
 



 

 

 

 

 

"Noventa por cento das pessoas acreditam que o 
dinheiro é o bem mais importante da vida." 

 

Rachel acreditava nisso até que após uma noite de 
bebedeira acorda ao lado de um desconhecido 

que com apenas um toque, a faz descobrir que as 
coisas mais importantes que faziam aqueles dez por 

certo valerem a pena, não eram coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Único 

Noventa por cento das pessoas acreditam que o dinheiro é o bem mais 

importante da vida. Eu faço parte dos dez por cento que prefere manter a 

crença na importância do amor. 

Infelizmente, não são todos que encontram a pessoa certa ou que 

conseguem confiar o suficiente em alguém para entregar a parte mais 

essencial de si mesmo. Não é fácil colocar seu coração nas mãos de alguém 

que diz te amar um dia, e no outro decide te trocar por outra mulher... Ou 

um carro importado. 

No meu caso, fui trocada pelos dois. 

Não mergulhei em nenhum poço de lamentações quando meu namorado 

dos últimos dois anos simplesmente me mandou uma mensagem 

terminando tudo e apareceu em todos os canais de fofocas com uma 

modelo em ascensão. Ele me poupou uma enxaqueca e o peso na 

consciência de ser a responsável por um coração quebrado – se é que o 

maldito possuí um. 

Acabei ligando para a minha melhor amiga e abandonei toda a postura da 

boa moça e filha dedicada de um poderoso Governador na pista de dança de 

uma boate. Misturar tequila e uísque não foi uma boa ideia, mas o álcool 

pode ser o melhor amigo de uma mulher quando ela está em uma crise 

existencial. 

O segredo está em quase entrar em um coma etílico e esquecer por algumas 

horas o seu próprio nome. 

Claro que acabei percebendo o erro que cometi na manhã seguinte, quando 

a ressaca me acertou em cheio na cara. Não pude ignorar a estupidez que 

tinha cometido: no fim, acabei com uma dor de cabeça do mesmo jeito. 

Quando pisquei os olhos, xingando a claridade no meu rosto, uma risada 

rouca ao meu lado da cama soou, fazendo com que cada célula do meu 

corpo congelasse. 



É claro que quando tudo pode piorar, a vida vai se encarregar de fazer com 

que você se depare com o inferno de um problema. Lentamente minha visão 

foi desembaçando e a imagem de um homem grande, ruivo, cheio de 

músculos e nu encheram meus olhos como um presente de natal 

antecipado. 

Ok. Talvez não seja um problema tão ruim assim. Mas definitivamente 

é grande. 

- Bom dia, Rachel – ele murmurou, com a cabeça apoiada na mão, 

encarando-me com as íris verdes mais impressionantes que meu cérebro já 

processou. 

- Ah... Bom dia – parecia que eu tinha areia na minha garganta. Pigarreei, 

tentando fazer minha voz sair mais clara. – Por acaso... Nós...? 

Ele levantou a mão que estivera repousada no meu quadril todo aquele 

tempo e me mostrou três dedos. 

Arregalei os olhos. 

- Tudo isso? 

Ele franziu o cenho, o sorriso estonteante que poderia ter feito o sol ficar 

envergonhando apagando-se repentinamente. 

- Você não se lembra de nada? – sua voz era perigosa. 

Normalmente, eu estaria surtando por ter transado com um estranho, mas 

por alguma razão desconhecida, meus instintos não estavam gritando à 

plenos pulmões. 

Rapidamente fiz uma retrospectiva das últimas coisas que conseguia me 

lembrar da noite passada. Kelly e eu entrando na boate. Eu comprando uma 

garrafa de tequila – ou foram três? – e uma pista de dança. Luzes ofuscantes, 

música alta, uma onda sufocante de calor que vinha das pessoas tentando 

superar a lei da física sobre dois corpos ocuparem o mesmo espaço, de 

mais shots de álcool e... 



- Brandon Collins! – exclamei, apontando para seu peito que poderia ter o 

mesmo cumprimento que a muralha da China. Eu poderia ter me esquecido 

dos orgasmos, mas o nome dele explodiu com a potência de uma bomba 

nuclear na minha mente. – Nós dançamos  – movimento de quadris, mãos 

sedutoras, lábios provocantes no meu pescoço. Sim, aquelas eram ótimas 

lembranças. Rezei internamente para não serem frutos da minha 

imaginação. - Depois você roubou as chaves do meu carro quando me viu 

tentando abrir a porta do motorista com o meu brilho labial. 

