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Um relato do diário vermelho...

Flutuo em um mar azul cristalino, nua, não vejo nada ao meu redor 
por quilômetros além de água e céu. Ondas frias batem em meu 
corpo, e o sol quente beija minha pele.

À distância, algo ganha forma no horizonte. Vejo uma vela se 
aproximando – um triângulo branco e imaculado no topo de uma 
escuna branca. Sinto-me invadida, como se o mar fosse apenas meu, 
mas o sol me satisfaz tanto que não fico muito incomodada.

Fechando os olhos, escuto o som delicado do barco atraves-
sando as ondas conforme chega mais perto. Ouço o bater das on-
das, abro os olhos e o vejo ancorado não muito longe, apesar de 
parecer vazio.

Começo a tentar imaginar onde as pessoas estão quando um 
homem sai da água a minha frente, como um deus maravilhoso 
do mar.

Ele é belo, muito bronzeado, musculoso, tem olhos castanhos 
que me invadem como um feixe de luz de farol cortando a neblina. 
Não diz nada, não sorri. Com uma das mãos, joga para trás os ca-
belos molhados e escuros. Em seguida, usa as duas mãos para abrir 
minhas pernas.

Quando me acomodo, abrindo-me para ele, a água cobre mi-
nha pele, acumulando-se ao redor do quadril e das coxas. Ele me 
observa ali e então olha em meus olhos. O calor une nossos olhares, 
e por um momento longo e arrepiante, isso basta. Então, fecho os 
olhos de novo e ergo os braços acima da cabeça, pronta para mais.

Assim que a língua dele toca o meio de meu corpo, abro as 
pernas ainda mais. Ele escorrega as mãos sob meu corpo e se apro-
xima, beijando e lambendo ainda mais profundamente. Ouço meus 
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gemidos, altos em meio àquele silêncio, ergo o corpo para sentir ain-
da mais sua língua e seguro com força seus cabelos. Em minha men-
te, cores aparecem: amarelo, laranja, vermelho... Meu mundo arde 
e foge do controle enquanto me entrego às sensações.

Quando olho de novo, ele continua me beijando ali, com 
os olhos grandes mirados em meu rosto, observando cada reação. 
Quando nossos olhares voltam a se encontrar, o calor se transfor-
ma em raios que me atingem entre as pernas. Mais um movimento 
de sua língua e me afundo, derreto, grito, meu corpo parece emer-
gir do fundo do mar, rompendo a superfície fria mais uma vez 
quando o prazer intenso começa a se esvair... E o mundo começa 
a voltar ao normal.

Então, ele flutua comigo, e a água invade o espaço entre nós 
dois quando me aconchego em seus braços fortes para descansar 
ao sol.
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Capítulo 1

– aCaBou o vinho. Vou pegar mais. – Os dedos dele cobriram os 
dela na haste da taça.

Entregou-a para ele. 
– Não, obrigada. Tenho que dirigir.
Chad inclinou a cabeça e abriu um sorriso conquistador 

perfeito. Aquele salva-vidas loiro e bronzeado parecia caído do 
céu, mas seu olhar tinha um quê de vendedor de carros usados, e 
seu toque lhe era muito familiar.

– Adoraria levá-la para casa. O que vai beber?
Pensando bem, Lauren se deu conta de que tudo naquela 

noite lhe parecia familiar demais, mas, mesmo assim, forçou um 
sorriso. 

– Nada. Não vou beber nada. Obrigada, com licença.
Era hora de ir embora, antes que sua vida a engolisse por 

inteiro.
Na sala ao lado, sua melhor amiga, Carolyn Kraus, dança-

va ao som de uma música sedutora enquanto as mãos de um ho-
mem, posicionado atrás dela, percorriam as curvas de seu corpo 
esbelto. Os cabelos ruivos de Carolyn cobriram seu rosto quando 
ela virou a cabeça para receber um beijo lento e ritmado, e Lau-
ren sentiu um aperto no peito. Em seguida, olhou para a barri-
ga malhada de Carolyn, para a cintura da calça justa de veludo, 
para os três golfinhos azuis que nadavam ao redor de seu umbigo. 
Lauren já tinha escutado, de pelo menos uma dúzia de homens, 
que aquela era a tatuagem mais sexy que já tinham visto.

