


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



“O voo até a Lua não é tão longe. 
As distâncias maiores que devemos  

percorrer estão dentro de nós mesmos.”

Charles de Gaulle



7

Prólogo

/

Querida amiga Luana,

Não sei bem por onde começar a escrever este e-mail, pois ainda que nos 
consideremos irmãs de alma, faz muito tempo que não nos vemos pessoal-
mente. Nem mesmo temos nos correspondido com a frequência que gosta-
ríamos, mas sei que ainda estou em seu coração, assim como você está no 
meu. Preferiria lhe dizer que lhe escrevo para matar a saudade (o que não 
seria mentira), mas a dura – e triste – realidade é que, desde que seguimos 
caminhos diferentes, ainda não encontrei outra pessoa com quem possa me 
abrir de verdade, sem máscaras. 

Hoje, um oceano nos separa, mas ainda sinto que posso confiar em você 
como no dia em que deixei Nova York. A verdade, minha amiga, é que es-
tou arrasada e não sei para onde ir. Preciso sair do Brasil imediatamente, 
ou vou enlouquecer! Tudo na minha vida está dando errado desde a morte 
da minha mãe, e não consigo entender por quê. Quando ela se foi (e sinto 
vergonha de ter tal pensamento), achei que eu teria pelo menos um pouco 
de sossego em meu coração, mas ainda não o encontrei. Ansiei tanto por 
minha liberdade, e agora não tenho ideia do que posso fazer com ela. 

Preciso de um tempo para voltar a sorrir e redescobrir o que me dá prazer. 
Preciso fugir da pessoa que me tornei, e creio que só você poderá me ajudar 
a trazer a velha Alice sorridente de volta. O tempo que passei em sua com-
panhia foi uma espécie de anestesia para mim, ainda mais naquele período 
de sofrimento. Sua luz me iluminou, e sempre serei grata por sua presença e 
alegria. Não sei se ainda há espaço para mim em sua vida, mas, se houver, 
basta me dar um sinal e eu comprarei imediatamente minha passagem para 
Londres, para ir vê-la. 
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Talvez a solidão que carrego no peito neste momento se dissipe com a 
distância ou, pelo contrário, sirva apenas para me mostrar que não foi dos 
outros que me separei durante os últimos anos... e sim de mim mesma.
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Capítulo 1

/

Uma semana antes...

Tudo o que Alice não queria era sair da cama naquele final de manhã, 
mas sabia que precisava se levantar, pois tinha vários compromissos. O 
problema era que andava dormindo tão mal que qualquer balanço da cor-
tina na janela a despertava. Para piorar, ela continuava chegando muito 
tarde na maioria das noites, pois morava longe do lugar onde aconteciam 
os leilões. 

Preguiçosa, fez uma careta quando o relógio de cabeceira começou a 
tocar. Com um movimento rápido, desligou o alarme. Odiava aquela me-
lodia – na verdade, tinha sido por isso que a programara como som do des-
pertador. Não conseguiria abafar aquele ruído estridente nem se enfiasse 
uma cenoura em cada ouvido.

Em seguida levantou-se lentamente, espreguiçando-se, e seguiu em 
direção ao banheiro. No caminho, tropeçou em um sapato e precisou se 
apoiar na parede para não cair.

– Merda! Por que nunca guardo essas drogas?
Chutou o sapato para longe e foi lavar o rosto.
Depois, pegou um café e uma torrada com queijo, sentou-se em frente 

ao laptop para ler os e-mails e aproveitou para dar uma olhada no Face-
book. Abriu um sorriso involuntário quando viu uma foto de Luana, sua 
colega de apartamento da época em que morara nos Estados Unidos. Pelo 
que sabia, a amiga havia se casado com um irlandês e agora morava em 
Londres. Tinham até um filhinho, se a memória não lhe falhava. 

Em seguida, Alice entrou nas páginas dos clientes para ver as fotos que 
haviam postado do coquetel da noite anterior, após o leilão que presidira. 
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Achou que estava um pouco magra demais nas imagens, que não lhe fa-
ziam jus. Será que estava realmente tão mais pálida do que os outros con-
vidados? E aquelas olheiras? Será que não tinham sido reflexo de alguma 
luz infeliz?

Precisava melhorar suas técnicas de maquiagem, concluiu, dando uma 
mordida na torrada e ignorando o fato de não lembrar qual fora a última 
vez que ingerira algo rico em ferro. Costumava fazer as refeições correndo, 
sem prestar atenção à comida, sempre lendo alguma coisa ou falando ao 
telefone. Isso quando se lembrava de comer.

De repente, Alice sentiu uma nesga de claridade invadir o ambiente. 
Olhou para a janela e viu que um solitário raio de sol saía de trás das nuvens 
e banhava o sofá. Toda vez que isso acontecia, ela se sentia grata por ter 
escolhido aquele local para morar: o segundo andar de um galpão. Ainda 
ficava fascinada com o pé direito de 5 metros, com as paredes cinza que se 
alternavam com outras de tijolos aparentes. De fato, quando decidira fixar 
residência da zona portuária do Rio de Janeiro, sabia que demoraria algum 
tempo até o lugar se tornar verdadeiramente habitável. A revitalização pro-
movida pelo governo acontecia de forma lenta. Porém, o aluguel era uma 
pechincha e o interior era encantador. Era o refúgio particular de Alice.

Havia uma enorme janela de vidro cuja vista era nostálgica e pacífica e 
que permitia a entrada abundante de luz natural. E, como o andar de baixo 
ainda não fora alugado, Alice podia desfrutar de um silêncio incomum 
para uma grande metrópole. Não havia paredes para delimitar os espaços, 
exceto o banheiro. Cozinha, sala, quarto e escritório coexistiam em unida-
de, separados apenas pela disposição dos móveis, projetados sob medida 
por um arquiteto – um luxo que Alice se permitira. 

