha calça jeans. Agarro a gar-
rafa de gim com mais força, porque os meus dedos estão formigando de 
vontade de checar as minhas mensagens.

— O que ela fez? — pergunto, e termino de despejar o gim no copo. 
Pego um guardanapo e o coloco diante dela, depois ponho o copo sobre o 
guardanapo. Posso checar a mensagem mais tarde.

— Levou o prato de volta, e então eles tiraram metade dos nachos e 
enfiaram o prato num microondas. Para reaquecê-lo — Lori diz, pronun-
ciando devagar a palavra para demonstrar todo o seu horror.

Eu torço o nariz. E engulo em seco.
— Então, não satisfeitos em lhe oferecer nachos cozidos e úmidos, tam-

bém lhe deram creme azedo quente. — Balanço a cabeça, indignado.
— Queimaram a guacamole. Havia vapor saindo dela.
Isso soa realmente mal, especialmente porque a imagem de uma pilha 

de guacamole exalando vapor está agora fixada na minha mente. Um cala-
frio percorre a minha espinha. Ela sorri, um sorriso tão largo que seus olhos 
se enrugam por trás dos óculos. É adorável, sem dúvida. Isso me faz pensar 
se ela tem alguém com quem conversar além do cara que prepara as suas 
bebidas e anota os seus pedidos. Geralmente nem termina de beber seus 
drinques quando vem aqui. Muitas vezes eu me pergunto se ela gostaria 
que eu passasse para o outro lado do balcão, pegasse um banquinho e lhe 
fizesse companhia.
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Algumas vezes fico tentado a fazer isso. Ela parece precisar de alguém, 
e é uma garota interessante. Mas eu sei o que acontece quando você começa 
a se abrir para alguém. A pessoa acaba te decepcionando... Quando não a 
apunhala pelas costas.

— Eu vou lhe trazer os melhores nachos que você já comeu na vida.
Vou até a cozinha e entrego o pedido, e então verifico o meu relógio. 

Tenho uma pausa de cinco minutos. Abro a pesada porta enferrujada que 
me dá passagem para o beco atrás do Club Two A.M. São 18h. Um dos gar-
çons está encostado na parede, com um pé para trás, escorado nos tijolos. 
Há um cigarro dançando frouxamente em seus lábios.

Ele acena para mim quase com indiferença.
Eu faço o mesmo, dou alguns passos e me afasto dele. Desbloqueio a 

tela do meu celular com dez caracteres, quatro caracteres nunca são o bas-
tante. Assim que eu clico nas minhas notificações o desapontamento me 
atinge. Acontece que as mensagens que fizeram o meu celular vibrar no 
meu bolso traseiro eram do tipo peguei você, otário. Você recebe um e-mail, 
fica curioso e ansioso, e quando o abre é apenas mais uma oferta de uma 
loja qualquer, um site de notícias com uma nova oferta de assinatura, ou 
uma propaganda de Viagra. Eu não preciso de nenhuma pílula azul, muito 
obrigado.

No final das contas, o toque no meu telefone foi só uma notificação de 
que a fatura do meu cartão de crédito deve ser paga em três dias. Sério 
mesmo? Conte-me algo que eu ainda não saiba.

Eu tinha expectativa de que fosse uma notificação de que alguma pos-
sível cliente havia entrado em contato comigo.

Mesmo assim eu acesso o site. Já se tornou um vício. Mas na maioria 
das vezes é decepcionante, porque conseguir um trabalho assim é tão difí-
cil quanto ganhar numa máquina caça-níqueis. Não é todo dia que você 
consegue alinhar três cerejas, mas quando consegue... cara, pode se prepa-
rar para um banquete delicioso.

Parece que alguém visualizou o meu anúncio, mas não há nenhuma 
resposta. A caminho do aeroporto, Xavier me ligou e me disse que tinha um 
lance garantido. O estranho, porém, foi que ele disse que eu o substituiria. 
Eu, substituir o Xavier? Eu adoro o cara, mas nós desempenhamos papéis 
muito diferentes e nunca vi nele o menor talento para ser bad boy. Mas é 
disso que a amiga dele precisa; foi o que ele me disse quando perguntou se 
eu poderia substituí-lo numa reunião de família.

— Eu não quero decepcionar a minha amiga, mas não posso deixar 
esse trabalho escapar. Você aceita me substituir por cinco dias?

miolo - Melhor que a encomenda - 03.indd   17 28/06/2019   00:26



18

— Cinco dias — repeti, surpreso. A maioria dos serviços não dura 
tanto tempo. — Eu tenho o fim de semana livre, e se o pagamento for bom 
eu posso trocar meus turnos nos dias restantes.

— Perfeito. Ela é um amor, e você é o único que eu sei que pode dar 
conta dessa emergência.

— Mas ela sabe que há um cachê?
— Você pensa que eu me envolvi nisso pela bondade do meu coração? 

A April jurou que pelo resto da minha vida me avisaria quando a minha 
roupa me fizesse parecer gordo. Não se preocupe, vou informá-la de que 
você vai fazer a sua parte em troca do bom e velho dinheiro.

— Diga-me o que ela quer que eu faça.
— Se eu conheço a April, ela vai pirar com o seu anúncio de ex-detento. 

É hilário. Vou mostrar esse anúncio para ela, ok?
Se me perguntassem, eu diria que uma garota que atende pelo nome de 

April escolheria o personagem do bom vizinho. Mas quem pode saber? Tal-
vez ela seja a boa garota que se sente atraída pelo mau elemento.

Eu desempenhei o papel de bad boy em jantares de ação de graças, casa-
mentos, e até mesmo em bat mitzvahs. Já desempenhei vários outros tam-
bém. Já vivi um vendedor, um cafetão, um palerma ingênuo e um namorado 
inseguro. O segredo está nos olhos, e em colocar o coração no personagem 
que você está vivendo.

Mas a minha pausa termina, e a máquina caça-níqueis não dá sinal de 
vida. Nenhum pagamento chega. Talvez April tenha dado para trás. Talvez 
ela tenha decidido resolver tudo sozinha para não ter que gastar dinheiro 
com um acompanhante pago.

Volto para dentro do estabelecimento, enquanto o garçom suga a última 
brasa do cigarro.

Os nachos estão prontos. Apanho o prato, coloco nele uma colherada 
extra de guacamole e o sirvo para Lori.

Ela dá um gemido de satisfação e se lança sobre a comida.
— Estão perfeitos — ela declara, e eu sorrio. Um sorriso que alcança os 

meus olhos. Olhos nos quais ela confia.
A questão é que na verdade eu não dou a mínima se ela gosta ou não 

dos nachos. As pessoas podem ser fáceis de interpretar, e ainda mais fáceis 
de lidar, mas eu sempre quero o bem delas.

