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prólogo

Londres, setembro de 1943

A estação de King’s Cross era cavernosa, maior do que uma catedral, e estava 
cheia de gente.

Eram oito da noite, o que provavelmente não era tão tarde em Londres, onde 
havia casas noturnas e restaurantes com toalhas de linho fino e baldes prateados 
de champanhe, onde homens de ternos escuros e mulheres com estolas de pele 
jantavam depois do teatro. Em Durham, as pessoas não perambulavam pelas 
ruas à noite, porque não havia para onde ir, fora os pubs, e bem... ela não conhe-
cia ninguém que frequentaria um pub.

Mas ali em Londres definitivamente havia bandos de pessoas andando apres-
sadas, com a cabeça baixa, rosto sombrio e sério. Soldados. Marinheiros. Cáqui e 
azul-marinho para onde quer que ela olhasse. Um senhor com uma mala a cum-
primentou com o chapéu ao vê-la mirar em sua direção. Uma mulher fazia malaba-
rismos com diversas bagagens, dois filhos pequenos e um bebê apoiado no quadril.

Em seguida, sua atenção se voltou para duas garotas não muito mais velhas 
do que ela em uniformes da Força Aérea Auxiliar Feminina, a waaf: penteados 
impecáveis, braços dados enquanto andavam depressa. A sarja azul era quase do 
mesmo tom dos olhos dela, que pensou em talvez se juntar à waaf quando tives-
se idade suficiente para ser voluntária, embora elas não pudessem pilotar aviões, 
o que era uma pena, porque aprender a pilotar um avião seria emocionante.

Quanto mais tempo permanecia ali, mais seus olhos procuravam as pessoas 
que se demoravam por lá, em vez de passarem depressa. Aquelas que se despe-
diam com abraços muito demorados; mãos tensas apertando ombros, soluços 
não de todo engolidos pelo som distante de uma banda de metais e pela caco-
fonia de portas de trem se fechando. Ela desviou o olhar de um jovem casal, o 
rosto da garota quase oculto pelo lenço enquanto chorava nos braços do soldado.
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De repente, ela se sentiu muito pequena e muito sozinha. Com muito medo 
de colocar um pé na frente do outro, de escolher uma direção para seguir. Não 
tinha nenhum lugar aonde ir com pressa, ninguém com quem ficar por ali, e era 
tomada pela apavorante suspeita de que tinha cometido um erro terrível. Ela 
sempre fora repreendida por ser impetuosa, embora tivesse sido mais do que 
impetuosidade o que a fizera pular no trem para Londres com o casaco de pele 
“para velórios” da mãe em volta dos ombros e os dois melhores vestidos da irmã 
enfiados na mala de viagem.

Àquela altura eles já deveriam ter encontrado o tolo e rancoroso bilhete que 
ela prendera atrás do relógio no aparador da lareira.

Eu não beijei Cedric. Ele tentou me beijar. Acho terrível que tenham se recu-
sado a me deixar explicar e esperassem que eu ficasse feliz em ser mandada de 
navio para os confins do mundo para me juntar às Land Girls, as trabalhadoras do 
esforço de guerra, assim que fizesse minhas provas.

Bem, eu não vou. Quando estiverem lendo isto, estarei em Londres vivendo 
todo tipo de aventura, em vez de passar a guerra limpando esterco de porco, capi-
nando campos e usando calções de veludo e botas pesadas horríveis.

Aquele provavelmente tinha sido seu ato mais imprudente e impetuoso. Ah, 
se ao menos ela tivesse parado para pensar nas consequências de suas ações...

— Ei! Presta atenção para onde você balança essa coisa — exclamou uma 
voz alta à sua esquerda.

Ela se virou e viu dois homens carregando mochilas. Eles estavam de uni-
forme, mas seus trajes eram vistosos, novos, e os dois usavam os chapéus incli-
nados de um jeito descontraído. Um era louro, o outro, moreno, porém ambos 
eram exemplares viris de masculinidade que não se pareciam nada com seus 
camaradas britânicos de pele áspera e rosto pálido.