O local tinha uma atmosfera industrial que fascinava Alice, pois fazia 
com que se lembrasse do tempo em que dividira um pequeno estúdio com 
Luana em Nova York. Tinha passado um ano nos Estados Unidos, traba-
lhando como garçonete, após se formar em Turismo, logo depois que Ana, 
sua mãe, falecera. Um grave tumor no cérebro a tinha levado em menos 
de dois meses e virara a vida de Alice de cabeça para baixo. Ela tinha pre-
cisado mudar de ares para esquecer a dor e o vazio que sentira por não ter 
mais ninguém com quem se preocupar. A viagem não fora tão maravilhosa 
quanto ela esperara, mas fora boa o suficiente para manter sua mente ocu-
pada na época. 
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– Tudo bem, esse raio está me chamando... – disse consigo mesma.
Sem conseguir resistir, Alice deixou de lado o laptop e pegou sua câmera 

para registrar aquele momento. Adorava fotografar, e gostava de usar sua 
câmera profissional para isso, não o celular. Adorava o charme de posicio-
nar a máquina. Nunca fizera nenhum curso específico: aprendera por conta 
própria a manusear o equipamento, lendo o manual e assistindo a tutoriais 
no YouTube. A fotografia era seu único hobby. Pena que quase não lhe so-
brava tempo para praticá-lo.

Curiosamente, não costumava fotografar pessoas, apenas paisagens. Fo-
tos de si mesma, então, nem pensar. Gostava de sua aparência, mas não 
se considerava fotogênica. Sua casa era decorada por vários quadros com 
fotografias em preto e branco que Alice tirara nos lugares que já tinha visi-
tado. A única em que ela mesma aparecia era a que ficava em um porta-re-
tratos que ganhara de Casseano. Na imagem, os dois estavam em Veneza, e 
ele a abraçava por trás. Ambos riam, assustadoramente relaxados.

Depois de fotografar o raio de sol, Alice guardou a máquina e tirou um 
maço de cigarros de dentro da bolsa. Esta era uma das vantagens de mo-
rar sozinha: poder fumar à vontade, sem que ninguém olhasse atravessado 
para ela, como se fosse uma criminosa. Ressentia-se das intensas campa-
nhas contra o tabagismo, que a cada dia era proibido em mais estabele-
cimentos. Fora a campanha pessoal que Casseano, seu namorado, fazia 
contra ela, relatando cada efeito, por menor que fosse, que o tabaco estava 
causando em seu organismo. Alice achava que qualquer dia teria de voar 
num balão para dar uma boa tragada sem ofender os pulmões de ninguém.

Bem, isso até que a sociedade protetora de animais descobrisse e ela fos-
se acusada de tornar algum pássaro um fumante passivo.

Satisfeita por estar sozinha naquele fim de manhã, Alice colocou o ci-
garro na boca, acendeu-o e deu uma longa tragada. No mesmo instante, 
esqueceu a torrada com queijo, que ainda estava pela metade. Sentou-se 
outra vez à frente do laptop e ligou o Skype para ver se sua sócia já estava 
on-line. Como sempre, Camilla já se encontrava a postos. 
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View Earlier Messages
1 Day  |  1 Week  |  2 Weeks  |  1 Month  |  3 Months  |  6 Months  |  1 Year  |  All

Alice Torquato
Posso te ligar?

Camilla Andreia
Estou falando com uma cliente de ontem. Ela perdeu um brinco que 
ganhou no dia do casamento. Ninguém merece. Já te ligo.

Alice Torquato
Aff… Não me diga que teremos que passar a tarde ajoelhadas naquele 
galpão fedorento?

Camilla Andreia
Pelo que ela está falando, o brinco vale uma fortuna. Se o acharmos, 
poderemos fugir para Miami e esquecer isso tudo.

Alice Torquato
Miami? Então não deve ser tão caro assim. Qualquer emergente se muda 
para Miami. Só fico de quatro para encontrar um brinco se puder me 
mudar para Paris!

Camilla Andreia
Paris fede.

Alice Torquato
Seu marido também. E nem por isso você o largou.

Camilla Andreia
Ele não fede, naquele dia ele estava voltando do tênis.

Alice Torquato
Ele estava fedendo como um tênis.

Camilla Andreia
Você é impossível.

Alice Torquato
Vou colocar minhas joelheiras e marcar uma massagem para a sua futura 
dor nas costas. Afinal, você já é avó.

Camilla Andreia
Não precisa me lembrar disso o tempo todo. Tenho só 48 anos e estou 
em plena forma, porque malho todo dia, não fico vegetando como você, 
que na minha idade vai estar um bagaço.
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Andreia Torquato
Talvez eu esteja, mas vc nunca saberá, pois até lá já terá partido para 
uma melhor (ou pior) kkkkk

Camilla Andreia
Ai! Graças a Deus a bendita achou o brinco! Estava pendurado no cabelo 
dela. Eu mereço...

Andreia Torquato
Bye, bye, Torre Eiffel... Já posso te ligar?

Camilla Andreia
Pode.

Alice fez uma chamada de vídeo e Camilla atendeu ao primeiro toque.
– Bom dia.
– Não acredito que você já está fumando.
Alice revirou os olhos ao ouvir a repreensão. Em seguida, olhou para o 

rosto da velha amiga pelo monitor. Alice não tinha mais família, e não se 
dava bem com o pai, que tinha abandonado a ela e à mãe quando Alice ti-
nha 17 anos para viver com uma mulher mais nova, que também era casada 
e frequentava a mesma igreja que eles. 

Depois que Alice retornara dos Estados Unidos após um ano de luto 
pela morte da mãe, Camilla, que era uma antiga amiga de Ana, a convidara 
para ganhar um dinheiro extra trabalhando como recepcionista nos leilões 
que organizava. Era a pessoa mais próxima de Alice naquele momento, 
depois de Casseano.