Brandon continuou sério, parecendo inabalável diante do meu ataque 

animado de informações.  

- E...? 

Hesitei, engolindo em seco. 

- Você me trouxe para casa. 

- E...? 

- E... Agora estamos aqui? 

Ele fechou os olhos, algo doloroso passando pelo seu rosto. 

- Inacreditável. – Brandon murmurou entre os dentes antes de saltar para 

fora da cama, me dando a visão privilegiada de uma bunda feita para estar 

na capa de revistas fitness. – Eu sabia que isso era um erro. Eu deveria ter 

pegado apenas o número do seu celular e ido embora. Mas... – passou a mão 

pelo cabelo vermelho em um movimento carregado de frustração. – Eu sinto 

muito. Fiquei com medo de que você passasse mal durante a noite e sua 

amiga acabou indo embora com o meu parceiro. 

Talvez uma mulher normal e coerente começasse a gritar naquele momento, 

ou apenas desse um sorriso forçado. Mas eu havia deixado todas as minhas 

cartas de bons costumes no fundo de uma garrafa de Patrón. 



Vendo-o tão transtornado naquele momento, os olhos verdes cheios de 

pesar e culpa, desfizeram os nós em meu estômago. Curvei meus lábios em 

um sorriso. 

- Obrigada por ter ficado. – abracei os lençóis ao redor do meu corpo. – Eu 

não me lembro do que aconteceu depois que arranquei o seu cinto. – eu 

havia o atacado, e se havia dúvidas nisso, os arranhões em suas costas eram 

uma ótima prova do meu nível de empolgação. 

Ele piscou, parecendo decepcionado. 

- Nada? 

- Nada, por agora. – encolhi os ombros. - Mas talvez eu consiga recordar das 

coisas depois de um litro de cafeína. 

Ele ficou me encarando, parecendo considerar o convite oculto nas minhas 

palavras. Seus olhos verdes fixos em mim em uma análise minuciosa. Então, 

seu sorriso brilhante voltou, causando um formigamento estranho em meu 

peito. 

- Bem, então acho que vamos ter que recomeçar. 

Veja bem, nunca fui uma mulher experiente. Sexo com o meu ex-namorado 

era praticamente escasso – o que me deixava imensamente grata, porque 

Stephen era tão desengonçado quanto uma ameba - e apenas aceitei 

embarcar em uma relação com ele por causa da influência política de seu 

nome que fez com que minha família pairasse sobre mim como um gavião. 

Nasci já sabendo que boas relações eram tudo na alta sociedade, mas 

naquele momento, olhando para Brandon e o calor em seus olhos, eu estava 

pronta para começar a pensar em meus próprios benefícios e não na opinião 

alheia. 

A ideia de ter algo com alguém que não queria o dinheiro da minha família 

ou me visse como um caminho fácil e rápido para alcançar o topo da escada 

do sucesso era tão reconfortante que me fazia querer reviver a cena em que 

Mel Gibson gritava "Liberdade" em Coração Valente. 



- O que você faz, Brandon? – aquelas palavras trouxeram um gosto estranho 

à minha boca, como se já houvessem sido pronunciadas. 

O suspiro pesado de Brandon provou minhas suspeitas. 

- FBI. – ele pegou sua calça jeans no chão do meu quarto e puxou o distintivo. 

– Homicídios. 

Uma vez conheci o presidente em uma festa na Casa Branca, mas nem 

mesmo isso tinha me deixando tão impressionada quanto saber que eu 

havia transado com um federal... E não lembrava. 

- Você sempre carrega o seu distintivo? – podia ser uma pergunta idiota, mas 

dane-se. Eu estava curiosa e estava perto de pedir para que ele me 

mostrasse sua arma. 

Automaticamente meus olhos foram para seu pênis semiereto que parecia 

acenar um cumprimento em minha direção, feliz em me ver interessada em 

observá-lo. 

Ok. Não essa arma. 

- Nem sempre. – ele respondeu, tentando ocultar um sorriso divertido 

quando percebeu para onde minha atenção estava direcionada. – Mas Adam 

e eu tivemos um dia pesado ontem, então decidimos sair um pouco para 

espairecer. 

- Adam é o seu parceiro? O que saiu com a minha amiga Kelly? 

