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Para Dede, que acha que ninguém morreria se de vez em quando as mulheres 
usassem calças em vez de vestidos nas festas do The Bachelor.

Obrigada por escolher o papai e eu para fazer parte da sua família.





Mas o amor é cego, e os amantes não conseguem ver
As grandes tolices que cometem.

william shakespeare

Todos nós já levamos um pé na bunda. Todos nós já nos 
apaixonamos pelo cara errado ou pela garota errada. 
Todos nós cometemos erros. Mas todos queremos uma 
coisa especial no fim.

chris harrison
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Prólogo

Paris, França

dez Anos Atrás

o mercado de pulgas de clignancourt ficava no extremo norte da cidade, 
a alguns quarteirões da última estação da linha 4 do metrô, onde a ar‑
quitetura parisiense se tornava mais simples, mais mundana — um lem‑
brete de que nem toda a cidade remetia a séculos de tradição e romance. 
Parte dela eram apenas lugares onde moravam pessoas que iam para o 
trabalho e levavam as crianças à escola e compravam seus pães no super‑
mercado, e não em boulangeries charmosas.

Bea chegou ao mercado de pulgas à procura de presentes para a famí‑
lia — talvez alguma coisa feita de renda para sua mãe, ou discos antigos 
para seu irmão duncan —, mas também alimentava a esperança de encon‑
trar algumas gravuras para ela, ou, melhor ainda, alguns livros infantis com 
ilustrações finalizadas à mão para ler junto com o padrasto para seu sobri‑
nho recém‑nascido. suas amigas do intercâmbio viviam se gabando das 
coisas que encontravam nesses mercados, e Bea achava que o passeio valia 
a pena, embora soubesse que não havia a mínima possibilidade de comprar 
roupas chiques e vintage que servissem nela. se já era difícil para Bea fazer 
compras até nos estados unidos, pior ainda em Paris, onde era quase ini‑
maginável ver uma mulher que não pudesse ser descrita como esguia.

depois de anos de prática, Bea considerava ter dominado a arte de 
ser invisível apesar de seu tipo físico: roupas escuras e largas, modos 
discretos, olhos voltados sempre para baixo. Quando chegou para estudar 
na uclA e se viu cercada por californianos magros e malhados, pensou 
que fosse se destacar como uma espinha gigante em uma pele perfeita; 
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porém, graças à cultura narcisista de l.A., passar despercebida foi mais 
fácil do que Bea esperava.

em Paris, no entanto, ela se sentia perseguida por olhares aonde 
quer que fosse. a cidade era tão linda, o lugar favorito de Bea no mundo, 
mas era impossível evitar a sensação de que todos os parisienses a esta‑
vam observando, julgando, desejando silenciosamente que ela não esti‑
vesse lá. garçons e vendedores em cafés e livrarias lotadas, corredores 
estreitos apinhados de mesas e louças e talheres, Bea andando meio de 
lado para não derrubar o prato de pain au chocolat de ninguém, salivando 
ao som dos folhados crocantes e amanteigados com que parisienses de 
aspecto jovial se deleitavam sem culpa todas as manhãs. sempre que Bea 
entrava em uma pâtisserie para comprar alguma coisa, havia um olhar de 
canto de olho, ou uma encarada mesmo, uma acusação de quem parecia 
dizer: “É por culpa sua que você é assim”.

Tudo ficava mais fácil quando ela se afastava do centro da cidade e 
andava pelos bairros de população mais diversificada ao longo do canal, 
onde as ruas eram mais largas e o ritmo, mais lento, e onde grupos de 
estudantes bebiam vinho nas estruturas de concreto à beira d’água. em 
clignancourt, a sensação era parecida, Bea pensou enquanto caminhava 
pelos poucos quarteirões que separavam o metrô do mercado de pulgas, 
com as pessoas ao redor andando às pressas, ocupadas demais com a 
própria vida para olhar feio para ela.

