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Para minha mãe, que nunca hesita em me 

dizer quão orgulhosa ela é de mim, entende 

quão duro eu trabalho e afirma amar tudo o 

que eu escrevo. Seu apoio e crença em mim 

são inestimáveis. Obrigada. C
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B B

MEU ARQUI-INIMIGO

Julia
— OLHE O NÚMERO DE MULHERES BAJULANDO ELE — DIZ 
minha assistente e melhor amiga, com a cabeça balançando enquanto 
aponta o dedo para o meu arqui-inimigo do outro lado da sala. — 
Estou realmente envergonhada de ser mulher agora.

Empurro o braço dela para baixo antes que ele note e faça algo 
humilhante em resposta, tipo falar que eu sou apaixonada por ele ou 
algo assim. Eu não ficaria surpresa se ele fizesse isso. James adora me 
envergonhar... Ele faz isso desde o colegial.

— Jeanine! Não chame atenção! Não quero olhar para ele ou 
para o fã-clube dele — eu falo mesmo sendo mentira, e ela sabe muito 
bem disso.

James cresceu e se tornou um homem deslumbrante. E eu com 
certeza queria dar uma olhada nele, talvez até me perder em uma fan-
tasia ou duas, mas não posso admitir essa parte. Ao menos, não em 
voz alta... Eu devo odiar sua existência. Desprezar James é tão parte 
do meu DNA quanto meu cabelo escuro e minha herança italiana. 

— Claro que você quer olhar para ele — ela me provoca. — Tal-
vez então você note com que frequência ele olha para você. 

Se o amor é cego, nunca acerta o alvo.
romeu e julieta de william shakespeare
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Girando no meu salto alto novo, eu me viro para encarar minha 
melhor amiga. 

— James não olha mais para mim do que eu olho para ele. Nós 
nos odiamos e você sabe disso. Ele é o pior ser humano do mundo. Se 
existisse um prêmio para isso, ele ganharia. Por que você está falando 
essas coisas? Você está bêbada? 

Olho em volta dela para o nosso estoque de garrafas de vinho no 
chão verificando se não há nada vazio.

Se alguém sabe quanto James e eu não nos suportarmos, é Jeanine. 
Ela cresceu com a gente e tem plena consciência da guerra entre nossas 
famílias. Embora, às vezes, me acalme com insultos sutis sobre James, 
geralmente ela faz o papel de pacificadora — ou pelo menos tenta.

— Eu só me pergunto quando vocês vão abaixar as armas — diz 
ela pela milionésima vez desde que nascemos. 

— Nunca — digo, dando a mesma resposta de sempre.
Abaixar as armas não é uma opção na minha família. Mesmo se 

eu quiser — o que eu não quero —, isso não seria permitido. Meu pai 
me deserdaria por completo e me faria mudar meu sobrenome antes 
que ele perdoasse um Russo.

Resolvo observar James. Seu cabelo escuro destaca sua barba 
enquanto ele sorri para um grupo de mulheres que, em vez de traba-
lhar em seus próprios estandes de vinho, parecem dispostas a levá-lo 
para a cama. Não que eu me importe com o que James faz em sua 
cama ou com quem... mas passei muitas noites sonhando como seria 
se ele mergulhasse entre minhas coxas ou me beijasse. E a barba 
dele... sempre perfeitamente aparada. Isso me incomoda tanto quanto 
me excita, o que diz muito, uma vez que ele é o ser humano mais 
chato que existe.

— Você está com uma babinha aí. — Jeanine me cutuca com o 
braço, apontando para o canto da minha boca, e eu rosno.

— Só estou me perguntando por que ele continua a vir para essas 
coisas quando sabe que vai perder. Você acha que ele vem para conhe-
cer mulheres? — Pego uma caixa de vinho e começo a tirar as garra-
fas para que Jeanine encha as taças.

Ela ri tanto da minha pergunta que até se engasga. 
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B B

CONFISSÕES DE BÊBADA

James

OLHAR PARA JULIA ERA COMO OLHAR PARA O SOL. EU NÃO 
conseguia olhar por muito tempo porque começava a doer. Sim, eu 
sabia que era uma comparação brega, mas a mulher era uma deusa. 
Ela sempre tinha sido.

Aprendi a definição de bonita na primeira vez que a vi quando 
ainda éramos crianças. Uma parte de mim se apaixonou, mesmo que 
ela me odiasse e não suportasse estar perto de mim. Eu não a culpei. 
No segundo em que descobrimos um sobre o outro, fomos criados 
para nos desprezar. Eu nunca fui bom em seguir as regras, especial-
mente aquelas que não fazem sentido.

Eu tinha certeza de que, se Julia pudesse me assassinar e safar-se 
da culpa, ela ao menos tentaria. O olhar de morte com o qual ela me 
penetrava agora apenas aumentava meus sentimentos sobre o 
assunto. Sua melhor amiga, Jeanine, no entanto, tentaria impedi-la. Eu 
não sabia o que tinha feito para atrair o lado bom de Jeanine, mas 
sempre era grato por isso.

— Eu realmente preciso trabalhar, senhoras. Tenho certeza de 
que vocês precisam fazer o mesmo. — Mostro um sorriso encantador 

Será que o meu coração realmente tinha 
amado até agora? Pois eu nunca vi beleza 

tão pura até esta noite.
romeu e julieta de william shakespeare
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para o grupo de mulheres que se reunia em volta do meu estande e se 
recusava a sair.

Não importava quão desinteressado eu parecesse, elas não desis-
tiam nem iam embora. Eram implacáveis.

— Vemos você depois da competição — ameaçam todas elas 
antes de se dispersarem.

Lancei outro olhar para Julia, e minha respiração ficou presa na 
garganta. Ela sempre tinha me afetado dessa maneira, e havia uma 
boa chance de que sempre fosse me afetar.

Ser criado não só para odiar, mas também para ficar longe da 
única garota que estrelara todas as minhas fantasias de adolescente 
tinha sido a desgraça da minha existência. Você tem alguma ideia de 
como é difícil “ficar longe” da garota da porta ao lado?

Quero dizer, literalmente.
A linha divisória da minha propriedade termina onde começa a 

dela. Acres de vinhas dividem a Vinícola La Bella da dos Russos, mas 
não nossas casas. Você pensaria que, com toda essa terra, nossos bisa-
vós teriam construído as casas principais para ter algum isolamento e 
privacidade, mas não: os idiotas praticamente construíram uma em 
cima da outra.