– Ora, por favor. Vê se não enche o meu saco. Será possível que a fumaça 
te incomoda até por Skype?

Camilla estreitou os olhos azuis e contraiu os lábios com força. Apesar 
de ter quase a idade da falecida mãe de Alice, parecia muito mais jovem. 
Talvez fosse o cabelo loiro-escuro – retocado com uma regularidade que 
beirava o exagero – e a infinidade de plásticas que fizera.

– Você viu as suas fotos do evento de ontem? Seus olhos estavam tão 
fundos que você parecia estar usando uma maquiagem de Halloween.

– Não exagera – respondeu Alice, rindo. 
– Liguei ontem à noite para saber se você tinha chegado bem. Por que 

não atendeu o celular? Fiquei preocupada.
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– Desabei na cama assim que cheguei.
Camilla balançou a cabeça para os lados, em um gesto de censura.
– Pois não faça mais isso. Sabe que fico preocupada com você e gosto 

que me ligue quando chega em casa. Ainda mais depois que foi morar nes-
se fim de mundo. 

– Aqui não é nenhum fim de mundo. 
– É, sim. Você devia ter alugado aquele apartamento em Copacabana.
– Aquele ovo? Deixa de ser ridícula! Isto aqui foi uma oportunidade 

excelente, eu precisava de um local onde pudesse esticar os braços sem 
encostar nas paredes. 

– Tudo bem, não vou discutir isso com você. Vou guardar minha ora-
tória para quando chegar a época de renovar seu contrato de locação. Mas 
não acho uma boa ideia você voltar para casa sozinha. Devia ter pedido que 
o Casseano fosse te buscar.

– Não sou uma mulher dependente. E o Casseano estava de plantão.
– Sei...
– A que horas você vai chegar ao leilão de hoje? – perguntou Alice, mu-

dando de assunto.
– Umas quatro.
– Ótimo. Dá tempo de eu fazer umas coisas aqui em casa e…
– Você não vai – sentenciou Camilla, e Alice franziu a testa enquanto 

batia a cinza num cinzeiro em forma de sapato alto.
– Como?
– Você precisa tirar umas férias, garota. Não descansa desde que abri-

mos a sociedade. Mas este ano eu prometi, por sua amada mãezinha, que 
a faria parar.

Alice ergueu uma sobrancelha, achando graça. Adorava o trabalho e 
já tinha feito amizade com vários milionários cariocas. Em pouco tem-
po trabalhando com Camilla, eles já tinham começado a convidar Alice 
para eventos e a procurá-la para intermediar contatos e negócios. Como 
ela tinha aprendido tudo muito rápido, Camilla, atenta a seu potencial, a 
convidara para presidir alguns leilões e a sociedade entre as duas nascera 
daí, como consequência da afinidade entre elas.

E tinha sido um ótimo negócio para Camilla. Ruiva, de cabelos cacheados 
na altura dos ombros, 1,78 metro de altura e o corpo longilíneo, Alice sem-
pre tinha sido uma mulher que chamava a atenção. Era só estreitar os olhos 
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verdes e valorizar os seios com um decote que conseguia arrancar cada vez 
mais dinheiro daqueles velhos babões, que davam lances cada vez mais altos 
para agradá-la. Era patético. E, quando as clientes eram mulheres, bastava 
elogiar suas joias e roupas – ou, quando isso era impossível, seu senso de 
humor. Camila sabia muito bem que Alice já não era dispensável.

– Não vou tirar férias só porque você quer. E não use a carta “minha 
mãe” para me comover, isso não funciona mais. Sou sua sócia, não sua 
funcionária.

– Mas ainda posso chutar seu traseiro do ramo imobiliário se continuar 
me afrontando, sua fedelha metida.

Alice deu uma tragada no cigarro para disfarçar o sorriso. Sabia tão bem 
quanto Camilla que sua posição na elite carioca estava mais do que con-
solidada e que os clientes preferiam dez vezes tratar tudo direto com ela. 
Mas não podia jogar isso na cara da amiga, que agora considerava como 
uma mãe.

– Tudo bem. Prometo que no final do ano eu tiro uns dias. Mas ago-
ra preciso concretizar os negócios que comecei. Ontem, por exemplo, no 
início do coquetel, tirei o Dr. Álvaro Bueno de perto da esposa e ele nos 
ofereceu aquela cobertura dele na Barra para colocar em leilão. Você se 
lembra de como a vista era espetacular? Conseguiremos uns oito milhões 
nela, fácil, fácil. Mas a mulher dele não pode saber que ele quer se desfazer 
do imóvel, porque ele quer mandar o dinheiro para fora do país antes de 
pedir o divórcio.

Irritada e dividida, Camilla ficou olhando para a sócia pelo monitor. Não 
gostava de passar a perna em ninguém. Tinha princípios e era temente a 
Deus. Tinha amor ao próximo. Como poderia participar daquilo? Tentou 
dissuadir Alice da ideia.

– Você não sente nem um pouco de remorso por tramar pelas costas de 
uma mulher indefesa?

Alice deu de ombros com indiferença.
– Indefesa porque quer. Acho um absurdo uma mulher se tornar dona 

de casa e entregar a vida inteira nas mãos de um babaca qualquer. Que sirva 
de lição para as duas filhas dela: homem não presta. Na primeira oportuni-
dade, eles te dão um pé na bunda. Eu é que não vou perder essa comissão 
enorme porque o cliente não tem escrúpulos e a mulher dele é uma idiota 
que depende dele para tudo.
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Camilla forçou uma expressão horrorizada.
– Quanta amargura num coração tão novo... Eu preciso te levar na mi-

nha igreja um dia desses. Você precisa de oração.
– Para de papo furado. Pense na comissão, não na mulher dele. Ela ainda 

vai arrumar uma boa pensão. Se ele não fizer esse negócio conosco, fará 
com outro leiloeiro...