Ela já tivera vontade de fazer uma tatuagem – mas lem-
brou que acreditava na sensualidade vindo de dentro e que não 
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queria ser sexy para o mundo todo. Não queria ser sexy para os 
inúmeros Chads que entravam e saíam de sua vida. E como pelo 
visto só Chads apareciam em sua vida, concluiu que não queria 
ser sexy para ninguém.

O parceiro de dança de Carolyn era outro do tipo surfista, 
com rabo de cavalo e a pele morena de quem vive ao sol. Lauren 
observou, assim como todo mundo, enquanto ele passava uma 
das mãos bronzeadas pelo seio de Carolyn. A outra brincava com 
o cós da calça.

Lauren virou-se de repente, pretendia se despedir de 
Carolyn, mas mudou de ideia. Quase trombou com um rapaz 
bonito vestindo terno e com a gravata frouxa. Os olhos dele 
brilhavam um pouco demais, principalmente quando levou a 
mão ao seu pulso.

– Quer dançar?
– Não, obrigada – disse ela com firmeza, afastando-se. Pa-

rou na sala da frente para pegar a bolsa debaixo de um casal que 
estava aos amassos no sofá e caminhou até a porta sem olhar para 
trás. Aquela era a sua vida, e ela a detestava.

Pobre menina rica. Ela sorriu com ironia para si mesma, 
surpresa por incorporar aquele conceito tão bem. Ótimo, virei 
um clichê. Mas aquilo não mudava o fato de que o dinheiro não 
podia comprar felicidade.

Momentos depois, sentou-se ao volante do Z4 prateado, 
e os faróis abriram caminho na escuridão em uma estrada que 
margeava a Costa do Golfo. A Costa do Sol era como os turistas 
chamavam a porção de terra que ia do norte de Clearwater Beach 
e passava por St. Petersburg, mas Lauren, naquele momento, só 
conseguia ver a lua prateada e as lanternas do carro a sua frente, 
que a impedia de avançar com a rapidez desejada. Ainda assim, 
o vento fresco e salgado batia em seu rosto, e a brisa que soprava 
seus cabelos trazia uma sensação de liberdade. Pelo menos por 
enquanto, estava livre da própria vida, livre da noite.

Chega de ir a festas com Carolyn, repreendeu a si mesma.
Claro que sempre fazia essa promessa, mas Carolyn sem-

pre a convencia.
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– Vai ser divertido. Você tem algo melhor para fazer além 
de ficar sentada trabalhando a noite toda?

Carolyn era sua melhor amiga, mas, ao longo dos anos, as 
duas tinham se tornado muito diferentes.

Havia dois tipos de mulheres: aquelas que conseguiam fazer 
sexo sem compromisso com inúmeros homens e achavam diver-
tido, e aquelas que não conseguiam. Carolyn conseguia, e Lauren 
acreditava que provavelmente era bom ser tão livre, tão parecida 
com um homem –, mas também se envergonhava quando as pes-
soas pensavam que as melhores amigas tinham tudo em comum.

Lauren, sem dúvida, se encaixava no grupo das que “não 
conseguiam”. Durante seus 27 anos, dormira com apenas três 
homens – fora apaixonada por todos eles, e todos a magoaram. 
Além disso, tivera algumas outras relações que terminaram de 
modo doloroso, mesmo sem sexo, e devagar e sempre ela ia fican-
do mais esperta. Sempre que um cara de olhos sensuais e sorriso 
sedutor arrasava seu coração um pouco mais, ela compreendia 
melhor as injustiças da vida e do amor. Nesses momentos, dese-
java ser como Carolyn, desejava ter a capacidade de separar sexo 
dos sentimentos, mas sua alma não permitia. Só precisava de um 
beijo. Ou ele passava uma impressão ruim e ela sabia imedia-
tamente que nada mais aconteceria, ou passava uma impressão 
deliciosa e ela se apaixonava perdidamente, sem esperança de re-
tomar a razão… até tudo terminar.

