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1

na segunda vez em que Matthew Landley entrou na vida de Jessica, 
ele quase a matou.

alguns minutos antes, ela erguera o olhar de onde estava, presa em 
meio à multidão, e o vira parado, de costas, a apenas alguns metros de 
distância. era incrível. depois de mais de dezessete anos separados, Mat‑
thew estava tão perto que teria se virado se ela abrisse a boca e dissesse 
o nome dele.

Jessica ficou paralisada. esperava que sua imagem se dissipasse en‑
quanto tentava entender por que sua mente parecia tão determinada a 
enganá‑la. fazia semanas que via o fantasma de Matthew: um vulto fora 
de seu campo de visão, que sempre desaparecia antes que ela pudesse 
enxergá‑lo de verdade, como um gato perseguindo uma sombra.

então ele sorriu — e ela soube que era real.
sem ser notada, Jess observou Matthew andando através da multi‑

dão. ele era mais alto que a maioria das pessoas e estava com sua carac‑
terística barba por fazer, então era fácil de identificar; também fora agra‑
ciado com o rosto anguloso de alguém que sempre sai bem nas fotos. 
seus óculos escuros estavam no alto de sua cabeça raspada — em outra 
vida, Jess sabia que seu cabelo fora escuro e comprido.

depois de todo aquele tempo, Matthew permanecia tão familiar 
quanto uma foto querida.

Jess tinha um bufê e, vários meses antes, aceitara trabalhar em uma 
feira que seria realizada em uma enorme propriedade de north norfolk. 
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era o primeiro dia quente do ano, e o ar parado, a grama um pouco úmi‑
da e o aroma de cerveja fermentando na tenda principal a lembravam uma 
manhã de ressaca em uma barraca abafada de um festival de música.

enquanto tentava localizar a tenda em que deveria se apresentar, 
uma multidão lenta e esmagadora a cercara, uma massa impenetrável de 
camisetas úmidas e pescoços esticados. Pelo que Jess ouvira, ela havia se 
misturado a um grupo que tentava comprovar o boato de que um chef 
famoso fora visto perto da barraca de antepastos — mas, no fim, era só 
uma pessoa com um gosto similar por óculos arredondados. Tomada por 
um descontentamento coletivo, a multidão tentara se dispersar, mas os 
donos das barracas consideraram a concentração uma boa oportunidade 
para compensar a decepção com amostras grátis. Por isso, andar depres‑
sa para qualquer lugar parecia tão impossível quanto chegar à beira do 
palco em um show do Justin Bieber.

frases intermitentes vindas de um alto‑falante com defeito faziam 
com que fosse fácil achar a tenda em que ela se apresentaria — mas o 
barulho era mais de um teste de som irritante do que de algo que as 
pessoas gostariam de ver. Jess seria a próxima atração, com sua culinária 
asiática fusion, mas ela já começava a se perguntar se não seria melhor 
voltar correndo para casa e alegar que tivera uma crise de pedras na ve‑
sícula ou algo assim.

foi então que ela o viu, enquanto analisava casualmente a possibi‑
lidade de fugir.

alguns segundos se passaram antes de Matthew começar a se afastar. 
sentindo o coração bater um pouco mais rápido, Jess seguiu para a es‑
querda, na mesma direção que ele, mas foi atrapalhada pela pilha de 
ingredientes que carregava e pela bolsa pendurada no ombro. Quando 
ele saiu de trás de uma família que comprava uma quantidade gigantes‑
ca de pão caseiro, ela viu que conversava com uma morena magra usan‑
do saltos vertiginosos e um vestido coral que salientava seu bronzeado 
impecável — provavelmente sua mulher. uma garotinha de cabelos es‑
curos, shorts e bata amarela segurava sua mão esquerda, alegre.

os três pararam para olhar uma barraca. Jess o viu escolher alguma 
coisa e virar a cabeça para ouvir o que a filha dizia. cada movimento dele, 
como sempre, era pensado, cuidadoso, analisado. Por alguns segundos ago‑
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nizantes, Jess achou que teria a chance de chamá‑lo. Mas, quando se apro‑
ximou, a família já recomeçara a andar, e a mulher e a filha se esforçavam 
para acompanhar os passos largos e firmes que Jess conhecia tão bem.

sentindo o coração disparado, ela se esforçou para não perder Mat‑
thew de vista enquanto ele se dirigia à saída da tenda principal. um es‑
paço se abriu de repente à sua frente. Jess respirou fundo e começou uma 
dança improvisada para tentar acompanhá‑lo. no entanto, de repente se 
viu presa entre três enfermeiros que empurravam cadeiras de roda com 
paciência, em direção à fila de vinagres especiais.

