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Se há seis meses, alguém dissesse a Levi Cade que ele iria administrar a empresa do 
pai, ele teria rido muito. 

Mas o homem não estava rindo. 
Levi esfregou a barba por fazer enquanto ouvia o advogado falar sobre os 

investidores do Club Tahoe. E quantos deles estavam recuando devido à queda nos lucros. 

Seu maior concorrente, o Blue Casino, de alguma forma estava roubando negócios 

lucrativos. Cretinos. 

O advogado à direita do rapaz olhou para suas botas e curvou os lábios. 

Levi suspirou. Se ia ficar preso administrando o resort de luxo que mesmo depois 

de morto o pai havia dado um jeito para que ele e os irmãos gerenciassem, se vestiria da 

maneira que mais gostava. Jeans, camisetas de malha e botas. Os advogados mais velhos, 

vestidos com roupas de grife podiam se ferrar. Principalmente quando estavam lhe dando 

informações ruins sobre as finanças. 

— Senhor, depois que seu pai morreu, nossos investidores migraram para outro 

lugar. O conglomerado coreano que está interessado em fazer do Club Tahoe seu destino 

de conferência nos Estados Unidos poderia dar ao resort o capital necessário para 

permanecer em funcionamento. O conselho ficaria feliz em entretê-los durante a estadia 

deles e garantir que o Club Tahoe dê o melhor de si. 

O tom de voz do homem denotava um certo desespero? Será que os advogados o 

queriam nos bastidores porque não achavam que ele poderia desempenhar o papel? 

Ele era bombeiro antes que seu emprego dos sonhos fosse arrancado de suas mãos 

por um bloco de cimento de quase três quilos que caiu no lugar errado. Ou no lugar certo, 

considerando que ele ainda estava em pé. Mas perdeu um pouco da visão periférica de 

um olho e tudo acabou. Ou escolhia serviço administrativo ou desistia completamente. 

Escolheu desistir em vez de viver seus dias atrás de uma mesa, vendo os outros realizarem 

o trabalho que ele amava fazer. O fato de ter acabado em um escritório, de um jeito ou de 

outro era simplesmente azar. 

O pai de Levi morreu alguns meses depois que ele saiu do corpo de bombeiros e o 

homem estipulou que ele assumisse o cargo de CEO do Club Tahoe, o resort da família. 

Só um dos seus quatro irmãos mais novos era adequado para o cargo, e ele trabalhava 



para a concorrência, o Blue Casino. Nenhum dos outros queria trabalhar ali, muito menos 

administrar o local. 

Levi não era do tipo ocioso. Sentia necessidade de sair de casa após meses de 

recuperação. Mas nunca  pensou que se tornaria um cara que usa terno. O que, 

tecnicamente, não havia acontecido, considerando que até agora ele se recusava a usar 

aquela porcaria.  

Apoiou o tornozelo no joelho oposto, mostrando as botas. Os advogados que 

cercavam a pequena mesa de reuniões no antigo escritório do pai tinham formação mais 

elevada do que a de Levi, que era bacharel em engenharia mecânica. Mas ele não era 

idiota.  

— Primeiro de tudo — alertou —, é Levi, não senhor. E segundo, não, não vou 

precisar da sua ajuda. Vamos tentar uma abordagem diferente. Chega de contar com 

investidores para manter as coisas funcionando. Podemos resolver isso sozinhos se 

atrairmos mais negócios corporativos e mantivermos as salas de reuniões ocupadas. 

Os advogados, que ganhavam um salário anual maior que o valor que Levi recebeu 

durante os cinco anos como bombeiro, olharam um para o outro com nervosismo. 

Ele não fazia ideia do que estava fazendo, só estava seguindo seu instinto. E já que 

seu pai armou para que aquela porcaria acontecesse, os advogados — e quem mais 

quisesse comandar — teriam que lidar com suas decisões. A única pergunta era se Levi 

poderia lidar com as escolhas que estava fazendo. 