Ao virar à esquerda na ponte que levava de Sand Key a 
Clearwater Beach, desviou o olhar das águas escuras e brilhantes 
para os casais e famílias que pontuavam a calçada sob a luz dos 
postes. Uma noite de verão no lado sul de Clearwater Beach era 
sinônimo de sorvete de casquinha e mãos dadas. Observar tudo 
aquilo fez ela se sentir solitária.

Ao sair da rotatória e entrar na rua, Lauren acelerou para 
retomar a sensação de liberdade, e o vento quente e tropical a en-
volveu. Chega de ir a festas com Carolyn, repetiu para si mesma. 
Chega desses caras de olhar faminto que pensam que se você está 
usando roupa justa é porque está a fim de transar. Estava sendo 
sincera. Não toleraria mais idiotas, de uma vez por todas.
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Mas seria difícil escapar, porque não eram só os conheci-
dos de Carolyn que faziam com que ela se sentisse tão estranha 
e sensível. Seu próprio pai namorava mulheres da mesma idade 
que ela e esperava que Lauren achasse isso normal. E apesar de 
ela e o pai nunca falarem sobre sexo (graças a Deus!), se ela per-
guntasse, ele provavelmente diria acreditar que ela dormia com 
vários caras e consideraria isso normal também. Podia parar de 
ir a festas com Carolyn, mas e as festas de negócios do pai? Ou as 
festas que seu sócio, Phil, sempre organizava? Por ser funcioná-
ria de alto escalão na Ash Construtora, tinha certas obrigações, 
gostando ou não. Sua vida era uma pseudofesta hollywoodiana.

Depois de dobrar à esquerda em Clearwater, percorreu o 
bulevar ladeado de palmeiras que levava a sua casa, enquanto a 
baía reluzia no escuro ao longo do caminho. Ao fechar o portão 
da garagem, minutos depois, entrou em casa e encontrou Isa-
dora esparramada sobre a almofada de veludo cor-de-rosa, no 
sofá branco.

– Oi, Izzy – ela arrulhou, abaixando-se para acariciar o 
queixo da gata angorá branca. Isadora se mexeu, mas continuou 
dormindo, como se dissesse Me deixe em paz. Não podia contar 
nem mesmo com a gata de estimação para lhe fazer companhia 
em um momento de necessidade. – Ah, sua chatinha.

Feliz por estar no conforto e na segurança de sua casa, su-
biu as escadas e tomou uma ducha para se livrar do cheiro de ci-
garro. Depois de pentear os cabelos úmidos, vestiu uma camisola 
verde-jade que, de repente, notou ser sedutora demais para quem 
dormiria sozinha; mas gostava do toque da seda em sua pele.

Caminhou até o escritório, sentou-se na cadeira de couro 
macio junto a sua mesa, conferiu os e-mails e desligou o com-
putador, feliz por nenhuma grande crise financeira ter ocorrido 
na Ash Construtora desde a tarde. Estava prestes a desligar a lu-
minária quando viu um caderno vermelho acetinado entre um 
relatório da empresa e um dicionário grande, de cinco quilos, na 
estante do outro lado da sala.

Era seu diário de fantasias sexuais.
Não que tivesse feito sexo nos últimos tempos – na verda-

de, já fazia dois anos desde que terminara o relacionamento com 
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Daniel, o último homem com quem fizera amor. Talvez por isso 
ela precisasse de um diário de fantasias sexuais.

Ela o deixava no escritório para evitar que alguém o vis-
se, como por exemplo Carolyn, que poderia ter a curiosidade de 
abri-lo para ler o que estava escrito. O escritório era seu local de 
privacidade: além dela, raramente alguém entrava ali.

Apesar de achar que o caderno se misturava bem aos ou-
tros livros, naquela noite, por algum motivo, a lombada verme-
lha chamou sua atenção.

