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O livro é dedicado aos meus leitores.
É por causa de vocês que eu escrevo!
E, como sempre,
minha querida amiga Cynthia.

Mister O - 05.indd 7

10/08/17 16:39

Mister O - 05.indd 8

10/08/17 16:39

Prólogo

PERGUNTE‑ME QUAIS AS TRÊS COISAS QUE MAIS AMO
fazer — a resposta está na ponta da língua: um ponto espetacular pro meu
time de softbol, desenhar uma tirinha irada e, claro, proporcionar a uma
mulher um gozo enlouquecedor. Não vou mentir — a última é, de longe, a
minha favorita. Levar uma mulher a um orgasmo incrível e alucinante é a
melhor coisa do mundo.
O clímax de uma mulher é como a chegada do verão, a manhã de Natal
e férias em Fiji, tudo embrulhado num fantástico pacote de felicidade. Se
conseguíssemos dispor da beleza e da energia das mulheres atingindo o
orgasmo, poderíamos fornecer eletricidade pra todas as cidades, deter o
aquecimento global e promover a paz mundial. Basicamente, o orgasmo
feminino é a manifestação de tudo de bom no mundo. Ainda mais quando
eu o proporciono, e já o proporcionei milhares de vezes. Sou como um
super‑herói do prazer, um agente de boas ações, um cara tímido antes, mas
agora um garanhão, e minha missão é oferecer o máximo possível de orgasmos para as minhas mulheres.
Como consegui alcançar essa façanha incrível? Simples! Sou tanto um
aluno como um mestre na arte de proporcionar orgasmos. Considero‑me
um especialista, pois, no interesse da total transparência, sou completamente obcecado pelo prazer feminino entre os lençóis. Fazer uma mulher
gozar é tudo o que interessa. Azar do cara que não é bom nisso.
9
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Porém, também tenho bastante humildade pra admitir que ainda sou
um aprendiz. Sempre há algo novo a descobrir com uma mulher.
Como ela quer? Com suavidade, rudeza, rapidez, leveza, brutalidade?
Gosta como? Com dentes, “brinquedos”, o pau, a língua, os dedos? Ela
anseia por um extra, como uma pluma, um vibrador ou uma combinação de
todos os anteriores? Toda mulher é diferente e todo caminho pro prazer
envolve sua própria jornada erótica, com muitas paradas fantásticas ao
longo do caminho. Guardo na memória, estudo as dicas e sempre faço o trabalho de campo.
Suponho que isso me torne um pioneiro do orgasmo feminino. Um verdadeiro grande descobridor, aventurando‑me sem medo, preparado para, a qualquer momento, mapear o terreno do prazer da mulher até ela gritar em êxtase.
Tudo bem, alguns podem dizer que sou um viciado. Mas, de verdade,
é ruim que eu goste de fazer a mulher que está comigo se sentir bem? Se
isso me torna um cara de mente estreita, então me declaro culpado da acusação. Sem constrangimentos, admito que quando conheço uma mulher,
imagino, em segundos, sua aparência gozando, como ela geme, como quero
fazê‑la decolar.
O problema é que existe uma mulher de quem tenho de manter distância, embora eu venha querendo muito descobrir como levá‑la à loucura. Tem
sido uma batalha épica e fui obrigado a guardá‑la numa gaveta especial,
fechada e trancada, e jogar a chave fora, pois ela é a definição de proibido tocar.
O que é uma merda, pois ela está prestes a deixar a coisa cada vez mais
dura com as palavras que escapam da sua boca.