Todos têm um calcanhar de Aquiles. Esse é o meu.
É por isso que quando o meu celular vibra novamente, momentos 

depois, eu encontro uma maneira de responder imediatamente. E gosto do 
que vejo na minha caixa de entrada.
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CAPÍTULO 3

April

De: Docinho de coco 
Para: Satisfação Garantida
Assunto: Precisa de um acompanhante?

Claro que nós transamos no banheiro quando nos conhecemos. 
Mas vamos contar isso pra todo mundo?

April

* * *

O comportamento humano me impressiona mais a cada dia que passa.
Eu acabo de descobrir que existem rodas para hamster para uso 

humano, tamanho-família. E elas estão à venda.
Como é possível uma coisa dessas? Quem precisa de uma roda humana 

de hamster?
Enquanto giro na cadeira de barbeiro de couro preto, observo mais de 

perto o anúncio “Roda para Hamster à Venda”. Um homem – vestido de 
modo estranhamente normal, com camisa havaiana vermelha, calça jeans, 
tênis e óculos – dentro da roda e girando-a, movendo-se junto com ela.

Por quê? Por que, pelo amor de Deus, o homem está fazendo isso? Eu 
não posso mais guardar essa descoberta só para mim.

— Deixe a sua escova aí e venha cá, você precisa ver isso! — grito para 
a minha amiga Claire, no interior do salão vazio. Ela está nos fundos, higie-
nizando as escovas de cabelo. Eu giro a cadeira na área de trabalho de 
Claire, esperando por ela para encerrar as atividades.
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Contudo, o que estou realmente esperando é uma resposta.
O meu estômago está oficialmente embrulhado, por isso eu tento me 

ocupar com toda e qualquer distração que possa encontrar. Algumas horas 
depois que vi o anúncio, enviei uma pergunta ao amigo de Xavier. Agora 
estou aqui na maior ansiedade, à espera de uma resposta. Às vezes, querer 
alguma coisa é uma verdadeira chatice.

Claire se aproxima de mim. Suas botas pretas de cano alto fazem tanto 
barulho que parecem estar abrindo furos no piso.

Mostro a ela a roda para hamsters gigante, feita para uso humano.
— Nós podemos ter uma dessas um dia? Por favorzinho?
Quando ela se depara com a imagem, seus olhos azuis delineados com 

lápis preto se arregalam.
— Isso é uma roda para hamster.
— Eu queria tanto ter uma dessas!
— Tudo bem. Então vamos colocá-la na sua lista de presentes de 

aniversário.
Estamos só nós duas no lugar, mas mesmo assim eu sussurro para ela 

como se dissesse um segredo:
— Provavelmente há alguma história sexual sórdida ligada a essa roda. 

Suspeito que atos bem depravados aconteceram nela.
Ela segura o encosto da minha cadeira e me faz girar até ficar de frente 

para o espelho. Já estamos no final do dia, e o meu cabelo está um tanto 
rebelde devido à umidade. O sol fez aparecer as sardas que transitam pela 
ponta do meu nariz, mas não sou uma dessas garotas que odeiam sardas. 
Melhor aceitá-las do que escondê-las. Diante do meu reflexo, Claire arqueia 
as sobrancelhas.

— Por que outro motivo alguém teria uma roda para hamster?
— Exatamente. Não é mesmo? Você me entende, compreende o mundo. 

Mas por que é que ele também está vendendo vinte quilos de jornal picado? 
— Passo meu dedo sobre a tela do aparelho para que ela não deixe de ver a 
sala cheia de notícias rasgadas cobrindo o chão perto da roda. O cara está 
realmente imitando um pequeno roedor na roda giratória. — Ainda que eu 
tivesse algum fetiche por rodas para hamsters, definitivamente me recusa-
ria a dar uma volta numa coisa dessas, por causa do papel picado.

— Como sabe disso? Se você tivesse um fetiche por rodas de hamster, 
poderia muito bem gostar de jornal picado.
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Toco meu queixo como se estivesse refletindo profundamente. Balanço 
a cabeça para a frente e para trás, e os meus cachos loiros dão rápidas chico-
tadas no ar.

— Acho que não — respondo. — Não sou muito fã de papel de jornal.
Ela se dirige até o balcão do seu espaço para arrumar os sprays de 

cabelo. Pulo da cadeira e me junto a ela na tarefa, pois assim o tempo passa 
mais rápido. Empurro um aerossol na direção da parede, e dou uma espiada 
no relógio logo acima. Arrumo um pote de gel, e dou uma olhadinha no 
meu relógio de pulso.

Claire me lança um olhar cortante.
— Eu sei o que você está fazendo, April.
— Eu? O que acha que estou fazendo? — Retribuo o olhar dela com a 

minha melhor cara de paisagem. Sou mestre nessa expressão – grandes 
olhos verdes com manchas castanhas facilitam as coisas para mim.

— Você está preocupada. — Ela dá um tapinha na minha testa. — Está 
pensando e pensando.

— E sobre o que eu estaria pensando?
— Se isso é loucura. Se deve mesmo fazer. Se é a coisa mais maluca que 

você já fez na vida. Mesmo que queira muito fazer.
— Feche essa boca, leitora de mentes.
Ela ri.
— Sim. Eu posso ver bem dentro desse seu crânio. E ele vai responder. 

Não se esqueça: ele quer o trabalho.
— Acha que ele vai responder rápido?
Para o meu espanto, o nervosismo está me causando tremores no peito. 

Não consigo entender por que estou nervosa. Não sou a doida que postou o 
anúncio. Não, sou apenas a doida que o respondeu, e fiz isso vinte minutos 
atrás. Tudo bem, foi há dezenove minutos e quarenta e sete segundos, mas 
quem está contando?

Claire bate de leve no meu ombro para me confortar.
— O Xavier não iria colocar você em contato com uma pessoa perigosa. 

Ele é totalmente confiável. O cara provavelmente está ocupado servindo 
martínis para socialites.

— No bar em que ele trabalha? Duvido. — Separo os sprays dos potes 
de gel.

— Seja como for, ele vai responder. É o trabalho dele. Aliás, na minha 
opinião, é até bem interessante.
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Balanço os ombros com indiferença.
— Isso seria bem mais fácil se o Tom me ajudasse, Claire.
— Você sabe que eu te amo, mas o meu namorado não está à disposi-

ção para empréstimo.
— Por favor... Eu não vou roubar o seu homem. O que eu quis dizer é 

se ele não tem um amigo pra me ajudar. Algum solteiro que possa me indi-
car. Uma pessoa que possa substituir o Xavier.