E a pior parte? Eu cresci vendo, do meu quarto, a janela do quarto 
da Julia. Como eu ia deixar de me apaixonar pela garota se ela nunca 
deixava minha linha de visão? E então houve noites em que eu jurei 
que ela tinha deixado as cortinas abertas de propósito para que eu 
pudesse vê-la se despindo para dormir. Ela me torturou de todas as 
maneiras possíveis, mas nunca cedeu, nunca cruzou a linha invisível 
que nos separava, embora, na época, eu apostasse a minha vida que 
ela queria isso tanto quanto eu. 

Foi por isso que eu comecei a chamar garotas para irem em casa e 
me certificar de que Julia as veria no meu quarto comigo. Surtei uma 
noite depois de pegá-la olhando da sua janela para a minha. Era justo o 
que eu queria, mas ela realmente parecia magoada. Pensei nela fazendo 
exatamente a mesma coisa em retaliação, e eu teria merecido, mas a 
ideia de ver Julia com algum perdedor arrogante da nossa escola me irri-
tou profundamente. Minhas entranhas se contorceram em uma raiva 
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ciumenta com o simples fato de pensar nas mãos de outro cara tocando 
qualquer parte da sua pele ou estando em lugares nos quais eu era proi-
bido de entrar. Eu parei de levar meninas para casa naquela noite.

— Você vai ficar sentado aí sonhando acordado o dia todo ou 
vamos servir esse vinho? — Meu melhor amigo, Dane, aparece do 
nada e me dá um tapinha nas costas.

Eu não tinha ideia de quanto tempo ele estava ali...
— Eu não estava sonhando acordado — falo pegando uma gar-

rafa de forma um pouco agressiva demais, derramando um pouco do 
líquido para fora do gargalo.

— Rememorando algo, sonhando acordado, fantasiando... — Ele 
encolhe os ombros enquanto limpa minha bagunça, seu cabelo loiro 
caindo sobre os olhos. — O que você quiser chamar.

Eu poderia continuar a mentir para ele, mas era inútil. Dane era 
o único que sabia o que eu sentia por Julia.

— Eu estava só me lembrando de coisas.
— Então você estava rememorando algo — diz ele com um tom 

de sabichão. — Qual parte estamos revivendo desta vez? Ah! Eu sei! 
— Ele levanta a mão como se estivesse esperando que eu lhe pedisse 
ajuda. — Confissões de bêbada no vinhedo. Você sabe que essa é a 
minha favorita.

— É claro que a noite mais humilhante e dolorosa da minha vida 
seria a sua favorita. Como podemos ser amigos?

— Para que conste, eu estava sendo sarcástico — ele diz as pala-
vras com uma lentidão ridícula, como se eu fosse algum homem das 
cavernas que não conseguia compreendê-las. — E eu só mencionei esse 
momento porque sei que é com ele que você mais gosta de se torturar.

Ele não estava errado. Eu estava chegando a essa cena antes de 
ele me interromper com sua presença.

— Eu só preciso do lembrete às vezes.
— O lembrete de que ela finge que te odeia?
— O lembrete de que ela realmente me odeia.
— Você e eu sabemos que isso é papo-furado. Você poderia 

tomar coragem e dizer a ela como se sente — ele sugere como se fosse 
simples. 
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B B

PRIMEIRO LUGAR

Julia
CINCO HORAS DEDICADAS A BUSCAR AGRADAR ÀS PESSOAS 
e tentar convencê-las, com muitos sorrisos, estavam finalmente che-
gando ao fim. Não é que eu não amasse essa parte do meu trabalho, 
mas estava exausta. Ser forçada a ficar ligada assim exigia demais de 
uma pessoa. A frase soava estúpida, sei disso, mas não tornava a 
situação menos verdadeira.

— Como você está aguentando? — Jeanine sussurra, enquanto as 
últimas poucas taças do nosso vinho vão desaparecendo.

Sorri antes de responder: 
— Bem. Cansada.
— Eu sei. É exaustivo pra cacete. — Ela balança a cabeça e esfrega 

a nuca. — E eu não proporciono nem metade do entretenimento que 
você proporciona.

— Tudo é parte do trabalho. — Finjo uma reverência e desejo 
poder tirar meus sapatos. Assim que o vencedor for anunciado, eu os 
tirarei e colocarei na minha bolsa.

— Todd Lestare vai te chamar para sair de novo. Escutei por 
acaso algumas meninas falando no banheiro sobre ele e James.

Só ri de uma cicatriz quem nunca  
foi ferido.

romeu e julieta de william shakespeare
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Eu gemi e revirei os olhos. Todd não era o meu tipo, nem mesmo 
no colegial, mas ele parecia nunca tomar um “não” como resposta. 
Para ser justa, toda vez que ele me chamava para sair e eu recusava, 
minhas razões eram frágeis, minhas desculpas eram fracas. Eu dizia 
coisas como eu tinha muito que fazer na vinícola, ou que era época de 
colheita, ou que eu estava no meio de um lançamento ou de uma reestrutu-
ração da marca. Em vez de se ligar e perceber que eu não estava interes-
sada, ele tomava minha rejeição como negativas temporárias. Eu 
deveria ser honesta e direta, mas não tinha ideia de como fazer isso 
sem ferir seus sentimentos e me sentir uma estúpida em troca. A única 
pessoa cujos sentimentos nunca me importei de ferir era James. 
Achava que sentia uma alegria doentia ao ser malvada com ele. 
Depois eu decidi psicanalisar essa parte de mim.

— Você podia me fazer um favor e tirá-lo de perto de mim, sabe... 
— Cutuco Jeanine com o ombro.

— Eu faria isso, mas gostaria de ficar com caras que estão interes-
sados na verdade em mim, e não na minha melhor amiga. — Ela joga 
as mãos para cima em sinal de rendição. — Infelizmente, isso reduz 
minhas escolhas.

— Tão egoísta... — Balanço minha cabeça fingindo decepção.
— Eu sei. — Ela entra no jogo. — É uma exigência supergrosseira 

minha.
Nós duas caímos na gargalhada.
Não é que existisse alguma coisa errada de verdade com Todd. 

Eu só não sentia nada por ele. Não tinha atração ou química. Ele era 
um cara bonito, se você curtisse o tipo loiro e bem-apessoado — o que 
não era o meu caso. 

