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Prólogo: parte i

Rob Waters me pediu em casamento três meses depois de eu dormir 
com ele. Pensei que nosso romance seria um tsunami daqueles como 
lemos nas revistas no salão de beleza. Cinco anos e dois casamentos 
adiados depois, aceitei que se trata de uma marolinha.

Mas, daqui a dois meses, finalmente subiremos ao altar. Desta 
vez, está tudo reservado: o Salão Azul no Castelo Burnby, perto da 
casa dos pais dele, o fotógrafo de cerimônia e o Rolls-Royce. Rob 
tem sido muito participativo, o que é ótimo; foi ele quem escolheu as 
cestinhas de morango com champanhe. 

Queremos informalidade. Ele vai vestir um terno azul-marinho 
Hugo Boss e uma camisa rosa-clara, o mesmo tom do meu buquê de 
rosas. Meu vestido é bem simples, com a quantidade certa de renda 
Chantilly. Vendi os dois últimos merengues no eBay.

Ainda precisamos escolher as alianças. Elas vão ser de platina para 
combinar com o anel de noivado. É engraçado, mas, desde que Rob 
me deu esse anel, eu nunca o tirei, nem mesmo quando ele quis adiar 
o casamento na primeira vez (ele tem medo de igrejas) e na segunda 
(ele estava se sentindo meio estranho por ter feito 35 anos). Acho 
que amo mesmo Rob Waters. Eu o amo e não por todos os motivos 
óbvios, como o fato de ele ser lindo e podre de rico. Adoro sua boa 
compostura, os lábios protuberantes e os cachos louros. Adoro seu 
jeito de andar e de dormir encolhido. Adoro o modo que ele tem de 
franzir o nariz e fungar quando está concentrado. Aprendi a adorar 
o jeito com que ele me chama de “Coelhinha”. E nem me importo 
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quando ele grita “Quem é uma Coelhinha safada?” enquanto fazemos 
amor. Simplesmente respondo “Sou eu”.

Ele deve chegar da academia logo, por isso estou preparando 
salmão com arroz selvagem e salada de chicória para o jantar, o prato 
preferido dele. Ando de um lado para o outro da cozinha e percebo 
que estou murmurando. Com certeza sou uma garota de sorte por 
morar neste apartamento maravilhoso bem no centro de Londres, a 
cidade mais incrível do mundo. Sou (um pouco) jovem, estou apai-
xonada e prestes a me casar. Tenho tudo que sempre quis.

Ouço a porta bater. Ele voltou cedo. Vou até a escada. Ele olha 
para cima, e ouço sinos tocarem em minha alma diante de tanta 
beleza.

— Oi — digo sorrindo. — O jantar está quase pronto.
— Oi, Viv — diz Rob, e percebo pelo tom de sua voz que alguma 

coisa está errada. Vou para a sala de estar e espero. Ele deve ter tido 
um dia ruim no trabalho. Rob entra na sala e fica parado ali, e o 
olhar que vejo em seus olhos azuis me dá um frio na espinha. Já vi 
esse olhar antes, duas vezes antes. Ele observa meu rosto e balança a 
cabeça lenta e tristemente.

— Oh, não — sussurro e me afundo no sofá comprado na Graham 
and Green.

— Não vou conseguir, Viv — diz ele, e eu sinto meu coração 
trincar como uma camada de gelo pisada por alguém.
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Prólogo: parte ii

embuscadoamor.com —  
Autoajuda para apaixonados

Rob Waters e eu estamos “dando um tempo”, passando um período 
separados para descobrir o que queremos. Bom, para ele poder ver 
que não vive sem mim.

Sair de casa foi uma decisão minha, uma atitude cruel, mas foi 
para o nosso bem; é como podar uma linda porém desgrenhada 
roseira. Faz-se isso para que algo belo floresça, e algo belo florescerá 
para nós quando ele perceber que está perdido e quiser voltar para 
mim.

Então, bem, para deixar claro... não nos separamos, estamos só 
dando um tempo — é diferente.

É claro que fiquei arrasada quando ele cancelou nosso casa-
mento... de novo (ele não se sente totalmente maduro, espiritual-
mente falando), e eu não queria ir embora, mas não podia ficar 
esperando como uma aranha e usando o meu vestido de noiva como 
teia, não é?

Subi as escadas naquela noite e, em silêncio, comecei a fazer 
as malas. Ele me pediu para não ir, mas, dessa vez, algo entre nós 
pareceu se romper. Deixei o vestido e o véu pendurados na porta do 
guarda-roupa.