— As pessoas trabalham o dia inteiro, é difícil encontrar gente com 
tempo disponível. Xavier era uma exceção, e veja só o que aconteceu. Ele 
arranjou um trabalho.

— Quando não estão trabalhando estão fazendo alguma outra coisa 
importante. Eu ia pedir ajuda ao Cole — digo, referindo-me a um amigo 
nosso que é caça-talentos —, mas ele começou a namorar algumas semanas 
atrás, então está fora dos planos. E o Anders tem uma conferência em 
Miami. Já reuni nomes de possíveis substitutos para essa emergência. Mas 
foi inútil, não há opções.

Claire guarda um spray fixador de cabelo em uma gaveta.
— Viu só, April? É melhor contratar alguém do que pedir um favor. — 

O namorado dela é um fotógrafo de nível internacional, e me ajudou a con-
seguir uma das minhas maiores oportunidades. Em troca, eu o ajudei com 
algo ainda maior: apresentei-o à minha melhor amiga, e agora eles estão 
loucamente apaixonados. — Além do mais, esse cara da Satisfação Garan-
tida vai funcionar pra você. Eu sinto isso.

É estranho que eu já deseje que o amigo do Xavier diga sim? Eu nem 
conheço o cara, mas juro que o anúncio dele me tocou profundamente. Não 
no sentido cafona, de sedução barata ou de exagero romântico. Tocou meu 
senso de humor, a minha veia cômica, que é a maior veia do meu corpo.

Eu gosto de rir. Gosto de coisas tortas e esquisitas. Gosto de desafios. E 
gosto de homens que a minha família jamais aprovaria para mim. Mas 
posso compreender por que a minha família insiste em me arrumar um 
namorado. No lugar deles, eu provavelmente também não confiaria na 
minha capacidade de atrair um homem decente. Não tenho um histórico 
exatamente positivo na matéria.

Meu ex-namorado Landon, por exemplo.
Seja como for, preciso desesperadamente de um disfarce perfeito. Veja 

com os seus próprios olhos os e-mails que meus familiares me enviaram 
nos últimos dias.
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DE: Tia Jeanie
PARA: April

Mal posso esperar para te ver na reunião! E mal posso esperar 
para levar você à praça da cidade para que conheça o Linus. Ele é 
um banqueiro de hipotecas, e gosta de negociar as melhores 
taxas de juros. Também gosta de passear de barco nos fins de 
semana em mar aberto. Ele não parece feito sob medida? E se eu 
arranjasse um encontro entre vocês dois num café?

Bjos
Jeanie

Claro que o Linus deve ser um sujeito bastante decente. E quem não se 
interessaria pela oportunidade de obter as taxas de juros mais vantajosas? 
Isso está no topo da lista de responsabilidades na minha vida adulta. Mas 
namorar não é exatamente uma responsabilidade, não é? Além do mais, se 
a melhor parte da propaganda da tia Jeanie envolve taxa de juros, eu sus-
peito que esse Linus seja tremendamente chato.

Minha mãe, por sua vez, está convencida de que o Calvin é o cara per-
feito para mim. Dois dias atrás ela lançou esta pequena isca:

DE: Mamãe
PARA: April

Faltam poucos dias! Você consegue ouvir o relógio de gato na 
parede do corredor batendo o tempo todo em Manhattan? É o 
som da minha alegria pela expectativa de ver a minha garotinha. 
Estou planejando a mais fantástica caça ao tesouro, e preciso da 
minha assistente. A propósito, sabia que o Calvin também gosta 
de caça ao tesouro? Você se lembra dele. Ele administra a loja de 
ferragens. É um homem que sabe usar bem as ferramentas, se é 
que você me entende. O que acha de um pequeno encontro? É 
tão melhor conhecer uma pessoa em um jogo do que em um 
daqueles sites cheios de doidos na internet, que os jovens tanto 
usam hoje. O QUE VOCÊ ACHA?
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(ACHEI IMPORTANTE USAR MAIÚSCULAS PARA DAR ÊNFASE. 
Não parece que eu estou gritando, não é? Ah, não importa,  
meu amor.)

Beijos,
Sua mãe

Enquanto isso, a filha de Jeanie, minha prima Katie – que é um pouco 
mais velha que eu – me mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo 
que o cara que leva os poodles dela para passear tem uma bela bunda. Eu 
adoro isso, tanto quanto qualquer garota, mas fico um pouco preocupada 
quando a retaguarda do sujeito é a única característica marcante no cartão 
de visita dele.

E temos também a participação da minha irmã. Ela me mandou uma 
mensagem de texto ontem.

Tess: Uhu! Cory e eu achamos alguém pra você! É 
um cliente nosso, e eu não me canso de dizer ao 
Cory que esse cara é perfeito para você. Ele tem 
uma barba. Barbas estão na moda, né? Pelo menos 
é o que dizem por aí. Mal posso esperar para ver 
você. Por favor, traga umas histórias divertidas pra  
contar. Deus sabe que eu preciso disso.

É por isso que eu não vou sozinha à reunião. Vão ficar a semana inteira 
me apalpando, me empurrando e revistando. Não é que eu não queira 
namorar os homens de Wistful, minha cidade natal. Eu só não quero voltar 
para lá.

Não é só porque todo mundo na minha família resolveu conhecer e se 
casar com as suas caras-metades em Wistful que eu vou querer fazer o mesmo.

Na verdade, eu não tive melhor sorte em Manhattan, mas algumas 
vezes é difícil lidar com o fato de que o homem de negócios bem vestido 
com quem você namora ainda mora no porão da casa dos pais. Em minha 
defesa, porém, devo dizer que Brody, o Habitante do Porão, sabia beijar 
absurdamente bem, e isso encobre todo tipo de pecado.
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Além disso, desde que terminei com Landon, o Mentiroso, eu tenho 
levado a vida sem namorar ninguém. Namoro é uma distração que eu não 
posso me dar ao luxo de ter nesse momento.

Claire enrola o fio do seu secador de cabelo.
— Talvez seja melhor você simplesmente não ir à reunião, April.
Eu volto à cadeira de barbeiro.
— Na verdade eles são engraçados de uma maneira só deles. Além do 

mais, dar o cano não seria certo — respondo.
— Você tem consciência. — Ela dá um tapinha no meu ombro nova-

mente. — Eles não estão totalmente ultrapassados, ainda.
— Algum dia eles estarão.
Meu celular vibra e uma onda de esperança brota em mim. Eu quero a 

loucura de um jogo de fingimento. Quero que o homem que escreveu aquele 
anúncio completamente absurdo seja o meu acompanhante.

