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Para Greg,
porque cada dia que eu passo com você é o dia perfeito.

Amor eterno,
L.K.



.......... CAPÍTULO UM ..........

— Não atenda — eu disse ao ouvir o toque do telefone do nosso apartamento. Pode chamar de
premonição, paranoia, mas alguma coisa naquele som desfez qualquer sensação agradável que eu
havia conseguido tecer ao meu redor.

— O número do prefixo é 281 — Dane, meu namorado, avisou. Ele estava salteando tofu na
panela, e agora acrescentava uma lata de molho de tomate orgânico. Dane era vegano, então
usávamos proteína de soja no lugar de carne moída em nosso chili. Isso já seria suficiente para fazer
qualquer nativo do Texas chorar, mas, pelo bem de Dane, eu tentava me acostumar com aquilo. —
Está no identificador de chamadas.

281. Houston. Esses três dígitos eram suficientes para me causar um ataque de ansiedade.
— Só pode ser minha mãe ou minha irmã — eu disse, desesperada. — Deixe a secretária

eletrônica atender. — Eu não falava com nenhuma das duas há pelo menos dois anos.
Trr-rim.
— Você não pode fugir dos seus fantasmas para sempre — Dane disse, interrompendo o ato de

misturar um punhado de vegetais picados e congelados no molho. — Não é o que você sempre diz
para suas leitoras?

Eu era colunista da Vibe, uma revista on-line sobre relacionamentos, sexo e cultura urbana. A
coluna, chamada “Pergunte à Srta. Independente”, tinha começado como um projeto universitário,
mas logo ganhei muitas seguidoras. Ao me formar, levei a Srta. Independente para a Vibe, onde me
ofereceram um espaço semanal. Meus conselhos eram publicados abertamente, mas eu também
enviava respostas personalizadas e pagas para quem solicitasse. E para complementar minha renda,
também fazia trabalhos como freelancer para revistas femininas.

— Não estou fugindo dos meus fantasmas —respondi para Dane. — Estou fugindo da minha
família.

Trr-rim.
— Atenda logo, Hannah. Você sempre diz para as pessoas encararem os problemas.
— É, mas os meus eu prefiro ignorar e esperar até que apodreçam. — Eu me aproximei do

telefone e reconheci o número. — Oh, céus. É minha mãe.
Trr-rim.
Encarei o aparelho com um ódio temeroso.
— Em menos de trinta segundos ela pode dizer algo que vai me fazer voltar para a terapia sei lá

por quanto tempo.
Trr-rim.
— Se você não descobrir o que ela quer — Dane disse —, vai ficar preocupada a noite toda.
Soltei um suspiro explosivo e agarrei o telefone.
— Alô?
— Hannah. É uma emergência!



Para minha mãe, Candy Varner, tudo era uma emergência. Ela era uma mãe do tipo tropa de
choque, a definitiva rainha do drama. Mas ela disfarçava tão bem que pouca gente desconfiava do
que acontecia por trás das portas. Candy tinha exigido que as filhas colaborassem para manter o mito
da nossa felicidade familiar, e Tara e eu obedecemos sem questionar.

Às vezes mamãe queria interagir comigo e minha irmã mais nova, mas logo ficava impaciente e
ranzinza. Nós aprendemos a perceber qualquer sinal que indicasse as flutuações de humor dela.
Éramos meteorologistas à espera de tempestades, tentando manter-nos perto do tornado sem sermos
engolidos por ele.

Andei até a sala de estar, afastando-me de Dane e do clangor das panelas.
— Como você está, mãe? O que está acontecendo?
— Eu acabei de dizer. Uma emergência! Tara veio me visitar hoje. Apareceu do nada. Com um

bebê.
— Um bebê dela?
— O que ela estaria fazendo com o bebê de outra pessoa? É claro que é dela. Você não soube que

ela estava grávida?
— Não — eu consegui dizer, me apoiando nas costas do sofá, meio sentada, meio encostada. Senti

meu estômago revirar. — Eu não sabia. Não temos nos falado.
— Quando foi a última vez que você telefonou para ela? Você pensa na gente, Hannah? Sua

família? Existe algum lugar para nós na sua lista de prioridades?
Eu fiquei muda, o coração batendo como uma secadora cheia de tênis molhados enquanto uma

sensação estranhamente familiar da minha infância se instalava em mim. Mas eu não era mais
criança. Procurei me lembrar de que eu era uma mulher formada, com uma carreira, um namorado
estável e um círculo de bons amigos. Consegui responder calmamente:

— Eu enviei cartões.
— Não foram sinceros. Aquele último cartão de Dia das Mães não dizia nada sobre todas as

coisas que eu fiz por você. Todos aqueles momentos felizes.
Eu levei a mão à testa na esperança de que isso evitasse que meu cérebro explodisse.
— Mãe, a Tara ainda está aí?
— Eu estaria ligando pra você se ela estivesse? Ela... — Minha mãe foi interrompida pelo uivo

furioso de um bebê. — Você consegue escutar com o que estou tendo que lidar? Tara o deixou aqui. E
sumiu! O que eu vou fazer?

— Ela disse quando iria voltar?
— Não.
— E ela não levou um namorado? Não disse quem era o pai do bebê?
— Eu acho que ela não sabe. Tara arruinou a própria vida, Hannah. Nenhum homem vai querer

ficar com ela depois disso.
— Talvez você fique surpresa — eu disse. — Mas muitas mulheres solteiras têm filhos atualmente.
— Ainda existe preconceito. Você sabe o que eu passei para não deixar que vocês ficassem

malvistas.
— Depois do seu último marido — eu comentei —, acho que preferia ter ficado malvista.
— Roger era um homem bom. — O tom dela ficou gélido. — Meu casamento com ele teria durado,

se você e Tara tivessem aprendido a conviver com ele. Não é minha culpa se minhas próprias filhas
o fizeram ir embora. Ele as amava e vocês nunca deram uma chance para o coitado.



Eu revirei os olhos.
— Roger nos amava um pouco demais, mãe.
— Como assim?
— Nós tínhamos que dormir com uma cadeira segurando a porta, para que ele não entrasse no

nosso quarto à noite. E acho que ele não pretendia apenas ajeitar nosso cobertor.
— Isso é tudo coisa da sua cabeça. Ninguém acredita em você quando diz essas coisas, Hannah.
— Tara acredita.
— Ela não lembra de nada sobre o Roger — minha mãe declarou, triunfante. — Nadinha.
— E isso parece normal para você, mãe? Bloquear completamente grandes períodos da infância?

Você não acha que ela deveria lembrar de alguma coisa do Roger?
— Eu acho que deve ser um sinal de que Tara esteve bebendo ou usando drogas. Essas coisas são

comuns no lado do seu pai.
— Também é um sinal de trauma ou abuso na infância. Mãe, tem certeza de que Tara não foi até

alguma loja e logo volta?
— Sim, eu tenho certeza. Ela deixou um bilhete de despedida.
— Você tentou ligar para o celular dela?
— É claro que eu tentei! Ela não atende. — Minha mãe estava quase engasgando de irritação. —

Eu abri mão dos melhores anos da minha vida para criar vocês. Não vou passar por isso de novo.
Sou nova demais para ter um neto. Não quero que ninguém saiba disso. Venha pegá-lo antes que
alguém o veja, Hannah! Faça algo com este bebê antes que eu o entregue para o Conselho Tutelar.