Lanço um rápido olhar para James, que estava olhando para 
mim, e meu coração pulou na garganta antes de eu desviar. Aparen-
temente, eu curtia mais o tipo proibido, com cabelo escuro e uma 
barba aparada. O tipo de cara que fazia meu coração parecer que ia 
sair do peito só com um olhar. Minha garota má interior gostava de 
caras que poderiam arruinar a minha vida e fazer meus pais me deser-
darem só com um beijo.

— Eles estão para anunciar os vencedores — diz Jeanine.
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B B

O CIÚME ALIMENTA O FOGO

James
— FILHO DA MÃE. — CHUTO UMA CAIXA VAZIA E OBSERVO 
ela voar pelo salão, deixando por pouco de acertar alguém nas costas.

— O que aconteceu? — pergunta Dane com a testa franzida.
— Todd Lestare aconteceu.
— O que isso quer dizer?
Esfrego meus olhos com as palmas das mãos, desejando que a 

imagem de Todd e Julia se apague, mas é inútil. Irritado demais para 
explicar isso ao meu melhor amigo, simplesmente o atualizo. 

— À primeira vista, ela está indo jantar com ele — praticamente 
rosno.

Sua expressão fica amarga. 
— Como isso aconteceu?
— Acho que ele chamou primeiro. Não sei.
— Então você o quê? Foi embora? E deixou Todd sozinho com 

ela? — pergunta entre gargalhadas. — Nunca soube que você era tão 
derrotista. 

Eu já estou com raiva o suficiente; não preciso de Dane para acen-
tuar isso com insultos e seu riso insano. 

Se ela soubesse o que ela é pra mim! 
Quem me dera ser a luva dessa mão,  

para poder tocar aquele rosto!
romeu e julieta de william shakespeare
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B B

JÁ ERA MAIS QUE HORA

Julia

SÓ FINGI VOLTAR PARA MINHA CASA PARA ENCORAJAR 

James a ir embora e lidar com o pai dele, mas, na verdade, fiquei do 
lado de fora para conversar com os bombeiros. Eles me contaram que, 
se não fosse por James, o fogo teria se espalhado em definitivo, prova-
velmente atingindo tanto os nossos celeiros quanto as nossas casas, e 
podia ter se tornado uma força irrefreável. Também me disseram que 
eles tiveram que praticamente o remover do penhasco, já que ele não 
ia parar de combater as chamas por conta própria.

Escutei cada palavra deles em choque. James tinha realmente 
sido um tipo de herói, e eu ainda não podia entender o porquê. Lutar 
pela própria vinha era uma coisa, mas ele lutara pela minha e deixara 
a dele abandonada. Eu não conseguia entender. Era difícil encaixar o 
tipo de cara que eu sempre imaginei que James fosse com aquele que 
eu testemunhei em ação na noite passada. Aquela fachada petulante e 
arrogante tinha se transformado em algo que parecia na realidade 
humano e atencioso. Isso me fez dar voltas. Não que eu não gostasse 
de ver James dessa maneira — porque eu gostava —, mas levou meu 

O que é um nome? Aquilo que chamamos 
de rosa terá o mesmo aroma doce com 

qualquer outro nome.
romeu e julieta de william shakespeare
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coração a fazer coisas engraçadas dentro do peito. Não sabia ao certo 
como me sentia sobre isso. 

Meus pais tinham ouvido falar do incêndio por alguém na 
cidade, mas eu não fazia ideia de quem. Eles me ligaram às 4 da 
manhã e insistiram que entrariam no próximo avião e viriam para 
casa. Eu os acalmei e os convenci a ficar na Itália pelo resto da via-
gem, mas sabia que o pior ainda estava por vir. Uma vez que meu pai 
descobrisse o que James tinha feito, ia perder a cabeça. Se dependesse 
dele, preferiria que as nossas vinhas ardessem até as cinzas a tê-las 
salvas por um Russo. Estava além do ridículo — eu sabia disso —, 
mas não adiantava tentar fazer com que fosse razoável quando se tra-
tava daquela família.

Pela manhã, caminhei pelo terreno e senti o choque percorrer 
meu corpo ao ver quão perto o fogo tinha realmente chegado de 
ambas as nossas propriedades. Tivemos sorte de não ter vento na 
noite passada, ou teria sido uma história completamente diferente, 
mesmo com James lutando contra o incêndio. A única coisa com a 
qual deveríamos nos preocupar agora era se a fumaça tinha causado 
algum estrago ou não, mas não saberíamos a resposta para isso por 
meses. Felizmente, as uvas do lado sul já haviam sido colhidas, e as 
videiras tinham produzido as uvas mais resistentes; um pouco de 
fumaça não as teria afetado.

— Chegou perto, hein? — O som da voz de James me faz dar um 
pulo e meu coração acelerar.

Coração estúpido.
Eu me viro na direção dele, usando a mão para me defender do 

sol nos meus olhos. 
— Muito perto — eu digo, concordando. — Obrigada de novo. — 

Aceno na direção das minhas videiras ao lado do penhasco. 
Ele sorri e eu desejo poder ver seus olhos através dos óculos 

escuros. 
— Você pode me agradecer esta noite.
— Esta noite? — pergunto, com minha voz falhando de leve.
— Jantar — diz ele.
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Eu tenho consciência de que ele não vai me dar chance alguma de 
mudar de ideia. E, para ser sincera, gosto que ele esteja sendo tão auto-
ritário, e me pergunto por um instante o que aquilo diz sobre mim. 

— Certo. Jantar. O.k. — concordo.
— Eu realmente não quero sair da cidade. Você quer?
Eu seu aonde ele quer chegar, na verdade. Está tudo bem para 

mim ser vista por pessoas que não fariam nada além de fofocar sobre 
nós dois estarmos juntos?

A ideia de ter que dirigir por aproximadamente uma hora para 
estar cercada de estranhos parece ridícula, em especial quando, por 
causa dos negócios, a maioria das pessoas sabia quem éramos de qual-
quer maneira.