do lado de fora, Bea não tinha como saber como era o mercado de 
pulgas — por um quarteirão inteiro, só conseguia ver a parte de trás das 
barracas, encobertas por tapumes e madeirite, e começou a duvidar que 
aquele lugar pudesse ser tão maravilhoso quanto suas amigas haviam 
garantido. Mas, quando chegou à entrada, Bea entendeu tudo: a experiên‑
cia era como a de alice ao atravessar o espelho e se ver em um ambien‑
te totalmente novo, onde tudo era maravilhoso e estranho.

o mercado era um labirinto, com caminhos que enveredavam por 
diagonais aleatórias — para onde quer que fosse, Bea nunca parecia pas‑
sar pelas mesmas barracas duas vezes, e cada corredor trazia incontáveis 
cestos cheios de maçanetas de latão e paredes repletas de antigas pinturas 
a óleo e carretéis de fitas de cetim. as barracas em si não pareciam nem 
um pouco improvisadas — algumas eram decoradas com trepadeiras ou 
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fileiras de luzinhas, outras tinham paredes com revestimento de gesso e 
prateleiras lotadas de livros com capa de couro tão empoeirados que Bea 
concluiu que deveriam estar ali havia décadas. Passeando por entre as 
barracas do mercado, Bea experimentou uma sensação de pertencimento 
que jamais sentira em nenhum outro lugar de Paris. ou talvez, ela pen‑
sou, tudo fosse tão incrível e bizarro lá dentro que não havia nada nem 
ninguém que pudesse parecer deslocado em um lugar como aquele.

antes que Bea se desse conta de quanto tempo havia se passado, o 
sol já se punha, então ela rumou para a porta do mercado enquanto os 
vendedores começavam a guardar suas coisas. Bea não havia parado em 
nenhum lugar que vendesse roupas, mas, perto da saída, uma barraca 
chamou sua atenção: as únicas mercadorias expostas eram capas — araras 
e mais araras de brocados pesados e peles macias e sedas bordadas.

Bea lançou um olhar de desejo para a barraca, mas era inútil. ela 
tinha certeza de que ali não havia uma grande o bastante para cobrir todo 
o seu corpo e que, em vez de envolvê‑la em luxo, a capa ficaria apenas 
pendurada em suas costas, como uma criança brincando de se fantasiar 
com uma toalha de praia amarrada no pescoço. Mas a vendedora, uma 
francesa magérrima e andrógina de uns sessenta e poucos anos com 
enormes óculos pretos, percebeu que Bea estava olhando e deu um pas‑
so em sua direção.

“Vous désirez?”, ela perguntou, levantando de leve as sobrancelhas; 
sua voz era grave e rouca.

“Non”, Bea respondeu com seu sotaque carregado, desculpando‑se. 
“Merci.”

“ah, americana.” a mulher começou a falar inglês imediatamente, 
como os parisienses sempre faziam. “Qual é o seu nome?”

“Beatrice”, ela respondeu, pronunciando seu nome à moda francesa 
— Beatrriz. “Mas todo mundo me chama de Bea.”

“Enchantée, Bea. eu sou a Jeanne.” a vendedora pegou sua mão e 
apertou com força, e Bea imediatamente simpatizou com aquela senhora, 
que cheirava a vinho com especiarias. “Me diga uma coisa, Bea: qual é a 
mulher cujo estilo você mais admira?”

a mente de Bea se voltou de imediato para os filmes em preto e 
branco aos quais passava horas assistindo quando criança na sala de tv 
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de casa, que contava apenas com os canais a cabo do pacote mais básico. 
ela tivera algumas aulas de cinema na uclA, e ficou encantada ao desco‑
brir que em Paris ainda havia dezenas de salas de projeção com pequenos 
ingressos em papel e poltronas de veludo vermelho que exibiam filmes 
americanos clássicos (com legendas em francês, é claro) todas as noites 
da semana. Bea frequentava esses cinemas sempre que tinha algum tem‑
po livre, deliciando‑se com as aventuras daquelas atrizes tão elegantes e 
com suas tiradas ligeiras. enquanto pensava no que responder a Jeanne, 
levou em conta diferentes estrelas que admirava: ela jamais poderia ser 
perfeitinha e delicada como audrey hepburn, nem majestosa e impo‑
nente como Katharine. em suas fantasias mais ousadas, ela se imaginava 
mais como a femme fatale de um filme — ao mesmo tempo meiga e du‑
rona, perigosa e extremamente vulnerável. na opinião de Bea, havia uma 
atriz cujo estilo personificava esse ideal mais do que qualquer outra, 
capaz de combinar sem esforço trajes sensuais de renda e seda com ócu‑
los escuros de formato anguloso e blazers que acentuavam a largura dos 
ombros.