Pela segunda vez, quase perdeu tudo. Primeiro quando era jovem e a mãe morreu, 

depois, há alguns meses quando a carreira dos sonhos foi arrancada dele. Três vezes, se 

considerasse o futuro que havia planejado com a ex-namorada — antes que ela o traísse. 

Ele sabia como era quase perder tudo e nunca se perdoaria se acabasse com a empresa do 

pai e deixasse os irmãos sem herança. 

Os homens juntaram seus papéis e se levantaram para sair.  

— Sim, senhor... humm, Levi — o diretor jurídico falou e estalou os dedos para um 

assistente. O outro homem lhe entregou uma pasta grande. — Aqui está o dossiê da 

empresa. A Shin Electronics vai enviar um tradutor para a conferência de negócios na 

semana que vem, mas seu novo assistente – escolhido a dedo por seu pai, devo acrescentar 

– também é fluente em coreano. 

— Ele fala essa língua? 

— Ela, senhor... Levi. A srta. Wright já foi apresentada à empresa e atualmente está 

sendo treinada pela Esther, a antiga assistente do seu pai. 



Levi descruzou o pé e o colocou no chão. 

— Você disse Wright? — Esse nome provocava um arrepio em sua coluna. Mas 

não havia como a nova assistente ser sua ex. Nem mesmo seu pai seria tão cruel. 

Um dos advogados, aquele de cabelos ruivos escuros e penteados para o lado, 

gesticulou para uma jovem do outro lado da sala.  

— Por vontade do seu pai, a srta. Wright o ajudará na transição como CEO. Ele 

estava ciente da aposentadoria de Esther e planejou isso com antecedência. 

Esther foi mais como uma mãe para Levi e os irmãos depois que a própria mãe 

morreu quando ele tinha oito anos. Idade suficiente para saber o que havia perdido e que 

o pai nunca mais foi o mesmo. Trabalhando longas horas sem nunca estar por perto, o 

homem apenas os verificava, e Esther fazia o possível para preencher o vazio que a mãe 

havia deixado. Mas ela era a assistente do pai, não a mãe deles. E Levi desempenhou o 

papel de pai para os irmãos com mais frequência do que deveria. 

Ele olhou para a garota do outro lado da sala. Graças a Deus, não era a sua ex.  

— Você está se referindo àquela chave de cadeia ali? — perguntou em um tom de 

voz baixo. — Meu pai a escolheu para me ajudar a administrar este lugar? 

A mulher que entrou no escritório não se parecia em nada com a ex-namorada. Essa 

srta. Wright era alta e magra, com cabelos loiros, compridos e ondulados. Totalmente 

diferente da morena curvilínea. E aparentaria ter uns dezessete anos se não estivesse 

usando roupas de trabalho. 

Philip — ou era Sam? — usou a mão para abafar a tosse.  

— A srta. Wright pode ter um problema com... bem, que se refiram a ela dessa 

maneira. Ela fez mestrado na Harvard Business School e recentemente concluiu um 

estágio de um ano em um hotel popular na Coréia. Ela é a candidata ideal para ajudá-lo 

com o grupo que você receberá semana que vem. Isso se ainda desejar abrir mão da nossa 

assistência... — O olhar esperançoso do homem denunciou sua ansiedade. 

Não era bem ansioso — era mais desesperado. Eles realmente não queriam que Levi 

estivesse à frente disso. 

Examinou a loira da cabeça aos pés. Ela havia acabado de falar com o outro 

advogado. Por que havia tantos? O nome desse cara também sumiu da sua memória. Não 

era culpa dele que todos parecessem iguais, vestindo ternos idênticos e cortes de cabelo 

elegantes. Wright, por outro lado, tinha feições bonitas e delicadas para uma garota com 

um metro e oitenta de salto. Características muito bonitas. E era jovem.  

— Escute... Philip? 



— Samuel. 