— Eu gosto de dar apoio aos nossos negócios locais.
Ele arma um sorriso antes de dizer: 
— Eu também. Pego você às 6 e meia, O.k.?
Não consigo falar, então aceno; quando ele se afasta de mim, não 

faço nada além de vê-lo ir.
Por que meu arqui-inimigo tinha que ser tão lindo? E por que eu estava 

atraída pelo único homem com quem eu não podia ficar? A vida não era justa.
Quando fiz o caminho de volta para minha casa na propriedade, 

comecei a pensar novamente em meus pais. Se eu achava que meu pai 
ia enlouquecer com a história de James e do incêndio, seria dez vezes 
pior quando soubesse do jantar do qual eu tinha aceitado participar 
por conta disso. Era inútil fingir que James e eu poderíamos manter 
qualquer coisa só entre nós mesmos. Quando concordamos em jantar 
ali perto, nós dois sabíamos exatamente o que isso significava — que 
a cidade inteira saberia sobre o encontro na manhã seguinte. Imaginei 
que eu mentiria para o meu pai e o convenceria de que eu estava con-
versando com James sobre o incêndio, elaborando a logística sobre 
possíveis danos causados pela fumaça e sobre como poderíamos nos 
preparar contra o fogo no futuro. Só esperava que ele comprasse a his-
tória quando o momento chegasse.

F
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B B

CONSIGA A GAROTA

James

NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO! ANDO DE UM LADO PARA O 

outro entre o meu assento e o dela na mesa.
Todo mundo no restaurante está olhando para mim como se eu 

fosse meio louco. Talvez eu fosse. Eu estou prestes a jogar minhas 
mãos para o alto e pedir conselho aos curiosos quando Ginny aparece 
ao meu lado, carregando nosso jantar.

— Então, acho que você quer isso para viagem? — pergunta num 
tom espertalhão.

— É claro. Sim. Desculpe — eu digo, antes de me sentar de novo, 
com a cabeça entre as mãos.

Levanto na respiração seguinte e corro, perseguindo Julia como 
se minha vida dependesse disso. Inferno, talvez dependesse. Talvez 
sempre tenha dependido.

Abrindo a porta da frente, voo para fora e o ar frio da noite me 
atinge como um tapa no rosto.

— Julia, por favor. Espere. Deixe pelo menos eu te levar para 
casa. — Minha voz soa entrecortada quando as palavras tropeçam dos 

Eu amo uma mulher, mas ela jurou  
não amar ninguém.

romeu e julieta de william shakespeare
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meus lábios, mas não me importo. Meu orgulho é forçado a ficar no 
banco de trás neste momento.

Ela se vira para mim, seu longo cabelo escuro voando com a 
brisa. Segurando o telefone na minha direção, ela diz: 

— Eu já liguei para um táxi.
Por que eu estava sempre perdendo quando se tratava de Julia? 

Não importava o que eu fizesse ou quão atipicamente eu me desdo-
brasse em relação a ela, eu não podia vencer.

— Realmente não quero que você se vá — eu digo, tentando uma 
última tacada.

Vejo quando ela engole em seco, seus olhos cor de avelã focali-
zando meus pés em oposição ao meu rosto. 

— Eu sei. Nós só não podemos, James. Fomos estúpidos de pen-
sar que podíamos.

O táxi para e meu coração afunda quando ela se aproxima do 
meio-fio. 

— Só me conta uma coisa. — Minha voz sai entrecortada e ela 
para de se mexer, mas não se vira. — Por que seu pai me odeia tanto? 
Você ao menos sabe o porquê?

— Por causa da aposta — ela lança com facilidade por sobre os 
ombros antes de entrar no carro e fechar a porta.

Eu quero arrancar todo o meu puto cabelo de frustração. Nada 
faz sentido. Aquela aposta idiota era de gerações passadas, e eu nunca 
vou compreender por que nossas famílias escolheram cultivar o res-
sentimento em vez de tentar se entender.

— Mas sua família ganhou! — grito, enquanto o táxi se afasta e 
desaparece de vista, mas juro que vejo a surpresa em seus olhos.

F
— Não sei, cara. Ela pareceu chocada quando eu disse que a famí-

lia dela tinha ganhado a aposta. Era quase como se ela não soubesse, 
ou algo assim. — Sento em um banquinho no celeiro, enchendo a ore-
lha de Dane. Eu na verdade o tinha chamado para vir e me acalmar, 
mas parecia provocar o efeito oposto. 
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B B

AMOR OU DESEJO

Julia
NADA MAIS IMPORTA... PORQUE OS LÁBIOS DE JAMES SÃO 
como a minha casa.

Ele é habilidoso, me beijando suavemente, mas com firmeza. 
Lento em seus movimentos, mas agressivo também, e eu não tenho 
ideia de como um homem pode comandar tantos sentimentos contra-
ditórios com a boca, mas ele comanda. 

Soube imediatamente que meu corpo se dobraria e se curvaria 
aos seus caprichos, suas mãos controlando nosso passo, sua língua 
alimentando nosso desejo mútuo. Não consigo me lembrar da 
última vez em que alguém me fez sentir tão viva. Para ser sincera, 
não acho nem que já tenha me sentido assim antes. Com a língua de 
James na minha boca eu mal consigo lembrar da última vez que fiz 
sexo. Mentira... Eu definitivamente me lembro, mas foi tão horrível 
que prefiro esquecer.

Eu deveria ter odiado quão confortável era estar nessa posição 
com ele, mas eu me peguei desejando mais. Beijar James deveria me 
causar repulsa, me lembrar de que eu estava em território inimigo, 
mas só me fez querer beijá-lo mais. E, quando ele me levantou como 

O amor é dos suspiros a fumaça; puro, é fogo  
que os olhos ameaça; revolto, um mar de lágrimas 
de amantes... Que mais será? Loucura temperada, 

fel ingrato, doçura refinada.
romeu e julieta de william shakespeare
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se eu não pesasse nada, antes de me levar de volta para o meu quarto, 
eu deveria ter lutado contra o que estava vindo em vez de pratica-
mente ansiar por isso.

Verdade seja dita, por vinte segundos considerei parar o que 
estava prestes a acontecer. Então, seus dedos roçaram minha coxa e 
esqueci que deveria odiá-lo. Tudo o que eu queria era mais; meu 
corpo reagiu, meu pulso acelerou e meu coração disparou. Acrescente 
o fato de que eu estava lutando contra a minha atração e desejo por 
esse homem durante a maior parte da minha vida, e tinha uma bom-
ba-relógio prestes a explodir entre as minhas coxas.

Não queria mais lutar contra isso.
Mas eu realmente também não queria me odiar por ceder.
— Eu pensei nisso pelo menos umas mil vezes — diz ele, 

enquanto dá beijos no meu pescoço antes que seus dentes mordis-
quem minha orelha.