Senti um frio na barriga quando percebi o tom de voz dela. Não era uma ameaça vazia.
— Não faça nada — eu disse. — Não dê o bebê para ninguém. Eu chego aí em algumas horas.
— Vou ter que cancelar um encontro esta noite — ela disse, revoltada.
— Sinto muito, mãe. Estou indo. Vou sair agora mesmo. Segure as pontas. Espere eu chegar, tudo

bem?
Ela desligou. Eu fiquei ansiosa e comecei a tremer; o sopro do ar-condicionado no meu pescoço

me causando arrepios.
Um bebê, eu pensei, arrasada. Filho de Tara.
Eu me arrastei até a cozinha.
— Até este momento — eu declarei —, pensei que a pior coisa que poderia acontecer essa noite

era você cozinhar.
Dane tinha tirado a frigideira do fogo. Ele estava despejando um líquido laranja em um copo de

martíni. Virando-se, ele me entregou a bebida, seus olhos verdes e amistosos demonstrando empatia.
— Experimente.
Eu tomei um gole daquela gosma adocicada e fiz uma careta.
— Obrigada. Eu estava mesmo precisando de uma boa dose de suco de cenoura. — Coloco o copo

de lado. — Mas preciso ir com calma com a bebida. Tenho que dirigir esta noite.
Quando olhei para o rosto preocupado de Dane, sua expressão calma, seu equilíbrio emocional,

foi como se um cobertor macio me envolvesse. Ele era bonito – loiro e magro, com o jeito
despreocupado e bronzeado de quem tinha acabado de chegar da praia. A maior parte do tempo,
Dane vestia jeans, camisas de cânhamo e sandálias ecológicas, como se estivesse sempre pronto para
uma viagem a algum lugar equatorial. Se alguém perguntasse a Dane qual sua ideia de férias



perfeitas, ele descreveria uma excursão de sobrevivência no meio de uma selva exótica, equipado
apenas com uma bolsa de náilon, com água e um canivete de bolso.

Embora Dane ainda não conhecesse minha mãe e minha irmã, eu tinha falado muito delas para ele,
desenterrando lembranças como se fosse artefatos arqueológicos. Não era fácil falar do meu
passado; de nenhuma parte dele. Eu havia conseguido contar o básico: meus pais se divorciaram e
meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Tudo que eu soube dele depois foi que tinha
arrumado uma nova esposa, novos filhos, e não havia espaço para Tara e eu em sua segunda tentativa
de família.

Apesar do fracasso dele como pai, eu não conseguia culpá-lo por querer fugir. O que me
incomodava, contudo, era que meu pai sabia o tipo de mãe com quem ele tinha nos deixado. Talvez
ele acreditasse que, por sermos meninas, ficaríamos melhor com a mãe. Talvez ele esperasse que
minha mãe melhorasse com o tempo. Ou, quem sabe, temia que uma de suas filhas, ou as duas,
acabassem ficando iguaizinhas à mãe, algo com que ele não saberia lidar.

Não existiu nenhum homem importante na minha vida até eu conhecer Dane, na Universidade do
Texas. Ele sempre foi delicado, sabia me entender sem exigir demais. Ele fez com que eu me sentisse
segura pela primeira vez.

Mas apesar disso tudo, faltava alguma coisa entre nós, algo que me incomodava como uma pedra
no sapato. O que quer que fosse, nos impedia de ter uma intimidade absoluta.

Parados na cozinha do apartamento, Dane pôs a mão quente no meu ombro, e o frio que havia
tomado meu corpo começou a diminuir.

— Pelo que consegui ouvir — Dane disse —, Tara deixou um bebê-surpresa com sua mãe, que
está planejando vender a criança no eBay.

— Conselho Tutelar — eu o corrigi. — Ela ainda não cogitou o eBay.
— O que ela espera que você faça?
— Ela quer que eu tire o bebê das mãos dela — respondi, me abraçando. — Acho que ela não

pensou muito além disso.
— Ninguém sabe onde Tara está?
Neguei com a cabeça.
— Quer que eu vá com você? — ele perguntou, gentil.
— Não — eu disse, antes mesmo que ele conseguisse terminar a pergunta. — Você já tem muito o

que fazer aqui. — Dane tinha começado uma empresa de equipamentos de monitoramento ambiental,
que crescia tão rapidamente que ele quase não conseguia administrá-la. Seria difícil para ele se
afastar nesse momento. — Além do mais, não sei quanto tempo vai demorar para encontrar Tara, nem
como ela vai estar quando eu a localizar.

— E se você acabar ficando com essa criança? Não, eu vou reformular a pergunta. O que você vai
fazer para não ficar com essa criança?

— E se eu a trouxer para cá, só por alguns dias? Só tempo o bastante para...
Dane negou com a cabeça, firme.
— Não a traga para cá, Hannah. Nada de bebês.
Lancei um olhar contrariado para ele.
— E se fosse um bebê de urso polar? Ou de um pinguim-das-galápagos? Aposto que você iria

querer algo assim.
— Eu faria uma exceção para espécies ameaçadas — Dane concordou.



— Esse bebê está ameaçado. Ele está com minha mãe.
— Vá para Houston e resolva o problema. Vou estar esperando por você quando voltar. — Dane

fez uma pausa e acrescentou, com firmeza: — Sozinha. — Virando-se para o fogão, ele pegou a
frigideira com molho vegetariano e o despejou sobre uma tigela de macarrão integral, salpicando
queijo de soja ralado por cima. — Coma algo antes de sair. Isto aqui vai lhe dar energia.

— Não, obrigada — eu disse. — Perdi o apetite.
Um sorriso irônico surgiu nos lábios dele.
— Perdeu nada. Assim que sair, você vai parar no drive-thru do primeiro Qualquer-Coisa-

Burguer que aparecer.
— Você acha que eu o trairia? — perguntei com o máximo de indignação que consegui.
— Com outro homem, não. Com um cheeseburger... num piscar de olhos.



.......... CAPÍTULO DOIS ..........

Eu sempre detestei as três horas de carro entre Austin e Houston. Mas o longo período de sossego
me deu a oportunidade de reavivar minhas lembranças de infância e tentar entender o que levou Tara
a ter um bebê quando não estava pronta para cuidar dele.

Eu percebi cedo na vida que nada em excesso faz bem, e isso inclui beleza. Eu tive a sorte de
nascer razoavelmente bonita, com olhos azuis e cabelo loiro – e uma pele cor-de-leite que, exposta
ao ardor cruel do sol texano, não demorava a ficar vermelha. (“Você não tem melanina”, Dane se
assombrou certa vez. “É como se você fosse feita para viver dentro de uma biblioteca.”) Minha
altura era média, 1,63 m, com boas medidas e um belo par de pernas.

Tara, contudo, pertencia ao reino das deusas. Era como se a natureza, após ter feito as experiências
necessárias em mim, decidisse criar uma obra-prima. Tara tinha tirado a sorte grande na loteria
genética, com as feições delicadas esculpidas, abundante cabelo loiro-platinado e lábios carnudos
que nenhuma quantidade de colágeno conseguiria reproduzir. Com 1,78 m, usando roupas tamanho 36
e um corpo longilíneo, com frequência era tomada por uma supermodelo. O único motivo de Tara não
trilhar essa carreira, que parecia seu destino, foi que o mínimo de disciplina e ambição que se exige
de uma modelo era inalcançável para ela.