10
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Capítulo 1

DIZEM QUE OS HOMENS PENSAM EM SEXO EM 99,99% DO
tempo. Não questionarei isso. Por que eu tentaria? É bastante exato, sobretudo quando consideramos que o 0,01% restante da capacidade mental está
dedicado a encontrar o controle remoto.
Porém, no meu caso — e, devo dizer, em minha defesa —, o sexo é
parte do meu trabalho.
Assim como tentar agradar e dar autógrafos. Portanto, aqui estou eu,
na An Open Book, livraria descolada no Upper West Side, em Manhattan.
Quando esta noite de autógrafos começou, há algumas horas, uma longa fila
de admiradores se formou do lado de fora. O evento que minha rede de TV
organizou está quase no fim e, assim, a fila diminuiu bastante. Mais da
metade do público que compareceu era constituído por representantes do
belo sexo. Não posso me queixar, principalmente pelo fato de que meus fãs
eram quase todos homens até alguns anos atrás.
Muitos ainda são. Como este rapaz.
— Meu episódio favorito é o que foi tirado daqui. — Um adolescente desajeitado, com voz estridente e cabelo despenteado, aponta para
uma tira de quadrinhos que mostra o Mister Orgasmo resgatando uma
dúzia de beldades peitudas numa ilha distante, onde ficaram privadas
de sexo por muito tempo. O resultado? Apenas um guerreiro de capa
podia repor os depósitos esvaziados de prazer delas, que tinham se
reduzido a níveis baixíssimos.
11
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Tremo com a ideia do que aquelas mulheres devem ter passado antes
da chegada do herói para salvar a situação.
— Sim. É demais, não? — eu digo, sorrindo rapidamente para o garoto
e, depois, assentindo com seriedade. — O Mister Orgasmo prestou um serviço incrível para as damas, não concorda?
— Sim! — o garoto responde, com os olhos arregalados e fogosos.
— Ele as ajudou muito.
É estranho, pois ele tem uns dezesseis anos, e há uma parte de mim
que pensa: Por que você está assistindo ao meu programa de tv, safado?. Mas,
por outro lado, eu entendo. Na idade dele, eu também não fazia a mínima
ideia de como lidar com as garotas. O que deve explicar por que comecei
a desenhar As aventuras de Mister Orgasmo, antigamente, na forma de cartuns on‑line, agora, a sensação televisiva do final da noite, que inclui o
enredo a respeito do gesto de boa cidadania realizado pelo herói titular
previamente mencionado.
Titular.
Eu disse titular.
Em minha cabeça.
Seja como for, aquele era um episódio popular e um dos motivos pelos
quais minha emissora inseriu algumas de minhas antigas tirinhas nesta
graphic novel do sinceramente seu Nick Hammer. Edição especial e o escambau, como diz o selo dourado estampado na capa.
— Pode autografar em nome de Ray? — o rapaz pede, e, quando ergo a
caneta Sharpie preta, vislumbro um brilho dourado com o canto do olho e,
depois, uma mão num bolso.
Ah, droga.
Acho que sei o que a mulher atrás do Ray na fila acabou de fazer.
Autografo o livro e o entrego para ele.
— Vá em frente e dê prazer, Ray — digo, como se fosse um mantra.
Cumprimento‑o, batendo meu punho fechado contra o dele. Na sequência,
por instantes, o garoto contempla a mão, como se tivesse sido abençoado por
um mestre.
É claro que foi.
— Dou minha palavra. Quero ser um provedor de prazer — o Ray
afirma, solenemente, apertando o livro junto ao peito, recitando uma das
conhecidas expressões do Mister Orgasmo.
12
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Cara, algum dia esse moleque vai alucinar as mulheres. Ele é bastante
determinado. Mas ainda não. Afinal, é só um adolescente.
Dirijo o olhar para a próxima pessoa na fila e sou pego de surpresa
pelo tamanho dos seios em exibição. O suficiente para ativar um intenso
transe masculino. Aqueles olhos vidrados que só um par de belas tetas consegue provocar num homem. Não sou imune a isso, porque… Tetas.
São uma das minhas áreas de recreação preferidas.
Porém, venho treinando seriamente para combater a situação. Parte do
meu trabalho é interagir com o público e não posso simplesmente andar por
aí de queixo caído, encarando peitos. Essa mulher vai colocar minhas habilidades à prova. Ela está usando uma camiseta branca decotada, o que é
criptonita para a maioria dos homens.
Ela se inclina pra frente, assegurando uma visão privilegiada para
mim. Olho em volta, esperando que a Serena, a relações‑públicas muito grávida, sempre sorridente e bastante esperta, que trabalha no meu programa
na rede Comedy Nation, retorne rapidamente de mais uma ida ao banheiro.
Ela é especialista em saber como manter longe as fãs mais ardorosas.
Veja, não estou me queixando. Não me importo com o fato de que algumas das telespectadoras do programa fiquem um pouco excitadas em eventos como este. Tudo bem. Porém, tive a impressão de que aquela não estava
para brincadeiras.
— Olá. — Esboço um sorriso para a falsa loira. Interagir e se envolver
faz parte do trabalho. Sou a face pública do programa de TV, que vem aniquilando a maldita concorrência no horário das onze e também todos os
programas apresentados mais cedo. Isso tanto empolga o chefe da rede
como o deixa louco, mas essa é uma história para depois.
A mulher leva a mão ao peito, tentando uma tática respeitada por sua
antiguidade para invocar o transe. Mantive‑me estoico.
— Me chamo Samantha e gosto muito de seu programa — ela murmura. — Li o seu perfil na Men’s Health da semana passada. Fiquei muito
impressionada com a dedicação à sua arte e também ao seu corpo.
O perfil — porque é a Men’s Health — mostrou uma foto minha
malhando numa academia. Então, como a Samantha carece de sutileza, percorre com seus olhos cinzentos os meus braços cobertos de tatuagens, meu
peito e, bem, simplesmente vamos dar nome aos bois: ela tenta me comer
com os olhos bem aqui, na livraria.
13
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— Dedicação é meu nome do meio — afirmo com um sorriso e ergo os
óculos.
A Samantha me deixa tenso, e não é pelo amplo decote, mas pelo que
ela, na fila, pôs em seu bolso alguns minutos atrás.
Ela se curva mais pra frente, deslizando o livro pela mesa, em minha
direção.
— Se você quiser, pode autografar bem aqui — a Samantha sussurra,
arrastando o dedo através do decote.
Agarro o livro rapidamente.
— Obrigado, mas acho que a primeira página do livro é um lugar tão
excelente quanto.
— Você devia deixar o número de seu celular nela — a Samantha acrescenta, enquanto assino Nick Hammer. Em seguida, entrego‑lhe o livro.
— Engraçado, não sei meu número. — Dou de ombros, inocente.
— Quem consegue se lembrar dos números hoje em dia? Mesmo o próprio!
Onde diabos a Serena se meteu?! Espero que ela não tenha dado à luz
no banheiro feminino.
A Samantha dá uma risadinha e, em seguida, arrasta uma unha bem
comprida cor‑de‑rosa‑chiclete em cima da minha assinatura.
— Hammer… — E me olha, afetadamente tímida. — É seu sobrenome
de verdade ou é um apelido carinhoso para o seu*…
Não, não, não.
Abortar.
Nada de pegar esse caminho. Não faça o jogo do sinônimo sacana
usando seu sobrenome com a Samantha, que está prestes a arranhar seu
braço com suas unhas afiadas, meu chapa.
— Ah, desculpe. Você deixou cair alguma coisa?
Endireito os ombros ao escutar a voz familiar: ao mesmo tempo, humor
frio e pura inocência.
A loira denota certa surpresa.
— Não — ela diz, retrucando a autora da pergunta. — Não deixei cair
nada.
— Tem certeza?

* Em português, hammer significa martelo, mas em inglês também pode significar
pênis. (N. T.)