— Pensou? — pergunto sem fôlego.
Ele para de se mexer e olha para mim, seus olhos azuis brilhando. 
— Você não?
— Posso ter tido algumas fantasias protagonizadas pela sua 

barba — admito.
Ele morde o lábio inferior antes de passar a mão por ela. 
— Minha barba, hein?
Coloco minha mão em cima da dele e a movo pelo seu queixo. 
— Sim. É sexy pra cacete.
— É bom saber. — Ele sorri. — Isso foi a estrela das minhas fan-

tasias — diz ele antes que seu polegar percorra o comprimento do 
meu pescoço. — Você tem o pescoço mais sexy. — Ele se inclina e bei-
jo-o, antes de ir mais para baixo. — E seus ombros... quis mordê-los 
por anos — diz ele.

Eu dou risada. 
— Meus ombros?
— Pare de repetir minhas palavras, Julia — reclama ele.
Eu me vejo calar a boca. Normalmente eu ficaria muito feliz em 

discutir com ele, mas gosto demais dessa versão mandona para fazer 
qualquer coisa que pudesse pará-lo. Seus dedos se movem ao longo 
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das curvas do meu corpo debaixo da regata, minha pele se arrepia 
com cada toque. 

Ele pega a barra da minha regata e puxa em direção à minha 
cabeça. Eu me abaixo e escuto sua respiração ficar suspensa. Eu estou 
completamente nua da cintura para cima e é excitante ver a expressão 
em seus olhos enquanto ele me olha fixamente. Nunca tive problemas 
de autoestima quando se tratava do meu corpo, mas ver o jeito como 
James olha para mim é algo completamente diferente. Ele faz com que 
eu me sinta bonita e desejada sem dizer uma única palavra.

— Quero tocar sua pele e sentir seu gosto desde que eu consigo 
me lembrar, Julia. Não sei como consegui viver esse tempo todo sem 
fazer isso. — Ele pressiona os lábios contra o meu peito antes de des-
cer para os meus seios. Massageia um de meus mamilos com as pon-
tas dos dedos enquanto sua boca trabalha no outro. Sua língua 
percorre meu seio, enquanto seus dentes me mordem, provocando 
uma dor que não machuca, mas me faz chorar da mesma maneira.

— James! — Minha voz sai soando tão poderosa. Eu devia ter 
ficado envergonhada, mas estou excitada demais.

— Machuquei você? — ele pergunta, mas sem parar.
Enrolo meus dedos em seu cabelo escuro e puxo. 
— Não.
Seus lábios descem para o meu estômago, onde sinto meu 

abdome se contrair e relaxar a cada respiração.
— Seus quadris são tão sexy. Você tem curvas perfeitas. — Ele 

morde meu osso do quadril antes de girar sua língua ao redor da 
marca da mordida.

Eu não tenho ideia do que ele está fazendo, mas amo cada segundo. 
Parece que nenhum centímetro da minha pele ficará intocado.

Solto o cabelo dele com a mão direita e a coloco em cima do seu 
ombro. A maneira como seus músculos se flexionam e estiram é tão 
sexy; eu me vejo apertando seu braço, minhas unhas cravando em 
sua pele.

— Eu gosto de sentir seu corpo. Seus músculos são tão duros. — 
Era uma coisa idiota de se dizer, mas eu nunca tinha tocado em James 
antes, e eu gosto do que o sinto.

[miolo] Quase Rivais - 03.indd   69[miolo] Quase Rivais - 03.indd   69 08/06/2020   13:4708/06/2020   13:47

19



O som de gritos e discussão invadiu meu sonho, me despertando 
dele. Pisquei algumas vezes antes de juntar o som familiar do meu pai 
e do pai de James gritando um com o outro. Havia perdido as contas do 
número de vezes que eles tinham gritado e ameaçado um ao outro anos 
a fio. Tentei me mexer antes de perceber que eu estava emaranhada 
com o corpo nu de James, nossas pernas e braços interligados. Ele era 
quente. Esqueci por um milissegundo que a noite passada tinha acon-
tecido, mas o som da voz do meu pai gritando me lembrou.

Espere.
Meu pai estava de volta?
Uma batida alta e forte na porta seguida do meu pai gritando o 

meu nome me faz balançar James violentamente para que ele acorde.
— James! James, você tem que se esconder. — Meus olhos prati-

camente saltam para fora da minha cabeça conforme eu pulo da cama.
— Esconder? — repete ele como se não tivesse certeza de eu falar 

sério ou não, conforme responde com um bocejo. 
— Meu pai está aqui. Ele não pode ver você. Não sei o que ele 

faria. Não estou brincando. — Minha expressão é fria como pedra de 
tão séria, meus olhos implorando para ele enquanto eu puxo meu 
cabelo em um rabo de cavalo antes de torcê-lo em um coque. Pego 
meu pijama e me visto rapidamente.

— Fala para onde eu tenho que ir — diz ele, finalmente enten-
dendo a gravidade da situação.

Olho ao redor antes de apontar para o armário, e James pula para 
fora da cama e se enfia lá dentro. Odeio me sentir como uma adoles-
cente que estava fazendo algo errado, mas agora não é hora para lógica.

— Julia! — meu pai grita novamente.
Grito de volta para ele esperar um minuto. Meu estômago revira 

quando eu abro a porta da frente e meu pai irrompe lá dentro. 
— Por que demorou tanto?
— Estava dormindo. O que você está fazendo em casa?
— Onde está ele?
Ele sabe que James está aqui? Não teria como ele saber, penso, conven-

cendo a mim mesma conforme eu me inflo.
— Onde está quem?
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— Eu sei que você saiu com aquele garoto na noite passada.
— Foi só um jantar, pai.
— Quantas vezes já te disse para ficar longe dele? Eu avisei você. 

Fique longe daquele garoto, Julia. Você não vai vê-lo de novo — grita 
ele, sua voz cheia de raiva.

Eu odiava quanto a sua raiva era fora de lugar. James não tinha 
feito nada à nossa família, então por que ele tinha que pagar?

— Não vou? Isso é ridículo, pai. Somos dois adultos — tento me 
defender, mas meu pai me olha de um modo que me faz lembrar do 
quanto isso era sério.

Ele enfia a cabeça para dentro da cozinha antes de olhar no 
banheiro e ir para o meu quarto. Eu o sigo, meio aterrorizada pelo fato 
de que ele está prestes a encontrar James nu dentro do meu armário.