Isso porque o meu maior desejo é permanecer focada na minha car-
reira, e apenas nela. Tenho uma grande chance de ganhar o contrato de 
pintura corporal para a próxima edição da Sporting World sobre trajes de 
banho. É um dos trabalhos de maior prestígio no meu campo de atuação 
pouco conhecido, e se eu conseguir conquistá-lo quero poder me dedicar 
de corpo e alma.

Nada de amarras prendendo essa garota.
Mas a minha família não compreende a minha carreira. Eles não con-

seguem entender por que eu gosto de morar na cidade grande e não numa 
cidade costeira em Connecticut. Suspeito que a esperança deles é que eu 
acabe voltando para casa. Se eu for desacompanhada à reunião, não passa-
rei de um pedaço de carne atirada às lobas casamenteiras. Dizer a elas que 
não tenho interesse em namorar não vai colar. Isso as levaria a fazer muitas 
perguntas sobre os motivos dessa minha escolha, e eu não quero responder 
essas perguntas. Aparecer ao lado de um acompanhante é a maneira mais 
fácil de sobreviver ao evento sem danos, pronta para voltar correndo para 
Manhattan e tomar posse do meu trabalho na grande revista.

Abro a tela do celular, e o que vejo não é um e-mail sobre taxas de juros 
nem sobre caça ao tesouro. É o e-mail que eu esperava.
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DE: Satisfação Garantida
PARA: Docinho de coco
ASSUNTO: Minhas habilidades como acompanhante são 
excelentes.

Diga a eles que nós transamos no banheiro apenas se eles 
parecerem insanamente ciumentos sobre a nossa vida sexual de 
mentira. Espere. Vamos fazer melhor. Dê uma piscada, e quando 
todos estiverem reunidos saia do banheiro com o cabelo 
desgrenhado. E cara de quem acabou de fazer “aquilo”.

Eu vibro quando leio a resposta dele: “aquilo” é uma clara referência a 
sexo. Mas sexo está fora de cogitação. Os serviços dele são platônicos. Mas a 
encenação dele é eletrizante e excepcionalmente sedutora! Eu respondo 
rapidamente.

De: Docinho de coco
Para: Satisfação Garantida
Assunto: Espero que as suas habilidades para contar 
histórias mirabolantes sejam nota dez também.

Se nós já estamos falando em transa, acho que seria bom 
ensaiarmos a nossa história. Que tal nos encontrarmos 
pessoalmente? Amanhã? No Prospect Park? Meus amigos estarão 
comigo. Você não vai acreditar no tamanho de um deles, é um 
verdadeiro armário.

De: Satisfação Garantida
Para: Docinho de coco
Assunto: A referência ao armário não me passou 
despercebida.

Mensagem recebida com total e absoluta clareza. É perfeitamente 
natural que você queira se assegurar de que eu não vou colocá-la 
no meu leopardo feroz e levá-la embora para sempre.
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De: Docinho de coco
Para: Satisfação Garantida
Assunto: E eu pensando que o Leopardo Feroz fosse o 
desenho na sua motocicleta.

Você percebe que isso parece ridiculamente obsceno?

De: Satisfação Garantida
Para: Docinho de coco
Assunto: Sim.

Eu percebi isso, sim.

Nós combinamos um encontro. Um encontro rigorosamente platônico...
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CAPÍTULO 4

Theo

O NOME DO NOSSO ESTABELECIMENTO É TAVERNA DUAS DA MANHÃ, MAS 
muitos dos nossos clientes começam a se afogar no álcool às 10h. É por isso 
que abrimos cedo.

No dia seguinte, antes do meu encontro para “confirmação-de-que-ele-
-não-é-um-serial-killer”, vou até o bar para bater o ponto. Algumas horas 
vão me garantir mais alguns dólares, mas tento dar o fora o mais rápido 
possível.

Só que Addison quer me encontrar porque quer alguma coisa. As pes-
soas sempre querem alguma coisa, mesmo quando você pensa que não lhes 
deve nada.

Addison caminha até o balcão, passa a mão em sua saia cinza para 
alisá-la e se senta confortavelmente numa banqueta vermelha rachada. 
Quero ir direto ao assunto, perguntar-lhe o que quer. Mas se ela veio até 
mim, pode dar as cartas. Aprendi a duras penas uma lição importante na 
vida: não seja o primeiro a revelar a sua mão. Seja sempre aquele que está 
disposto a abandonar o jogo.

Estendo um descanso de copo diante dela, e espalmo a mão sobre ele.
— Em que posso servi-la, moça? — pergunto, tratando-a como se fosse 

mais uma cliente. Não vou permitir que ela seja uma pedra no meu sapato.
— Hmm, vamos ver... A sua cerveja de barril é boa?
— Não se pode errar com uma loura gelada — respondo, e ela exibe 

um sorriso que se expande até os olhos. Nos filmes, ela teria olhos azuis 
frios e cabelo loiro brilhante penteado para trás e preso. Um vestido preto 
estampado. Na vida real, ela é mais bonita agora do que quando a conheci 
tempos atrás. Rosto arredondado, olhos azul-piscina, cabelo castanho.

— Bem, isso me parece delicioso — ela diz com sotaque do sul.
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Vamos lá, vida. Mande alguns estereótipos para mim. Dê a ela um 
sotaque russo e um guarda-costas com uma cicatriz horrível no rosto e 
nariz quebrado. Sem caricatura, onde está a graça? Mas Addison veio sozi-
nha. Ela faz a própria coleta.

— E o seu vinho? Será que ele pode disfarçar o gosto ruim na boca?
Pego a rudimentar lista de vinhos – que é uma folha de papel amas-

sada – e entrego a ela, ignorando o seu último comentário.
— Vinhos realmente não são o nosso forte, mas temos alguns. O que 

está procurando é branco ou tinto?
Ela ri.
— Acho que você sabe que não é isso que estou procurando, Theo.
Sim, eu sei bem o que ela está procurando. É algo que vem acompa-

nhado de um monte de zeros. Ela desliza o dedo pelos itens da lista, res-
mungando ao passar por cada safra de vinho como se fosse cocô de 
cachorro. Para falar a verdade, a maioria é mesmo.

Ela levanta o rosto e olha para mim, agora com expressão severa, os 
lábios unidos numa linha fina. Nem sinal da camaradagem que eu conheci 
quando ela fazia parte da nossa galera.

— Eu estava interessada em um de nove anos. — A voz dela é dura. — 
Posso ter alguma esperança de encontrar algo desse tipo aqui?