Por essas e outras, eu nunca invejei minha irmã. Sua beleza, a simples magnitude dela, ao mesmo
tempo distanciava as pessoas e fazia com que quisessem se aproveitar dela. A beleza fazia com que
pensassem que ela era burra e, verdade seja dita, os dotes físicos não tinham motivado Tara a provar
sua capacidade intelectual. Não se espera que uma mulher maravilhosa seja inteligente e, quando é, a
maioria das pessoas acha isso desagradável. Os outros não perdoam quando há sorte demais para a
mesma pessoa. Assim, o excesso de beleza só tinha trazido problemas para minha irmã. Da última
vez que vi Tara, homens demais já tinham passado por sua vida. Igualzinho à minha mãe.

Alguns dos namorados de mamãe tinham sido homens bons. Primeiro eles viam uma mulher linda e
cheia de vida, uma mãe solteira e trabalhadora, dedicada às suas duas filhas. Com o tempo, porém,
eles entendiam o que ela era: uma mulher que precisava desesperadamente de amor, mas que era
incapaz de retribuí-lo. Uma mulher que lutava para controlar e dominar quem tentasse se aproximar
dela. Mamãe afastava todos os homens, para depois atrair novos, em um ciclo constante e exaustivo
de namorados.

Seu segundo marido, Steve, só aguentou quatro meses até pedir o divórcio. Ele foi uma presença
bondosa e racional em nosso lar, e mesmo esse curto período de convivência com ele bastou para me
mostrar que nem todos os adultos eram como a minha mãe. Quando Steve se despediu de mim e Tara,
disse-nos, pesaroso, que éramos boas garotas, e que queria poder nos levar com ele. Mas, mais
tarde, mamãe contou que Steve tinha ido embora por nossa causa, e que nunca teríamos uma família
se não nos comportássemos melhor.

Quando eu tinha 9 anos, mamãe se casou com Roger, o último marido, sem nem mesmo contar para
mim e Tara antes. Ele era bonito e carismático, e demonstrou tal interesse por suas enteadas que a



princípio nós o amamos. Mas não demorou para que o homem que lia histórias de ninar para nós
também começasse a nos mostrar páginas de revistas pornográficas. Ele gostava de fazer cócegas,
uma brincadeira na qual se estendia demais, e que na verdade homens adultos não deveriam fazer
com garotinhas.

Roger demonstrou interesse especial em Tara, levando-a para passeios de pai e filha e comprando-
lhe presentes especiais. Tara começou a ter pesadelos e tiques nervosos, além de ficar remexendo a
comida no prato e não comer. Ela me pediu para não deixá-la sozinha com o padrasto.

Mamãe teve um ataque de fúria quando Tara e eu tentamos contar isso para ela, e até mesmo nos
castigou por, segundo ela, contarmos mentiras. Ficamos com medo de contar o que acontecia em casa
para qualquer um fora da família, certas de que, se nossa própria mãe não acreditava em nós,
ninguém mais acreditaria. A única opção que me restou foi proteger Tara da forma que eu pudesse.
Quando estávamos em casa, eu ficava com ela o tempo todo. Ela dormia comigo à noite, e eu
mantinha a cadeira travando a porta.

Uma noite, Roger bateu na porta por quase dez minutos.
— Tara, me deixe entrar, ou não vou mais comprar nenhum presente para você. Só quero conversar

um pouco. Tara... — Ele empurrou a porta com mais força, e a cadeira rangeu. — Eu fui legal com
você outro dia, não fui? Eu disse que te amava. Mas não vou mais ser legal se você não tirar essa
cadeira do caminho. Abra logo, Tara, ou vou contar para sua mãe que você está se comportando mal.
Você vai ficar de castigo.

Minha irmãzinha se enrolou junto a mim, tremendo. Ela cobriu as orelhas com as mãos.
— Não deixe ele entrar, Hannah — Tara sussurrou. — Por favor.
Eu também estava com medo. Mas envolvi Tara com as cobertas e saí da cama.
— Ela está dormindo — eu disse, alto o bastante para o monstro atrás da porta ouvir.
— Abra logo, sua vagabundinha! — As dobradiças rangeram quando ele forçou a porta. Onde

estava minha mãe? Por que ela não fazia nada?
Com o brilho fraco da nossa luzinha noturna em formato de arco-íris, me ajoelhei para procurar

embaixo da cama, frenética, nossa caixa de artesanato, onde guardávamos o material de arte. Meus
dedos se curvaram ao redor do metal frio de uma tesoura. Nós a usávamos para cortar bonecas de
papel, fotos de revistas e caixas de cereal.

Ouvi o baque surdo provocado pelo ombro de Roger contra a porta, tão forte que a cadeira
começou a ceder. Entre as batidas, eu podia ouvir minha irmãzinha chorando. Fui inundada por um
surto de adrenalina, que fez meu coração disparar, furioso. Ofegante, fui até a porta, segurando a
tesoura com firmeza. Outra pancada, e mais outra, todas acompanhadas do som da madeira vibrando
e se partindo. A luz do corredor entrou no quarto quando Roger abriu a porta o suficiente para enfiar
a mão para dentro. Mas quando ele começou a empurrar a cadeira eu dei um salto para frente e
ataquei a mão dele com a tesoura. Veio a sensação nauseante de algo mole sendo penetrado pelo
metal. Um rugido abafado de dor e fúria, e então... nada... a não ser o som de passos em retirada.

Ainda segurando a tesoura, voltei para cama com Tara.
— Estou com medo. — Minha irmãzinha chorava, molhando o ombro da minha camisola com suas

lágrimas. — Não deixe ele me pegar, Hannah.
— Não vou deixar — eu disse, tensa e trêmula. — Se ele voltar, eu furo ele como um porco.

Agora tente dormir.



E ela dormiu agarrada a mim a noite toda, enquanto permaneci acordada. Meu coração disparava
toda vez em que ouvia algum barulho.

Pela manhã, Roger tinha ido embora de casa.
Mamãe nunca nos perguntou sobre aquela noite – o que tinha acontecido ou como nos sentíamos

com a saída repentina de Roger da nossa vida. A única coisa que ela disse foi: “Vocês nunca vão ter
outro pai. Vocês não merecem”.

Tiveram outros homens depois desse, alguns ruins, mas nenhum tão horrível quanto Roger.
O mais estranho disso tudo é que Tara não lembra de Roger, nem da noite em que furei a mão dele

com a tesoura. Ela ficou perplexa quando lhe contei essa história, alguns anos depois.
— Tem certeza? — ela me perguntou, com o rosto franzido. — Talvez tenha sonhado.
— Eu tive que lavar a tesoura pela manhã — respondi. Fiquei assustada ao vê-la tão impassível.

— Tinha sangue nela. E a cadeira estava quebrada em dois lugares. Você não lembra?
Tara negou com a cabeça, estupefata.
Depois dessa experiência e do desfile de homens que nunca ficavam, me tornei uma pessoa tímida

e cautelosa, tinha medo de confiar em qualquer um. Já Tara, quando ficou mais velha, foi para o outro
lado. Ela teve inúmeros parceiros e sexo abundante. Eu imaginava quanto prazer de verdade ela tirou
disso – se é que tirou algum.

Nunca perdi o impulso de proteger e cuidar de Tara. Durante nossa adolescência, eu ia de carro,
durante a noite, buscá-la em lugares estranhos em que algum namorado a tinha deixado... Eu dei a ela
o dinheiro que ganhei como garçonete para que comprasse um vestido de formatura... Eu a levei ao
médico para conseguir pílulas anticoncepcionais. Tara tinha 15 anos na época.

— Mamãe diz que eu sou uma vagabunda — Tara sussurrou na sala de espera do médico. — Ela
está enlouquecida porque não sou mais virgem.