— O que você está fazendo? Meu quarto está um desastre.
Felizmente ele volta para a sala antes de me encarar. 
— Você sempre teve uma queda por ele.
— Não, não tenho — tento argumentar, mas parece inútil neste 

momento. Aparentemente, eu não tinha sido tão boa em esconder 
minhas emoções quanto eu pensava.

— Qualquer pessoa com dois olhos pode ver a maneira como 
você olha para ele. A maneira como você sempre olhou para ele — diz 
acusadoramente.

Fico vermelha, sabendo que James podia ouvir cada palavra.
— Ele não é o que você pensa — começo a explicar, querendo que 

meu pai dê uma chance para talvez ver as coisas de forma diferente 
pelo menos uma vez.

— Ele é um Russo? — meu pai me corta. — Então, isso é tudo o 
que eu preciso saber. Por que você não pode simplesmente me ouvir? 
Não se pode confiar nos Russo, Julia. Você acha que esse garoto real-
mente gosta de você?

Minha boca fica levemente aberta conforme eu luto para encon-
trar as palavras para combater suas acusações sem confessar meus 
pecados da noite passada.

— Ah, você acha. Que irônico. Você acha que ele realmente se 
importa com você?
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Meu pai ri e eu não me lembro de me sentir tão pequena ou estú-
pida antes. Uma coisa seria ouvir essa porcaria de uma garota ciu-
menta ou de um cara como Todd Lestare, mas ouvir do meu próprio 
pai era um pouco mais doloroso.

— Ele é um homem bom.
Eu meio que desejo que James apareça e enfrente meu pai comigo, 

mas sei que isso só causaria mais caos. Isso é algo que eu preciso fazer 
sozinha. Além disso, o pobre coitado provavelmente estava se balan-
çando no canto do meu armário, se perguntando como tinha entrado 
nessa bagunça. James ia sair em disparada e nunca mais olhar para trás, 
e eu não o culparia.

— Tudo o que esse garoto faz é para o seu próprio benefício.
— Por que você diz isso? Você nem mesmo o conhece. — Sen-

to-me no sofá, meus sentimentos todos misturados. Minha cabeça 
gira com palavras como traição e deslealdade, enquanto meu coração 
está no exato oposto, feliz por eu ter finalmente cedido.

— E, depois de um jantar, você acha que conhece? Os Russo men-
tem e manipulam para conseguir o que eles querem. Isso ainda não 
funcionou a favor deles, e eu serei um desgraçado se funcionar 
debaixo do meu nariz!

— O que James pode possivelmente querer de mim?
— Nossas vinhas — meu pai rosna em resposta.
 Eu me recuso a aceitar suas opiniões tão facilmente. Não desta vez. 
— Ele tem as dele.
— Você sabe que as vinhas do lado sul são diferentes. Ninguém 

as tem. Eles vêm tentando roubá-las há anos. Não consigo imaginar 
que parariam agora.

— Pai.
— Veja ele de novo e você está fora. — Seu rosto endurece. — 

Não me teste, Julia.
Ele sai do meu pequeno bangalô e bate a porta atrás dele, fazendo 

com que os quadros das minhas paredes tremam. Eu afundo nas 
almofadas do meu sofá e coloco a cabeça entre as mãos.

— Bem, isso foi divertido. — A voz de James me dá um susto e eu 
dou um pulo, meus nervos completamente em frangalhos. Ele espia 
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por uma das minúsculas janelas antes de virar a chave na porta. — 
Você não estava brincando. — Ele se senta ao meu lado no sofá antes 
de passar o braço em volta do meu ombro e me puxar contra ele. — O 
ódio é profundo.

— Quanto você ouviu?
— Tenho certeza de que ouvi todas as palavras. — Ele dá um 

beijo na lateral da minha cabeça. — Só gostei das partes em que ele 
falou que você tem uma queda por mim. O resto foi horrível.

Forço um sorriso antes de virar meu corpo para encará-lo. 
— Eu não tenho uma queda por você — finjo argumentar, mas é 

inútil, especialmente depois da noite passada.
— Bem, eu com certeza tenho uma por você — diz ele sem um 

pingo de vergonha, e eu desejo ter a sua coragem. — Então, como 
vamos consertar isso? — pergunta ele.

Eu lhe lanço um olhar confuso. 
— O que você quer dizer? — Não há nada para consertar.
— Julia. — Ele agarra minha mão e a segura. — Quero estar com 

você. A noite passada foi incrível. Você pode realmente se afastar do 
que começamos?

— Você ouviu o que meu pai disse. — Meus olhos começam a lacri-
mejar, e a última coisa que eu quero fazer é chorar na frente de James.

— Vamos fazê-lo mudar de ideia. — Ele soa tão confiante, como 
se fosse a coisa mais fácil do mundo. — Vamos fazê-lo ver quanto 
estamos felizes e que não estou tentando enrolar você.

— Nós não podemos — eu digo, sabendo que meu pai não daria 
ouvidos a nada que um Russo tinha para dizer.

— Nós podemos.
— Ele não vai ouvir.
Meu pai não era um homem piedoso ou compreensivo. 
— Nós ainda nem tentamos — responde ele, com seu tom razoá-

vel e lógico, outras duas qualidades que meu pai não tinha.
— É que... — Eu engasgo com minhas palavras, meus pensamen-

tos e minhas emoções enquanto ele se levanta do sofá, parecendo um 
cavaleiro de armadura brilhante. — Isso tudo está acontecendo muito 
rápido — minto.
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— Muito rápido? — Os olhos de James praticamente rolam para 
fora de sua cabeça. — Eu estou apaixonado por você desde que eu era 
criança. Não tem nada mais lento do que a nossa história.

— Desculpe. — Eu me levanto e começo a andar. — Você tem que 
ir. — Então, começo a surtar. — Certifique-se de que ninguém te vê. 
Você pode fazer isso?

Ele abaixa a cabeça e a armadura do meu cavaleiro brilhante 
parece enferrujada e derrotada. 

— Não quero perder você.
— Foi só uma noite, James. Você nunca me teve. — Minhas pala-

vras são duras e amargas. Eu me odeio por mentir, mas é a única 
maneira de fazê-lo sair, e eu preciso que ele faça isso.