Agora, tenho minha casa de mulherzinha, um pequeno aparta-
mento alugado ao norte de Londres. É lindo. É o que se pode chamar 
de uma verdadeira joia. Fiquei aliviada quando finalmente trouxeram 
o sofá (depois de tirarem as pernas e empurrarem por uma hora).  
É estranho pensar que esse sofá parecia tão pequeno na casa do Rob.

Todos os dias acordo e penso que ele vai aparecer a qualquer 
minuto, dizendo que cometeu um erro terrível, que quer se casar 
comigo, e pronto, voltaremos.
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Mas, desde a minha partida, ele não tem mantido muito con-
tato (só mandou uma mensagem de texto perguntando se eu sabia 
onde estava seu equipamento de proteção para jogar hóquei), e eu 
desenvolvi um estranho fascínio. Eu me pego pesquisando a respeito 
de pessoas que sofrem por amor. Estou obcecada por elas. Tenho 
reunido detalhes de rompimentos alheios e pesquiso palavras no 
Google, como “desilusão amorosa”, “solteirona” e “pé na bunda”, para 
ver o que encontro por aí. Não tomei um pé na bunda, claro que não, 
mas estou interessada no assunto, só isso. Posso afirmar que existe 
muito mistério na Internet. Também comecei a colecionar livros de 
autoajuda. Passo noites inteiras em livrarias xeretando a seção  
de desenvolvimento pessoal. Existem muitas estratégias para ajudar 
a si mesmo. Se ao menos as pessoas desiludidas soubessem!

Então, comecei a pensar que deveria reunir tudo em um site. 
Acredito que será algo que pode trazer esperança e alegria, pode até 
ser engraçado, como uma revista on-line sobre relacionamentos.  
O tipo de lugar onde a autoajuda se mistura com a dor de cotovelo, 
se é que isso faz sentido. Estou pensando em inserir estudos de casos, 
dicas, um fórum para conselhos amorosos — até mesmo uma página 
de encontros. Conheço uma pessoa no meu trabalho que pode criar 
o site para mim.

Então, é nisso que tenho pensado nessas últimas semanas desde 
que deixei Rob. É uma espécie de projeto com o qual me ocupar para 
não passar todos os segundos livres sofrendo por ele.

Mas passo todos os segundos livres sofrendo por ele. Fico ten-
tando imaginar o que ele está fazendo o tempo todo, a cada segundo. 
Mas não estou arrasada — como eu disse, estamos apenas dando um 
tempo. E é nisso que penso todas as noites quando pego a camiseta 
dele debaixo de meu travesseiro, seguro-a contra meu rosto e sinto os 
últimos vestígios do perfume almiscarado dele.
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capítulo um

Estudo de casos

“Naquela manhã, eu me lembro que ele estava muito a fim de fazer sexo. Depois, 

fui trabalhar como sempre. Por volta das nove e meia, ele enviou uma mensagem 

de texto: ‘Vou sair de casa.’ Só isso. Quando cheguei em casa, ele já havia partido. 

O sigilo foi o que mais mexeu comigo, o fato de ele ter organizado tudo sem eu 

saber.

“Ele levou todos os talheres. Depois de passarmos dois anos morando juntos, 

ele me deixou sem nem mesmo uma colher com a qual eu pudesse mexer meu 

chá.” 

Debbie, 28, Glamorgan

É noite de segunda-feira na casa da Lucy Chique, em Battersea. 
Estávamos vasculhando a Internet à caça de mais histórias sobre 
rompimentos para o site.

— Sei da história de uma moça com quem trabalhei — digo.
— O que tem? — respondeu Lucy, sem olhar para cima.
— Ela flagrou o noivo na cama com a vizinha de 18 anos.
— Que nojento.
— Depois disso, ela começou a se aproximar da casa dele e ficar 

do lado de fora. Tipo, toda noite.
— Por quê?
— Para poder vê-lo.
— Isso não é perseguição?
— E ela deixava recadinhos anônimos para ele... um monte deles, 

colados à porta com fita adesiva.
— Coitada.
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— É o tipo de coisa que deve exigir dedicação. Imagine... todas 
as noites. — Pensei em ir à casa de Rob e fazer algo parecido, mas 
ele mora em uma rua muito movimentada e eu conheço todos os vi- 
zinhos porque eu mesma vivi ali por cinco anos.

Pego o telefone só para ver se ele não enviou um SMS.
— Ligue para ele — diz Lucy.
— Não posso ligar para ele. Como já expliquei, estou esperando 

que ele me ligue.
— Então, você ia se casar com ele e agora não consegue nem falar 

com o cara?
— Não posso ligar depois de ter saído de casa, não é? O que eu 

diria? “E aí, você já sentiu a minha falta? Devo voltar? Quero me 
casar.”?