Eles se aproximavam dela, que ficou parada de boca aberta, pois os dois 
eram daquela terra mágica das estrelas de cinema, da Broadway, das dançarinas 
em roupas brilhantes e de tudo o que era bom, maravilhoso e gloriosamente 
tecnicolor.

Então passaram por ela, gracejando em voz alta e entusiasmados, e o fato 
de ela estar sozinha, sem destino e em um grande apuro já não importava mais. 
Correu atrás deles, com a mala batendo nas pernas.

— Por favor! Ah, por favor! — gritou, tentando alcançá-los e puxar uma das 
mangas de camisa cáqui. — Por favor! Preciso que vocês me levem ao Rainbow 
Corner!
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Londres, setembro de 2003

A garota desceu aos tropeços do trem na estação de King’s Cross e ficou lá para-
da, com o olhar triste.

De alguma forma, estava em Londres, embora não faria diferença se estives-
se na África ou em algum lugar à esquerda de Marte. Nada daquilo podia ser real.

A única coisa concreta era o maço enrolado de dinheiro tão grosso que ela 
mal fechava os dedos em volta dele. Vinha segurando-o assim havia tanto tempo 
que a mão estava com cãibras, e o suor reduzira as notas de fora a uma maçaro-
ca. Já nem parecia mais dinheiro ao toque. Nunca parecera. Desde o momento 
em que o pegara, era uma bomba-relógio.

Ouviu um barulho atrás de si e se afastou apenas o suficiente para que o 
homem de terno também pudesse sair do trem. Seus olhos pousaram nas pontas 
dos sapatos pretos polidos dele, buracos no couro formavam um padrão. Eram 
tão brilhantes que, se ela se esforçasse bem, poderia ver o próprio reflexo. Des-
viou o olhar.

— Você sabe para onde está indo? — Ela nunca ouvira ninguém falar assim, 
como se cada palavra importasse, e não fossem apenas coisas a serem gritadas 
ou berradas.

Palavras nunca foram o forte dela. Então permaneceu em silêncio.
Não sabia o que ele queria dela. Ele, com sua voz e sapatos bonitos e o 

 terno — nada de bom vinha de um homem de terno, isso ela sabia.
— Para onde você quer ir?
Dessa vez, as palavras soaram fortes o bastante para fazer ela se distanciar 

um passo dele. Ela passou um braço por cima da barriga. Notou as manchas de 
sangue na própria camisa, não mais vermelhas, mas secas até um tom escuro e 
enferrujado de marrom. 
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— Você conhece alguém em Londres? Entende o que eu digo? — Houve 
uma pausa. — Você fala inglês? — Ela deu de ombros. — Que Deus me ajude — 
murmurou ele. E quase descansou a mão no ombro dela. Quase, mas não chegou 
a fazê-lo. — É melhor você vir comigo, então.

Não era “melhor” ela fazer nada. Podia cuidar de si mesma — só que cuidar 
de si mesma significava ficar o mais quieta e parada possível.

Ela nunca tinha pensado em como o mundo poderia ser. Mal podia pensar 
numa vida fora daquela casa, daquele quarto, sob aquela cama onde tinha acor-
dado naquela manhã. No entanto, de alguma forma ela estava em Londres sem a 
menor ideia de como chegara ali.

Tudo o que tinha era aquele homem que não chegava a tocá-la e falava como 
se ela tivesse alguma importância.

— Vamos pegar um táxi — anunciou ele, e a mão que não chegou a tocá-la 
no ombro foi recolhida, e ela começou a mover os pés acompanhando os dele, 
com os dedos mais uma vez se contraindo ao redor do maço de notas.
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1

Hoje

Mesmo em Las Vegas, quando uma garota com vestido de noiva entrava em um 
bar, as pessoas viravam para olhar. A noiva, sem o noivo, parecia não notar a 
atenção dos outros. Foi direto até o bar, largou a mala e sentou no banco alto ao 
lado de Leo.

Foi então que ele percebeu que o espanto tinha menos a ver com o enorme 
vestido branco bufante e mais com a beleza dela. Leo gostava de pensar que era 
imune à beleza. Passara o último ano em Los Angeles, onde não se podia sequer 
comprar uma caixa de leite na mercearia do bairro sem ver pelo menos uma 
mulher que gastara milhares de dólares na aparência. Um puxãozinho aqui, um 
excesso de pele retirado ali.