Mas, conforme vejo meu plano funcionar, o observo ir, me per-
guntando o que eu tinha acabado de fazer.
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B B

DESTRUIDORA DE CORAÇÕES

James
SE EU PENSAVA QUE JULIA NÃO PODERIA PARTIR MEU CORA-
ção de novo, estava completamente enganado. Com certeza senti isso 
quando fiz o caminho para fora da porta e entrei na parte distante da 
vinha onde eu esperançosamente não seria visto por ninguém. Mas, 
para ser sincero, parte de mim queria que eu fosse pego.

Corri para a minha mãe no segundo em que abri a porta da 
frente.

— James, é você que está entrando? — Ela me olha de cima a 
baixo.

— Eu só estava no celeiro — digo quando passo por ela.
Meus pais tinham aumentado a casa e agora viviam em uma 

suíte master gigante no térreo, que deixava todo o 2º andar à minha 
disposição. Eles me deram a minha privacidade, e eu dei a eles a sua. 

— É claro, querido — diz ela, claramente vendo minha mentira. 
Felizmente ela não me fez mais questionamentos.
Subo três degraus antes de parar. 
— Ei, mãe?
— Sim?

Serei teu à tua ordem, apenas  
chama-me de amor.

romeu e julieta de william shakespeare
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— Os La Bella sabem mesmo sobre a aposta? — Não preciso ela-
borar ou lhe dar mais dicas. Minha mãe sabe exatamente o que eu 
estava perguntando.

— Sempre supus que sim. — Ela me olha com uma leve confusão 
nos olhos.

— Você nunca falou com a Sra. La Bella antes, falou?
Minha mãe olha ao redor da sala para se certificar de que meu pai 

não pode ouvir. 
— Na verdade, não, mas sempre quis. Também não podemos ser 

amigas, você sabe. — Era fácil esquecer que Julia e eu não éramos os 
únicos que sofriam as consequências da briga de nossos pais. — Por 
que você pergunta sobre a aposta?

— Foi só por algo que a Julia mencionou de passagem outro dia. 
Não acho que ela saiba algo sobre isso, exceto as partes da história que 
contam que seu bisavô tentou pegar de volta as terras da família dela. 

Ela encolhe os ombros, indiferente. 
— Isso parece um pouco improvável...
A aposta tinha acontecido envolvendo ambos os lados paternos. 

Julia era a primeira garota nascida nas nossas duas famílias desde que 
a rivalidade começara. Uma relação de amor entre os Russo e os La 
Bella nunca tinha sido uma opção antes, e era por isso que eu tinha 
certeza de que seu pai a criara sob ameaças para ficar longe de mim.

— Eu também achava isso, mas não creio que ela estava mentindo.
— Sabe, eu acho que faria sentido — minha mãe começa a dizer, 

sua mente claramente girando em uma nova direção.
— Como assim?
— Se você só transmite as partes em que agiram mal com você, 

então mantém a rixa viva. O ódio e a raiva parecem justificados. Eu 
posso ver como, ao longo dos anos, certas partes foram retiradas do 
lado deles da história.

— Sim, acho que podia ver isso — concordo antes de ficar um 
pouco agitado. — Mas meio que torna tudo pior.

— O que você quer dizer?
— O fato de eles nem mesmo conhecerem toda a história e esco-

lherem viver a vida com esse total desprezo pela nossa existência. 
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— Eu começo a me entusiasmar, minhas emoções trazendo o meu 
melhor enquanto penso em todas as palavras que o sr. La Bella tinha 
dito sobre mim.

— Sabe, James, só para que conste — minha mãe me oferece um 
sorriso malicioso antes de recuar —, sempre gostei da Julia. Ela é uma 
garota esperta. Talentosa. Motivada.

Ela desaparece na cozinha antes mesmo de esperar pela minha 
resposta. Ouvir minha mãe aprovar Julia é um presente que eu nunca 
soube de que precisava ou queria.

Subo o resto das escadas, dando uma pausa quando noto Dane 
dormindo no quarto de hóspedes, a porta do quarto aberta. Ele havia 
ficado durante a noite, e eu não tinha nem notado o carro dele — não 
que eu o estivesse procurando. Eu estava muito ocupado tentando 
não levar um tiro ao passar pela propriedade La Bella. Depois de 
ouvir o pai de Julia esta manhã, percebi que ele estaria disposto a ati-
rar em mim primeiro e a fazer perguntas sobre o meu cadáver depois.

Decido acordar Dane. Ando até a cama, balanço seus ombros e digo 
seu nome três vezes. Ele começa a se mexer antes de abrir os olhos.

— Cara. Finalmente. — Ele pega o telefone e olha para o apare-
lho. — Você ficou lá à noite? Está voltando agora? — Sentando-se, ele 
esfrega os olhos. — O que aconteceu? Conte-me. Vocês ficaram?

Muito embora eu tivesse me preparado para isso, ele faz muitas 
perguntas.

— O pai dela veio para casa. — Decido que começaria com aquela 
pequena pérola de informação.

— Merda. Ele viu você? Você está morto agora? — Ele empurra 
meu peito com o dedo. — O.k. Esse não é o fantasma James. Continue.

— Nós conversamos e eu tenho certeza de que ela sabe sobre 
vinte por cento da história das nossas famílias. Sempre supus que ela 
soubesse de tudo. Nunca entendi por que ela odiava tanto a minha 
família quando deveria ter sido o contrário, mas eu aceitava. Como 
um tolo, simplesmente aceitei tudo isso sem lutar ou questionar.

— Eu sabia disso. Sabia que ela não sabia. — Ele estala os dedos 
como se tivesse tropeçado em algum conhecimento que alterasse o 
mundo. — Então, você contou a ela toda a história?
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— Eu comecei, mas aí ela falou sobre Romeu e Julieta, e eu devo ter 
ficado um pouco distraído.

Recuso-me a atualizar Dane sobre cada detalhe da noite que eu 
tinha compartilhado com Julia. Algumas coisas eram privadas, e, 
mesmo que eu tenha contado tudo no passado, desta vez parecia dife-
rente. Eu me importava demais com ela para contar tudo.

Dane solta uma risada alta enquanto ajusta o travesseiro atrás das 
costas. 

— Merda. Como eu nunca fiz essa associação antes? Vocês são os 
Montéquios e Capuletos dos dias de hoje. Por que eles se odiavam? 
Pela mesma razão que vocês? Uma aposta ruim que deu errado?

E agora Dane está completamente distraído.
— Não tenho ideia. Leia o livro e retorne para mim — digo, ten-

tando o meu melhor para parecer irritado. — Você pode se concen-
trar, por favor?