Quando se tratava de negócios, a garota era de uma frieza implacável. Ca-
milla se condoeu pela pobre mulher do cliente, mas em seguida perguntou:

– Oito milhões?
Alice alargou o sorriso e chegou mais perto da webcam.
– Quem sabe até dez?! Depende de como vamos apresentar. Posso con-

vencê-lo a leiloarmos o apartamento ainda hoje, junto com o outro, por 
isso não posso deixar de estar lá. – Recuou na cadeira. – E então, estou 
liberada para ir?

Com um suspiro resignado, Camilla resolveu concordar, muito certa de 
que ambas iriam direto para o inferno, sem escala no purgatório.

– Pode separar o seu melhor decote – declarou ela. 
Em seguida, já tomada pelo remorso, desligou o computador.
Empolgada com o futuro negócio, Alice deu um giro na cadeira, apagou 

o cigarro e levantou-se de um pulo. Ao fazer isso, sentiu uma súbita tontei-
ra que a obrigou a apoiar as mãos na beirada da mesa. Sua visão escureceu 
momentaneamente. 

“Levantei rápido demais”, pensou, procurando reajustar a visão. Em 
seguida, quase restabelecida, resolveu tomar um banho bem quente e re-
laxante antes de programar o horário do táxi que iria buscá-la. Isso com 
certeza a ajudaria a se recuperar por completo. Não tinha tempo nem pa-
ciência para mimar o próprio organismo. Precisava ajudar Camilla a fe-
char aquele grande negócio. Isso, sim, era prioridade naquele momento.

Ou pelo menos era isso que ela pensava.
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Capítulo 2

/

Quando Casseano entrou no apartamento e avistou o laptop ligado, 
bufou desanimado, depois passou a mão pelos cabelos escuros e lisos. 
Quantas vezes dissera a Alice que ela precisava de no mínimo seis horas 
de sono por noite? Mas ela era teimosa como uma mula. Às vezes tinha 
vontade de sedá-la, mas resistia ao impulso. Ele mesmo, quando trabalhava 
em dois turnos seguidos no hospital, daria tudo por umas boas doze horas 
seguidas lagarteando na cama. E Alice, que podia se dar a esse luxo, des-
perdiçava a oportunidade. Afinal, não havia necessidade de as duas sócias 
irem juntas a todos os eventos, pensava ele, balançando a cabeça. Podiam 
se revezar. Mas ambas batiam o pé em relação a essa questão. Considera-
vam-se uma dupla dinâmica, como Batman e Robin.

Exausto, ele tirou os sapatos e largou a pasta preta de couro sobre a mesa 
em que faziam as refeições. Ou pelo menos onde ele as servia, já que Alice 
sempre pegava o seu prato logo depois que ele fazia uma prece em agra-
decimento pela comida e se instalava em frente ao laptop. Casseano não 
gostava daquilo. Fora acostumado a fazer as refeições em família e a des-
frutar desses pequenos momentos. Mas discutir com Alice sobre aquilo era 
exaustivo demais, então ele acabava cedendo.

– Depois podemos comer a sobremesa juntos no sofá, vendo televisão – 
prometia ela, para consolá-lo. 

Naquela manhã, ele estava cansado. Tinha dado um plantão de 48 horas 
seguidas na emergência do hospital onde trabalhava. Mas como nos últi-
mos dias estava muito difícil conciliar seus horários com os da namorada, 
decidira não ir direto para a própria casa. Amava Alice profundamente e 
queria estar com ela nem que fosse por vinte minutos.

Tinha se interessado por ela desde o dia em que a conhecera, quando 
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Alice entrara no consultório dele com uma crise crônica de dor no estôma-
go. Na época, Casseano ainda atuava como clínico geral. Jamais se sentira 
tão desconcertado ao atender alguém profissionalmente. Ficara fascinado 
por aqueles olhos verdes, que pareciam tão ingênuos... A sobrancelha era 
ralinha e clara, e como tinha a mesma cor do cabelo, ele pôde ver que ela 
era ruiva natural. Em poucos instantes, a fala rápida e objetiva de Alice 
deixou claro para ele que, debaixo daquela carapuça delicada, havia uma 
mulher determinada. Uma pessoa de fibra. 

Ao colocar os olhos nela, Casseano soube que Alice seria sua. E viu, pelo 
jeito como ela sorriu de volta para ele, que o interesse tinha sido mútuo. En-
tão, quando a paciente começou a voltar a seu consultório com uma regulari-
dade exagerada, Casseano soube que poderia avançar e a convidou para sair.

Foram a um restaurante francês, beberam vinho até perder o juízo e pas-
saram a noite na casa dela. Dali em diante, nunca mais se largaram. Eram 
amigos e amantes. Mas agora, após um ano e nove meses de relacionamen-
to, Casseano queria dar o próximo passo. Afinal, morando sob o mesmo 
teto, poderiam conviver com mais frequência e, com o tempo, ele conduzi-
ria a relação para um pedido de casamento. Como um homem de criação rí-
gida, queria casar de papel passado. Morar juntos seria só o primeiro passo. 
E foi exatamente isso que ele lhe propôs assim que Alice saiu do banheiro.

– Como assim? Você quer vir morar… aqui? – disse ela.
Enrolada na toalha, Alice estava quase tendo um ataque de claustrofobia. 

Em sua cabeça, o loft imenso parecia pequeno demais para abrigar mais de 
uma pessoa. Tudo bem que Casseano passasse a noite ali com ela de vez 
em quando. Afinal, ambos se davam bem, tinham os mesmos interesses e 
o sexo entre eles era incrível. Além disso, como ele era médico pediatra e 
tinha uma agenda tão apertada e irregular quanto a dela, não podia pegar 
no seu pé. Também era bem-humorado, tinha um sorriso lindo e sempre a 
fazia rir em momentos de crise. Era o companheiro perfeito.