— Não há como essa garota ter idade suficiente para ingerir álcool, muito menos 

para ser assistente do CEO do melhor resort de Lake Tahoe. — Ele foi forçado a 

desempenhar aquele papel – poderia muito bem aproveitar para dividir um pouco do peso. 

— Vocês não estão conferindo as identidades antes de contratar? 

— A srta. Emily Wright tem vinte e seis anos, senhor. 

Levi piscou. Vinte e seis? Semicerrou os olhos.  

— Você se lembra da idade de todos os nossos funcionários? 

O advogado corou.  

— Não, mas como você mesmo disse, ela parece... hum, jovem. Garanto a você que 

ela é maior de idade. 

Levi olhou para a garota mais uma vez. Em uma inspeção mais minuciosa, viu que 

suas pernas eram finas, mas bem torneadas, os pés calçavam sapatos de salto alto que 

destacavam suas panturrilhas e tinha um bumbum muito bonito. 

— Chave de cadeia — ele murmurou. 

— Senhor, novamente, não acho... 

— Certo. — Levi acenou para ele. — Não a chamarei assim. Tudo bem. Marque 

uma reunião com a srta. Wright no meu escritório amanhã. 

— Mas ela está aqui agora, sr. Cade. Não quer conhecê-la? — O advogado não o 

chamava mais de senhor o tempo todo, mas claramente lutava para chamá-lo pelo nome. 

— Hoje, não.  

— Tudo bem, sr. Cade — Samuel respondeu, mas não parecia satisfeito. 

A srta. Wright olhou para cima, e Levi engoliu em seco. Havia algo nessa garota 

que o deixava nervoso. Ela não era a sua ex-namorada, disso tinha certeza, mas o rosto 

dela aparecia na sua cabeça toda vez que ouvia aquele sobrenome e isso era irritante. 

— Amanhã está ótimo — Samuel fez um gesto para o outro advogado e a nova 

assistente de Levi saírem. 

Uma leve carranca estragou seu lindo rosto, mas ela saiu com o outro cara de terno. 

— Se não se importa que eu fale — Samuel juntou as mãos na frente do corpo —, 

seu pai era um homem de negócios perspicaz, mas sempre há espaço para gente nova. — 

Ele sorriu e parecia verdadeiro. — O Club Tahoe irá florescer sob a administração dos 

garotos Cade. — A última frase foi menos sincera, terminando com um ligeiro 

estremecimento. 

Florescer? Escolha interessante de palavras para um homem adulto. 



Nem Levi nem os irmãos estavam qualificados para os cargos que ocupavam no 

Club Tahoe, mas de forma alguma deixaria esse lugar cair aos pedaços ou ser dirigido 

por alguém que não fosse um Cade. Seu pai construiu o resort e sacrificou tudo por ele, 

até o amor da família. 

Ele olhou para o telefone.  

— O que importa é que os clientes estejam felizes. E que meus irmãos e eu não 

estraguemos tudo. — Falando nisso... — Tenho um compromisso. Ficarei indisponível 

pelas próximas duas horas. 

Não havia necessidade de Levi dizer a Samuel que tinha um compromisso no 

Fireside Lounge. Os advogados tinham pesquisado tanto sobre ele que, provavelmente, 

já conheciam seus hábitos. 

 

*** 

 

— Vamos fazer o quê? — Wes era o terceiro irmão Cade mais velho, depois de 

Levi e Adam. 

— Hospedar empresários coreanos. Shin... alguma coisa. Uma empresa enorme que 

é dona de muitas outras. — Levi tomou um grande gole de cerveja. — Acha que pode 

levá-los para dar uma volta por aí? 

Wes levantou as mãos e o encarou.  