Eu a encaro sem desviar os olhos.
— Estou trabalhando nisso. Vou conseguir o que você quer 

— respondo.
Ela deixa cair a lista de vinhos, que desliza pelo balcão. Nem mesmo 

olha quando o papel cai tremulando no chão. Eu me agacho para pegá-lo. 
Quando a encaro novamente, seu olhar está repleto de decepção. Uma parte 
de mim compreende profundamente essa mulher – ela acredita que foi pas-
sada para trás, e quer o que é dela.

— Quanto tempo mais vamos continuar com esse joguinho de gato e 
rato, Theo? Não é tão complicado assim. Eu quero o que você me deve. Por-
que é meu. Você não acha razoável que eu queira o que pertence a mim?

— Sim. — Esfrego minha nuca com a mão. — Acho bastante razoável 
— digo com sinceridade.

— Claro que é razoável. Eu também tenho contas para pagar. Assim 
como você. E não seria bom se eu parasse de aparecer aqui atrás de você?

— Nem me fale.
Ela gira as mãos para cima num gesto de confirmação.
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— Então vamos tentar resolver isso, Theo.
Eu me curvo sobre o balcão e me aproximo mais dela.
— Eu estou trabalhando nesse assunto. Como já te disse da última vez. 

E um minuto atrás. Vou cuidar disso.
— A minha paciência está acabando. — Ela aponta para o seu relógio 

de pulso. — Você não quer que eu entre em contato com o seu irmão, quer?
Tenho um sobressalto e engulo em seco. Sinto o golpe. A última coisa 

que eu quero é que ela faça isso. Quando estou prestes a responder, Addi-
son volta a falar.

— Afinal de contas, ele tem o que deseja com a nova mulher. Então eu 
devo conseguir o que quero, você não acha?

— Addison — digo, num tom de voz brando, porque eu sei que ela está 
no limite. — Eu prometo que logo você terá o que é seu.

Um grande sorriso se estampa no rosto dela.
— Bom. Gostei de ouvir isso. Vamos voltar a ser amigos. Por que não 

me traz aquela deliciosa cerveja agora?
— É pra já. — Encho o copo e o coloco no balcão diante dela. Ela bebe 

um grande gole, e estala os lábios cheia de satisfação.
— Que delícia.
Alguns minutos depois, ela coloca o dinheiro sobre o balcão.
— Vou aguardar ansiosa que você cumpra a sua parte no acordo, Theo. 

E depois nós poderemos deixar o passado para trás. Isso não seria ótimo?
— Sem a menor dúvida — respondo sem muita ênfase. Na verdade, 

não seria apenas ótimo, seria a melhor coisa do mundo.
Ela vai embora, e assim que sai pela porta eu lhe mostro o dedo do 

meio. Ninguém me vê fazer isso, e esse gesto não melhora a situação em 
absolutamente nada, mas me permite extravasar a raiva.

Outro cliente se aproxima rapidamente, e eu o cumprimento, e antes 
mesmo que se sente eu encho um copo para ele. Trata-se do velhote grisa-
lho que traz seu e-reader para cá todos os dias para poder ler e beber, e beber 
e ler. Ele me agradece, abre o seu e-book e começa a encher a cara.

Corro a mão pelo cabelo, abro a porta que dá acesso à cozinha e olho 
para o relógio. Mais uma hora, e talvez então eu esteja mais próximo de dei-
xar o passado para trás.

*  *  *
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Quando meu turno termina, saio do trabalho e me dirijo ao parque, a 
expectativa toma conta de mim como o “esquenta” que antecede uma noite 
inteira de agito. Uma reserva dos meus serviços para uma reunião pode sig-
nificar o fim dos meus problemas. Um trabalho de cinco dias pode me dei-
xar bem perto de resolver tudo.

No caminho, eu paro na frente de uma lavanderia, checo a minha ima-
gem refletida na janela do estabelecimento e me dou conta de que está de 
acordo com o personagem que April deseja: jeans escuro, botas de moto-
queiro e uma camiseta meio gasta que deixa à vista as tatuagens nos meus 
braços. Tatuagens tribais, um raio de sol passando por entre nuvens, e uma 
bússola. Faz dois dias que não me barbeio, e a minha barba está ficando 
áspera. Se ela quisesse roupa elegante e aparência “certinha”, eu teria 
coberto as tatuagens com uma camisa branca e uma gravata fina, então me 
barbearia antes de sair do trabalho. Se ela quisesse sofisticação, eu teria 
usado uma voz suave como a de James Bond, para começar. E se preferisse, 
eu poderia até me apresentar como um rapaz do interior, calçando botas de 
caubói com biqueiras de aço e usando sotaque para combinar.

Mas April quer um cara que seja capaz de comê-la no banheiro de um bar.
Quer rudeza e aspereza, tatuagem e perigo, sombras e couro.
Quanto mais você dá a uma pessoa, mais recebe em troca.
Quando chego ao parque, vou até o Terrace Bridge. Ela não está na 

ponte, mas eu cheguei antes do horário combinado porque gosto de exami-
nar detalhes de toda e qualquer situação. Verifico atentamente a área, obser-
vando os bancos, as mesas próximas, a água fria correndo placidamente 
debaixo da ponte. Junho na cidade de Nova York pode seduzir ou enganar 
você.

O que ele reserva para hoje é um mistério. Inclino o corpo no parapeito 
de pedra e espero.

Dois minutos depois avisto três pessoas andando na minha direção. 
Meu coração bate mais forte, e eu gemo baixinho.

Por que o universo faz essas coisas comigo?
Cabelo loiro encaracolado, lábios em forma de arco, cintura fina. 

Mesmo a vários metros de distância eu consigo perceber que ela usa pouca 
maquiagem – seu rosto tem um radiante brilho rosado, tem frescor, e algo 
de inocente e ao mesmo tempo sagaz em sua expressão. Como Lily James, 
por quem eu desenvolvi uma paixonite quando vi seu último filme.
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April não é baixa, mas também não é alta. Deve ter cerca de 1,65, talvez 
um pouco mais. É exatamente o meu tipo. Está usando calça jeans justa, 
uma longa camisa preta que se amolda ao seu corpo, e um enorme colar pra-
teado com um amuleto em forma de coração que balança entre os seios.

Como se eu já não tivesse conferido os seios dela antes de prestar aten-
ção ao pingente dançando entre eles.

Eu já tive muitas clientes. Manter as coisas na esfera platônica, sem 
envolvimento real, nunca foi problema porque eu nunca me senti atraído 
por nenhuma cliente.

Até agora.
Pois parece que estou prestes a aprender algumas coisas sobre resistir 

à tentação.
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CAPÍTULO 5

April

TENHO TOTAL E ABSOLUTA CONSCIÊNCIA DE QUE TERIA SIDO LOUCURA 
responder ao anúncio dele em qualquer outra circunstância.