Jess entrou em pânico quando foi forçada a esperar. a multidão se 
fechou e ela o perdeu. sentindo a impaciência da moça, os enfermeiros 
tentaram fazer uma manobra coordenada para deixá‑la passar, mas a 
horda que os cercava era compacta demais para que pudesse se mover. 
ela respondeu aos pedidos de desculpa inúteis com lágrimas nos olhos.

— Tudo bem. não se preocupe, não se preocupe — conseguiu dizer, 
envergonhada por ter sido grosseira. sentia‑se constrangida e consterna‑
da. a umidade na tenda estava quase insuportável.

Quando conseguiu avançar, Matthew havia desaparecido. as mãos 
de Jess estavam tão suadas que as caixas quase escorregavam. nervosa 
demais para largá‑las — tinha se convencido de que seria encontrada e 
levada à força para o palco em menos de quinze minutos, por alguém 
muito ríspido com uma prancheta e a boca apertada —, começou a usar 
os ombros e cotovelos para abrir espaço enquanto seguia para a saída da 
tenda. Tinha consciência de que aquela atitude não atrairia o público para 
sua apresentação mais tarde: uma mulher de meia‑idade soltou um pa‑
lavrão quando ela passou, e um jovem pai reclamou quando Jess deu uma 
joelhada no braço de seu filho.

— desculpe — ela disse, sem parar de andar. — desculpe.
assim que saiu da tenda, Jess viu os três no meio do declive que 

levava ao estacionamento. Quando seus pés tocaram a grama e seus pul‑
mões respiraram o ar fresco, ela quis gritar o nome dele, mas o nervo‑
sismo dizimara sua voz. ela começou a correr atrás de Matthew, como 
uma criança que tenta alcançar um pai irritado. seus sapatos escorrega‑
vam, obrigando‑a a andar mais devagar.

Por fim, ofegante e impotente, foi obrigada a parar e se inclinar para 
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a frente enquanto o via entrar em um audi preto. depois de prender a 
filha na cadeirinha e sentar no banco do passageiro, a mulher de Matthew 
soltou uma gargalhada e bateu a porta. era como se tivesse visto Jess 
suando e tentando recuperar o fôlego no topo do declive e decidisse 
provocá‑la com uma amostra triunfante de união familiar.

Por alguns minutos preciosos, Jess o reencontrara — mas ele ia es‑
capar por entre seus dedos outra vez. Tinha que agir rápido.

o audi começou a dar a ré. Jess sentiu o pânico tomar seu peito 
enquanto via Matthew fazer a volta com tranquilidade, para se juntar ao 
congestionamento próximo aos portões de saída. a rua que levava à es‑
trada principal era comprida e de mão única, sem espaço para ultrapas‑
sagens: um carro tinha que entrar para outro sair. as luzes de freio do 
audi brilharam e o motor zuniu, esperando.

Jess percebeu que tinha uma chance, uma oportunidade de trinta 
segundos ou menos. então largou as caixas e a bolsa no chão e correu 
pelo gramado até chegar a um ponto à frente da fila de carros, onde a rua 
fazia uma curva brusca. Pretendia apenas decorar a placa do carro ou 
fazer com que ele a visse — mas, quando se aproximou do final do gra‑
mado, o audi chegou ao início da fila e a cancela se abriu. ele acelerou, 
provavelmente com impaciência.

Matthew ia desaparecer para sempre. o impulso de dar um passo e 
impedi‑lo foi instintivo, não uma decisão pensada.

ele com certeza a viu no último segundo — porque o carro parou, 
cantando pneus, no mesmo instante em que a derrubou. no fim, a bati‑
da não foi mais que um empurrão que a fez cair sentada no cascalho, 
como se tivesse apenas decidido descansar no meio do caminho.

o transe de Jess foi interrompido por uma estranha sinfonia: uma 
porta batendo, uma criança chorando e uma mulher soltando um pala‑
vrão. o som foi acompanhado por uma onda de dor em algum lugar de 
sua coxa direita. então Matthew se abaixou ao seu lado, pôs a mão em 
suas costas e perguntou se ela estava bem.

ele ainda não vira seu rosto.
— Meu deus! — exclamava a mulher dele. cada palavra era um 

choque, como se ela fosse a pessoa atingida por uma tonelada e meia de 
engenharia alemã. — Meu deus, meu deus, meu deus…
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— não se mexa. você está bem? — perguntou Matthew outra vez. 
— não se mexa.

Para qualquer outra pessoa, ele teria soado calmo, mas ela podia 
sentir o pânico em sua voz.

então Jess se virou para olhá‑lo no mesmo instante em que Matthew 
tirava os óculos escuros. as lágrimas dela foram imediatas.

de forma muito mais lenta e mais baixa, ele repetiu as palavras da 
mulher.