Ela riu com cinismo e balançou a cabeça. Se as pessoas 
soubessem… era muita ironia. A moça que todos acreditavam 
ser má era boazinha, mas tinha um lado secreto. Um lado que 
ninguém via. Um lado que desejava poder ser como Carolyn – 
ou quase.

Mas ela precisava de muito mais do que Carolyn quando 
o assunto era sexo. Precisava do depois. Sem isso, o resto não era 
nada.

Registrava suas fantasias sexuais no caderno vermelho, 
mesmo sem saber por quê. Em momentos como aquele, quando 
pensar em sexo praticamente lhe causava repulsa, escrever suas 
fantasias era quase sujo, imaturo.

Porém, talvez servisse como lembrete de que tinha fanta-
sias, de que era uma mulher saudável e forte, não alguém que 
fugia de todas as situações que envolviam sexo, como ultima-
mente acontecia.

Ou talvez porque sonhasse em encontrar um homem que 
fizesse com que todas as palavras que ela escrevia parecessem per-
tinentes, e não apenas picantes.

Suspirando, Lauren caminhou até a estante e pegou o ca-
derno. Não o abriu, apenas correu a mão pela capa macia. A parte 
mais profunda e obscura de seu coração permanecia escondida 
naquele caderno, seus desejos mais íntimos. Era o único segredo 
que escondia do mundo todo: ninguém mais o conhecia.

Talvez fosse o motivo pelo qual mantinha o diário, pen-
sou. Porque ninguém mais sabia. Talvez apenas precisasse reco-
nhecer que aquela parte de si existia.
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Colocou o diário de volta na estante, desligou a luminária 
e caminhou em direção ao quarto, ainda sentindo-se bastante so-
litária em um mundo no qual as pessoas provavelmente pensa-
vam que ela tinha tudo.

niCk olhou Para o relógio no painel, enfiou o último pedaço de 
rosquinha na boca e acionou a seta, tudo ao mesmo tempo. De-
pois de entrar com a van na Bayview, engoliu a massa com o gole 
que restava do suco de laranja de caixinha comprado na loja de 
conveniência. No rádio, “Sour Girl”, do Stone Temple Pilots, que 
ele deixou em volume baixo. Normalmente gostava de ouvir mú-
sica em volume alto, mas não tão cedo – apesar de acreditar que 
mudanças sutis como aquela eram os primeiros sinais da chegada 
da idade. Aos 32 anos, em alguns dias Nick se sentia com dezeno-
ve e, em outros, como um senhor de quase setenta. Naquele dia, 
percebia os dois extremos se aproximando. 

Ao deixar a rua pontuada por mansões que se estendia ao 
longo da baía, o vento que entrava pela janela aberta mudou, pa-
receu mais pesado. O calor começava cedo naquela época do ano. 
Mas, na verdade, aquele não era o motivo pelo qual começava a 
suar um pouco. 

Sentiu um aperto no peito ao ver a mansão Ash. A casa 
de Henry. Nick não via o homem havia vinte anos e o conhecera 
muito pouco antes disso, mas era assim que pensava nele, como 
Henry.

A casa de Lauren Ash era ao lado da de Henry, a que Nick 
considerava a Propriedade Ash. Não era tão opulenta como a do 
pai, mas, sim, cinco vezes maior do que qualquer casa na qual a 
família dele já morara, uma versão mais simples do templo grego 
do pai dela. 

Lembrou-se da história que seus colegas de trabalho haviam 
lhe contado anos antes – ela decidira que queria uma casa só sua, 
então o papai construiu uma minimansão para a princesinha, com 
uma pequena fonte na frente. Nick sorriu com ironia, percebendo 
que sua noção de tamanho estava se tornando distorcida. A fonte 
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era pequena comparada àquela na frente da residência de Henry, 
mas deixaria qualquer parque da cidade com inveja.

O freio rangeu baixinho quando ele parou diante da casa 
de Lauren Ash, separada do palácio colossal de Henry por um 
grande muro. Quando da construção foram preservados alguns 
carvalhos enormes na parte da frente e então espalhadas algu-
mas palmeiras e bananeiras pelo quintal, acrescentando cor com 
bocas-de-leão e buganvílias.