Desde que cada um tivesse o seu canto.
– Nunca conseguimos nos ver por causa dos nossos horários – alegou 

ele. – Acho que seria uma boa solução para passarmos mais tempo juntos. 
– Mas… mas… – balbuciou Alice.
Ela mal conseguia formular as palavras.
– Faríamos tudo com calma. – Sabendo do medo que Alice tinha de as-

sumir um compromisso mais sério, ele tentou amenizar a conversa e a pu-
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xou para sentar-se na cama. – Eu poderia trazer só algumas coisas minhas 
a princípio, fazer uma experiência... Assim você iria se acostumando…

– E o seu apartamento? – retrucou ela, os olhos verdes arregalados. Esta-
va tentando criar obstáculos. – O que iria fazer com ele?

– Posso alugar.
– Mas e sua moto? – Ela estava ficando sem saída. – Não tem garagem 

aqui no prédio.
– Eu dou um jeito. Pago um estacionamento aqui perto, deixo na rua, 

sei lá. – Ficou em silêncio por um momento, depois arriscou: – Ou você 
prefere ir morar na minha casa, para a gente não pagar aluguel?

– Não! – gritou Alice, com a voz esganiçada, colocando-se imediata-
mente de pé, sem conseguir esconder o pânico. – Minhas coisas estão todas 
aqui. Adoro este apartamento.

– Então, eu venho pra cá.
Ainda tonta, Alice sentia um bolo se formar em sua garganta.
– Não sei se é uma boa ideia, meu amor. Você trabalha e mora na Zona 

Sul. Se mudar para cá, levará o dobro do tempo para chegar ao trabalho.
A mágoa que Casseano já vinha escondendo pela rejeição se tornou evi-

dente em seu olhar.
– Você não me quer aqui, não é?
Embora penalizada, Alice não respondeu. Não era da sua natureza iludir 

as pessoas que amava. Mas odiou ver aqueles olhos castanhos amendoados 
cheios de tristeza por trás dos óculos de grau. 

– Preciso saber para onde este relacionamento está indo... – falou  
Casseano. – Não sou mais um adolescente, tenho 31 anos, e você também 
precisa pensar no futuro.

Alice não queria magoar o namorado, muito menos perdê-lo, então re-
solveu mudar de tática. Abriu um sorriso sedutor, jogou os cabelos molha-
dos para trás e sentou-se no colo dele. Em seguida, passou um dedo por 
seu nariz imponente e bem delineado, com o centro um pouquinho mais 
largo, que ela simplesmente adorava. Achava viril e expressivo. Fora isso, 
o corpo de Casseano era maravilhoso para se aconchegar: tinha uma exce-
lente constituição física. A única ressalva de Alice era a altura dele. Os dois 
tinham a mesma estatura, o que a inibia de usar salto alto quando saíam 
juntos. Casseano não ligava para isso, inclusive dizia que adorava exibir o 
seu mulherão. 
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– Eu já defini meu futuro – disse ela. – Serei uma empresária de sucesso 
com um namorado maravilhoso para me ajudar a gastar o dinheiro.

Embora desconcertado pelo aroma floral que ela exalava, Casseano ficou 
irritado.

– Não preciso e nunca precisarei gastar o seu dinheiro. Não é por isso 
que estou com você. E fico muito desapontado de saber que é só isso que 
você quer para sua vida. Para nós dois.

– Eu nunca te enganei. – O olhar dela se tornou frio. – Você sempre 
soube que não quero me casar.

– Ainda não estou falando em casamento, mas em morarmos juntos. 
Pelo menos no começo. Pensei que essa sua insegurança inicial em relação 
a nós dois passaria com a convivência, que você mudaria de ideia... Poxa, 
Alice, eu te amo, e sei que você me ama. A gente se dá tão bem…

– Por isso mesmo. Nos damos bem porque cada um tem a sua vida. Se 
juntarmos tudo, isso vai desmoronar.

Paciente, ele deu um suspiro.
– Nem todo casamento é como foi o dos seus pais, meu amor.
À recordação da ferida, Alice se levantou e acendeu outro cigarro, para 

lembrar Casseano do que ele teria de aturar se fosse morar com ela. Ele se 
irritou quando ela soltou a fumaça, mas não reclamou. Sabia que aquilo era 
uma provocação. Toda vez que Alice queria afastá-lo, começava a fumar.

– É mesmo? E por que será que o índice de divórcios anda crescendo 
tanto neste país? – disparou ela, sarcástica.

– Não podemos nos agarrar a estatísticas pessimistas. Meus pais, por 
exemplo, são muito felizes juntos até hoje.

Alice deu uma risada debochada.
– Sua mãe não é exemplo para ninguém. Não teria onde cair morta se 

levasse um pé na bunda do seu pai. 
Assim que Casseano se levantou, Alice se arrependeu do que tinha dito. 

De fato, os pais dele formavam um casal adorável. Viviam rindo juntos, só 
andavam de mãos dadas, iam à igreja todo domingo e viajavam duas vezes 
por ano. E Alice sempre via o pai de Casseano fazendo gentilezas para a 
esposa: puxava a cadeira para ela se sentar, abria a porta do carro para ela... 
Não era à toa que seu namorado era um perfeito cavalheiro. Ele tinha um 
bom exemplo a seguir.

– Não vou deixar que você use meus pais para justificar sua maneira 
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equivocada de ver a vida. Eles são o melhor exemplo que conheço de pes-
soas decentes. E se você não consegue enxergar isso, é realmente um erro 
nós morarmos juntos.