— Meu deus…
seus olhos estavam exatamente iguais. verdes. Penetrantes. Parecia 

mais velho, mais moreno, mais confiante, como se sua versão anterior 
fosse um rascunho.

os dois se encararam por cinco segundos, durante os quais as pernas 
de Jess começaram a sentir o impacto do que havia acontecido — ou 
talvez a processar a enormidade daquela situação — e passaram a tremer 
de leve. nas cerejeiras que margeavam a rua, um bando de tentilhões 
cantava entre as flores, como se nada tivesse acontecido.

— você está bem? você está bem? você está bem? — tagarelava a 
mulher dele, fazendo com que a frase saísse mais como uma ordem di‑
reta do que como uma pergunta.

Matthew baixou a cabeça e Jess tirou a mão trêmula da boca e cobriu 
os olhos. os dois ficaram sentados por alguns instantes, como se aquilo 
fosse a conclusão de tudo o que acontecera antes, como se ambos voltas‑
sem a respirar depois de prender o fôlego por muito tempo.

Todo o barulho que os cercava desapareceu, e eles se tornaram uma 
pequena ilha no meio da rua, encolhidos e imóveis, apoiados um contra 
o outro. Jess não sentia nada além do calor anestésico da respiração de 
Matthew ao seu lado, do toque confortável da mão dele em suas costas, 
do fiapo de alegria tortuosa que sentia por estar com ele outra vez, mes‑
mo que da maneira mais básica. Toda a comoção parecia ter sido suspen‑
sa em algum lugar distante. os segundos se estenderam. ela se sentiu 
estranhamente calma.

então a explosão brutal de uma buzina destruiu o instante, forçando 
Jess a erguer a cabeça. Pôde ver a mulher de Matthew digitar algo no 
iPhone, enquanto uma fila se formava em ambas as direções e os carros 
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se revezavam para desviar do audi. algumas pessoas acharam necessário 
fazer os motores roncarem enquanto passavam, para mostrar como era 
inconveniente enfrentar trânsito em um feriado. outras apenas encara‑
vam Jess por trás dos vidros, com o mesmo olhar de indiferença que 
reservavam aos doentes mentais e aos bêbados.

— Pelo amor de Deus, will — berrou então a mulher, fazendo a 
menina chorar ainda mais.

Jess olhou nos olhos dele.
— will? — sussurrou, para conferir se ouvira direito.
— Por favor — foi tudo que ele disse.
o medo estampado em seu rosto era como uma caligrafia malfeita. 

ele não precisou dizer mais nada.
Jess olhou para baixo. sua calça estava intacta, logo, não havia feri‑

mentos expostos, como fíbulas protuberantes ou patelas voltadas na di‑
reção errada. ela podia fingir por enquanto. Tentando ignorar a dor, 
disse o mais alto que pôde:

— eu estou bem.
ele baixou a cabeça outra vez, em um gesto que poderia ser tanto de 

alívio quanto de desespero. sua mulher começou a administrar a cena 
do acidente e deu ordens para Jess ficar onde estava, para will dar a ja‑
queta a ela e para a filha (que estava paralisada de medo) não se mexer.

— não se mexa, charlotte! — então voltou a atenção para o telefone. 
— ele atropelou alguém, sheri. Que bosta, sheri, ele atropelou alguém.

não dava para saber se ela já estava chamando a telefonista pelo 
primeiro nome ou se havia ligado para uma amiga no intervalo de tem‑
po que Jess levara para agarrar o para‑choque do audi e se erguer. de 
qualquer maneira, Jess sentiu um pouco de pena de quem quer que es‑
tivesse do outro lado da linha.

— você está bem? consegue mexer a perna?
uma das mãos dele ainda estava apoiada em suas costas. a outra a 

segurava pelo cotovelo e a mantinha de pé.
Jess estendeu o pé e balançou a perna devagar. a dor que sentiu foi 

absurda. ela se contraiu e sentiu os dedos dele apertarem seu braço.
— ai, meu deus, will. deus do céu — repetia a mulher, apesar de 

se manter à distância, protegida atrás da porta do carro, como se temes‑
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se manchar os sapatos de sangue. — Puta que pariu. Tem algum dano 
aparente?

Jess percebeu que ela podia estar falando do carro.
Matthew se virou e olhou para a mulher como se não tivesse ideia 

de quem era aquela estranha intrometida no carro chique com sapatos 
intocáveis.