— Claro, por que não? Posso arrumar um tempo entre administrar a loja de material 

de golfe, gerenciar o campo e manter as mãos afastadas de mulheres ricas e cheias de 

tesão que enfiam os números de telefone no bolso da minha calça durante as aulas. Jesus, 

Levi, poderia conversar conosco antes de planejar esse tipo de coisa? A pressão para fazer 

essa merda ter sucesso recai sobre todos nós. — Wes se recostou com firmeza na cadeira 

e passou a mão pelos cabelos. Ele era o mais moreno dos cinco, com os cabelos castanho 

escuro da mãe. 

Levi olhou para Wes. 

— Sou ou não o CEO desta empresa? 

Wes olhou para ele furioso.  

— Só porque é o mais velho. Com certeza, não é porque tem visão de negócios. O 

motivo pelo qual nosso pai te colocou no comando em vez do Adam é um mistério. 

Adam era o irmão Cade que realmente se interessava pelo pai. Fazia tudo o que o 

homem pedia. Até que seu último pedido o colocasse no Blue Casino, o concorrente local, 



fazendo com que o negócio deles fosse prejudicado. Não só prejudicado. O Blue Casino 

poderia muito bem levar o Club Tahoe à falência se Levi e os irmãos não tivessem 

cuidado. Mas isso não significava que o irmão os ajudaria. Cretino. 

Adam teve algum tipo de epifania durante a incursão ao Blue Casino enquanto 

examinava a concorrência. Decidiu ficar lá e, por alguma razão, o pai, que era o mestre 

da manipulação, não se importou. Rumores diziam que o velho havia amolecido no último 

ano de vida, quando soube que não viveria muito mais tempo. 

Perder os pais de forma prematura foi azar. Mas Levi e os irmãos sobreviveriam 

como sempre. De qualquer forma, Adam não estava na lista de filhos que o pai poderia 

indicar para comandar o Club Tahoe após sua morte. 

— Você sabe que o Adam não é uma opção — Levi falou. — Ele foi promovido no 

Blue Casino e a noiva dele também trabalha lá. Somos nós que não temos nada. 

— Fale por você — Wes murmurou. — Eu não desisti da turnê. 

Não, Wes nunca reconheceu seu azar no golfe. Tudo começou no final da faculdade, 

quando ele estava no auge. Ele havia se tornado assistente profissional do Club Tahoe há 

alguns anos. Após a morte do pai, começou a administrar o clube como diretor e dava 

aulas. Provavelmente, era o mais qualificado dos quatro para os cargos que ocupavam. 

Mas Wes nunca deixou de dizer aos irmãos que era apenas uma questão de tempo até que 

começasse sua verdadeira carreira no ProGolf Tour, o campeonato de mais alto nível do 

golfe masculino. 

Levi esticou as pernas.  

— De qualquer forma, nosso pai sabia qual dos filhos tinha carisma, magnetismo e 

força para liderar... 

— Vocês dois terminaram? — Bran perguntou, depois tomou o último gole da 

cerveja e fez sinal para uma garçonete. Imediatamente, ela se virou e seguiu em frente 

com um sorriso no rosto. 

Bran era o segundo mais novo e, embora se parecesse com os irmãos — tinha os 

ombros largos e a altura dos Cade — o cabelo era loiro escuro, e ele o mantinha mais 

comprido que o dos outros. Tinha a aparência de um modelo da GQ e olhos azuis que 

atingiam as garotas como uma flecha. 

Não precisava se esforçar para ganhar a atenção feminina. Isso não era um 

desperdício? Nove em cada dez vezes, ele não tinha ideia de quando uma mulher estava 

interessada nele. Era quieto — exceto quando estava com Levi e os outros irmãos — e 

era mais caseiro do que conquistador. 



— Só estou me aquecendo. — Levi sorriu, mas não era verdade. Não estava nem 

perto de estar preparado para administrar o Club Tahoe, mas o faria, porque agora era o 

chefe da família. 

Bran entregou uma nova cerveja a ele.  

— Beba sua cerveja e dê um tempo nisso. Tive um dia ruim no restaurante e não 

aguento mais ouvir você e o Wes discutindo. 