– Desculpe. – Ela segurou-o pelo braço. – Eu falei sem pensar.
Devido à proximidade, Casseano olhou para a boca dela e sentiu vontade 

de beijá-la, mas, como estava com o ego ferido, desviou o olhar.
– Mesmo assim, esqueça o que eu disse. – Ele foi pegar a pasta. – Acho 

que eu estava mesmo sendo precipitado.
Alice engoliu em seco.
– Vai voltar hoje à noite?
– Acho que não, estou muito cansado – disse ele, enfiando os pés nos 

sapatos.
– Eu posso ir até a sua casa depois do evento, se você quiser.
Casseano parou e, resistindo ao impulso de arrancar-lhe a toalha e jogá-

-la na cama – como eram os seus planos iniciais –, foi até a namorada para 
lhe dar um rápido beijo de despedida.

– Acho que não serei uma boa companhia hoje. Preciso ficar sozinho. 
Por um tempo.

– Por um tempo?
– Você me ouviu. 
Então ele se foi e Alice soube que algo havia sido irremediavelmente 

quebrado entre eles.
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Capítulo 3

/

– Será que essa menina foi buscar água no rio Nilo?
Já fazia dez minutos que Alice havia pedido um copo d’água à sua aju-

dante daquele dia e a garota ainda não havia voltado. Camilla, que estava 
um pouco menos histérica, tentava acalmar a sócia, que desde que se de-
sentendera com Casseano andava com os nervos à flor da pele. Se Alice já 
era naturalmente exigente, agora ela andava intragável. Autoritária, recla-
mona, colocando defeito em tudo... Não se cansava de repetir que precisa-
va fazer as coisas ela mesma se quisesse que fossem bem-feitas. A vida das 
pessoas de sua equipe estava virando um inferno. Para piorar, ela e Camilla 
estavam prestes a fechar seu melhor negócio do ano: o leilão da cobertura 
do Dr. Álvaro Bueno, que estava prestes a se divorciar. Isso só colaborava 
para deixar os nervos dela em frangalhos.

Sua estimativa inicial fora muito boa, concluiu Alice, eufórica, ao ana-
lisar aquele imóvel com mais atenção. A cobertura valia cerca de nove 
milhões de reais. E era isso – ou mais – que ela pretendia arrancar da 
audiência naquele dia.

Tensa, cerrou os dentes e abriu um sorriso largo para a esposa de seu 
cliente, resistindo ao impulso de sacar um reconfortante cigarro para es-
quecer a malfadada funcionária que estava empenhada em fazê-la morrer 
desidratada. 

A esposa de Álvaro Bueno não parecia nem um pouco satisfeita durante 
o evento. Tinha tomado conhecimento das intenções do marido, e olhava 
para tudo e para todos com cara de nojo, como se aquelas pessoas não me-
recessem estar perambulando por sua sala. Com uma adorável expressão 
forçada de simpatia, Alice pensou que a megera talvez merecesse o fora que 
estava prestes a levar do marido.
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Cinco intermináveis minutos depois, Marilúcia apareceu com um copo 
d’água na mão e os lábios borrados com um batom laranja. 

“Só Deus sabe o que andou aprontando naquela cozinha”, pensou Alice, 
olhando de soslaio para um garçom que saíra do mesmo lugar, dando um 
sorriso brincalhão para os colegas. “Não é possível que ele esteja tão feliz só 
por estar carregando uma bandeja”, concluiu, mal-humorada. Ele e Mari-
lúcia deviam estar se agarrando em algum corredor escondido. Mas Alice 
já ia acabar com aquela gracinha...

– Por que demorou tanto? – rugiu, com agressividade, assim que a assis-
tente parou em sua frente.

– A água gelada havia acabado, então precisei colocar uma garrafa no 
cooler para...

– A água gelada acabou? – interrompeu Alice, com um princípio de ta-
quicardia.

– O gelo que pediram não foi suficiente, mas o pessoal da cozinha já está 
providenciando mais garrafas para colocar no cooler.

– Mas só temos um cooler e demora uns cinco minutos para gelar cada 
garrafa. Até o evento acabar... – Ela levou a mão ao peito na altura do co-
ração e olhou para o ambiente, que ficava cada vez mais lotado. – Ah, meu 
Deus! A dona Vera Martins Morão acabou de fazer uma cara feia depois 
que provou o champanhe. Não consigo respirar... Não consigo respirar...

– Calma... – disse Camilla, pegando-a pelos ombros e em seguida fa-
zendo-a sentar-se na poltrona mais próxima. – A dona Vera está com 
uma dor de dente horrível desde ontem, já até comentou comigo. Não foi 
por causa do champanhe que ela fez cara feia. E foi só a água que não deu 
tempo de gelar. Nós temos outras bebidas...

– Você sabia disso? – perguntou Alice, olhando para a sócia.
Estava se sentindo traída.
– Claro que sabia. Não fui eu quem ficou de arranjar o bufê?
– E por que não me contou?
– Porque você está uma pilha de nervos, prestes a ter um surto. E não 

quero que a altura da varanda fique tentando você.
– Não vou me matar. – Alice olhou para a assistente novamente, bus-

cando em quem descontar a sua raiva. – Se existe alguém que eu queira 
matar, são esses funcionários. Demoram uma encarnação para me trazer 
um simples copo com água...
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Marilúcia começou a se defender:
– Mas eu já disse...
– Eu sei o que você disse – interrompeu Alice. Depois se levantou. – Não 

sou surda. Mas também não sou nenhuma idiota. Vi você se agarrando 
com aquele rapaz. – A mentira passou despercebida, porque a assistente 
arregalou os olhos, se entregando. – Ao menos você deveria ter a dignidade 
de retocar o batom. Isto aqui é um ambiente de trabalho, não de agarração. 
Você deveria estar fazendo o que nós a contratamos para fazer: abrir um 
sorriso bem simpático e fazer os convidados beberem o máximo possível 
antes do leilão, para que os lances sejam bem altos.

Quando os olhos de Marilúcia começaram a ficar marejados, Camilla 
achou melhor intervir e mandou a menina ajudar na cozinha. Em seguida, 
se virou para Alice com um olhar reprovador.