“Pode parecer bobagem”, disse Bea, baixando a cabeça, “mas acho 
que eu diria Barbara stanwyck…”

Jeanne abriu um sorriso de quem tinha entendido tudo, enrugando 
todo o seu rosto simpático. “D’accord… un moment.”

ela desapareceu entre as araras, e, depois de alguns momentos mar‑
cados pelo farfalhar de tecidos e por cabides sendo arrastados de um lado 
para o outro, ressurgiu com uma capa que ia até o chão, feita de veludo 
macio verde‑escuro. Tinha capuz e forro de seda, e o fecho do pescoço 
era um broche de prata em formato de lírio‑do‑vale, com pequenas pé‑
rolas no lugar das flores.

“oh”, Bea suspirou quando Jeanne colocou a capa sobre seus ombros 
e o tecido foi caindo lentamente.

Jeanne a levou até um espelho bem comprido, já um tanto opaco 
pela idade, e Bea sentiu uma palpitação dentro do peito: era como se 
estivesse diante de uma desconhecida glamorosa. Bea nunca teve um 
vestido de debutante, nem foi ao baile de formatura do colégio, e con‑
venceu seus pais a permitirem que usasse jeans na colação de grau (com 
o argumento de que, de qualquer forma, ficaria coberta pelo capelo e pela 
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beca, que mais parecia uma tenda cor de vinho) e só depois de muita 
relutância se enfiou numa série de vestidos horrendos para ser madrinha 
de casamento dos irmãos. em toda a sua vida, nenhuma peça de roupa 
que Bea tinha usado jamais a fizera se sentir daquele jeito.

“Quanto custa?”, ela se viu perguntando, com um tom de voz baixo 
e tímido.

“duzentos”, disse Jeanne, mas ela se interrompeu quando viu o pâ‑
nico surgir no rosto da cliente.

“Quanto você pode gastar?”, perguntou, gentil.
Bea abriu a carteira — tinha quarenta euros e mais alguns trocados, 

e aquele dinheiro precisaria durar até a semana seguinte. Já tinha gasta‑
do mais do que deveria no mercado de pulgas, e o cartão de crédito de 
seus pais era apenas para emergências. duzentos euros era um preço 
impensável.

“desculpa”, murmurou Bea, preparando‑se para tirar a capa, mas 
Jeanne pôs a mão em seu ombro.

“Talvez a gente possa fazer um trato”, ela disse.
Bea não entendeu direito o que aquilo significava. “um trato?”
“eu vou lhe dar a capa de presente, e em troca você vai usá‑la por 

toda Paris e vai dizer para todo mundo que encontrar sobre a minha loja. 
certo?”

“Quê? não, eu não posso aceitar…”
“Bien sûr, claro que pode.” com gestos habilidosos, Jeanne removeu 

a capa dos ombros de Bea e tirou a etiqueta escrita à mão. “Quer uma 
sacola ou vai embora usando?”

Bea ficou vermelha e baixou os olhos.
“não entendo por que você está fazendo isso”, murmurou.
Jeanne pousou a capa sobre os ombros de Bea em um gesto cari‑

nhoso.
“Pelo jeito como você se veste e está sempre de cabeça baixa, acho 

que está se escondendo”, ela falou baixinho. “Mas com essa capa.”
Bea ergueu os olhos para encará‑la. “com essa capa o quê?”
Jeanne curvou levemente os cantos dos lábios em um sorriso dis‑

cretíssimo.
“você será alguém que todo mundo precisa ver.”