14
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Não consigo reprimir o sorriso, pois sei que a mulher que fala com a
Samantha está planejando algo ardiloso.
Harper Holiday.
Cabelo ruivo. Olhos azuis. Rosto de anjo sexy, corpo de princesa ninja
guerreira e boca adepta da entrega simplesmente perfeita de sarcasmos. Eu
jogaria sinônimos sujos, antônimos sujos… Qualquer coisa suja com ela.
Na fila, Harper dá um passo, sai de trás da Samantha e abre a palma da
mão.
— Porque tenho quase certeza de que esta é a sua aliança de casamento
— ela diz, mostrando um anel dourado para a mulher.
— Não é minha. — A loira oxigenada se põe na defensiva, esquecendo‑se de toda a sua doçura melosa.
A Harper bate a outra mão na testa.
— Putz, desculpa aí! Você pôs a sua no bolso alguns minutos atrás.
Bem ali. — Ela aponta para o bolso direito da Samantha e, de fato, é possível ver o contorno do que parece ser uma aliança de casamento.
Foi exatamente isso o que suspeitei que a mulher fez na fila. Ela deve
ter esquecido de que a estava usando e, então, tentou escondê‑la no último
minuto.
A loira oxigenada empalidece.
Apanhada em flagrante.
— Eu mantenho esta aliança à mão para situações como esta — Harper
continua, exibindo o anel e o deixando capturar a luz do teto.
— Vaca… — a Samantha murmura, vira‑se e se afasta.
— Divirta‑se com o livro. — Em seguida, a Harper olha para mim,
ergue a cabeça e lança um sorriso do tipo Eu acabei de salvá‑lo, seu babaca. Em
sua imitação própria das tietes do Mister Orgasmo, ela indaga: — Nick
Hammer, esse é o seu nome verdadeiro?
E então me vejo torcendo para que a Serena permaneça no toalete por
muito mais tempo.