– Isso não está certo – sussurrou.
– Também acho – retrucou Alice. – Mas o que podemos fazer? Só arru-

mamos essas periguetes desmioladas para servir de assistentes...
– Não estou falando dela, estou falando de você.
– Oi?
– Você não pode descontar sua frustração nas pessoas a sua volta.
– Do que você está falando? 
“Que se dane o profissionalismo”, Alice pensou, procurando um cigarro 

dentro da bolsa para fumar na varanda. Se sua funcionária podia ter um 
pouco de diversão nos bastidores, o que a impedia de dar um traguinho?

– Estou falando de você não conseguir aceitar que as pessoas a seu redor 
sejam felizes porque está passando por uma fase difícil. Parece até que está 
com mil TPMs acumuladas...

– Eu não tenho TPM – afirmou Alice, categórica. – Não tenho tempo 
para esses faniquitos.

– É claro que tem, e das brabas. Já sei até a época que ela vem. Que, aliás, 
ainda está longe. Seu caso agora é um pouco mais grave: você está em de-
pressão e não sabe o que fazer com isso.

– Não seja ridícula. – Alice deu uma risada, depois, seguida por Camilla, 
se esgueirou para a varanda e colocou o cigarro na boca ao mesmo tem-
po que sorria graciosamente para um convidado. – Nunca tive problemas 
emocionais. Sou muito bem resolvida. Se estivesse deprimida, estaria em-
baixo do meu cobertor desfiando um rosário de reclamações.
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– Existem diversos tipos de depressão. Por isso eu acho que você deveria 
procurar um médico, só para garantir.

Ao ouvir isso, Alice encarou a sócia com um olhar assassino.
– Tudo o que eu não quero ver agora é um médico! São todos uns imbecis!
– Não estou dizendo para você pedir ajuda ao Casseano.
– Meninas... 
Era o Dr. Álvaro Bueno. No mesmo instante, Alice jogou o cigarro re-

cém-aceso lá embaixo, sem se preocupar se iria cair na cabeça de alguém. 
– Acho que todos já chegaram – disse ele. – Podemos começar?
– Claro. 
Com um sorriso encantador, Alice ajeitou o vestido e o seguiu até o mi-

crofone, conferindo se suas mechas ruivas estavam bem presas no coque.
Como sempre, deu duas batidinhas no aparelho para ver se o som estava 

funcionando, enquanto o resto dos convidados tomava seus lugares.
O leilão se iniciou tranquilamente. Camilla começou a passar alguns sli-

des com as fotos do luxuoso condomínio enquanto Alice falava sobre o seu 
conforto e seu sistema de segurança de alto padrão. Exaltou a vista para a 
praia, criando cenários idílicos na cabeça dos convidados. Alvoradas en-
solaradas, pores do sol em tons alaranjados, a luz da lua refletida sobre o 
mar... Qualquer um que a visse naquele momento a acharia uma romântica 
de carteirinha. 

No fundo, Alice só pensava em como a maresia seria terrível para os 
móveis, deteriorando-os mais rápido.

Em seguida, ela falou sobre a valorização imobiliária daquela região e 
sobre a cobertura em si, por onde os convidados já tinham passeado antes 
de o leilão começar. Não havia dúvidas de que era um excelente negócio. 

Quando chegou o momento dos lances e os valores altos começaram, ela 
ficou ainda mais otimista. Tinha certeza de que faria a melhor transação 
da sua vida. Estava pensando em como iria aplicar o dinheiro quando, de 
repente, a esposa de Álvaro Bueno se levantou da cadeira, determinada a 
arruinar os seus sonhos.

– Não vamos mais vender – disse a mulher, taxativa.
– Como? – retrucou Alice, quase tossindo o coração para fora.
– Desistimos da venda. 
Imediatamente, Alice começou a sentir uma tontura seguida de uma 

forte pressão no estômago.
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– Maria Augusta... – Álvaro a pegou pelo braço. – O que você está  
fazendo?

– Não quero mais me desfazer deste imóvel. Na verdade, nunca quis. Foi 
aqui que criamos nossos filhos e é aqui que desejo morrer.

Os convidados começaram a se entreolhar, aturdidos.
– Mas não podemos voltar atrás – insistiu o marido. – Já assinei o con-

trato do leilão.
– Mas eu não assinei, e somos casados em comunhão de bens. Você não 

pode vender nada que envolva nosso patrimônio sem me consultar. Por-
tanto, o contrato não tem validade.

Era verdade, e Alice girou lentamente a cabeça e encarou Camilla com 
um olhar fulminante. Era responsabilidade dela cuidar das partes burocrá-
ticas do negócio das duas.

– Ele me garantiu que ela assinaria o contrato depois – sussurrou  
Camilla para ela.

Tentando conciliar a situação, Alice empertigou-se e se virou para a pla-
teia de novo, com um sorriso bem aberto.

– Teremos que fazer uma breve pausa para resolver este impasse. En-
quanto isso, serviremos nosso melhor vinho do Porto, e sugiro que apro-
veitem o fim da tarde para vislumbrar a linda vista do terraço.

– Isto não será uma pausa. – Maria Augusta foi veemente, apreciando 
ser o centro das atenções. Alice teve vontade de arremessar o microfone na 
maldita. – Agradeço o interesse de todos, mas agora quero que saiam da 
minha casa.

– Não acha melhor conversar com seu marido a sós? – sugeriu Camilla, 
desesperada com a própria falha. – Talvez cheguem a um acordo.

– Não há nada a conversar. Álvaro insistiu nesta palhaçada, mas sabia 
muito bem que eu não levaria isto até o fim. O assunto está encerrado.