Mas aquela mulher era tão deslumbrante que ele estava feliz por ela ter 
sentado a seu lado, permitindo-lhe ver cada detalhe perfeito de seu rosto e se 
maravilhar com a forma como se uniam para formar um todo impecável. Havia 
alguns retoques nele, mas era tudo muito discreto — algumas injeções, botox na 
medida certa, fazendo-o ainda conseguir demonstrar emoções.

O cabelo louro-mel estava preso no alto em um lindo penteado com trança fi-
nalizado com uma tiara. Leo podia ver pelo brilho presunçoso das pedras, mesmo 
sob a fraca iluminação do bar, que a tiara era adornada por diamantes legítimos.

Havia mais diamantes reluzindo no dedo anelar, mas nenhuma aliança, o 
que podia explicar por que sua boca em forma de coração estava curvada nos 
cantos. Entretanto, quando Leo conseguiu chamar sua atenção, ela o cumpri-
mentou erguendo desanimadamente o canto dos lábios.

— Olá — disse ela, com um sotaque inglês muito mais carregado do que o 
dele, enquanto se acomodava melhor, fazendo as grandes saias brancas do vesti-
do flutuarem a seu redor como pétalas.

DepoisUltimaDanca.indd   13 19/07/16   17:59



14

— Olá — disse Leo e, antes que pudesse falar qualquer outra coisa, o bar-
man mal-humorado, que tinha demorado uma eternidade para servi-lo, quebrou 
o recorde de velocidade para se colocar diante dela e esperar ansiosamente por 
seu pedido.

A mulher olhou indecisa para as diversas garrafas atrás do bar.
— Já largou o marido? — perguntou o barman, e ela piscou.
— Não sou casada. — Sua voz soou neutra, indiferente. Então gesticulou 

em direção à infinidade de tule e tafetá de seda a seu redor. — As aparências 
enganam.

— Noiva em fuga, então? Perdeu a coragem no último minuto?
A mulher jogou os ombros para trás como se fosse perder a calma e dar um 

fora nele, mas então sorriu.
Antes de fazê-lo, ela era bonita. Mas, quando sorriu de fato, e seus olhos 

azuis brilharam como os diamantes de suas joias, ela ficou estonteantemente lin-
da demais. E tudo o que restava a Leo era tentar não babar.

— Ah, querido — disse ela ao barman, que agora tinha parado de fingir 
polir o copo que segurava. — Esse é um assunto muito entediante.

Embora ela parecesse calma ali sentada, seus ombros estavam tão tensos 
que os de Leo doeram só de vê-la — como se fosse um esforço sobre-humano se 
manter firme quando tudo o que queria era desmoronar.

— Então, foi você que deu o fora ou...
Ela ergueu a mão em sinal de protesto.
— Por favor, nada mais de perguntas. Não até eu tomar uma bebida.
— O que vai beber? É por conta da casa — perguntou o barman, como se 

realmente achasse que tinha uma chance, apesar do pouco cabelo oleoso pen-
teado em um topete deprimente, da papada no queixo e do fato de estar polindo 
copos e servindo bebidas em um bar fuleiro. Ainda assim, não se pode culpar um 
cara por tentar.

— Uma taça de champanhe, por favor.
Ele a encarou como se ela falasse em marciano.
— Não servimos taças de champanhe. Não tenho nenhum champanhe aqui.
— Sério? Que estranho! — Ela se voltou para Leo e balançou a cabeça, 

convidando-o a compartilhar seu espanto. Ele deu de ombros e, dessa vez, ela o 
recompensou com um sorriso cúmplice, antes de se virar de novo para o barman. 
— Bem, o que você tem, então, querido?

Ela se contentou com um dirty martini. Torceu o nariz ao tomar o primeiro 
gole, e foi aí que o barman percebeu que ela era muita, muita areia para seu ca-
minhão, porque começou a cuidar de suas tigelas de tira-gostos fora da validade 
e a deixou em paz.
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Leo e a mulher ficaram ali sentados, em silêncio, e só quando já havia quase 
terminado a bebida ela se virou para ele.