15
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Capítulo 2

MEU SOBRENOME VERDADEIRO É HAMMER.
Venho respondendo a essa pergunta o tempo todo. Todos acham que é
falso. Como se fosse um nome artístico, um pseudônimo ou o nome que
usei como stripper, remontando aos dias em que eu dava duro para ganhar
a vida.
Estou brincando. Nunca fui stripper.
Porém, tive bastante sorte de ter um sobrenome do cacete. E sou duplamente sortudo, pois, se fosse uma menina, meus pais me dariam o nome de
Sunshine. Em vez disso, minha mãe deu o nome de Sunshine para sua
padaria e de Wyatt e Nick para os seus filhos. A nossa irmãzinha chegou
alguns anos depois do surgimento da padaria. Assim, ela também escapou
do nome hippie, mas Josie definitivamente captou a vibe. Ela tem um espírito livre.
Aponto para o anel que a Harper segura.
— Vamos ver se eu adivinho. Você foi para Vegas este fim de semana e
se casou com o mágico do cassino.
— Nada disso! — A Harper sorri e guarda o anel dentro de uma bolsa
vermelha, tão grande que é capaz de proporcionar abrigo seguro para
refugiados.
— Falando sério, por que essa mania de carregar pra todo canto uma
aliança de casamento?
16
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— Eu poderia lhe contar, mas, nesse caso, estaria violando a norma 563
do Manual de segredos dos mágicos, que foi escrito para manter meros mortais
como você no escuro.
Dou um tapinha no peito e faço que não com a cabeça.
— Como assim? Eu não sou um mero mortal. Confesse.
— É falso — Harper cochicha. — Eu o peguei e, assim, pude fazer um
truque de prestidigitação numa festa no último fim de semana.
— O truque funcionou?
Sorrindo ironicamente, ela faz que sim.
— Como um feitiço. Converti a aliança no Anel do Poder dos Lanternas
Verdes. O garoto ficou pasmo.
— E com razão. Aliás, obrigado. — Projeto o queixo na direção do lugar
por onde a loira saiu há algum tempo. — Por um instante, achei que ela teria
um minivibrador no bolso.
A Harper arregala os olhos.
— Isso já aconteceu?
— Ahã. Uma vez. Num encontro com fãs.
— Uma fã se masturbou na fila?
— Ou isso ou estava simplesmente se estimulando para mais tarde.
Mas não se preocupe, também estou bastante animado com o fato de você
me salvar da tática de uma mulher tirar furtivamente a aliança, talvez você
seja uma super‑heroína.
— Quem sabe? Apareço do nada e salvo homens inocentes de mulheres casadas com maridos perigosos, que querem aniquilar a energia vital de
cartunistas muito conhecidos. Imagino que você vai querer me convidar
para um café quando eu lhe disser que o marido dela tem cerca de três
metros de altura, braços do tamanho de canhões e usa socos‑ingleses. Eu o
vi do lado de fora da livraria antes de entrar.
— Ele também comanda um ringue de luta clandestino?
Harper assente, com falsa seriedade.
— Sim. Ele é o Vicious. Esse é o seu nome de guerra.
— Sem dúvida, devo‑lhe um café. Talvez até uma fatia de bolo. Para
você saber o quanto a estimo por ter me salvado de Vicious.
— Não me provoque, os bolos são minha religião. — Em seguida,
tirando uns óculos roxos da bolsa, ela fala baixinho: — Fiquei na dúvida se
usava o truque do anel ou se dava estes óculos pra loira, sugerindo que ela
os usasse para ajudá‑la a comê‑lo melhor com os olhos.
17
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— São especialmente projetados pra isso? Em caso positivo, gostaria de
conseguir um par. — Para usar em você.
A Harper volta a assentir.
— É possível adquirir um par numa ótica no East Village. São vendidos
sob encomenda, mas posso arrumar um pra você. — Em seguida, ela fuça na
bolsa, que é parecida com a da Hermione. Sim, eu li todos os livros da série
Harry Potter. É simplesmente a melhor história de todos os tempos.
Harper saca um exemplar do meu livro e o coloca sobre a mesa.
— Você pode autografar para Helena?
Lanço‑lhe um olhar quando vejo a nota fiscal dentro do livro, ela o
comprou aqui!
— Harper, você não precisava vir até aqui para eu autografar um livro.
Eu teria lhe dado um.
— Bom saber que estou na lista dos eleitos. Por ora, tenho uma cliente que
nutre uma paixão secreta por você. Assim, vou dar pra ela de presente.
— Diga à Helena que o Mister Orgasmo mandou saudações. — E autografo o livro.
Ao erguer os olhos, vejo que a Harper está usando os óculos roxos.
Meu queixo cai.
Puta merda. Ela ficou um tesão. Como cara que usa óculos que sou,
gosto de uma garota de óculos e nunca tinha visto a Harper usá‑los antes.
Não vou mentir: a fantasia de bibliotecária sexy é forte neste caso. Estou
imaginando uma saia reta, uma blusa branca bem justa desabotoada de
maneira sedutora e a Harper curvada sobre uma mesa, pronta para receber
umas palmadas no traseiro por causa de alguns livros colocados em prateleiras erradas.
Harper me lança por cima dos óculos um olhar provocativo, como o da
loira oxigenada na fila, e sussurra num tom malicioso:
— Os óculos funcionam, Nick?
Com certeza, mas você não precisa deles pra eu querer ser devorado com os
olhos por você. Também estou te imaginando com nada além deles.
Espera aí. Droga. Não.
Silencio os 99,99% do meu cérebro que acabaram de pensar dessa
maneira. Isso porque a Harper é a irmã do meu melhor amigo. E o Spencer
já prometeu que rasparia todo o meu cabelo e tingiria minhas sobrancelhas
se eu ousasse tocar nela. Não que eu tenha medo do Spencer, mas realmente
18
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gosto do meu cabelo. É castanho‑claro, abundante e… bem, tenho de ser sincero: ele é perfeito pra fazer propaganda de xampu. Pronto, falei.
Também não planejo agir motivado por nenhuma das fantasias que
tenho tido com a Harper, mesmo que, ultimamente, venha sendo perseguido sem trégua por aquela em que ela está curvada sobre a bancada da
cozinha. Embora não seja justo com a fantasia da Harper pregada contra a
parede, não é mesmo?
Lembrete pra mim mesmo: trazer de volta a fantasia da parede hoje à noite.
Porém, retornando à pergunta da Harper acerca dos óculos, respondo‑lhe, repetindo suas palavras:
— Funcionam como um feitiço.
Ela tira os óculos e dá uma olhada na fila atrás de si. Restaram alguns