— O corpo é seu — eu sussurrei de volta, segurando a mão gelada da minha irmã. — Você pode
fazer o que quiser. Mas não fique grávida. E... eu acho que você não deve deixar um garoto tocá-la se
não tiver certeza de que ele a ama.

— Eles sempre dizem que me amam — Tara disse, com um sorriso amargo. — Como a gente sabe
quando estão falando a verdade?

Eu meneei a cabeça, impotente.
— Você ainda é virgem, Hannah? — Tara me perguntou depois de um instante.
— Uhum.
— É por isso que o Bryan terminou com você semana passada? Por que você não queria transar

com ele?
— Fui eu que terminei com ele — respondi, negando com a cabeça. Fitando os olhos azuis dela,

tentei um sorriso triste, mas acho que saiu mais como uma careta. — Eu voltei da escola e encontrei
Bryan com a mamãe.

— O que eles estavam fazendo?
Hesitei durante um bom tempo antes de responder:
— Estavam bebendo — foi tudo que eu consegui dizer. Pensei que tinha chorado até não restarem

mais lágrimas, mas meus olhos ficaram marejados outra vez. E embora Tara fosse mais nova que eu,
ela pôs a mão na minha cabeça e a puxou até seu ombro, tentando me consolar. Ficamos sentadas
assim até a enfermeira aparecer e chamar pelo nome dela.



Eu não acreditava que teria sobrevivido à infância sem minha irmã, nem ela sem mim. Nós éramos,
uma para a outra, o único elo com o passado... Essa era a força da nossa ligação, e também a
fraqueza.

Para ser justa com Houston, eu gostaria muito mais da cidade se não a enxergasse através de um
prisma de lembranças. Houston era plana, úmida e surpreendentemente verde em certas partes,
localizada no fim de uma floresta que vinha do leste do Texas. Havia um desenvolvimento
imobiliário furioso em todos os cantos da cidade... apartamentos e casas, prédios comerciais e
corporativos. Era uma cidade intensamente viva, espetacular, exibida, suja e agitada.

Aos poucos, os pastos queimados pelo sol se transformaram em oceanos de asfalto fumegante, com
ilhas de centros comerciais, shoppings e hipermercados. Aqui e ali um arranha-céu e um corredor de
vegetação, que indicava o crescimento do centro de Houston.

Minha mãe morava na região sudoeste, em um bairro de classe média construído ao redor de um
núcleo de lojas e restaurantes. Agora, esse núcleo tinha sido substituído por um grande comércio de
bricolagem. A casa da minha mãe era em estilo colonial rancheiro, com dois quartos e colunas
brancas estreitas na fachada. Fui me aproximando pela rua, temendo o momento em que estacionaria
na entrada da casa.

Parando na frente da garagem, saltei do meu Prius e corri para a porta da frente. Antes de eu ter a
chance de tocar a campainha, minha mãe abriu a porta. Ela conversava com alguém ao telefone, com
a voz baixa e sedutora.

— ...prometo que vou recompensar você — ela arrulhou. — Da próxima vez. — Ela riu um pouco.
— Oh, eu acho que você sabe como...

Eu fechei a porta do lado de dentro e esperei, sem saber o que fazer, enquanto ela continuava
falando.

Mamãe continuava com a mesma aparência: magra, em forma, vestida como uma estrela pop
adolescente, sem se importar que estivesse chegando perto dos 50 anos. Vestia uma regata preta justa,
uma minissaia jeans presa com um cinto cravejado de strass e sandálias de salto alto. A testa dela era
tão lisa quanto a pele de uma uva. O cabelo estava tingido de loiro Hilton e lhe caía nos ombros em
ondas muito bem armadas. Quando ela me observou, eu soube exatamente o que pensou da minha
camisa branca de algodão, uma peça de roupa prática, abotoada na frente.

Enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha, mamãe gesticulou na direção do corredor que
levava aos quartos. Eu assenti e fui procurar o bebê. A casa cheirava a ar-condicionado, tapetes
velhos e odorizador tropical. Os cômodos estavam escuros e silenciosos.

Uma pequena luminária tinha sido deixada acesa sobre a cômoda, no quarto principal. Minha
respiração acelerou com a expectativa, ansiosa ao me aproximar da cama. O bebê estava bem no
centro, um pacotinho do tamanho de um pão de forma. Um menino. Estava vestido de azul, com os
braços abertos e a boca bem apertada, como um zíper fechado, enquanto dormia. Sentei na cama, ao
lado dele, fitando aquela criatura indefesa com seu rostinho enrugado e a pele macia e rosada. As
pálpebras eram tão frágeis que pareciam tingidas de azul, fechadas sobre os olhos sonolentos. A
cabeça pequenina estava recoberta de cabelo preto e macio, e os dedinhos tinham unhas tão
delicadas e pontudas quanto garras de passarinho.

O desamparo absoluto daquele bebê me deixou intensamente angustiada. Quando ele acordasse
iria chorar. E fazer xixi. Ele precisaria de coisas misteriosas, coisas sobre as quais eu não sabia e



não tinha nenhuma vontade de aprender.
Eu quase conseguia entender Tara por ter imposto aquele problema avassalador a outra pessoa.

Quase. Porque o que eu queria mesmo era matá-la. Minha irmã sabia que deixá-lo com nossa mãe era
uma idiotice. Ela sabia que mamãe nunca ficaria com ele. E também sabia que eu, provavelmente,
seria recrutada para fazer algo a respeito. Eu sempre fui a solucionadora de problemas da família,
até cair fora como um ato de autopreservação. E elas ainda não tinham me perdoado por isso.

Desde então, eu me perguntava, com frequência, como e quando seria possível me reunir com
minha mãe e minha irmã; se nós teríamos mudado o suficiente para conseguirmos estabelecer algum
tipo de relacionamento. Eu esperava, quem sabe, que nossa vida pudesse ser como um daqueles
filmes melodramáticos: nós três sentadas na varanda, só abraços e risos.

Isso teria sido bom. Mas não aconteceria na minha família.
Enquanto o bebê dormia, eu escutava sua respiração suave de anjinho. O tamanhinho e a solidão

dele fizeram com que um peso invisível caísse sobre mim, em uma mistura de tristeza e raiva. Eu não
deixaria que Tara fugisse disso, jurei para mim mesma, impiedosa. Eu iria encontrá-la, e, pelo menos
uma vez na vida, ela teria que lidar com as consequências de seus atos. Se isso não desse certo, eu
iria encontrar o pai do bebê e insistir para que ele assumisse alguma responsabilidade.

— Não o acorde — minha mãe disse, perto da porta. — Demorei duas horas para fazê-lo dormir.
— Oi, mãe — eu disse. — Você está ótima.
— Tenho treinado com um personal. Ele não consegue ficar com as mãos longe de mim. Você

ganhou peso, Hannah. É melhor tomar cuidado... você puxou o corpo da família do seu pai e eles têm
tendência a engordar.

— Eu me exercito — retruquei, aborrecida. Eu não estava gorda. Era curvilínea e forte. Eu fazia
ioga três vezes por semana. — E o Dane não reclama — acrescentei, defensiva, sem conseguir me
segurar. No mesmo instante tive vontade de socar minha própria cabeça. — Mas não importa o que
os outros acham do meu corpo, desde que eu esteja feliz com ele.