— Vou fazer vinte e sete anos amanhã — disse ela.
Ele não sabia muito bem aonde ela chegaria com aquilo ou se queria desco-

brir. Mulheres como ela, mulheres com aquele calibre de diamante, só podiam 
ser problema, mas desde quando isso alguma vez o detivera?

— Feliz aniversário pelo dia de amanhã. — Ele levantou o copo de uísque e 
brindou, batendo-o de leve no copo dela.

Ela se curvou para mais perto dele, e Leo achou que poderia se afogar no 
doce e quente aroma de sua proximidade.

— A questão, querido, é que eu prometi que me casaria antes de completar 
vinte e sete.

— Mas vinte e sete não é tanta coisa assim — retrucou ele. — Consegui 
sobreviver a isso sem me casar.

— Para os homens, é diferente — insistiu ela, olhando para o anel de noiva-
do. — Para as mulheres, vinte e sete anos é... bem, é complicado explicar.

Leo esperou que ela ao menos tentasse, mas ela ficou girando a enorme pe-
dra no dedo, fazendo-a brilhar sob a luz no alto, ofuscando a visão dele.

— Olhe, você obviamente está tendo um dia ruim, mas...
— O pior de todos os dias ruins. — Ela estendeu a mão diante do rosto e 

olhou para o anel de noivado como se fosse responsável por todos os seus atuais 
infortúnios. — O pior dia já registrado.

Ele nem teve de pensar muito a respeito.
— Sabe, eu poderia me casar com você. Se você quisesse.
Aquela visão, aquela deusa, se engasgou com a boca cheia de martíni.
— Você se casaria comigo? — perguntou ela ao se recuperar. — Por que 

diabos você faria isso?
Leo deu de ombros.
— Eu já fui escoteiro. E ainda gosto de fazer uma boa ação todos os dias.
Ela se mexeu no banquinho para ficar bem de frente para ele, a saia branca 

e volumosa do vestido roçando a calça jeans dele na altura do joelho.
— Você não é casado, é?
— Não. — Ele sorriu diante da confusão dela. Trêmula, ela sorriu de volta e 

ele começou a gostar daquele jogo, ainda que não conhecesse as regras.
— Você tem uma noiva ou uma garota com quem tenha algum envolvimento?
— Não.
— Você é gay? Não que isso realmente importe, mas...
— Não!
Ela abriu bem as mãos.
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— Ainda assim, querido, isso é muito repentino. Me dê uma boa razão para 
eu me casar com você.

Havia mais de um milhão de razões ruins — exceto que se casar talvez fosse 
a única coisa que ele não havia tentado. E aquilo tinha de ser o destino: uma 
garota linda entrar num bar pronta para dizer “Aceito” e só lhe faltar o noivo. Ele 
chamou o barman com um dedo preguiçoso e pediu outro uísque e uma vodca 
com tônica para ela, já que o dirty martini não tinha feito muito sucesso.

— Me dê uma boa razão para não fazer isso?
Ela balançou a cabeça quando o barman colocou uma nova bebida à sua 

frente.
— Por onde eu começo?
— Daqui a poucas horas será meia-noite. Pensei que você estivesse meio 

sem tempo.
Ela fez um biquinho, correndo o olhar em volta em busca de um candidato 

mais adequado. Não havia um. Só dois velhos que vinham enrolando com uma 
garrafa de cerveja cada um durante a última hora e um homem no canto que 
olhava desconsolado para o copo vazio como se tivesse acabado de apostar as 
economias de sua vida no preto e tivesse dado vermelho. Ainda assim, ela estrei-
tou os olhos enquanto avaliava as opções.

— Você não tem que se casar comigo — disse Leo, e conseguiu mais uma 
vez sua atenção. — Mas vamos beber, conversar um pouco e ver o que a gente 
acha disso daqui a mais ou menos uma hora. Combinado?

Ela pegou o copo e abriu outro daqueles sorrisos que faziam Leo querer en-
contrar uma poça para jogar sua jaqueta por cima para que ela passasse.

— Combinado.
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