— não — disse, apesar de sua voz estar trêmula. — ela está bem.
apontou para Jess com a mão aberta, como se ela fosse um animal 

em uma feira e a filha pudesse fazer carinho nela.
em algum lugar à esquerda do audi, Jess viu uma mulher de colete 

refletivo e expressão determinada caminhando na direção deles a passos 
largos. ela se preparava para dar a volta em um carro compacto e orga‑
nizar o caos. inconscientemente, acabou piorando a situação quando co‑
meçou a gritar procurando testemunhas, já que a maioria das pessoas 
presentes beirava os noventa anos e já não enxergava bem.

ele olhou para Jess uma última vez, mas, antes que pudesse falar, 
alguém da equipe médica, desesperado para quebrar a monotonia de um 
dia de plantão, quase a derrubou em uma cadeira de rodas. enquanto era 
retirada de forma brusca do local do acidente, com os joelhos envoltos 
em papel‑alumínio, ela ouviu a mulher de Matthew exclamar, ainda sem 
fôlego, como se estivesse tendo o melhor orgasmo de sua vida:

— Meu deus, will. Pelo amor de deus.
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2

Jess passou a tarde e o início da noite confinada à espera do pronto 
atendimento de um hospital, organizado por um complexo sistema ele‑
trônico. o diagnóstico de contusão pareceu estranhamente anticlimático 
depois da expectativa inicial criada por todos aqueles aparelhos de alta 
tecnologia. apesar de saber que não devia misturar álcool e analgésicos, 
a experiência toda a deixara com muita vontade de beber. Por isso, ligou 
para anna, sua amiga mais antiga, contou rapidamente o que acontecera 
e sugeriu que as duas se encontrassem para tomar uma garrafa de merlot 
e analisar os acontecimentos do dia de forma calma e objetiva. anna 
indicou que a conversa seria promissora ao soltar uma série de palavrões 
e começar a chorar ao telefone.

o wine bar carafe era o ponto de encontro favorito das duas. geren‑
ciado por Philippe, um imigrante de Bordeaux com um paladar geneti‑
camente perfeito e bom gosto para queijos, ficava em um celeiro refor‑
mado, que misturava lindamente barris de carvalho, bate‑papo, barulho 
de pratos e o som lúgubre das músicas de Léo Marjane ao fundo.

Quando fora inaugurado, o carafe conseguira recriar no interior da 
inglaterra a atmosfera da frança rural. Mas aquilo fora antes do Guardian 
fazer uma grande reportagem sobre ele em um suplemento ironicamen‑
te intitulado “norfolk secreta”. depois disso, o lugar fora tomado por 
homens de colete quadriculado, veranistas em busca de vinhos do novo 
Mundo, uma melhor iluminação e uma maior variedade de alimentos 
industrializados no cardápio. na semana anterior, Jess ouvira, em deses‑
pero, uma mãe histérica pedir suco de laranja, nuggets e sopa para os três 
filhos (igualmente histéricos) de menos de cinco anos.
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naquela noite, o lugar estava cheio. o clima era quente e abafado, 
como se algo estivesse fermentando. Phillipe abrira todas as janelas e 
deixara o lugar ser tomado pelo calor da noite e por um leve som de 
sinos. Muito solícito, reservara uma mesa ao lado da janela para Jess 
e anna e servira a elas um claret saint‑Émilion e um prato do seu 
melhor camembert.

Jess atravessou o bar devagar, conversando com vizinhos e conheci‑
dos como se aquele não tivesse sido o dia mais estranho de sua vida. ao 
chegar à mesa, sentou, serviu o vinho e permitiu que seu olhar vagasse 
para o pátio externo e sua mente voltasse até algumas horas antes, com 
Matthew abaixado ao lado dela. a expressão em seu rosto demonstrara 
tristeza e surpresa, como se tivesse levado um chute no saco de alguém 
muito mais alto. a agonia silenciosa fora uma lembrança lancinante da 
última vez em que haviam se encontrado. o coração de Jess se contorcia 
só de pensar naquilo.

engolindo a lembrança com vinho, ela se serviu de um pouco de 
camembert. devia comer mais queijos macios, pensou, com os dedos 
grudentos de gordura. Tinha lido em algum lugar que eles ficavam óti‑
mos com framboesa e pimenta‑do‑reino.

então anna surgiu, erguendo a mão para cumprimentar Philippe 
enquanto abria caminho através da multidão. ao se juntar a Jess na mesa, 
pegou a taça de vinho em silêncio, como se o copo cheio pudesse recon‑
fortá‑la de uma maneira que as palavras, naquele instante, não podiam.

ela estava linda, com o cabelo escuro caindo em ondas sobre os 
ombros, a pele rosada pelo esforço da caminhada e, provavelmente, pelo 
desejo de álcool. fazia um ano que anna vinha tentando engravidar, por 
isso não devia beber, mas costumava fazer exceções para ocasiões impor‑
tantes, como casamentos, aniversários e acidentes de trânsito.