Wes girou o marcador da sua bola da sorte e franziu a testa. 

Um músculo perto do olho de Levi se contraiu. Droga de trabalho.  

— O que está acontecendo nos restaurantes agora? 

Bran esfregou a testa.  

— O que não está acontecendo? Pedidos de vinho não entregues. Empregados 

roubando do caixa. Garçonetes brigando... 

— Uma com a outra? — O comentário animado veio de Hunter, o caçula dos Cade. 

E o único irmão com quem Levi não se dava bem. De jeito nenhum. 

Hunt se aproximou e se sentou à mesa.  

— Talvez eu devesse cuidar dos restaurantes e ser o juiz das garçonetes. Alguém já 

considerou um showzinho? — Hunt levantou as mãos como se estivesse emoldurando 

um outdoor. — As garotas de Lake Tahoe: lama, lingerie e asas de frango apimentadas. 

Atraente, não é? 

Levi olhou para ele.  

— Quem te convidou? 

Hunt revirou os olhos.  

— Vejo que está de bom humor hoje. Antes que você perceba, será como o nosso 

pai. 

Ninguém queria ser como o pai. Foi por isso que todos fugiram de qualquer coisa 

relacionada ao Club Tahoe. Até agora.  

— Vá se foder. 

— Jesus Cristo, posso terminar o que estava dizendo? — Bran suspirou e seus olhos 

azuis brilharam. — Levi, temos muito com que nos preocupar para você e Hunt 

continuarem com essa briga. E Hunt, acabei de dizer a Levi e Wes para se acalmarem. 

Não coloque fogo. — Bran tomou um longo gole da cerveja que a garçonete colocou na 

sua frente. 

— Ele tem razão — Levi falou. — Temos que garantir que a próxima semana passe 

sem problemas. Temos empresários com muito dinheiro vindo para a cidade para conferir 



o local. — Ele se encolheu. — Precisamos vestir nossas melhores roupas e nos comportar 

da melhor forma possível. 

— Fale por você — Bran retrucou. 

Verdade. Levi não era conhecido por seu comportamento encantador, embora 

pudesse encantar se quisesse.  

— Droga, até vou colocar terno. E se eu vou — apontou para cada um deles —, 

vocês também. Temos que beber e jantar com essas pessoas para convencê-las de que o 

Club Tahoe é o melhor que elas encontrarão.  

Levi pensou em Wright, sua nova assistente, e em como suas habilidades no idioma 

coreano poderiam ajudá-los.  

— Algum de vocês sabia que nosso pai contratou uma mulher chamada Emily 

Wright? — Levi estremeceu. — Quase saí correndo da sala só de ouvir o nome. 

Hunt ofegou. 

— Emily Wright? 

Os ombros de Levi ficaram tensos. 

— Sim, e daí? 

— Cara, o quanto você conhecia sua ex-namorada? — Hunt perguntou. 

Levi passou a língua pelos dentes e fechou a boca com força.  

— Acho que não a conhecia bem o suficiente — ele grunhiu, quase incapaz de 

tolerar a presença do irmão nos últimos quatro anos. 

Hunt teve a dignidade de parecer envergonhado, mas só por uma fração de segundo.  

— Pedi desculpas por isso um milhão de vezes. Quando você vai me perdoar? 

— Você dormiu com a minha namorada. Quem disse que tenho que te perdoar? 

Hunt esticou o pescoço e se levantou.  

— Vejo que vir aqui hoje foi uma péssima ideia. Estarei na casa de barcos se alguém 

precisar de mim. Ah, e Levi? — Ele lhe lançou um olhar duro. — Emily Wright é a meia-

irmã da Lisa Wright. Sabe a Lisa, a garota que você dizia amar? Se a amasse tanto, talvez 

devesse ter dedicado algum tempo para conhecê-la. Ou, pelo menos, se lembrar de que 

ela tinha uma irmã. 

Merda. 
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