— Pare de gritar comigo. — Ele boceja. — Conte-me que pelo 
menos você beijou a garota — diz ele, com um tom cheio de espe-
rança, mais do que qualquer outra coisa.

Concordo em resposta. Quando seu rosto praticamente se ilu-
mina, tenho que me conter para não sorrir de volta.

— E então o quê? O pai dela veio e interrompeu o resto?
— Ele não apareceu até esta manhã. Talvez tenha acontecido de 

eu ter que me esconder no armário — eu digo completamente enver-
gonhado, como se tivesse queimado um buraco no carpete em vez de 
olhar para a cara dele.

— Talvez tenha acontecido? — pergunta ele, segurando a risada.
— Pois é... — Olho bem para ele. — Eu definitivamente tive que 

me esconder no armário.
Ele explode, a risada espalhando-se. 
— Desculpe, mas eu não posso. — Ele continua a rir, seu corpo 

inteiro balançando. — Cara! Então agora o quê? Você vai vê-la 
novamente ou foi só uma vez, algo do tipo ficar e tirar essa pendên-
cia do caminho?

Minhas vísceras se enfurecem instantaneamente. Ficar só uma 
vez com Julia nunca tinha sido minha intenção. 
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— Você sabe que não é bem assim.
— Sei que não é pra você, mas é pra ela? Chegou a perguntar? 

Vocês estão na mesma sintonia?
De repente, fico nervoso quando as últimas palavras de Julia 

soam na minha cabeça. 
— Foi só uma noite, James. Você nunca me teve.
Ouvi-las serem repetidas, mesmo que só na minha cabeça, é tão 

brutal quanto ouvi-las sendo derramadas dos lábios dela pela pri-
meira vez. Meu peito dói instantaneamente.

— Não tivemos chance, na verdade. O pai dela a ameaçou. Ele a 
lembrou de ficar longe de mim. Então ela me expulsou e aqui estou eu.

As sobrancelhas de Dane se unem. 
— O pai dela a ameaçou? Como?
Isso era uma coisa que eu não tinha escrúpulos para comparti-

lhar, então o atualizo sobre tudo o que eu tinha ouvido do armário. 
Dane fica tão chocado quanto eu fiquei na hora. Aí sua expressão se 
transforma novamente em algo ilegível.

— Tem certeza de que não ouviu errado ou interpretou mal de 
alguma forma?

— Tenho certeza.
Seus olhos percorrem a sala, enquanto sua cabeça balança no que 

tinha que ser incredulidade. 
— Uau. Acho que ele deve odiar você mais do que o seu pai a 

odeia.
— Eu não acho que haja nenhuma comparação, para ser honesto. 

Meu pai nunca disse nada nem remotamente perto das coisas que o 
pai dela disse a ela.

— Que deserdaria o próprio filho? Isso está seriamente confuso.
Dane começa a se mexer desconfortavelmente e eu sinto a dor 

dele. Eu sei bem como é. Vivi isso por tanto tempo quanto podia me 
lembrar.

— Eu sei, mas... — Paro e torço minhas mãos unidas. — O que eu 
faço com relação a isso?

Ele se endireita imediatamente. 
— O que você quer fazer sobre isso?
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— Quero a garota — digo sem pensar, mas essa é a verdade, 
então não a retiro.

— Então vamos consegui-la — ele argumenta com um sorriso largo, 
e eu me pego quase acreditando que isso é possível de verdade.

— Como? — pergunto, porque precisávamos de um plano.
— Boa pergunta. — Ele começa a bater um dedo contra o queixo 

enquanto pensa. — Você pode aparecer com um anel e uma 
proposta.

— Hã... — Eu estico meu pescoço e olho para ele como se fosse 
louco. Porque ele claramente é.

— Só estou dizendo que você podia pular todas as coisas no meio 
e ir direto para a parte boa — ele oferece com um encolher de ombros.

— Sim, isso não é nem de longe um bom plano, muito menos um 
plano sensato.

— Só estou tentando ajudar — diz ele todo inocente, e eu dou 
uma gemida, esperando por uma nova ideia. — O.k. Deixe-a com 
ciúme, então.

Meu interesse subitamente sobe algumas dezenas de pontos, meu 
ego obviamente é fã desse tipo de ideia. 

— Continue.
— Chame a Jeanine para sair — sugere ele; disparo um olhar que 

diz que eu prefiro morrer a cruzar essa linha. — Legal. Chame qual-
quer outra mulher da cidade para sair e se certifique de que ela saiba. 
Isso vai deixá-la tão louca, que ela virá correndo de braços abertos e 
pulará no seu colo. 

Meu coração despenca dentro do peito conforme a realidade me 
atinge em cheio. 

— Não, ela não viria. Ela não veio correndo quando eu namorei 
no passado. Tentar fazê-la sentir ciúme só lhe daria motivos para que 
se afastasse. Se ainda estivéssemos no ensino médio, talvez eu seguisse 
por esse caminho, mas não agora. O que mais você tem?

Ele ri antes de juntar as mãos. 
— Hã, você poderia finalmente fazer um vinho melhor do que o 

dela e ganhar a competição uma vez.
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— Otário — murmuro sob um suspiro, porque nós dois sabíamos 
que Julia tinha algo que eu não tinha quando se tratava de criar as 
combinações perfeitas.

Dane cobre a orelha com a mão em concha e se inclina para a 
frente. 

— O quê? Não entendo bem isso.
— Mesmo que eu de alguma forma a vencesse na próxima com-

petição, como isso a conquistaria?
— Não sei. Talvez ficasse tão furiosa de ter perdido que iria que-

rer saber o que você fez para ganhar. Conhecendo a Julia, ela não sai-
ria do seu lado até que você contasse tudo. Você a teria te seguindo 
pela vinícola até que confessasse.

Dane está absolutamente certo, e eu me vejo sorrindo com a ideia 
de uma Julia excitada em meus calcanhares, exigindo saber exata-
mente como eu a vencera. Não era a pior ideia do mundo, mesmo que 
fosse quase irrealizável.

— Vamos colocar essa na lista.
— Merda, eu deveria estar anotando isso? — pergunta ele, 

enquanto pega seu telefone e começa a digitar freneticamente na tela.
— Sim. Agora, o que mais? — Eu espero por mais ideias tolas 

de Dane que esperançosamente provocariam a ideia certa em mim. 
Às vezes, o brainstorming é a melhor maneira de descobrir que dire-
ção seguir.
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