— Você continua com esse Dane? — Minha mãe me deu um olhar de desdém.
— Sim. E gostaria de voltar para ele assim que possível, então precisamos encontrar Tara. Você

pode me contar, de novo, o que aconteceu quando ela esteve aqui?
— Venha até a cozinha.
Levantando com cuidado da cama, saí do quarto e fui atrás dela.
— Tara apareceu sem avisar — minha mãe explicou quando chegamos à cozinha — e disse: “Aqui

está seu neto”. Simples assim. Eu a deixei entrar, servi chá e sentamos para conversar. Tara disse que
estava morando com a prima Liza e fazendo trabalhos temporários. Ela engravidou de um dos
namorados e disse que ele não tem condições de ajudar. Você sabe o que isso quer dizer. Ou ele não
tem onde cair morto ou já é casado. Eu falei para Tara entregar o bebê para adoção, mas ela disse
que não queria fazer isso. Então eu disse: “Sua vida nunca mais será a mesma. Tudo muda com a
chegada de um bebê”. E Tara disse que estava começando a perceber isso. Então ela preparou a
mamadeira e deu de mamar enquanto eu fui até meu quarto para tirar uma soneca. Quando acordei,
Tara tinha sumido e o bebê continuava em casa. Você tem que tirá-lo daqui até amanhã. Meu
namorado não pode ficar sabendo disso.

— Por que não?
— Não quero que ele me imagine como uma avó.
— Várias mulheres da sua idade têm netos — eu disse, com tom de quem diz algo óbvio.



— Eu não tenho a minha idade, Hannah. Todo mundo pensa que sou muito mais nova. — Ela
pareceu se ofender com a expressão do meu rosto. — Você devia ficar feliz com isso. Por saber
como vai ser seu futuro.

— Não acho que eu vá parecer com você no futuro — respondi, seca. — Porque não pareço com
você agora.

— Poderia parecer, caso se esforçasse um pouco. Por que seu cabelo está tão curto? Seu rosto não
combina com esse corte.

Levei a mão ao meu cabelo, que usava em estilo bob, na altura do queixo. Esse era o único corte
sensato para meu cabelo liso e fino.

— Posso ver o bilhete que Tara deixou?
Minha mãe pôs uma pasta amarela sobre a mesa.
— Está aqui, junto com os papéis do hospital.
Abri a pasta e encontrei uma folha de caderno por cima. A visão da caligrafia da minha irmã,

irregular e tensa, foi dolorosamente familiar. As palavras tinham sido escritas com caneta
esferográfica e aparentavam ter sido gravadas com tanta força que quase perfuraram o papel.

— “Por meio deste” — murmurei com um sorriso infeliz, colocando a mão na testa. Minha irmã
deve ter pensado que uma expressão de aspecto jurídico tornaria aquele bilhete mais oficial. —
Acho que devemos entrar em contato com o Conselho Tutelar e informar o que aconteceu. Do
contrário, alguém pode afirmar que o bebê foi abandonado.



Verificando o conteúdo da pasta, encontrei a certidão de nascimento. Pai não declarado. O bebê
tinha exatamente uma semana de idade, e o nome dele era Luke Varner.

— Luke? — eu disse. — Por que ela escolheu esse nome? Nós conhecemos algum Luke?
Mamãe foi até a geladeira e pegou uma lata de Alguma-Coisa-Diet.
— Seu primo, Leitão... acho que o nome verdadeiro dele é Luke. Mas Tara não o conhece.
— Eu tenho um primo chamado Leitão?
— Em segundo grau. É um dos filhos do Garotão.
Um entre uma legião de parentes com quem nunca tivemos nenhuma relação. Personalidades

explosivas demais... transtornos psiquiátricos demais para ficarem na mesma sala. Nós éramos um
catálogo vivo de doenças mentais.

— Ela teve o bebê no Hospital da Mulher — eu disse, voltando minha atenção à certidão de
nascimento. — Você sabe quem a acompanhou? Ela disse algo sobre isso?

— Sua prima Liza estava com ela — foi a resposta amarga da minha mãe. — Você vai ter que ligar
para ela para pedir os detalhes. Liza não quer me contar nada.

— Eu vou ligar. Eu... — Aturdida, meneei a cabeça — O que está acontecendo com Tara? Ela
pareceu depressiva? Com medo? Doente?

Mamãe despejou o refrigerante no copo, sobre o gelo, e observou a espuma rosa subir até a borda.
— Ela estava séria. E parecia cansada. Foi tudo que reparei.
— Pode ser que seja algum tipo de problema pós-parto. Talvez ela esteja precisando de

antidepressivos.
Mamãe despejou uma dose de vodca no copo de refrigerante vermelho.
— Não importa os remédios que você dê para ela. Sua irmã nunca vai querer esse bebê. —

Depois de tomar um gole do líquido borbulhante, ela disse: — Tara não tem jeito para cuidar de
bebês, assim como eu não tinha.

— Por que você teve filhos, mãe? — perguntei em voz baixa.
— Era o que as mulheres faziam depois que se casavam. E eu dei meu melhor. Fiz sacrifícios para

dar a vocês a melhor infância possível, mas nenhuma de vocês duas parece se lembrar disso. É uma
vergonha como os filhos são ingratos. Principalmente as filhas.

Eu não tinha como começar a responder aquilo. Não sabia como descrever o quanto me esforçava
para recordar cada lembrança boa. Como cada momento de afeto da minha mãe – um abraço, uma
história de ninar – tinha sido uma dádiva dos céus. Mas, principalmente, minha infância e a de Tara
foi como um tapete puxado de baixo de nossos pés. E a completa falta de instinto maternal daquela
mulher, até mesmo do impulso básico de proteger a prole, dificultava que eu e minha irmã nos
relacionássemos com outras pessoas.

— Sinto muito, mãe — eu consegui dizer, a voz embargada de mágoa. Mas eu tinha certeza de que
minha mãe não compreendia por que eu sentia muito.

Um grito agudo de choro veio do quarto. O som fez meu corpo congelar. Ele precisava de algo.
— Hora da mamadeira — minha mãe disse, indo até a geladeira. — Vou esquentar. Vá pegá-lo,

Hannah.
Outro choro, dessa vez mais agudo. O som fez meus dentes rangerem, como se eu tivesse mordido

papel-alumínio. Corri até o quarto e vi uma coisinha sobre a cama, contorcendo-se como um filhote
de foca. Meu coração acelerou tanto que não consegui sentir nenhum intervalo entre as batidas.



Debruçando-me sobre a cama, estendi os braços, hesitante, sem saber como pegá-lo. Eu não era
boa com crianças. Nunca tive vontade de segurar os filhos das minhas amigas — bebês nunca me
encantaram. Deslizei as mãos por baixo do corpinho agitado. E da cabeça, porque sabia que devia
apoiar a cabeça e o pescoço. De algum modo, eu o apoiei em mim, aquele corpinho ao mesmo tempo
frágil e sólido, e ele parou de chorar, levantando o rosto para mim, com seus olhos semicerrados
como o ator Clint Eastwood. Então o choro recomeçou. Ele estava tão desprotegido. Desamparado.
Só me ocorria um pensamento coerente enquanto me dirigia à cozinha: que ninguém naquela família,
incluindo eu, tinha capacidade de cuidar de um ser daqueles.

Sentei em uma cadeira e, desajeitada, arrumei Luke nos meus braços. Mamãe trouxe a mamadeira.
Cautelosa, coloquei o bico de silicone – que não era nada parecido com o bico do seio de uma
mulher – na boquinha. Ele o agarrou e ficou quieto, concentrando em se alimentar. Eu não percebi
que estava segurando a respiração até soltá-la com um grande suspiro de alívio.

— Você pode ficar aqui esta noite — mamãe disse. — Mas vai ter que ir embora amanhã e levá-lo
com você. Estou muito, muito ocupada para lidar com isso.