Naquele momento, toda a compaixão que Camilla tinha sentido pela 
futura senhora abandonada foi para o espaço, e ela desejou com todo o ar-
dor que Álvaro já tivesse uma amante – e, de preferência, que esta também 
tivesse uma cobertura para vender.

Quando as pessoas, muito ofendidas, começaram a se levantar, Alice 
esticou os braços para a frente, desesperada.

– Por favor, não precisam ir embora! Vamos resolver a situação!
– Não, não vamos – disse Maria Augusta, encarando-a com os lábios 
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contraídos. – Não adianta colocar os peitos para fora nesse vestido ri-
dículo, que hoje você não leva um centavo daqui. A não ser que resolva 
oferecer outros serviços.

– Como é que é? – Alice começou a perder a compostura. – Por acaso 
está insinuando que eu sou alguma vagabunda?

– Para bom entendedor, meia palavra basta.
– Pois eu não admito que você fale comigo dessa maneira! – gritou Alice, 

estreitando os olhos.
Neste momento, o público que estava indo embora parou a meio cami-

nho da porta, interessado no barraco que começava.
– Você está na minha casa, então não venha gritar comigo. Se não queria 

parecer uma vagabunda, que não se vestisse dessa maneira.
– Pois eu acho – começou Alice, agora fora de si, aproximando-se da 

outra, sem perceber que Marilúcia filmava tudo pelo celular – que, se você 
tivesse usado o seu dinheiro para fazer algumas cirurgias plásticas, talvez 
pudesse usar um decote como este, e seu marido não estaria prestes a lhe 
dar um pé na bunda e se mudar para a Suíça com uma vagabundazinha 
qualquer!

– O quê?! – indagou Maria Augusta, perplexa.
Ela encarou o marido, que se levantou em sua defesa e lançou um olhar 

duro na direção de Alice.
– Ela não está dizendo coisa com coisa – falou ele. – Está irritada porque 

pensa que vai perder a comissão, não é, Alice? Por isso está inventando 
essas coisas, para tentar te atingir. Mas pode deixar... – Ele fitou Camilla 
com um olhar alarmado. – O erro foi meu, por não ter consultado a minha 
mulher. Portanto, pagarei a comissão de vocês, mas agora acho melhor 
mesmo todos se retirarem.

Então todos saíram, inclusive Camilla e Alice, em meio a uma enorme 
confusão. Ao entrar no carro de Camilla e se sentar ao volante, como sem-
pre fazia, Alice viu a sócia explodir:

– O QUE FOI QUE VOCÊ FEZ?
– Eu? – Alice arregalou os olhos. – A culpa disso tudo foi sua. Como 

pôde cometer essa gafe? Sabe muito bem que casados em comunhão de 
bens precisam assinar o documento de venda juntos...

Inconformada, Camilla se virou para ela.
– Admito que errei, mas o que você fez depois foi... inadmissível! Você 
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expôs a intimidade do nosso cliente, humilhou a mulher dele, e isso tudo 
com certeza vai parar na internet. Você viu quem estava filmando? A aju-
dante que você destratou porque demorou a trazer sua água. Já posso até 
ver as manchetes. – Ela espalmou as mãos no ar. – “Barraco de madames 
em mansão à beira-mar”. Estamos ferradas! Você sabe como funciona esse 
meio, a nata carioca é superunida. Maria Augusta vai esmagar nossa repu-
tação como se a gente fosse um mosquito!

– Ela me chamou de vagabunda! Me tratou como uma ninguém.
– Como você fez com a nossa ajudante, não foi? 
Como Alice não disse nada, Camilla continuou:
– Ela estava nervosa, vulnerável. Você deveria ter sido superior, como 

sempre foi. O que deu em você?
– Eu não sei... – Os olhos de Alice ficaram úmidos quando ela se deu con-

ta de que seria a maior prejudicada por ter perdido as estribeiras. – Não sei.
– Mas eu sei. Você precisa de férias! – Camilla tornou a olhar para a 

frente. – Está estressada, irritada, abatida... E, de todo modo, ficaremos 
sem trabalho por um bom tempo agora... – Ela baixou o tom quando viu, 
pelo canto do olho, uma lágrima escorrer pelo rosto de Alice. – Vamos 
aproveitar que o Álvaro vai nos fazer a imerecida caridade de pagar nossa 
comissão e sair de cena por algum tempo, até a poeira baixar.

Como não era dada a crises de choro, Alice secou o rosto com as costas 
da mão e ligou o carro.

– Você está certa. Vamos fazer isso. Mas não vou procurar nenhum 
médico.

Impaciente, Camilla ergueu as mãos.
– Tudo bem, mas prometa que vai se cuidar. E não fume no meu carro.
Encarou a sócia com um olhar de censura quando ela ameaçou pegar 

um cigarro. Alice deu um grunhido em protesto.
– Argh... Você às vezes é pior do que minha mãe.
– Pois dê graças a Deus por ainda ter a mim zelando por você. – Camilla 

deu um longo suspiro, tentando recuperar a calma. “Pelo menos não saí-
mos de mãos vazias”, pensou, olhando com um lampejo de alegria para 
o generoso cheque em suas mãos. – O que pretende fazer nas suas férias 
forçadas? – perguntou, para mudar o clima.

– Não sei. – Alice deu de ombros. – Talvez eu faça uma viagem ou algo 
do tipo.
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Agora, com o clima menos tenso, Camilla fitou Alice com um misto de 
choque e divertimento nos olhos.

– Aleluia! Jamais pensei que ouviria isso de você. E para onde pretende ir?
Com um meio sorriso, Alice engrenou a ré e começou a tirar o carro da 

vaga.
– Talvez eu vá visitar uma amiga.
– Amiga? – Camilla ficou confusa, pois nunca vira a sócia em compa-

nhia de outra mulher que não fosse uma cliente. – Que amiga?
Alice engrenou a primeira e acelerou para a rua.
–  Uma bem menos chata que você.
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