Eu posso até ser conhecida por fazer umas maluquices, cometer alguns 
excessos – aquele torneio de comer molho picante foi uma bizarrice, mas eu 
juro que pular nua do penhasco foi realmente bem divertido, e eu andaria 
em qualquer montanha-russa invertida vinte vezes seguidas, acredite se 
quiser.

Mas eu não tenho vontade de morrer e não precisaria trazer reforços se 
eu simplesmente tivesse navegado na internet à procura de uma bicicleta 
ergométrica usada.

Mas isso é diferente, porque Theo foi indicado por Xavier. Não é 
nenhum sujeito que encontrei por acaso na internet. Ele me foi recomen-
dado. Uma recomendação que simplesmente acabou sendo mais eficaz do 
que um site meio ultrapassado.

Mesmo assim, uma mulher precisa ser cuidadosa. Nós entramos no Pros-
pect Park agrupados numa formação interessante. Tom é grandalhão, um ver-
dadeiro gigante. Parece feito de concreto, e é muito musculoso. Claire, com 
suas botas selvagens e cabelo negro como a noite, parece uma mulher fatal 
com superpoderes. Eu sou a frágil e inocente criatura que caminha no meio 
dos dois. Nós poderíamos estar num filme, numa cena em câmera lenta, pois 
caminhamos como se fôssemos personagens de Cães de Aluguel.

O mês de junho na cidade é úmido, e a minha camisa está colada no 
corpo. Nós andamos até a ponte, procurando por um homem com uma tatu-
agem de bússola no bíceps direito e uma camiseta azul batida. Corro os 
olhos de um lado a outro do parque em busca do meu “novo namorado”.

Avisto uma silhueta na ponte, e a cena do filme se congela.
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Essa é a hora do zoom.
Um homem com os braços mais perfeitos que já vi na vida está encos-

tado desleixadamente no parapeito, um polegar enganchado no bolso, e 
parece calmo, sombrio e durão.

Ele sorri casualmente. O sorriso torto mais deliciosamente afetuoso 
que já vi. Quando me aproximo mais, leio o que está escrito em sua cami-
seta: quem ama, chupa. quem ama de verdade, engole.

Estendo a mão para ele. Seu aperto não chega a causar dor, mas a mão 
é grande, e isso me faz pensar em outras coisas que poderiam ser proporcio-
nais. Se é que você me entende.

Ainda bem que, mesmo com vinte e poucos anos, estou na fase “olhe, 
mas não toque”. A visão diante de mim é, definitivamente, adorável. Apre-
sento rapidamente Tom e Claire, e após breves acenos e olás, eles se afastam 
um pouco.

— Essa sua camisa é um caso sério — digo ao Theo, indo direta-
mente ao ponto.

— É perfeita para nós, não é? — ele responde.
Uau.
Xavier não mentiu.
Porque... minha nossa, que voz.
É profunda e rouca e sexy pra caramba. Ele poderia me engravidar só 

com o som dessa voz. Melhor tomar anticoncepcional para não correr o 
risco de ficar grávida através da audição.

— Foi instantâneo, não foi? — digo quando volto a pensar com clareza, 
e solto a mão dele. — Na noite em que te conheci no bar.

Ele continua, sem perder o ritmo.
— Foi quando você pediu um drinque e me lançou aquele olhar ardente, 

sexy. O mesmo que está estampado em seus olhos agora.
— Sério? Você está notando um olhar ardente em mim? — Acho que 

acabo de me ouvir guinchar.
Ele levanta a mão, e quase toca a minha bochecha. É como se conse-

guisse deixar sua impressão digital no ar. Ele me olha bem nos olhos. Posso 
ficar embriagada se ele continuar me olhando desse jeito.

— Sério. Esse é o olhar que você tinha no bar. Completamente 
irresistível.

— Mesmo? — De repente me sinto hesitante. Como se essa história 
inventada estivesse acontecendo de verdade.
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— Eu nunca me envolvo com clientes. É uma regra. Até o dia em que 
você entrou no bar. O que eu poderia fazer? — O sujeito não desvia o olhar. 
Ele é tão bom que acaba me convencendo de que foi assim que nos 
conhecemos.

Engulo em seco. Minha garganta está seca. Será que é areia demais 
para o meu caminhãozinho?

— E eu contei a você sobre o dia péssimo que tive antes de entrar no 
seu bar.

Ele faz que sim com a cabeça, enfaticamente, como se lembrasse do 
exato momento. Desse momento que nós estamos inventando agora mesmo.

— Aquele motorista rude do Uber te deixou na mão. E você simples-
mente não conseguia pegar um táxi. Até me perguntou se tinha que mos-
trar as pernas para conseguir um. Seu cabelo estava todo molhado de chuva.

Eu passo a mão no meu cabelo.
— Molhado demais. Eu parecia um cachorro encharcado.
Tom e Claire haviam se afastado mais, e estavam do outro lado da 

ponte.
— Você era a poodle mais linda que eu já havia visto. Tive vontade de 

pegar uma toalha e te enxugar. Certificar-me de que você nunca mais pega-
ria uma chuva dessas novamente. Mas tudo o que eu podia fazer era lhe dar 
uma vodca com tônica por conta da casa.

Eu adoro vodca com tônica. Talvez Xavier tenha contado isso a ele.
— Foi o melhor drinque que já tomei — comentei.
— E te deixou maluquinha naquela noite. — Ele me olha de modo 

sugestivo, sedutor.
Acho que ele é que está me deixando maluca agora. Meu coração bate 

acelerado, minha pele está quente, e estou tecendo uma complicada teia com 
esse desconhecido. Uma teia de histórias e momentos inventados que parece 
estranhamente verdadeira.

Tom clareia a garganta, e percebo que ele está ao meu lado agora, com 
sua grande mão pousada sobre o meu ombro.

— April, agora que já comprovamos que você também pode fingir que 
vocês tiveram um lance, talvez seja hora de sentar e conversarmos.

— É só um exercício para entrar no personagem. — Theo ri. Seu tom de 
voz é mais suave, menos áspero. E o sorriso é mais largo, mais inocente. — 
Você gostou, April? Funcionou como o esperado?
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— Acho que está perfeito — respondo, e a minha voz soa ridiculamente 
ofegante. Felizmente ele vai ser apenas um falso namorado. — Você é incrí-
vel. Devia estar estrelando algum filme!

— É, estamos todos impressionados — Claire diz, aparecendo de 
repente. — Vamos para o banco antes que você se jogue nos braços dele.

— Meus amigos se preocupam comigo — comento, a título de 
explicação.