Apertei os dentes para conter uma torrente de protestos. Aquilo não era justo, não era minha culpa,
eu também estava ocupada e tinha que voltar para minha própria vida. Mas o que me manteve em
silêncio – além do fato de eu saber que minha mãe não ligava – foi que aquela pessoa, que estava de
fato sendo injustiçada, era a única que não podia falar por si mesma. Luke era uma batata quente,
destinada a ser jogada de um lado para outro até que alguém fosse obrigado a ficar com ele.

Foi então que me ocorreu... E se o pai daquele bebê fosse um drogado ou um criminoso? Com
quantos homens Tara tinha transado? Eu teria que procurar todos eles e obrigá-los a fazer exames de
paternidade? E se eles se recusassem? Eu teria que contratar um advogado?

Ah, isso ia ser divertido.

Mamãe me ensinou como fazer o bebê arrotar e a trocar fraldas. A competência dela me
surpreendeu, porque ela nunca gostou de nenéns, e sem dúvida fazia muito tempo que ela não
executava essas tarefas. Tentei imaginá-la como uma mãe jovem, pacientemente realizando as tarefas
intermináveis que o cuidado de um bebê exigia. Eu não acreditava que ela tivesse gostado de algum
momento desses. Minha mãe, somente com um recém-nascido como companhia – uma criatura
carente, barulhenta, desarticulada... Não, era impossível de imaginar.

Tirei minhas malas do carro, vesti meu pijama e levei o bebê para o quarto de hóspedes.
— Onde ele vai dormir? — perguntei, imaginando o que se faz quando não se tem um berço à

disposição.
— Ponha-o do seu lado na cama — mamãe sugeriu.
— Mas eu posso rolar para cima dele ou empurrá-lo para o chão, sem querer.
— Então arrume um lugarzinho para ele no chão.
— Mas...
— Eu vou para cama — ela me interrompeu, saindo do quarto a passos largos. — Estou esgotada.

Tive que cuidar desse bebê o dia todo.
Enquanto Luke esperava no bebê-conforto, arrumei uma cama para nós dois no chão e enrolei um

edredom para servir de barreira entre nós. Depois de colocar Luke de costas de um dos lados, deitei
no outro e abri o celular para ligar para minha prima Liza.

— Você está com Tara? — Liza perguntou assim que eu a cumprimentei.



— Não. Tentei ligar para ela milhares de vezes, mas ela não atende.
Embora Liza fosse da minha idade e eu gostasse dela, nós nunca tivemos muito em comum. Como a

maioria das mulheres da família da minha mãe, Liza era loira, longilínea e possuía um apetite
perpétuo por atenção masculina. Com seu rosto comprido e a boca um pouco grande demais, ela não
era tão bonita quanto minha irmã, mas tinha alguma qualidade inconfundível a que os homens não
conseguem resistir. Era só entrar em um restaurante com ela que os homens, literalmente, se viravam
em seus lugares para observá-la.

Ao longo dos anos, Liza conseguiu entrar em alguns círculos exclusivos. Ela namorava os ricaços
de Houston e os amigos deles, tornando-se um tipo de seguidora de playboys. Ou, para dizer de um
modo menos gentil, gostava de trepar com as celebridades locais. Eu não tive dúvida de que, se
minha irmã esteve morando com Liza, tinha se tornado com gosto a destinatária das sobras da prima.

Nós conversamos durante alguns minutos e Liza disse que tinha algumas ideias de para onde Tara
poderia ter ido, depois prometeu dar alguns telefonemas. Liza tinha certeza de que Tara estava bem.
Minha irmã não parecia depressiva nem louca. Só em dúvida.

— Cada hora ela dizia uma coisa a respeito do bebê — Liza disse. — Ela não sabia se queria
ficar com ele. Mudou de ideia tantas vezes ao longo dos últimos meses que eu desisti de tentar
entender o que ela iria fazer.

— Ela fez algum tipo de terapia?
— Acho que não.
— E quanto ao pai? — eu perguntei. — Quem é?
Houve um longo momento de hesitação.
— Eu acho que Tara não tem muita certeza.
— Ela deve desconfiar de alguém.
— Bem, ela pensava que sabia, mas... você conhece a Tara... Ela não é muito organizada.
— Quanta organização é necessária para saber com quem você está transando?
— Bem, nós nos divertimos muito durante algum tempo... e não é tão fácil assim estabelecer o

momento em que aconteceu, sabia? Mas eu acredito que consigo elaborar uma lista com os caras com
quem ela saiu.

— Obrigada. Quem você colocaria no topo da lista? Quem Tara disse que era o pai mais
provável?

Houve outra longa hesitação.
— Ela disse que pensava ser Jack Travis.
— Quem é esse?
Liza soltou uma risada incrédula.
— Esse nome não lhe diz nada, Hannah?
Eu arregalei os olhos.
— Você quer dizer Travis Travis?
— O filho do meio.
O chefe da conhecida família de Houston era Churchill Travis, um analista financeiro e investidor

bilionário. Ele estava entre os principais contatos de jornalistas, políticos e celebridades. Eu o tinha
visto várias vezes na CNN, bem como em todos os jornais e revistas do Texas. Ele e seus filhos
habitavam o mundinho das pessoas poderosas e raramente enfrentavam as consequências de seus



atos. A família Travis ficava acima da economia, das ameaças dos mortais ou do governo, acima da
responsabilidade. Eles formavam uma espécie à parte.

Um filho de Churchill Travis só podia ser um babaca rico e mimado.
— Que ótimo — eu murmurei. — Imagino que tenha sido uma transa de uma noite?
— Você não precisa ser tão crítica, Hannah.
— Liza, eu não consigo pensar em nenhum outro modo de fazer essa pergunta sem parecer crítica.
— Sim. Foi uma transa de uma noite — minha prima admitiu.
— Então vai ser uma grande surpresa para o Travis — refleti em voz alta. — Ou não. É possível

que aconteça com ele o tempo todo. Bebês-surpresa pipocando por aí.
— Jack sai com muitas mulheres — Liza concordou.
— Você já saiu com ele?
— Nós frequentamos os mesmos círculos. Sou amiga de Heidi Donovan, com quem ele sai às

vezes.
— O que ele faz da vida, além de ficar esperando o papai morrer?
— Ah, Jack não é assim — Liza protestou. — Ele tem sua própria empresa... alguma coisa de

administração imobiliária... fica no 1800 Main. Sabe aquele prédio de vidro no centro, com o topo
engraçado?

— Sim, eu sei qual é. — Eu adorava aquele prédio envidraçado, com acabamentos art déco e uma
pirâmide de vidro no alto. — Você consegue o número dele para mim?

— Posso tentar.
— Enquanto isso, pode fazer aquela lista?
— Acredito que sim. Mas acho que Tara não vai ficar muito feliz.
— Não acho que Tara esteja muito feliz com qualquer coisa ultimamente — eu disse. — Ajude-me

a encontrá-la, Liza. Eu preciso saber se ela está bem e descobrir o que posso fazer para ajudá-la. Eu
também quero descobrir quem é o pai do filho dela e fazer algo por este pobre bebê abandonado.

— Ele não foi abandonado — minha prima protestou. — Um bebê não está abandonado se você
sabe onde o deixou.