— então, o atropelamento… — disse anna, sem concluir, provavel‑
mente para que Jess explicasse por que não estava toda engessada e res‑
pirando por aparelhos.

ela só sabia o que Jess contara pelo telefone: que havia sido atrope‑
lada por um audi, mas não sofrera nenhum ferimento grave. ela não 
tinha revelado a identidade do motorista. aquele tipo de notícia só podia 
ser dada ao vivo.
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— Bom, fui atropelada — disse Jess, com cuidado. — Mas o moto‑
rista prestou socorro.

— Talvez porque você ficou presa embaixo do para‑choque dele — 
sugeriu anna, antes de suavizar o tom de voz e pegar a mão de Jess. — 
Meu deus do céu, Jess. você tem certeza de que está bem?

nas horas entre o acidente e a chegada ao carafe, a perna de Jess 
assumira um tom forte de roxo e começara a pulsar. no entanto, ela 
havia ficado mais tranquila com o resultado dos exames e a incrível in‑
diferença do médico, que apenas pusera a cabeça para dentro do quarto 
para dar o diagnóstico de contusão leve antes de desaparecer outra vez. 
ele a aconselhara a ir para casa e se automedicar — o que obviamente 
queria dizer que não era nada que um punhado de analgésicos e uma ou 
duas taças de vinho não resolvessem.

— acho que sim — ela respondeu, assentindo devagar com a cabe‑
ça. — Quer dizer, está doendo, mas poderia ter sido muito pior.

— Bom, ele devia estar correndo — decidiu anna, com o rosto tão 
preocupado que Jess quis estender a mão para suavizar a expressão da 
amiga.

ela balançou a cabeça, achando que seria melhor começar a ameni‑
zar a impressão da outra sobre o comportamento do motorista.

— não, na verdade foi culpa minha. saí correndo na frente do carro.
— É mesmo? Por quê?
anna pareceu não acreditar, o que era normal, já que Jess, como a 

maioria das pessoas, costumava ser sã o bastante para não pular na fren‑
te de um carro em movimento.

enquanto ela tentava encontrar a maneira certa de dar a notícia, 
anna, sempre inclinada a análises lógicas, começou a enchê‑la de per‑
guntas.

— Que carro ele estava dirigindo?
— um audi.
— ele era velho? Tipo, velho demais para dirigir?
— não.
— novo demais?
— não, não. — Jess pensou um pouco. — era jovem, mas nem tanto.
— Tinha algum passageiro?
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Jess fez que sim com a cabeça.
— dois.
— e a carteira dele?
— os guardas pegaram.
— você vai fazer boletim de ocorrência?
— não — disse Jess depressa, franzindo a testa. — foi só uma con‑

tusão.
Mas as duas eram amigas havia tanto tempo que sabiam que aquelas 

perguntas não eram necessárias. Tudo o que anna precisava era recostar 
na cadeira e olhar nos olhos de Jess. e foi o que ela fez.

— certo. Por que estou com a sensação de que você não está me 
contando a história toda?

Jess girou o vinho na taça, observando as pernas descendo pelo vi‑
dro. Philippe explicara para ela o que era aquilo, provavelmente para 
evitar que Jess passasse vergonha nas degustações chiques que promovia.

Jess suspirou e encarou anna.
— isso tem que ficar entre a gente.
Por sorte, o carafe não era o tipo de lugar em que as pessoas pres‑

tavam muita atenção às mesas vizinhas — mesmo assim, Jess se inclinou, 
deixando os cabelos louros criarem uma pequena cortina na lateral de 
seu rosto, como se aquilo pudesse ajudá‑la a continuar:

— era o Matthew. Matthew Landley estava dirigindo o carro.
— ai, meu deus…
anna pôs a mão sobre a boca e as duas ficaram em silêncio por um 

instante. o barulho do bar as cobriu como uma onda.
depois de alguns segundos, anna voltou a respirar, apesar de ainda 

agarrar a borda da mesa com uma das mãos, como se tivesse medo de 
que ela fosse sair voando.

— Mas foi… foi mesmo um acidente?
— foi… Mais ou menos. Quer dizer, foi minha culpa. estava tentan‑

do fazer com que ele parasse.
anna a encarou.
— como é que é?
— entrei em pânico.
anna não piscou.
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— Por quê?
como não era policial, segurança nem dublê, Jess percebeu que seria 

difícil justificar a tentativa de parar um carro com o próprio corpo.
— ele estava indo embora — disse, em uma tentativa fraca de se 

explicar. — eu não queria que fosse.
— o bastante para se matar?
Jess espantou a ideia do risco que havia corrido tomando mais um 

gole de vinho.
— não foi assim. nem parei para pensar. não tive tempo. eu só… 

dei um passo.
— Quantas pessoas viram isso?
— Pessoas demais — respondeu Jess, sentindo o estômago se con‑

torcer. — e ele estava com uma mulher e uma menina. Quer dizer, a 
mulher dele. e a filha.