— Isso mostra que são bons amigos.
Nós caminhamos até o banco do outro lado da ponte. Eu me sento 

perto do Theo, e Claire e Tom se acomodam ao meu lado. Tom passa um 
braço em torno de Claire. Ele não consegue manter as mãos longe dela. Ela 
desliza os dedos pela coxa dele, revestida de jeans. Eles são muito gruden-
tos, até em público.

Esfrego as palmas das mãos na minha calça e me volto para o meu pro-
vável namorado por cinco dias.

— Então isso é o que você faz como ator?
— É uma espécie de aula de interpretação — Theo explica. — Uma 

pequena performance ao vivo, por assim dizer. É assim que exercito as 
minhas habilidades. Outros fazem isso conversando com pássaros.

— Sério? Isso é novidade pra mim.
— No começo da semana, no parque, eu vi uma mulher conversando 

com um pombo. Ela estava gritando com o pássaro. Dizendo o quanto ele a 
havia magoado. Perguntei se ela estava bem, então ela olhou feio pra mim e 
respondeu: “Estou praticando minhas técnicas de improvisação”.

— Você acha que ser o meu falso namorado na minha reunião de famí-
lia vai ser mais divertido do que gritar com pombos?

Um sorriso maroto brota nos lábios dele.
— Já está sendo, pelo visto.
— Ganhar a vida como ator não deve ser nada fácil — Tom comenta. 

Ele é um fotógrafo dos bons, e sabe como as coisas são difíceis para as pes-
soas que se encontram diante de uma câmera, sejam elas modelos ou atores. 
— Parabéns por descolar um trabalho extra tão legal.

— Melhor do que degustar ração para cachorro — Theo responde em 
tom casual, como se não fosse grande coisa ele ter comido ração canina 
algum dia.

— Você foi degustador de ração para cães? — pergunto, surpresa.
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— Alguém precisa garantir que esses alimentos orgânicos sofisticados 
tenham a mistura correta de carneiro, frango e batatas.

Não, ele não deve estar falando sério.
— Você provou mesmo ração canina? — insisto.
Então Theo late como se fosse um... cão.
— Sim, eu fiz mesmo isso. Durante um mês. Paguei algumas dívidas 

da minha faculdade com o dinheiro desse trabalho. Só um detalhe: eu expe-
rimentava a ração, mas não engolia.

— Então não era amor verdadeiro?
Dessa vez ele sorri com vontade, um sorriso de orelha a orelha.
— Não. E acredite em mim, quando as pessoas dizem que alguma 

coisa tem gosto de comida de cachorro, é porque tem mesmo.
— Mas como diabos você conseguiu encontrar um trabalho desses? — 

Claire pergunta, mas Theo olha para mim quando responde:
— No mesmo lugar que April me encontrou. On-line.
— O que mais você tem feito?
— Você se refere a quê? Ao colega de trabalho nerd ou ao irmão da 

melhor amiga, ou a alguma outra criação minha? — ele pergunta, e esses 
devem ser outros personagens do seu repertório.

— Estou falando de papéis de verdade. Papéis na televisão, em filmes 
ou numa peça, por exemplo. Ou será que é rude da minha parte perguntar 
isso? Não é nada de mais, só curiosidade mesmo — digo, pois fazer pergun-
tas é uma coisa natural para mim, não vejo problema nisso. Algumas pes-
soas dizem que eu falo demais, mas a minha resposta para elas é “vão se 
ferrar”.

Por um segundo, Theo parece nervoso. Então eu noto que ele está 
embaraçado. Droga. Não quero que ele se sinta mal, mas suspeito que ele 
não tem muita experiência em trabalhos atrás das câmeras ou no palco. É 
absurdamente difícil descolar um trabalho como ator, e os papéis são escas-
sos e custam a aparecer.

— Eu fiz algumas coisas, poucas — ele diz. — A Isca. O Apartamento. E 
mais um ou outro. Nada muito relevante. A maioria foi em Jersey.

Faço acenos positivos com a cabeça diversas vezes, embora não sou-
besse que Jersey tinha um ambiente próspero para aspirantes a ator.

— Ah, entendi — eu digo. — Principalmente atividades relacionadas 
ao palco, então?
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— Encenações. Estágios, trabalhos para ganhar experiência. Com sorte, 
uma grande oportunidade vai surgir um dia.

Eu e Tom trocamos olhares rapidamente. Sabemos muito bem o que 
significa ser um artista em busca de uma grande oportunidade. Tom conse-
guiu a sua. Eu agarrei a minha. Claire é uma artista também, de certa forma, 
e vai deixar de trabalhar em um salão de beleza para operar o seu próprio 
espaço, num salão muito conhecido, contando com uma lista de clientes 
regulares.

— Vai surgir, sim — respondo ao Theo, num tom de voz caloroso. — É 
necessário ter paciência e persistência. E estar no lugar certo, na hora certa.

— Isso é verdade — ele comenta, coçando o queixo.
Eu examino o rosto dele e noto que está com a barba por fazer. Por que 

um homem fica tão sexy com essa aparência? Por que isso dá um aspecto 
meio selvagem? E por que homens assim são gostosos? Eu não sei as respos-
tas, mas gosto de fazer as perguntas enquanto contemplo o belo rosto dele, 
o queixo quadrado, os lábios cheios e o sorriso absolutamente fantástico.

Eu o imagino ao meu lado no churrasco, rindo enquanto jogamos dar-
dos, e eu acabando com ele na competição de aviões de papel. Meus olhos 
se voltam para as mãos de Theo. Ele tem dedos longos, e aposto que pode 
fazer ótimos aviões de papel com eles.

Bem, é preciso voltar às questões práticas. Eu pisco e balanço a cabeça.
— Quanto você costuma cobrar?
Parece estranho fazer uma pergunta dessas. Mas é necessário e lembra 

que qualquer química criada por nós é só ficção. Isso é um trabalho. Eu sou 
a cliente e ele é o contratado. Não estou nadando em grana, mas tive um 
bom ano. Economizei e administrei meu dinheiro com sabedoria, e consi-
dero esse trato com Theo um investimento na minha saúde mental. Se tudo 
continuar conforme o que planejei, ou seja, sem relacionamentos amorosos, 
terei mais chances de conseguir o trabalho na Sporting World, e de consoli-
dar a minha reputação profissional. Além do mais, eu realmente adoro a 
honestidade desse tipo de arranjo entre mim e o meu amante contratado. 
Todas as cartas na mesa. Todas as condições são tratadas antecipadamente. 
Isso com certeza é melhor do que ter sido feita de idiota pelo Landon, 
durante os três meses que fiquei com ele.