— E se ele não ligar?
— Ele vai ligar. Já teve a primeira semana para se situar, a segunda 

para aproveitar a liberdade, ir à academia, assistir aos jogos de rúgbi, 
coisa e tal, e mais uma semana para perceber que se sente perdido 
sem mim. Ele vai ligar a qualquer momento agora, é como as coisas 
acontecem. — Olhei para ela com firmeza. É extremamente impor-
tante fazer com que ela aceite essa teoria.

— Certo. — Lucy deu de ombros e bebeu tudo o que estava em 
seu copo. Terminei minha bebida há dez minutos. De repente, sinto 
vontade de fumar; a noite foi intensa com todas aquelas histórias de 
pé na bunda. Fico muito feliz por não ter sido largada.

Lucy recolhe os copos.
— Quer mais um? — Ela caminha com a postura perfeita até a 

cozinha. Analiso as superfícies brilhantes e o carpete branco e ima-
culado do apartamento de Lucy. Li em algum lugar que o estado da 
casa de uma mulher está relacionado a seu estado mental. Se isso é 
verdade, então Lucy deve ser extremamente saudável mentalmente. 
Mas ela sempre foi organizada. Na universidade, ela fez a decoração 
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de seu quarto. Ela tinha uma paleta de cores, uma nova TV, cortinas 
de tafetá e velas perfumadas. No meu quarto, ao lado, eu tinha uma 
nécessaire nova e me achava bacana. Quase morri quando ela bateu 
à porta e se apresentou, com seu sotaque perfeito e seu “Está a fim de 
um gim-tônica?”. Eu ficava maravilhada por ver que nada a incomo-
dava. Eu a chamava de “Lucy Chique” e ela começou a se apresentar 
assim no Freshers Ball, como se aquele fosse um tipo de título: “Oi, 
sou a Lucy Chique e esta é minha amiga Vivienne”. 

Bem, ela tem cuidado bem de si mesma e merece isso. Trabalha 
com muito afinco, pelo que diz. Penso na minha casa. Ainda não 
terminei de desfazer as malas, mas sei que, mesmo quando terminar, 
vai ser um terror. Sabe por quê? Porque é o apartamento de uma 
mulher solteira. Nada contra mulheres solteiras, que fique bem claro, 
mas não sou uma delas. Posso ter me mudado, mas continuo noiva. 
Estou “em um relacionamento”. Esfrego a pele de meu dedo anelar.  
O anel de noivado faz muita falta ali.

Caramba, estou arrasada.
Um mês inteirinho sem Rob. Sei que estamos dando um tempo, 

mas não pensei que seria assim. Tornou-se um desligamento... como 
a morte.

Coloco os pés em cima da mesa de canto, ao lado de uma pilha 
muito bem-organizada de revistas com capas brilhantes. Vejo a 
modelo da capa, com os cabelos esvoaçantes para trás e os lábios 
cor de caramelo. “Mulheres completas” é o que está escrito sobre 
seu peito. Folheio a página até encontrar a matéria. A mulher com-
pleta usa salto alto e um penteado que parece ter sido feito em um 
salão caro; ela está dentro de seu escritório, segurando uma caneta  
com pose autoritária. Em seguida, aparece com uma bandeja de 
croissant, vestindo pijama de cetim, e ela provavelmente não come 
um croissant desde o começo dos anos 1980. Ali está ela, agachada 
em sua praia particular fazendo carinho em três crianças lindas 
(mas... espera um pouco: uma delas é estrábica?).
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Ela é completa, sim, pra valer. Tem uma casa bonita, é CEO de 
uma empresa lucrativa, bem-casada e ainda encontra tempo para 
cozinhar. Ela não é do tipo que fica sentada esperando o telefonema 
de ex-noivos. Começo a responder o pequeno questionário na parte 
inferior da página.

Você é o tipo de mulher “completa”?

Idade: 32 — e, como sabemos, a idade, assim como o tamanho das roupas, 

é só um número.

Relacionamento: Dando um tempo.

Em uma escala de um a cinco, sendo cinco totalmente perfeito, 

como você descreveria seu relacionamento? Inexistente.

Como descreveria sua carreira em uma escala de um a cinco, 

sendo cinco totalmente satisfatória? Também inexistente — o que eu 

faço para sobreviver não é exatamente a minha “carreira”. 

Como você avaliaria sua amizade com as pessoas principais de 

sua vida? Humm, pessoas principais... Lucy e Max, creio eu. Meus amigos 

mais velhos. Marco “boa”, depois troco por “excelente”, para o caso de Lucy 

ver as respostas.

