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Capítulo Seis 
Jackson 
 

A campainha de Jackson tocou um pouco depois das oito naquela noite. Seu pai já tinha ido 
para casa de Janet depois que voltaram da visita. Desde então, Jackson se preparara para a noiteo 
jantar.  

Bifes foram feitos e descansavam sobre o balcão. A.  mesa posta com toalha e porcelanasEle 
colocara a mesa na sala de jantar com porcelanas e uma toalha de mesa.  

Abriu a porta. Sharon estava sob o brilho laranja do pôr do sol. Ela estendeu os braços e ele 
a pegou em um abraço. — Você está linda. —   ele disse.  

'Obrigada, amor. —   Em um vestido cor de pêssego esvoaçante e sandálias de salto alto que 
mostravam suas longas pernas bronzeadas, ela deve ter virado a cabeça de todos os homens do 
aeroporto. Com seu cabelo loiro e maquiagem abundante nos olhos, ela parecia mais uma boneca 
Barbie do que uma médicao pesquisadora. Ela eEra linda, em todas as suas características.  e 
uUma boca larga e cheia. Inteligente, também. Mais inteligente que Jackson. Ela se formara em 
primeiro lugar da classe dele. Ele também tinha iído bem, mas era mais trabalhoso para ele. Ela 
se destacara na escola.  

JacksonEle  não poderia fazer ter escolhido melhor. do que Sharon Fox. Ela era o sonho de 
todo homem.  

Esta era a fita que tocava em sua mente repetidamente. 
Ele a levou Sharon para a sala de jantar e segurou sua cadeira. As velas piscaram com a 

brisa e por um momento ele teve com medo que pudessem apagar. , então ele fFechou as janelas. 
Ele sServiu-lhe uma taça de vinho. — Sente e relaxe. Eu vVou pegar o nosso jantar.  
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— Que adorável, Jackson. —    
Depois de colocar os pratos de comida na mesa, sentou-se. — Antes de comermos, há algo 

que eu quero te perguntar. —   Sua mente zumbiu. Ele queria as palavras certas. Esta seria uma 
história que contariam para os filhos. Ele pPrecisava ser eloquente.  

Estendeu a mão dentro de seu no bolso de seu casaco esportivo para ter certeza que o anel 
ainda estava lá.  

Olhou em volta da sala de jantar. Depois de vasculhar o cérebro em buscasobre  do lugar 
mais pungente para fazer a propostaperguntar a ela, ele não conseguiu pensar em nada. Eles eram 
amigos desde na faculdade de medicina, então já tinham umo relacionamento deles já estava 
estabelecido quando Sharon o convenceu de que eles deveriam começar a namorar. Não 
conseguia pensar em nada que os simbolizasse, na verdade. Ele nNem se lembrava onde fora o 
primeiro — encontro—  deles. Eles cComeçaram a dormir juntos uma noite, três anos atrás, e 
meio que pegou. De qualquer forma, não importava. O que importava era a proposta, não o local.  

Jackson levantou-se e tirou a caixa do bolso. Ele se inclinou sobre um joelho. Pela primeira 
vez, Sharon ficou sem palavras.  

— Tentei pensar em algo memorável para dizer — , disse ele. —, Mmas eu estou muito 
nervoso, então eu vou manter a simplicidade. Sharon Fox, você gostaria de ser minha esposa? 
Ele abriu a caixa do anel. O diamante oval brilhava sob as luzes.  

—  Oh, meu Deus. Sim. Sim!. —   
Ele cColocou o anel no dedo dela. Ela olhou para ele por um momento antes de envolver os 

braços em volta de seu pescoço e beijá-lo. — O anel é arrebatador. Você acabou de me fazer a 
garota mais feliz do mundo. 
  