— Pelo amor de deus.
em geral, o fato de um homem de quarenta anos ser casado e ter 

uma filha não seria uma notícia importante. Bom, mas hoje é, pensou Jess, 
sombria, tomando outro gole de vinho.

— e ele reconheceu você?
Jess inclinou a cabeça para anna, como se dissesse “claro!”.
— desculpe — respondeu anna depressa, fazendo uma pausa para ser‑

vir o vinho que restava na taça de Jess. o vigor com que fez isso demons‑
trou o quanto queria se embriagar. — e o que foi que ele disse, Jess? 
Quando viu que era você.

— Pouca coisa. Quase nada. Tinha muita gente por perto… nós dois 
estávamos em choque. — ela hesitou. — Mas… a mulher o chamou de 
will.

uma expressão confusa passou pelo rosto de anna antes da com‑
preensão.

— ele trocou de nome — afirmou baixinho. — então foi assim que 
conseguiu sumir.

— faz sentido — murmurou Jess, comendo outro pedaço de queijo 
e decidindo guardar para si o imenso alívio que sentira por ter visto com 
os próprios olhos que Matthew Landley não estava morto.

anna fez uma pausa. Parecia estar pensando em tantas coisas ao 
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mesmo tempo que Jess não teria ficado surpresa se a cabeça da amiga 
começasse a vibrar.

— Talvez não tenha sido um acidente.
— não, com certeza foi. eu vi o carro e…
anna balançou a cabeça e se inclinou.
— não, o fato de Matthew estar lá. você mesma disse que tinha a 

impressão de estar vendo o cara em todos os cantos. vai ver era verdade. 
Talvez ele estivesse seguindo você.

Preferindo não questionar aquela mudança interessante na opinião 
de anna — que antes afirmara que Jess só precisava beber menos e dor‑
mir mais —, ela apenas deu de ombros, sem saber o que dizer.

— Talvez. não sei. não sei mesmo.
anna franziu a testa.
— Tá. Tá. — ao contrário de Jess, anna era ótima em matemática 

na escola e costumava lidar com os problemas de forma lógica. — vamos 
analisar os fatos. Mesmo que ele estivesse perseguindo você, duvido que 
vá continuar. não agora que a polícia está envolvida.

Jess engoliu em seco.
— Mas eu preciso falar com ele.
anna se inclinou para que Jess não pudesse ignorar o que ia dizer 

em um tom cuidadoso.
— vocês dois não precisam conversar sobre nada. É sério. não há o 

que dizer sobre o que aconteceu. É melhor que nunca mais se vejam.
Jess não concordava, mas ficou quieta.
— você sabe que estou certa, Jess — pressionou anna, com genti‑

leza.
Jess encarou a amiga, mas continuou em silêncio.
— e como é a mulher dele? — perguntou anna, depois de um bre‑

ve intervalo.
Jess ficou surpresa ao perceber que se lembrava de detalhes que não 

havia notado na hora. esforçou‑se por um instante para descrever as 
imagens que tinham se formado em sua cabeça. Joias de prata chamati‑
vas. cabelo castanho brilhante, cortado reto, e uma franja linda. Malhada, 
com um tônus muscular invejável. o tipo de autoridade silenciosa que 
exigia cuidado.
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— não faz o tipo dele — informou no fim.
— você não sabe qual é o tipo dele.
— sei que não é ela — respondeu Jess, ríspida.
— você acha que ela percebeu quem você era?
Jess balançou a cabeça.
— não teria como. ela só ficou parada do lado do carro, berrando 

para o marido. acho que estava mais preocupada com os arranhões na 
pintura.

— Que loucura — declarou anna.
enquanto ela terminava a taça de vinho e Jess acabava com a garra‑

fa, a conversa se voltou para a distância de frenagem, os detalhes do ca‑
lendário on‑line que registrava a ovulação de anna e os méritos — e 
desvantagens — do veganismo (raspando o resto do camembert, Jess não 
ficou surpresa ao perceber que defendia com ardor os alimentos capazes 
de provocar infartos).

o vinho já havia acabado quando Philippe se aproximou, trazendo 
duas taças de champanhe e uma garrafa de Laurent‑Perrier em um balde.

— daquele cara no bar — declarou com um leve sorriso, erguendo 
uma sobrancelha acima dos óculos.

ele abriu a banqueta que trouxera embaixo do braço e pôs o balde 
sobre ela.