É preciso só somar os pontos e encontrar a descrição que se encaixa 
em seu perfil. O resultado do meu foi que eu deveria trabalhar minhas 
prioridades e estabelecer “objetivos de vida”. Claro! Objetivos de vida 
é o que preciso.

Bem, o número um, obviamente, é Rob: casar-me com Rob, ter 
filhos com Rob... mas acho que “construir uma carreira” também 
deveria ser um dos meus objetivos de vida. Assim, eu me sentiria 
menos perdedora e sempre pensei que seria bacana me tornar uma 
cliente da rede de lojas de departamento Barnes and Worth antes de 
sair de licença-maternidade.
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Sou gerente de produtos de presentes para mulheres e, assim, 
passo os meus dias criando “opções de presentes” para que as pes-
soas possam escolher peças convenientes para suas tias solteironas 
e sogras.

Kit chuva de verão, com sabonete líquido e creme hidratante 
(você recebe uma sacola gratuita, cheia de produtos de higiene, 
coberta com gotinhas de chuva). Sombrinhas de acionar com um 
botão, kits de cuidados com as unhas, luvas de massagem, luvas de 
couro macio, estojos bordados para guardar maquiagem, chaveiros 
em forma de animais com lâmpada embutida. Chapéus para cada 
estação, kits “monte-sua-mini-horta”, coleções de minipotinhos para 
geleia. Sabe, esse tipo de coisas.

Olho para o telefone silencioso. O aniversário de Rob é neste mês. 
Devo telefonar e desejar um feliz aniversário? Preciso pesquisar isso; 
é exatamente o tipo de coisa que o site deve indicar.

No ano passado, organizei uma viagem surpresa para Roma no 
aniversário dele. Foi muito romântica, apesar de ele ter pedido para 
não fazermos uma viagem surpresa de novo, porque ele se sentia 
“enganado”. Mas não devo pensar nos bons momentos — preciso da 
realidade nua e crua. Preciso analisar as coisas como elas são. Pego 
um dos jornais de Lucy.

“Médicos especialistas afirmam que as mulheres que postergam 
a maternidade correm o risco de enfrentar problemas de infertili-
dade.”

Vejo a foto de uma mulher de terno, com cara de triste, segu-
rando sapatinhos de tricô diante do rosto, e a legenda: “A fertilidade 
despenca a partir dos 35 anos.” Nossa, agora eu me senti muito mal. 
Olho para a mulher dos sapatinhos, aquela que deixou ficar tarde 
demais. Ela se parece comigo. Por que eles publicam coisas assim? 
Por que, se mulheres de trinta e poucos anos podem ler aquilo?  
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O que devemos fazer — correr para a rua, encontrar um homem que 
consiga ficar em pé sem ajuda e correr para a cama antes de o belo 
balão da fertilidade partir, recolhendo sua escada para sempre?

Bem, ainda não tenho 35 anos. Tenho alguns anos até o despencar 
da fertilidade acontecer e, até lá, terei reatado com Rob. Jogo o jornal 
no chão.

Lucy volta com champanhe — champanhe de verdade, diga-se 
de passagem, não espumante. Ela tem dinheiro para isso, porque tem 
um baita emprego chique em um baita escritório chique na Berkeley 
Square. Chega a ser engraçado — conheço os detalhes de sua vida 
sexual, mas não sei direito com o que trabalha. Certa vez, ela tentou 
explicar. Disse “ações, títulos, mercados, bull, bear, avaliação de 
riscos, blé”. Ela é bem importante, acho. Engulo as borbulhinhas.

— Eu estava pensando que poderíamos criar uma página de rela-
cionamento no site, na qual as pessoas possam ser avaliadas pelos 
antigos parceiros — sugiro. — Sabe, tipo na Amazon, onde os livros 
são avaliados? Dá pra ver o que outras pessoas acham antes de efe-
tuar a compra. Poderia ser divertido.

— O problema é que todos os seus ex-namorados a consideram 
a filha do demônio.

— Nem todos... ou todos?
— Você fez Ginger Roge virar gay, não se lembra?
— Não dá para tornar alguém gay, Lucy. Não é um culto, não se 

converte ninguém.
— Aquele cara da RAC, então. Com quem você dormiu depois de 

ele consertar seu carro. Ele disse que você arruinou a vida dele.
Fico olhando para ela.
— Olha, você deveria ser conselheira sentimental de revistas, já 

que tem talento para ser sincera.
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— Hum, verdade... “Lucy Responde”. Gostei — diz ela, so nhando 
com a possibilidade.