poucos fãs, segurando seus livros, que denotam certo nervosismo com a
demora.
— Estou atrapalhando, vou cair fora — a Harper diz.
— Espere. A coisa aqui está no fim. Vamos tomar um café daqui a
quinze minutos? — E rapidamente acrescento: — Como pagamento pelo seu
serviço de salvamento.
— Hum… Onde podemos tomar um café nesta cidade? — Harper
indaga, como se estivesse considerando isso de verdade.
Suspiro e meneio a cabeça, fingindo concordar com ela.
— Boa pergunta. É mesmo difícil achar um lugar assim. É como se não
existisse uma cafeteria em cada esquina.
A Harper dá de ombros.
— Muitas vezes é preciso caçar uma e isso pode levar algumas horas.
— Ela, então, estala os dedos. — Quer saber? Verei o que consigo fazer com
um mapa. Se eu achar uma num raio de quinze metros da livraria, te envio
uma mensagem.
— Fechado.
Harper bate continência e gira nos calcanhares. Juro que não a
observo com muita atenção enquanto ela se move sinuosamente pela
livraria buscando a saída. Certo, tudo bem. Talvez eu dedique três ou
quatro segundos na observação de seu traseiro. Cinco segundos, no
máximo. Mas é um traseiro espetacular. Assim, parece uma vergonha
não apreciar a visão.
19
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Serena retorna, senta‑se ao meu lado, junto à mesa, e nos quinze minutos seguintes concentro‑me em meus fãs, autografando e conversando, interagindo e me envolvendo.
No fim da noite de autógrafos, procuro uma mensagem da Harper no
celular e me alegro ao achar uma. Digito uma resposta e, em seguida, ajudo
a Serena a se endireitar. Pessoa sem papas na língua, ela começou a trabalhar no meu programa há dois anos, antes de os índices de audiência subirem de modo vertiginoso.
— Você se saiu muito bem, querido. Perdoe‑me por ter ficado fora de
combate por algum tempo. — Ela prende o cabelo preto ondulado com
uma presilha antes de ficar de pé e guardar as canetas Sharpie na bolsa.
Faz um afago no ventre. — Juro que achei que iria dar à luz no banheiro
da livraria.
— Engraçado, fiquei preocupado com isso. Se você tivesse o bebê no
banheiro, em minha homenagem, daria o meu nome a ele, certo?
— Não. Se isso tivesse acontecido, o nome dele iria ser Lavatório — ela
afirma e, em seguida, ergue o dedo. — Ah, quase me esqueci de lhe dizer…
— Essa é a frase com que a Serena sempre introduz os pedidos do chefe da
emissora. — Na quinta‑feira, há um evento ao qual o Gino quer que você
compareça. É um evento pequeno, para levantar fundos para uma instituição de caridade, numa pista de boliche, mas ele quer a presença de todas as
suas estrelas ali.
— Claro que vou — digo, pegando minha jaqueta.
Aliás, que outra resposta eu poderia dar? Idiota paranoico ou não, o
Gino controla a grade de programação da emissora. E gosta de me lembrar
de que foi ele quem decidiu, alguns anos atrás, quando estava no departamento de criação, converter minhas tirinhas on‑line num programa com
desenhos animados. Agradeço muito ao Gino por ter me dado essa chance.
No entanto, ele também é um cara invejoso e suspeito que o motivo seja o
fato de ele ter criado um programa, certa ocasião, que saiu logo do ar e
nenhuma de suas iniciativas para produzir outro programa de sua autoria
ter alcançado sucesso.
— E você conhece as regras. — A Serena fecha o zíper da bolsa,
enquanto perambulamos por entre as prateleiras, dirigindo‑nos para a saída.
Recito as regras:
— O Gino quer que eu seja charmoso, mas não tanto quanto ele, de
modo que as mulheres corram atrás dele, em vez de correrem atrás de mim.
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E devo jogar boliche muito bem se estiver no seu time. Caso contrário, devo
entregar o jogo, para que ele ganhe. Se eu não seguir as regras do Gino, crescerão as chances de eu me ferrar nas negociações do meu novo contrato, que
vão acontecer daqui a duas semanas, no fim deste mês.
— Perfetto.
— É quase como se eu estivesse acostumado com sua personalidade
completamente caprichosa.
A Serena sorri.
— Esse é o nosso chefe. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções até você chegar. Você é o cara e isso o deixa maluco. Mas eu realmente
gosto que você participe desses eventos públicos.
Percorro com os olhos a livraria cheia de clientes, alguns dos quais
acabaram de comprar minha coletânea de cartuns. Fui convocado a jogar
boliche com um executivo de TV que é um idiota maluco e volúvel, mas
que assina o gordo cheque do meu salário. Meu programa está bombando. Venho ganhando rios de dinheiro e muitos elogios. Também estou
me dando muito bem com as mulheres. Elas gostam da minha barba malfeita, das minhas tatuagens, dos meus óculos e do meu cabelo. E também
do meu físico, que outrora era magricela e, agora, exibe músculos fortes
e sarados.
A vida é boa.
— Serena, eu te garanto, isso não é como ir a uma festa. É um sacrifício.
O fato de o chefe da emissora ter uma birra comigo é um problema sério.
— Não — ela contrapõe bruscamente ao alcançarmos a porta da frente.
— Você sabe o que é um verdadeiro problema, Nick? Outro dia, fui a uma
sorveteria Ben & Jerry’s e pedi um pote para levar para casa. Quis dois sabores. Coco pra mim e manga pro meu marido. Mas adivinhe!
— Deixe‑me ver… Sorvete de coco estava em falta.
— Pior! — A Serena bate a mão no meu peito e quase me joga contra a
prateleira de novos lançamentos. — O empregado se esqueceu de pôr uma
folha de papel encerado entre os sorvetes para separar os sabores. O sorvete
de manga se misturou com o de coco. — Ela fez beicinho.
— Isso é realmente terrível. De certo modo, eu preferiria não saber
que esse horror aconteceu. Não tenho certeza se consigo tirar essa imagem
da cabeça.
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Nesse contexto, despeço‑me da Serena e me dirijo até o Peace of Cake.
Ali, a Harper, sentada a uma mesa dos fundos, acena pra mim. Está lendo o
meu livro.
É errado eu ter desejado que ela ainda estivesse usando os óculos?
Mas com óculos ou sem óculos, sinto‑me atraído pela Harper.
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Capítulo 3