Pensei em explicar as falhas no raciocínio dela, mas seria uma evidente perda de tempo.
— Por favor, faça a tal lista, Liza. Se Jack Travis não for o pai, vou ter que obrigar cada homem

com quem Tara transou, no último ano, a fazer um teste de paternidade.
— Por que procurar problema, Hannah? Você não pode apenas cuidar do bebê por algum tempo,

do jeito que ela pediu?
— Eu... — As palavras me faltaram por um momento. — Eu tenho uma vida, Liza. Eu tenho um

trabalho. E um namorado que não quer saber de bebês. Não, não posso assumir, sabe-se lá por quanto
tempo, a função de babá não remunerada da Tara.

— Eu só perguntei — Liza disse, na defensiva. — Muitos homens gostam de crianças, sabe. E
acho que não atrapalharia seu trabalho.... O que você faz é digitar, certo?

Eu tive que segurar uma risada.
— Com certeza envolve digitação, Liza. Mas tenho que pensar um pouquinho, também.
Nós conversamos por mais alguns minutos, principalmente a respeito de Jack Travis. Pelo jeito ele

era um homem de verdade, que caçava, pescava, dirigia um pouco rápido demais e vivia com muita
intensidade. Mulheres faziam fila de Houston a Amarillo na esperança de ser a próxima namorada



dele. E pelo que Heidi tinha contado para Liza, Jack Travis fazia de tudo – mesmo – na cama. Além
de possuir uma quantidade insana de energia. Na verdade...

— Informação demais! — exclamei naquele momento.
— Tudo bem. Mas deixe eu lhe contar isso... Heidi disse que uma noite ele tirou a gravata e a usou

para...
— Informação demais, Liza — eu insisti.
— Você não ficou curiosa?
— Não. Minha coluna na revista recebe todo tipo de carta e e-mail sobre o que as pessoas fazem

na cama. Nada me choca mais. Mas eu preferia não conhecer a vida sexual de Jack Travis, já que vou
ter que encarar o sujeito para pedir que ele faça um teste de paternidade.

— Se Jack for o pai — Liza disse —, ele vai ajudar. É um cara responsável.
Eu não acreditei.
— Homens responsáveis não engravidam mulheres em rapidinhas.
— Você vai gostar dele — Liza insistiu. — Todas as mulheres gostam.
— Liza, eu jamais gostei do tipo de homem que todas as mulheres gostam.
Depois de encerrar a ligação, fiquei olhando para o bebê. Os olhos dele eram dois botões azuis, e

seu rosto estava franzido em uma expressão desconcertante de preocupação. Imaginei qual seria a
impressão que ele tinha da vida após sua primeira semana no mundo. Muitas idas e vindas, viagens
de carro, muitos rostos e vozes diferentes. Provavelmente ele queria o rosto da mãe, a voz da mãe.
Com essa idade, um pouco de consistência não era pedir demais. Coloquei minha mão de leve no alto
da cabeça dele, alisando o tufo preto.

— Mais uma ligação — eu disse para ele e peguei o telefone de novo.
Dane atendeu na segunda tentativa de ligação.
— Como está indo a Operação Salve o Bebê?
— Eu salvei o bebê. Agora preciso que alguém me salve.
— A Srta. Independente nunca precisa ser salva.
Senti o toque de um sorriso genuíno aparecer no meu rosto, como uma trinca no gelo de um lago.
— Oh, é mesmo. Eu me esqueci. — Então contei para ele tudo o que tinha acontecido até aquele

momento, e sobre a possibilidade de Jack Travis ser o pai.
— Eu receberia essa informação com uma dose saudável de ceticismo — Dane comentou. — Se

Travis fosse o doador de esperma, você não acha que Tara já o teria procurado a esta altura? Pelo
que sei da sua irmã, ficar grávida do filho de um bilionário seria sua conquista mais importante.

— O sistema de lógica da minha irmã não é nada parecido com o nosso. Nem consigo imaginar
por que ela está se comportando dessa forma. E quando eu a encontrar, não tenho certeza de que ela
vai estar em condições de tomar conta de Luke. Quando nós éramos mais novas, ela não conseguia
nem mesmo cuidar de um peixinho dourado.

— Eu tenho alguns conhecidos — Dane disse em voz baixa. — Conheço pessoas que podem
colocá-lo em uma boa família.

— Não sei... — Eu olhei para o bebê, que tinha fechado os olhos. Eu não estava certa de que
poderia viver com a ideia de entregá-lo para estranhos. — Eu tenho que pensar no que é melhor para
ele. Alguém precisa pôr as necessidades desse bebê em primeiro lugar. Ele não pediu para nascer.

— Tenha uma boa noite de sono. Você vai encontrar a resposta certa, Hannah. Você sempre
encontra.



.......... CAPÍTULO TRÊS ..........

Era característico da falta de familiaridade de Dane com bebês que ele tivesse me desejado, sem
ironia, uma boa noite de sono. Meu sobrinho era um distúrbio do sono ambulante. Essa foi, sem
exagero, a pior noite que eu já passei; acordei sobressaltada com gritos de choro, tive que preparar
mamadeira, dar de mamar, fazer arrotar e trocar fralda. Então, depois de cinco minutos de descanso,
fazer tudo de novo. Não sei como alguém consegue sobreviver a meses seguidos disso. Depois de
apenas uma noite, eu estava um lixo.

Tomei banho com a água quase escaldante, na esperança de que isso melhorasse minhas dores
musculares. Desejando ter sido prevenida e levado uma roupa mais caprichada, vesti a única que
tinha; calça jeans, uma camisa de algodão branca cinturada e sandálias de couro. Escovei o cabelo
até ficar brilhante e no lugar, e observei meu rosto pálido e abatido no espelho. Meus olhos estavam
tão secos e irritados que não me dei ao trabalho de pôr as lentes de contato. Decidi usar os óculos,
um par discreto com armação metálica retangular.

Meu humor não melhorou quando, ao entrar na cozinha, levando Luke no bebê-conforto, vi minha
mãe sentada à mesa. Seus dedos estavam atulhados de anéis, o cabelo cacheado e com spray fixador.
Ela usava shorts, que mostravam as pernas lisas e bronzeadas, e um dos dedos que apareciam na
abertura da sandália exibia a unha bem-feita e um anel de cristal.

Coloquei o bebê-conforto no chão, do outro lado da mesa, longe dela.
— O bebê tem mais roupas? — perguntei. — Esse body está sujo.
Mamãe negou com a cabeça.
— Há uma loja popular mais adiante na rua. Você pode comprar algumas coisas lá. Também vai

precisar de um pacotão de fraldas. Elas acabam rapidinho nessa fase.
— Sério? — eu disse, esgotada, indo até a cafeteira.
— Você falou com a Liza noite passada?
— Uhum.
— O que ela disse?
— Ela acha que Tara está bem. Disse que vai fazer umas ligações, hoje, para tentar encontrá-la.
— E quanto ao pai do bebê?
Eu já tinha decidido não contar para minha mãe sobre o possível envolvimento de Jack Travis.

Porque, se havia algo que garantiria o interesse da minha mãe e seu envolvimento indesejado, era a
menção a um milionário.

— Ainda não tenho ideia — eu disse despreocupadamente.
— Aonde você vai hoje?
— Parece que vou ter que encontrar um hotel. — Não usei um tom de voz acusador. Não era

necessário.
Minha mãe se retesou na cadeira.
— O homem que estou vendo não pode saber disso.



— Que você é uma avó? — Senti um prazer perverso ao vê-la se retorcendo quando eu disse a
palavra “avó”. — Ou que Tara teve o bebê fora do casamento?

— As duas coisas. Ele é mais novo do que eu. Mais conservador, também. Não conseguiria
entender que não dá para fazer milagre com filhos rebeldes.