Jess se virou e, em meio à multidão, viu o dr. zak foster. ela nem 
sabia que ele estava em norfolk.

ele apenas olhou de volta, sem se mexer, esperando.
fazia um ano que os dois haviam se conhecido sob o pórtico do 

templo de holkham Park, no casamento de um amigo em comum. Quan‑
do o vira pela primeira vez, zak estava divertindo um pequeno grupo 
com uma anedota médica. no entanto, como era o tipo de história que 
Jess não conseguia acompanhar depois de duas taças de vinho, em vez de 
começar a rir com os outros, ela se escondeu atrás de uma coluna, como 
uma figurante trágica em uma produção de Otelo, e ficou ouvindo zak 
falar, imaginando se ele era famoso ou pelo menos parente de alguém 
que fosse. ele tinha algo de especial — ou talvez apenas passasse essa 
impressão porque era absurdamente lindo, de longe o mais atraente de 
todos os convidados. Jess não costumava gostar de homens que chama‑
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vam a atenção, por isso sabia que ele não era o cara certo. Mas, naquele 
momento, ele já havia percebido que ela o observava, bêbada. e — de 
forma compreensível — interpretara aquilo como um flerte.

acabaram aos beijos nos degraus do templo à meia‑noite, com fogos 
de artifício explodindo ao fundo. Jess se lembrava de sorrir por dentro e 
pensar: Isso é perfeito. ainda tinha a cicatriz na lombar que adquirira al‑
gumas horas depois por causa de um pedaço especialmente áspero de 
tronco de carvalho.

depois disso, haviam passado quarenta e oito horas inebriantes jun‑
tos, apesar de Jess ter se decepcionado ao descobrir que zak só fazia vi‑
sitas eventuais a norfolk. os pais dele tinham se mudado pouco tempo 
antes para dersingham, mas ele morava em Belsize Park, em Londres, e 
trabalhava como médico no pronto atendimento do university college 
hospital. seus plantões aleatórios, suas horas de trabalho frequentes e os 
compromissos de Jess com o bufê — somados ao divórcio extremamen‑
te agressivo de zak, que acabava de ser concluído depois de meses de 
uma discussão arrastada sobre uma série de bens — deveriam ter feito o 
relacionamento terminar antes mesmo de começar.

Mas os dois pareciam dispostos a fazer a relação funcionar. Jess vi‑
sitava Londres em seus dias de folga e zak ia a norfolk nos dele. ela 
conhecera os pais dele. ele cumprimentara a irmã dela em um batizado. 
as coisas haviam progredido de forma mais saudável do que Jess espera‑
ra no início.

até ali, Jess vira apenas fotos da ex‑mulher de zak escondidas em 
vários álbuns do perfil dele no facebook. era alta e loira, tinha um quei‑
xo aristocrático e lábios carnudos que apenas procedimentos estéticos 
podiam criar. Pelo que Jess sabia, octavia fazia um pouco de tudo de 
forma amadora: era designer de joias, colunista social, louca varrida. o 
tipo de mulher que usava short e galocha, e gostava de matar patos no 
fim de semana.

na maioria das coisas importantes, Jess era o completo oposto de 
octavia — e sabia que aquele fora o motivo por que zak se interessara 
por ela. ele admitira que havia ficado encantado com o fato de ser dife‑
rente, mas, à medida que o tempo passava, Jess ficava mais preocupada, 
já que novidades costumam perder o encanto.
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ele também tinha defeitos, claro: era esquentado e tinha um humor 
horrível. sabia ser controlador e mais do que um pouco condescendente. 
Jess sempre se perguntava que papel aquelas características haviam tido 
no divórcio, em especial porque zak evitava falar sobre o motivo por que 
ele e octavia haviam se separado. Quando era pressionado, apenas repe‑
tia a expressão “diferenças irreconciliáveis”, sem nunca explicar melhor.

no entanto, Jess descobrira pouco tempo antes que a definição de 
zak para diferenças irreconciliáveis diferia um pouco da dela. a dele 
parecia incluir infidelidade descarada — algo que Jess considerava grave 
o bastante para formar outra categoria de motivos para um divórcio, já 
que dificilmente poderia ser comparado a brigas por causa da louça ou 
implicâncias com os sogros.

anna já havia começado a servir o Laurent‑Perrier nas taças.
— só um golinho não vai me matar — murmurou, de forma quase 

inaudível, fazendo Jess se sentir culpada. anna costumava ser um mode‑
lo de autocontrole.

afastando o olhar de zak e enrolando para se sentir mais segura, Jess 
se aproximou de anna.

— eu descobri por que octavia e zak se divorciaram, e a história 
completa é bem diferente da versão editada.

— opa — exclamou anna, como se estivessem discutindo uma ce‑
lebridade local, e não o namorado de Jess. — conta logo. fetiches secre‑
tos? vício em jogo? adora répteis?

Jess não sabia se anna estava se referindo a octavia ou zak, mas não 
pôde deixar de sorrir da tendência da amiga a transformar tudo em um 
programa de auditório. ela balançou a cabeça.

— nenhuma das respostas anteriores. zak pegou octavia no banhei‑
ro do teatro. ela estava transando com o irmão dele.