DIVIDIMOS UMA FATIA DE BOLO DE CHOCOLATE.
Sei que isso faz parecer um encontro romântico, mas não é. O que acontece é que as fatias aqui nesta cafeteria são enormes. Não é possível comer
uma porção sozinho, a menos que se tenha nascido com dois estômagos.
Adoro sobremesas, mas só tenho um.
Além do mais, as coisas não rolam assim entre nós. Parece que conheço
a Harper faz uma eternidade, já que sou amigo do Spencer a vida toda. Nós
três frequentamos a mesma escola do ensino médio, mas a Harper é três
anos mais nova que eu. Assim, não pensava nela da maneira como penso
agora quando era aluno do quarto ano, e ela, do primeiro.
De qualquer maneira, agora que estamos ambos com quase trinta
anos e morando em Nova York, saímos de vez em quando. Talvez ainda
mais desde que o Spencer noivou, pois ele está menos disponível atualmente. Às vezes, em fins de semana, a Harper e eu assistimos algum
filme; e, ultimamente, sentar‑me ao lado dela no cinema se tornou a definição de perturbação.
Sejamos francos aqui: a Harper não é uma animadora de torcida
sexy, nem uma beldade desfilando uma lingerie da Victoria’s Secret. Ela
é uma gata peculiar. Uma tesuda nerd. A fantasia excitante de um jogador
de videogame. A Harper pratica kickboxing na academia, compete duro em
nossos jogos de softbol de verão e sabe em qual casa ficaria em Hogwarts.
Ela é da Lufa-Lufa e, sim, me excita o fato de que ela não escolheu Corvinal
23