Pego o telefone e o desligo e ligo de novo, para o caso de estar 
sem sinal.

— Por que não liga para o Rob? Não sei do que você tem tanto 
medo.

— Não tenho medo nenhum.
— Então, ligue. Acabe com o seu sofrimento, e com o meu.
— Certo, vou ligar. — A única coisa que eu realmente não quero 

fazer é ligar para o Rob. Não conversei mais com ele desde a minha 
partida. Tenho certeza de que as regras do estado “dando um tempo” 
ditam que eu saí de casa, então ele deveria ligar. Afinal, não se pode 
deixar alguém e ficar ligando dia e noite. Lucy estava olhando para a 
minha cara. Talvez eu pudesse apenas fingir que estou ligando...

— E não finja estar ao telefone, dizendo um monte de “uhums” 
— diz ela.

Procuro o número dele na lista de contatos e aperto ligar. Mostro 
a ela a tela assustadora — “Ligando Rob” — e levo o telefone ao 
ouvido, olhando dentro dos olhos dela. Com medo — ai, tocou! Meu 
coração está pulando feito um rato dentro de uma caixa.

— Aqui é Rob Waters.
Desligo e jogo o telefone longe, como se fosse uma batata 

quente.
— Bacana — diz Lucy.
O telefone toca. Olhamos para onde ele pousou. Eu me esforço 

para pegá-lo.
— É ele — aviso.
— Não brinca! — diz ela, arregalando os olhos.
Aperto a tecla para atender.
— Aqui é Vivienne Summers.
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— Oi, é o Rob... você me ligou? — A linda voz dele causa uma 
pontada no meu coração.

— Não, acho que não — digo com simpatia.
— Seu número apareceu aqui.
— Certo, tudo bem... eu liguei, mas foi sem querer.
— Oh. E aí... como você está Viv? Está bem?
— Sim, muito... bem e ocupada, sabe... Como você está?
— Ótimo. — Faz-se uma pausa e escuto pratos sendo reco-

lhidos.
— Está comendo? — pergunto.
— Você vai no sábado? — pergunta ele ao mesmo tempo.
— Sábado? Sábado... — Isso, muito bem! Finja não saber que é o 

casamento de Jane e Hugo. Finja não se importar que esse sábado é 
uma das datas em que pensamos reservar para o grande dia.

— No casamento do Hugo? — diz ele.
— Ah, sim, eu vou.
— Eu também. Vai ser legal. — Ele também está fingindo não se 

importar, mas pelo tom de sua voz, percebo que ele está ansioso para 
me ver. Estaremos no mesmo local. Vou me arrumar e ficar linda. 
Acho que ele precisa me ver; vai implorar para que eu o aceite de 
volta. Um mês de separação não terá sido nada. Um dia, vamos nos 
sentar diante de uma lareira e rir de tudo isso.

— Na verdade, eu ia ligar para você para falar sobre sábado — diz 
ele.

— É mesmo? — Ele vai me chamar para ir com ele. Direi não, 
claro. Não quero dar a impressão de que estou a fim.

— Sim, queria dizer que vou estar acompanhado... de alguém.
Sinto um aperto na garganta. 
— Alguém? Oh. Quem? — pergunto com a voz estranhamente 

alta.
— Uma amiga minha.
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— Uma ami... ga?
— Isso. — O tom receoso de sua voz é uma estaca em meu 

coração.
Demoro um pouco para conseguir respirar de novo.
— Que tipo de amiga?
— Como assim, “que tipo”?
— Ela é só amiga, mesmo, ou mais do que amiga... tipo alguém 

com quem você está dormindo? — Lucy está fazendo movimentos 
com a mão diante do pescoço, como se quisesse arrancar a minha 
cabeça. Eu me viro de costas.

— Bem... por que isso importa?
— Bem, não sei, ela importa? Onde você a conheceu? Quando a 

conheceu? Caramba, Rob, eu saí daí há apenas um mês!
— Olha, Viv, não fique chateada.
— Chateada? Quem está chateada? Eu, não!
— Não posso conversar agora. Só queria avisar que estarei acom-

panhado.
— Eu também estarei acompanhada. Não com uma amiga, 

obviamente. Não, não. Então... que bom que você avisou. Eu já queria 
avisar para que você se preparasse. Não sei como você se sentiria ao 
me ver com alguém...

— Ótimo. Que bom, então. Até sábado.
— Até! — Preciso desligar antes dele. Aperto “Finalizar ligação”.
— Tchau, Viv — escuto ele dizer enquanto desmorono.
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