— Tara e eu não somos crianças há algum tempo, mãe. — Tomei um gole do café preto e o líquido
amargo provocou um tremor de aversão em mim. Morando com Dane, eu me acostumei, ainda que de
má vontade, a suavizar o café com leite de soja. Tanto faz, eu pensei, então peguei no balcão a caixa
de leite integral e misturei no café.

Mamãe apertou os lábios recobertos de batom.
— Você sempre foi uma sabe-tudo. Bem, você está para descobrir o quanto ainda não sabe.
— Acredite em mim — eu murmurei. — Sou a primeira a admitir que não sei nada a respeito

disso. Não tenho nada a ver com essa história. O bebê não é meu.
— Então entregue-o ao Conselho Tutelar. — Ela começou a ficar agitada. — O que acontecer com

ele vai ser sua culpa, não minha. Livre-se dele se não aguenta a responsabilidade.
— Eu aguento — eu disse em voz baixa. — Tudo bem, mãe. Vou tomar conta do bebê. Você não

precisa se preocupar com nada.
Ela se acalmou como uma criança que acabou de ganhar um pirulito.
— Você vai ter que aprender do jeito que eu aprendi — ela disse depois de um instante,

abaixando-se para ajeitar o anel no dedo do pé. Ela parecia especialmente satisfeita quando
acrescentou: — Do jeito mais difícil.

O dia já estava quente. Levei Luke comigo à loja, onde ele ficou berrando enquanto passávamos
pelos corredores, contorcendo-se furioso no assento de bebê surrado que vinha preso ao carrinho de
compras. Luke enfim se acalmou quando saímos, tranquilizado pela vibração das rodas do carrinho,
que sacolejavam no asfalto grosseiro do estacionamento.

Enquanto o interior da loja estava frio devido ao ar-condicionado, o estacionamento parecia um
forno. Conforme entrava e saía dos espaços da loja, suando e secando, acabei coberta por um filme
invisível de sal grudento. Luke e eu estávamos cor-de-rosa, parecendo camarões no bafo.

E era assim que eu iria me encontrar com Jack Travis.
Telefonei para Liza, na esperança de que ela tivesse conseguido o número de telefone dele.
— Heidi não quis me dar — Liza disse, parecendo inconformada. — Quanta insegurança! Acho

que teve medo de eu dar em cima dele. Tive que morder a língua para não falar de todas as vezes que
eu podia ter ficado com Jack, mas me contive por causa da amizade com ela. Além do mais, Heidi
sabe muito bem que existe bastante Jack Travis para todo mundo.

— É um espanto que o cara consiga dormir.
— Jack diz logo de cara que não consegue se comprometer com nenhuma mulher, então ninguém

espera isso dele. Mas Heidi está com ele há tanto tempo que deve ter se convencido de que vai
conseguir fazer Jack pôr um anel no dedo dela.

— Como num conto de fadas — eu disse, achando graça. — Bem, boa sorte para ela. Mas
enquanto isso, como vou fazer para falar com ele?

— Não sei, Hannah. Não consigo pensar em nada, a não ser aparecer do nada no escritório e pedir
para falar com ele.



— Felizmente, sou ótima em aparecer do nada.
— Tome cuidado — disse minha prima, cautelosa. — Jack é um cara legal, mas não é do tipo que

gosta de ser pressionado.
— Eu não pensaria dessa forma — eu disse, enquanto sentia meu estômago se apertar com um

espasmo nervoso.

O tráfego em Houston tinha seus próprios padrões misteriosos. Somente familiaridade e
experiência imensas permitiriam que o condutor se deslocasse por suas ruas. É claro que eu e Luke
fomos pegos num anda-e-para que transformou uma viagem de 15 minutos em uma de 45.

Quando chegamos à estrutura artística e resplandecente do 1800 Main, Luke uivava, enquanto um
fedor horroroso tomava conta do carro, comprovando que um bebê inevitavelmente vai sujar a fralda
no pior momento e no pior lugar possível.

Desci até a garagem subterrânea, cuja seção destinada a horistas estava lotada, e tive que sair de
novo. Descendo mais pelo caminho, encontrei uma vaga paga na rua. Então consegui trocar a fralda
de Luke no assento traseiro do Prius.

O bebê-conforto parecia pesar uma tonelada enquanto eu o carregava pela rua rumo ao edifício.
Um sopro de ar gelado me atingiu quando entrei na recepção luxuosa, toda de mármore, aço
escovado e madeira brilhante. Depois de examinar a lista de escritórios por andares, protegida atrás
de um vidro, caminhei com confiança na direção do balcão. Eu sabia que nunca deixariam uma
mulher estranha, sem horário marcado, chegar tranquilamente aos elevadores.

— Senhorita... — Um dos homens atrás do balcão fez um gesto pedindo para eu me aproximar.
— Alguém vai descer para nos receber — eu disse, confiante. Enfiando a mão na bolsa que trazia

à tiracolo, puxei o saco plástico contendo a fralda suja. — Nós temos uma pequena emergência,
poderia me indicar onde fica o banheiro?

Empalidecendo ao ver o saco com a fralda suja, o homem se apressou a me levar até um banheiro
que ficava do outro lado do conjunto de elevadores.

Tendo passado pelo balcão da recepção, carreguei Luke até o centro das duas fileiras de
elevadores. Assim que a porta se abriu, entramos com outras quatro pessoas.

— Quantos anos ela tem? — perguntou, sorrindo, uma mulher vestindo um elegante terno com saia
preto.

— É ele — expliquei. — Uma semana.
— Você está muito bem, levando em conta.
Pensei em esclarecer que eu não era a mãe, mas isso poderia levar a outra pergunta, e eu não

queria ficar explicando as circunstâncias em que Luke e eu nos encontrávamos. Então apenas sorri.
— Sim, obrigada — eu murmurei. — Estamos ótimos. — Pelos próximos segundos, eu refleti em

silêncio sobre como Tara estaria se virando, se estava se cuidando direito depois do parto.
Chegamos ao décimo-primeiro andar, saímos do elevador e adentramos o escritório da Travis
Management Solutions.

Entramos em uma área serena, decorada com cores neutras e um pequeno conjunto de móveis
contemporâneos. Apoiei o bebê-conforto com Luke, massageei o braço dolorido e me aproximei da
recepcionista. O rosto dela era uma máscara de educação. O delineador preto nas pálpebras
superiores se estendia além dos olhos, formando pequenos checkmarks nos cantos, como se fizessem



parte de uma lista que ela conferia pela manhã. Olho direito? ...confere. Olho esquerdo? ...confere.
Dei-lhe um sorriso que, tive esperança, transmitia a ideia de que eu era uma mulher do mundo.

— Eu sei que é meio repentino — eu disse, empurrando os óculos, que tinham escorregado pelo
nariz —, mas eu preciso ver o Sr. Travis para tratar de uma questão urgente. Não tenho horário
marcado. Só preciso de cinco minutos. Meu nome é Hannah Varner.

— Você é conhecida do Sr. Travis?
— Não. Fui recomendada pela amiga de uma amiga.
O rosto da secretária permanecia cuidadosamente inexpressivo. Imaginei que ela fosse colocar a

mão embaixo da escrivaninha e apertar um botão para chamar a segurança. A qualquer segundo,
homens de uniforme bege de poliéster irromperiam pela porta e me jogariam para fora.

— Qual o assunto que deseja discutir com o Sr. Travis? — a recepcionista perguntou.
— Acredito que ele não gostaria que eu contasse para ninguém até ele próprio saber.
— O Sr. Travis está em uma reunião.
— Eu aguardo.
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