Mister O - 05.indd 23

10/08/17 16:39

ou Grifinória como todo o mundo geralmente faz, mas escolheu a casa
conhecida por sua lealdade.
Além disso, a Harper é uma mágica de talento. Ela ganha a vida assim.
Paga suas contas fazendo truques de prestidigitação e pregando peças nos
outros.
Até certo ponto, é a profissão mais quente de todas — mais quente do
que bartender, do que modelo, do que estrela do rock. Porém, talvez não
mais do que bibliotecária sexy…
Honestamente, até alguns meses atrás, eu não tinha esses pensamentos. Até o dia, no último verão, em que ela me pediu para ajudá‑la a acertar as contas com seu irmão por algo que ele lhe fez há alguns anos. Pra
executar a vingança, fingimos que estávamos nos esfregando num treino
de softbol.
Tirei a camisa, ela acariciou meu peito e o resto é história. Cerca de
99,99% de minha mente passou a estar ali com a Harper, naquele dia, no
Central Park.
Veja, sou homem. Simples assim. Não somos complicados e qualquer
um que tente fazer de conta que somos complexos está mentindo. Não quer
dizer que não somos capazes de sentimentos elevados, emoções e outras
coisas do tipo. No entanto, quando se trata de mulheres, não é necessário
muito para a coisa rolar ou não rolar.
E naquele dia, o lance com a Harper rolou o tempo todo.
Dou o melhor de mim para me concentrar no bate‑papo com a Harper,
em vez de querer saber o tipo de lingerie que ela está usando. Ainda mais
porque consigo vislumbrar um pedaço de uma alça de cetim preto na beira
de seu suéter com gola em V. Forço‑me a não imaginar a aparência do resto
daquela sedutora peça de vestuário.
Mas é tarde demais. Estou imaginando a peça agora, vendo em minha
mente como a renda abraça sua pele, e é uma bela imagem. Obrigado, cérebro, por nunca ter medo de ir até lá. No entanto, agora, preciso voltar a prestar atenção à conversa.
Aponto para o bolo que estamos saboreando.
— Numa escala de um a dez, que nota você dá para ele?
Com o garfo suspenso no ar, a Harper olha para o teto.
— Arrebatamento.
— Não acho que esteja na escala.
— Eu disse que os bolos são minha religião — Harper afirma.
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Reclino‑me na cadeira.
— Eu estava dando uma olhada no seu livro antes de você chegar. É tão
sujo… — a Harper murmura, como se fosse um segredo, como se ela acabasse de descobrir que meus cartuns são um convite à safadeza. — O que
realmente quero saber, Nick Hammer — ela pronuncia meu nome de uma
forma que a loira oxigenada da livraria jamais conseguiria —, é de onde
você tira sua inspiração.
Nem queira saber, Harper.
Finjo estudar o bolo.
— Acho que este bolo leva alguma bebida alcoólica na receita.
Ela dá uma mordida e pisca os olhos.
— Sim, está delicioso. Bem molhadinho.
Porra, está vendo o que quero dizer? A Harper é demais. Fica difícil
não pensar em como seria com ela na cama. A Harper funciona nesse estado
constante de gracejo verbal, que é flerte, mas que não é exatamente flerte. O
efeito em mim? Sou um gato e ela está brincando com um ponteiro laser.
Fico caçando a luz vermelha, mas nunca consigo pegá‑la. O fato de que sou
solteiro não ajuda. Nada tenho contra uma transa sem compromisso, mas
prefiro ser partidário da monogamia em série do que da paquera, ainda que
jamais tenha me apaixonado por uma mulher com quem tenha me relacionado monogamicamente em série, incluindo a última, que está na Itália
agora, escrevendo um livro.
Portanto, estou totalmente disponível. Estou interessado com todas as
minhas células na mulher do outro lado da mesa, mas não posso tê‑la de
maneira alguma.
Tomo um gole de café, enquanto ela estende a mão e pega a caneca de
chocolate quente. Como não posso passar todo o tempo contemplando os
lábios da Harper na caneca, olho em volta. No balcão, as prateleiras estão
repletas de bolos de aparência fantástica, e o cardápio, num quadro‑negro,
oferece sabores de dar água na boca, ao lado de opções normais de cafés. O
Peace of Cake está lotado. As mesas de madeira estão quase transbordando
com a miscelânea de pessoas do Upper West Side: mães, pais, crianças
pequenas, além de adolescentes e jovens casais.
— Então, qual foi o número? — A Harper aponta o queixo na direção
da livraria.
— Número de quê? De livros vendidos?
Ela faz que não com a cabeça.
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— De cantadas que você recebeu.
Eu ri, mas não respondi.
— Vamos — a Harper pressiona, tamborilando os dedos no tampo.
— Um cara bonito como você. O centro das atenções. Deve ter sido o quê…?
Uma fã sim e outra também?
Meus ouvidos se animaram com a descrição. Assim como outras partes do meu corpo. Mas veja, ela não diz cara bonito de um jeito convidativo.
Ela diz como sendo um fato conhecido. Motivo pelo qual não sou capaz de
entendê‑la. Não faço a mínima ideia se sua mente, naquele dia no parque,
abandonou o terreno da amizade e partiu para o da sacanagem.
— Não foi bem assim, não.
— E a falsa loira? — ela pergunta.
— Tudo o que posso dizer é que você foi um excelente escudo quando
eu mais precisei .— E estalo os dedos. — Ei, tenho uma ideia! Tenho de ir a
um evento daqui a dois dias. — Dou‑lhe os detalhes que a Serena compartilhou comigo e lhe informo a respeito da estranha inveja do meu chefe.
— O Gino quer que eu vá, você não quer me acompanhar?
— Como escudo? Assim, as mulheres não vão cair matando em cima
de você? — A Harper morde outro pedaço de bolo.
— Elas não costumam fazer isso se estou acompanhado.
Harper gesticula com seu garfo, num movimento de vaivém.
— Nesse caso, devo fingir que sou sua namorada? — ela diz, como se
fosse a ideia mais louca do mundo, o que revela que preciso parar de considerar quaisquer pensamentos da Harper Holiday tornando a acariciar o
meu peito em alguma outra ocasião.
Ela não precisa saber que, algumas semanas atrás, fiz um desenho de
sua expressão num orgasmo. O quê? Foi algo tão errado assim? É o que faço
para ganhar a vida. Não é tão estranho. Além disso, apaguei o arquivo. Eu
estava apenas brincando no computador, juro.
— Como o Spencer e a Charlotte fingiram? — ela acrescenta, como se
eu pudesse me esquecer do ardil deles, principalmente porque deu certo:
em duas semanas, eles se casam.
— Não, seria mau se fizéssemos a mesma coisa — digo, cortando outro
pedaço do bolo com o garfo. — Seria como se um escritor usasse o mesmo
argumento em seu próximo romance.
— Como você sabe a respeito de argumentos de romance? — Harper
pergunta, fazendo um ar de espanto.
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— Escrevo um programa de TV. — Na verdade, desenho e escrevo, mas
a ideia foi captada.
— Seu programa é um desenho animado de um super‑herói devasso.
E mesmo assim você está familiarizado com argumentos de romances?
— Namorei uma autora de romances há alguns meses.
— Como foi?
— Como um namoro — digo, impassível.
— Não perguntei isso. — A Harper demonstra impaciência. — Ela quis
praticar com você?
Ri, adorando sua ousadia em perguntar.
— Você quer dizer as cenas, Harper?
Ela assente enquanto toma outro gole do chocolate quente.
— Ela quis praticar sim — afirmo, também assentindo.
— E você? — Muito curiosa, a Harper pousa a caneca sobre a mesa.
— Também.
— Uau! Quando você leu o livro dela foi como ver sua vida exposta?
— Esse livro ainda não foi publicado. É o próximo, eu acho.
— O que aconteceu com a garota?
— Acabou. — Dou de ombros. Não estou aborrecido com isso. Passamos bons momentos nos poucos meses em que estivemos juntos.
— Por quê?
Porque era divertido, nada mais. E porque J. Cameron — esse é o seu
pseudônimo — é obcecada pelo seu trabalho. A ficção é o seu mundo. Por
isso ela partiu para a Itália.
— Ela foi pra Florença. Acho que o seu próximo livro será ambientado
lá — revelo para Harper.
— Estou ansiosa pra ler o livro em que você a “ajudou” em sua pesquisa — afirma, desenhando aspas com os dedos.
— Talvez eu nunca te revele o pseudônimo dela.
— Vou arrancar isso de você. — Harper pisca pra mim, enquanto eu tomo
outro gole de café. — Ela escreve aquelas cenas de sexo de mau gosto, em que
o cara diz pra garota que a ama enquanto está dentro dela ou pouco depois?