Nick pensou que era o tipo de casa na qual Davy repararia 
– assim como Davy veria uma palmeira que tivesse sido curvada 
pelos ventos do furacão ou um pelicano mergulhando para pegar 
peixes no mar. Eram coisas que Nick, normalmente, não mais 
percebia. Mas Davy ainda via tudo.

Bem, Nick pensou quando entrou com a van no caminho 
de pedras claras, esperava que a Princesa da Ash Construtora es-
tivesse acordada. Sabia que ela trabalhava em casa, e decerto dor-
mia até tarde, mas ele começava a trabalhar às sete e não alterava 
sua rotina por ninguém, nem mesmo pela filha do chefe.

Era apenas mais um trabalho, então não sabia ao certo por 
que se sentia tão mexido por dentro. Ainda que, quando a opor-
tunidade de trabalhar na casa da princesa surgira, ele a aceitara 
lembrando de tudo o que a família Ash havia tomado da sua fa-
mília. Talvez quisesse, até precisasse, observar o mundo dela. Pre-
cisava ver o que poderia ter sido dele, o que deveria ter sido dele. 
O que também deveria ter sido de Davy e Elaine.

Apenas mais um trabalho. Certo.
Talvez tais sentimentos imaturos tivessem dado a ele a 

impressão de dezenove anos de novo naquela manhã, e o idoso 
dentro dele não permitia que esquecesse. Já tinha visto demais e 
sentido demais, sabendo bem o quão injusto o mundo podia ser.

De certo modo, agora a vida corria de maneira estável para 
a família de Nick, mas as cicatrizes se abriam de vez em quando, 
em momentos inesperados. E quando pensava na família Ash, 
uma fúria muito familiar crescia em seu peito. Era a mesma fúria 
que o forçara a tomar as dores de Davy no recreio quando eram 
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pequenos, a mesma que surgia dentro de si quando seu pai de-
preciava Elaine, a mesma que ensinara Nick a usar a força física.

Mas a fúria estava mais controlada agora – esforçara-se 
para aprender a controlá-la. Estava na hora de deixar as antigas 
emoções de lado e fazer o que viera fazer. Pintar a casa dela. Era 
apenas isso. Bem, isso e talvez espiar um pouco da sua vida. Ape-
nas para ver como deveria ter sido a vida dele.

Nada de mais, ele disse a si mesmo.
Ainda assim, de alguma maneira não era capaz de apagar o 

lento ardor que o consumia ao perceber que estava parado junto 
à porta da casa do futuro que havia perdido.

a CamPainha toCou assim que Lauren abriu o chuveiro.
– Droga – ela murmurou. – Já disse ao Phil mil vezes...
Não aparecer à minha porta logo cedo com uma pilha de re-

cibos. Sempre gostara de Phil, mas, como parceiro de negócios de 
seu pai, além de tesoureiro da empresa e gerente de produção, 
Lauren o via com mais frequência do que gostaria. Era o homem 
que vestia a camisa da Ash Construtora, colocava a empresa aci-
ma de tudo – inclusive da delicadeza de esperar pelo horário co-
mercial antes de começar a incomodá-la.

Ela fechou o chuveiro com um breve movimento e então 
pegou um robe com estampa de leopardo de um gancho dentro 
de seu closet. Amarrou-o na cintura enquanto descia a escada, 
rolou os olhos quando a campainha tocou de novo, duas vezes. 
Ah, então ele estava irritado, era isso? Bem, ela podia lhe dizer 
umas coisinhas sobre irritação. Abriu uma das portas duplas da 
frente e disse:

– Escute aqui... 
Ah, Deus. Não era o Phil.
Era seu deus do mar.
Seu deus do mar? Como podia ser? Ainda assim, foi a pri-

meira coisa que lhe ocorreu – ela o viu sair da água claramente 
como se de fato tivesse acontecido. Ela balançou a cabeça, e então 
a abaixou levemente – santo Deus, e se ela estivesse corando?