— cacete… — soltou anna, digerindo a notícia com um longo gole 
de champanhe.

— É — respondeu Jess, balançando a cabeça. ela ainda não tivera a 
oportunidade de discutir aquele detalhe da saga do divórcio de zak com 
ele, pois o descobrira na noite anterior. ele fora incluído em um comen‑
tário bobo de uma conversa e, depois, Jess fora quase forçada a interrogar 
seu informante para entender toda a situação.
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— o irmão dele? no teatro? — perguntou anna, como se tentasse 
decidir o que era pior: o crime contra a família ou contra as artes dra‑
máticas.

Jess balançou a cabeça.
— Pois é.
Parece que zak havia chegado tarde a uma apresentação de La Bohè-

me. octavia e o cunhado tinham se embebedado no bar e concluído que 
ele não iria mais. o show no banheiro fora, segundo testemunhas, com‑
parável ao espetáculo apresentado no palco. seis semanas depois, zak 
pedira o divórcio e o irmão fugira para san francisco para conquistar o 
mundo dos jogos on‑line.

— caramba… — disse anna, baixinho. — coitado do zak.
anna era uma grande fã dele, apenas porque era diferente do namo‑

rado anterior de Jess, um cara muito gentil, mas que dava à palavra “em‑
prego” um sentido pouco comum, que incluía partidas de Xbox, pizzas da 
domino’s e o cartão de crédito de Jess. aos olhos de anna, o fato de zak 
não apenas ter um trabalho, mas também a força de vontade para obter 
um diploma de médico e fazer carreira no sistema de saúde era mais do 
que suficiente para apagar todos os defeitos dele (e, além disso, ela ficava 
encantada com seu charme, seus dentes brilhantes e com o fato de ser 
andaluz pelo lado da mãe, o que o predispunha geneticamente a uma 
beleza hispânica mais apropriada a um ator do que a um médico).

— Por que ele esconderia algo assim? — perguntou Jess. — foi traí‑
do e nunca me contou.

anna parecia em dúvida.
— ego masculino? — ela franziu a testa. — essa sua fonte é confiável?
— super. É o melhor amigo do irmão dele.
— cacete.
— não sei. Talvez isso não importe — murmurou Jess para si mes‑

ma, repetindo o que vinha pensando desde que descobrira aquilo. — 
Quer dizer, a gente nem se conhecia. ele com certeza vai dizer que é 
irrelevante.

— É — interrompeu anna, cortando o ar com o indicador, como 
faria um assessor de imprensa de westminster em meio a um escândalo. 
— exatamente. É irrelevante.
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Jess tomou um gole da taça que anna lhe dera, mas não conseguiu 
esquecer o enorme buraco deixado por zak ao falar do casamento.

— eu só… só acho que ele devia ter me contado.
anna abriu a boca para responder, mas pareceu mudar de ideia, 

então tossiu e sutilmente indicou zak com a cabeça.
— só para esclarecer, imagino que você não queira falar da péssima 

direção do sr. Landley perto do zak.
— na verdade — balbuciou Jess —, o sr. Landley usa o freio muito 

bem em situações de emergência.
— Bom, zak está vindo para cá — disse anna, abrindo um sorriso 

brilhante e falando entredentes. — então termina logo.
— agora não — respondeu Jess, nervosa.
a perna machucada se contraiu de dor quando Jess imaginou zak 

descobrindo a história e perdendo as estribeiras no meio do bar lotado.
alguns segundos depois, sentiu a palma da mão dele em suas costas.
— eu ia mandar vinho, mas champanhe combina mais com você.
a voz soou suavemente aveludada, como se as duas estivessem es‑

perando por ele a noite toda. zak tinha um aroma almiscarado da calvin 
Klein. seus olhos brilhavam, sombrios, como se antecipassem uma re‑
cepção efusiva. Mas, até que se explicasse sobre octavia, Jess não ia ceder. 
ela olhou para anna em busca de solidariedade, mas foi prontamente 
ignorada, já que ela fazia alguma pergunta boba sobre a viagem e agrade‑
cia pelo Laurent‑Perrier.

— imagina — respondeu zak. — adorei a cor do seu cabelo, anna. 
combina com você.

apesar de nunca ter trocado a cor do cabelo na vida, anna pareceu 
não achar o comentário estranho e abriu um sorriso tímido.

— ah, obrigada.
com a mão ainda apoiada nas costas de Jess, zak se virou para ela, 

abaixou e deu um beijo em sua cabeça.
— consegui trocar meu turno. feliz aniversário de namoro.
— Quanto tempo você vai ficar em norfolk, zak? — perguntou 

anna, animada, poupando Jess do trabalho de ignorá‑lo de forma decla‑
rada.

segurando uma taça de vinho tinto, zak sentou ao lado de Jess. ele 