De tanto rir, quase engasguei com o café.
— Nossa! Não faço a menor ideia do nível de mau gosto das cenas. Não
leio romances.
— Talvez devesse. Alguns são bem quentes. — Surge um brilho esperto
nos olhos da Harper. Em seguida, ela retorna para o assunto do momento:
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— Então, o evento. Deixe‑me entender isso do jeito certo. Você quer que eu
seja seu braço direito para ajudá‑lo a encarar o seu chefe, que é tão idiota
que não consegue lidar com o fato de que você é mais másculo do que ele e
por isso atrai as mulheres como um gato atrai as gatas no cio?
Droga, eu gostaria que a Harper não usasse essa palavra estando tão
próxima da fábrica de pensamentos obscenos dentro da minha cabeça…
— Não diria que isso seja verdadeiro.
Harper aponta na direção da livraria e diz:
— A julgar pela quantidade de mulheres que queriam seu autógrafo,
acho que você recebe cantadas o tempo todo.
Eu pareceria um canalha completamente arrogante se falasse a verdade. Sim. Acontece muito, mas nem sempre como hoje. Com o sucesso, as
mulheres ficam mais interessadas — e não só em mim, mas também em
meus recursos. Estou me referindo às verdinhas, e não àqueles feitos de
carne e osso, mas elas também gostam desses.
Como resposta, dou de ombros, num gesto de indiferença.
Ela sorri.
— Eu vou, Nick. E aí você fica me devendo um favor. Fechado?
— Fechado.
Harper estende o braço na direção do bolo, mergulha o dedo na
cobertura e o traz para a boca, lambendo‑o. Meu Deus! Por que ela me tortura assim? Obrigado por eu estar sentado. Ela não precisa saber que,
atualmente, representa metade dos ingredientes de que necessito em
minha mistura instantânea para conseguir uma ereção — adicione a isso
o comentário sem intenção de uma gostosa sexy que não sei como interpretar, e aí a coisa rola.
— Olha! É Anna, a Incrível!
Harper projeta a cabeça na direção da voz infantil bradando seu nome
artístico. Ela não utiliza seu nome verdadeiro nas festas infantis em que trabalha. Para as crianças, é Anna, a Mágica Incrível. Harper afirma que é mais
fácil manter um perfil no Facebook com suas amigas da faculdade se não
ligar seu trabalho a ele.
Harper abre um imenso sorriso, salta para fora da cadeira, agacha‑se e saúda a garotinha de cabelos castanhos desordenados e diversas sardas ao redor do nariz. Ela põe o dedo indicador sobre a boca da
menina e sussurra:
— Feche os olhos.
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A garotinha obedece. Quando a Harper lhe pede para abrir os olhos,
dois segundos depois, tira uma nota de um dólar cuidadosamente
dobrada de trás da orelha da menina, que fica de queixo caído. Alerta de
spoiler: a Harper tirou a nota de seu bolso quando os olhos da garota estavam fechados.
— Mas espere — ela diz, com sua voz de mágica e, em seguida, com a
mão esquerda, alcança a outra orelha da garotinha e tira outra nota, dobrada
como um aviãozinho.
Tudo bem, não tenho a mínima ideia de como Harper conseguiu fazer
isso.
— Você é demais! — a menininha afirma, assombrada, e, então, olha
pro pai.
Harper faz o mesmo. O pai da garota é alto e forte, e suspeito que, se
está solteiro, como a falta de uma aliança parece indicar, vem ganhando
mulheres com regularidade. Não, eu não o acho atraente, porque não acho
homens atraentes. Só é possível dizer que um homem é bonito quando é um
sósia do Chris Hemsworth.
Harper fica de pé e cambaleia. Estende a mão, apoiando o corpo em
nossa mesa. Balbucia algo indecifrável.
Que merda é essa? Eu me endireito na cadeira, com minha curiosidade
atiçada, enquanto a Harper tenta falar uma nova língua. Ah, espere, ela só
não está conseguindo dizer “oi”.
— Oi, Anna — o sujeito diz. Em seguida, baixa o tom e murmura como
se o nome verdadeiro dela fosse seu segredo especial: — Harper.
E, sem dúvida, soa como se ele apreciasse dizer o nome dela. Droga. O
sósia do Chris Hemsworth gosta dela.
Harper volta a abrir a boca, algo que soa parecido com: Olá, Simon
escapa de seus belos lábios.
— Como vai? Este lugar é muito descolado, não acha? — ele pergunta.
Acho que a Harper respondeu que sim, mas não tenho certeza, dado seu
súbito surto de não conseguir se lembrar de nenhuma palavra de seu idioma.
— A Hayden não para de falar da sua festa. Além de já estar fazendo a
contagem regressiva, também está falando das mágicas que você fez no aniversário de cinco anos da Carly, no mês passado.
Harper dirige sua atenção de volta a Hayden.
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— Você se divertiu, não? Gostou quando eu adivinhei sua carta secreta?
Ou quando consegui levitar? — ela pergunta, voltando a falar sem problemas durante sua conversa com a criança.
— Adorei a carta secreta! Sim! Quero muito essa mágica na minha festa!
— Você vai ter tudo o que quiser.
O Simon dá uma olhada na minha direção e, então, pigarreia. Oferece
um rápido aceno masculino para mim e a Harper, ruborizada, diz:
— Ah, este é o meu amigo, o Mister Orgasmo.
O silêncio cai sobre todo o recinto. Como se alguém quebrasse um copo
e todos nós tivéssemos de encarar os estilhaços no chão.
É um desastre total observar a Harper falando com esse sujeito. Ao
mesmo tempo, é horripilante e espantoso.
Passando pra coloração totalmente escarlate, ela leva a mão à boca. O
Simon ri com a gafe dela e a Hayden dá uma risadinha, talvez porque ache
engraçado ver o rosto da mágica ficar da cor de um carro de bombeiros.
Estou pronto pra pegar um balde de pipoca e ficar assistindo a esse show,
porque é fascinante que a Harper não tenha a mínima ideia de como interagir com um cara que gosta dela.
— Quer dizer, é Nick — ela grunhe. — Este é o Nick. Eu o salvei do
Vicious.
— Vicious? — o Simon faz um ar de espanto.
Fico em pé.
— Um cara assustador que comanda um clube de luta clandestino ou,
hoje em dia, talvez seja uma gangue de motociclistas. De qualquer jeito, ele
era amedrontador — afirmo com um tremor na voz e, então, estendo a mão.
— Nick Hammer. Prazer em conhecê‑lo.
— Simon — ele responde. — E esta é minha filha, Hayden.
— Oi — digo pra menina.
Enquanto olha pro Simon, a Harper aponta o polegar em minha direção. A fala dá a impressão de ter voltado aos níveis quase normais:
— Nick é o melhor amigo do meu irmão. O que significa que ele está
completamente fora de cogitação.
Ahh…
A trama se adensa. De fato, a Harper gosta desse sujeito, pois lhe passou a informação de que está disponível.
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— Bom saber. — O Simon sorri. — Eu vou ligar para você. Talvez consigamos nos encontrar para organizar a festa. Falar dos truques e outras
coisas.
Após uma despedida desajeitada, o Simon leva sua filha até a única
mesa livre, do lado oposto da cafeteria. Encaro a Harper, incisivo. Não sou
capaz de resistir. Preciso bisbilhotar sobre isso. Além do mais, vai me ajudar a afastar a imagem dela nua da minha mente.
— Você gosta dele, não?
Harper suspira com desânimo.
— É tão óbvio? — ela murmura.
— Não — afirmo, baixinho. — Quer dizer, mais ou menos. Não é como
se você estivesse exibindo um cartaz que diz: “Gosto muito de você.”
A Harper baixa a cabeça.
— Argh! Sou uma…
Ela não termina a frase, pois a exibição de mortificação dá origem a um
bis quando a Harper deixa cair a testa na palma da mão, o que faz com que
o cotovelo deslize sobre o tampo e empurre sua caneca com chocolate
quente em minha direção.
Três segundos depois, a minha camiseta preferida, de cor cinza desbotada e com um desenho do Haroldo estampado nela, está coberta de leite
morno e restos de creme chantili.
— Hora de morrer. — A Harper puxa o gatilho de um revólver imaginário apontado pra cabeça.
— Tudo bem. Hoje é dia de lavar roupa — brinco, e estou pensando que
deve haver o enredo de uma história nisso se o Mister Orgasmo salvar a
situação.
— Ainda quer que eu vá com você ao evento? Tem certeza?
Faço que sim com um gesto exagerado e puxo minha camiseta manchada de chocolate quente.
— Você acaba de fechar o acordo pra ser minha auxiliar, princesa
desajeitada.
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