— Eu procuro seguir os valores fixados pelo sindicato dos atores para 
um dia de trabalho — Theo responde, de maneira direta e clara, e então me 
informa os seus preços. Tudo muito razoável. E são preços bem menores do 
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que eu imaginava que um acompanhante cobraria. O mais importante é que 
esse gasto vai valer a pena para mim.

Olho para Claire em busca de confirmação, e ela faz um aceno positivo 
com a cabeça, o que indica que achou os valores cobrados razoáveis.

— Estou de acordo — digo. — Mas será que você vai conseguir tirar 
férias do trabalho no bar e na degustação de ração canina?

— Eu já recusei a última proposta para uma avaliação completa e minu-
ciosa da nova ração que deixa o pelo dos filhotes muito mais macio. Fico 
triste, porque eu esperava que essa ração deixasse o meu cabelo ainda mais 
macio — ele diz, passando a mão pelo próprio cabelo, que eu aposto que já é 
macio e sedoso. — Mas a sua proposta me parece mais interessante.

Solto uma gargalhada.
— Sim, Theo, eu acho que a comida que vou lhe oferecer é melhor do 

que ração animal, e você não vai ter de cuspir tudo.
— Excelente — ele responde, com voz baixa e marcante.
Estou morrendo de vontade de contratá-lo. Antes, porém, quero ter cer-

teza de que não deixei escapar nenhum detalhe.
— Você já fez isso antes? — pergunto. — Você já desempenhou todos 

os tipos de papéis de namorado?
Ele faz que sim com a cabeça, e enumera todo um elenco de persona-

gens, incluindo o chefe, o irmão da melhor amiga e o noivo recente.
— Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então eu tento estar 

preparado.
— É um belo repertório.
— Xavier acha que você quer o cara mau. O bad boy.
— Tá brincando? — Claire exibe um sorriso cheio de ironia e aperta o 

meu braço. — Ninguém quer um bad boy mais do que esta garota aqui.
— E até que ponto você quer um cara mau? — Theo pergunta.
— Hum... — começo, mas a minha voz morre na garganta.
Ele percebe que não formulou bem a sua frase, e dá uma risada dis-

creta. Então balança a cabeça e recomeça.
— Peço desculpas se o que eu disse pareceu meio obsceno. O que eu 

quis dizer é: até que ponto você quer que o meu personagem pareça mau?
— Até onde você pode chegar? — Eu me inclino mais para perto dele, 

curiosa.
— Quer que eu seja um encrenqueiro total? Que comece brigas, ali-

mente confusões e discussões?
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— Quê? Começar brigas? — Encaro-o surpresa. Esse cara é doido? A 
minha família me deixa maluca, mas nem por isso quero que levem socos. 
Mas percebo por que ele está perguntando. São as atribuições do persona-
gem que eu escolhi.

— Lembre do anúncio. — ele diz.
— Não, nada disso. Isso não vai ser necessário. Mas o anúncio me fez 

rir muito. Foi por causa dele que eu quis te conhecer. E tenho que dizer, a 
minha mãe provavelmente curtiria se você começasse a discutir os assuntos 
mais polêmicos e quentes do momento. Ela adora essas coisas.

Ele faz que sim com a cabeça, com uma expressão compenetrada, 
atento às informações que lhe transmito.

— Mesmo assim, não quero que você seja tão encrenqueiro.
— April não está livre e solta para relacionamentos, mas parece que os 

pais dela não entendem o significado disso — Claire diz, intrometendo-se 
na conversa. — É a mais nova da família e mora longe, então todos eles acre-
ditam que sabem o que é melhor para ela. E é meiga demais para dizer: 
“Mãe, eu nunca mais vou namorar homens que você queira empurrar para 
mim”.

— Isso não é verdade — retruco, olhando feio para ela.
Claire ri.
— Você é meiga, April, e também é um doce, então não entenda isso 

como um insulto.
— Mas por que você diz que ela “não está livre para relacionamentos”? 

— Theo pergunta, e então se dirige a mim. — Se você já tem um namorado, 
é melhor nós pararmos por aqui. — Pelo seu tom de voz, isso só pode signi-
ficar uma coisa: que ele está pronto para desistir se eu trapacear.

— Deus, não — respondo rápido, balançando a cabeça. — A Claire só 
quis dizer que eu sou fervorosamente solteira, porque os relacionamentos 
amorosos que tive me decepcionaram absurdamente e só me restou uma 
completa falta de interesse em participar de outro namoro ou relaciona-
mento fadado ao fracasso.

— Você só precisa ser convincente como namorado da April para tirar 
a família do pé dela — Claire explica.

— Isso não vai ser difícil. — A voz de Theo é bastante sugestiva, e ele 
me lança o mais ardente olhar. — Vai ficar muito claro para todos que eu 
estou caidinho.

Fico arrepiada da cabeça aos pés ao ouvir isso.
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— Assim está bom? — Theo pergunta, mudando novamente a voz e 
dando-lhe um tom mais objetivo.

Eu fico sem palavras. E acho que Claire também.
— Sou profissional — ele acrescenta. — Posso fazer o trabalho para o 

qual está me contratando. E conforme eu disse no meu anúncio, tenho a 
política de conduzir tudo de maneira platônica. Mas em algum momento eu 
posso precisar passar um braço em torno de você. Ou segurar a sua mão. E 
quero que isso pareça natural, para que todos saibam que você está compro-
metida. Para que saibam que você pertence a mim.

A voz dele começa a ficar intensa novamente, e eu percebo que ele está 
entrando no personagem. Ele está desempenhando o papel de meu homem.

Eu assumo o meu personagem.
— Porque eu sou comprometida.
— Você é totalmente comprometida. — Os cantos dos lábios dele se 

arqueiam.
— E você vai ser o meu... — Hesito, e percorro esse homem com o olhar, 

de alto a baixo. — O meu ex-detento bruto e tatuado. Mas é melhor deixar-
mos essa última parte apenas entre nós.

Eu digo isso como a piada que é. Porque é uma artimanha perfeita. Ele 
não poderia estar mais longe de taxas de juros... O personagem que ele criou 
para mim é um pouco maluco, talvez meio selvagem também, mesmo que 
eu não queira encenar as partes mais pesadas na presença dos meus pais.

— O cara que comeu você no banheiro do bar no fim do turno de tra-
balho — ele diz, mencionando o início da nossa história, a história de uma 
artista de pintura corporal de Nova York que precisa de um acompanhante 
em Connecticut.

— Sim. O barman de olhar intenso. É tudo que eu posso querer.
— Então é exatamente o que você vai ter.
É estranho, mas uma parte de mim está um triste por saber que não é 

verdade.
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