Brandon não parecia nem um pouco preocupado com a sua nudez, e meus 

olhos devoravam cada curva de seu abdômen e as coxas tão fortes e grossas 

como o tronco de uma árvore. 

Aquele homem estivera dominando o meu corpo horas atrás e a única coisa 

que minha mente conseguia lembrar-se era de informações supérfluas, 

como tentar abrir meu carro com o brilho labial.  

Eu era patética. 



- Ele viu vocês duas dançando enquanto eu pegava as cervejas. Fiquei 

aliviado quando ele ficou interessado na sua amiga, me deixando o caminho 

livre para tentar seduzir a mulher mais linda daquele lugar. 

Meus olhos piscaram para ele. Ok, aquilo podia soar cafona, mas saindo 

daqueles lábios, Brandon podia ler uma bula de remédio e ainda seria sexy 

pra caramba. 

- E você conseguiu. 

- Consegui. Mas para você ter se esquecido tão rápido assim, acho que não 

fiz as coisas direito. 

Eu apostaria toda a minha fortuna que havia um chupão no meu pescoço 

igualzinho ao que carimbava a parte superior do meu seio, e o comichão 

agradável entre as minhas pernas apenas me fazia querer bater a cabeça na 

parede para tentar acordar os meus neurônios. 

- Que tal recomeçarmos com você me mostrando suas algemas? – eu podia 

estar soando carente, mas Deus era testemunha sobre nunca ter tido a 

oportunidade de ter um homem tão lindo como Brandon na minha cama. Eu 

não estava pronta para deixá-lo ir. 

Brandon riu, os ombros relaxando visivelmente. Acho que também me 

sentiria aliviada se transasse com um cara que acordasse com amnésia na 

manhã seguinte e não começasse a gritar. 

- Que tal começarmos com aquele café? Meu ego está um pouco ferido aqui. 

Ali estava um argumento muito justo. 

Assenti, jogando o lençol para o lado e revelando toda a minha nudez. 

Comecei a caminhar em direção ao banheiro. 

- Por que não liga a cafeteira enquanto tomo um banho? – com uma 

velocidade impressionante, ele percorreu o quarto e encostou o peito contra 

as minhas costas, sua respiração pesada acariciando minha nuca. 



- Você continua sendo a mulher mais linda que já vi. 

- Estou começando a desconfiar que você fala isso para todas. 

Os dentes dele encontraram a pele do meu ombro. 

- Nunca tinha encontrado alguém que valesse a pena dizer isso. – e com isso, 

Brandon me empurrou para o banheiro e fechou a porta, deixando-me 

imersa em uma agradável nuvem de luxúria. 

Virei-me em direção ao espelho e contemplei a imagem de uma mulher 

baixinha, com os cabelos escuros cortados no estilo Cleópatra e olhos 

castanhos. Meus quadris eram pequenos, mas meus seios eram uma das 

minhas maiores qualidades e eu sabia como usar aquele volume extra a meu 

favor. 

Normalmente, eu passava a imagem de uma jovem séria e exigente no 

campo profissional. Quando decidi iniciar uma carreira na política, todos os 

meus movimentos precisavam ser rigidamente calculados para que eu não 

caísse em alguma armadilha ou que a impressa jogasse lama no meu nome 

acusando-me de algo absurdo. Tudo o que os inimigos precisam é de um 

único deslize para que sua reputação seja completamente arruinada. E ser 

mulher em um departamento hostil e essencialmente masculino era tão 

difícil quanto amputar uma perna com uma faca de manteiga. 

Consegui chegar ao topo com apenas vinte e oito anos e trabalhando como 

diretora de uma empresa de gestão de riscos. Minha vida profissional era 

perfeita, mas meu histórico amoroso parecia um festival de horrores. E 

mesmo que as coisas com Brandon tenham começado ao contrário, ele era 

o primeiro homem que me fazia sorrir antes de uma xícara de café. 

E isso era impressionante. 

Quando sai do banho, o cheiro de café já estava perfumando todo o 

apartamento com um aroma afrodisíaco. Debati entre vestir algo casual ou 

social, mas no final optei apenas por um robe. 



Brandon estava de costas para mim quando entrei na cozinha, usando 

apenas aquela calça jeans que marcava suas pernas e aquela bunda que 

poderia levar freiras a cometerem pecados. Ele parecia bastante 

concentrado no que estava cozinhando no fogão para ter prestado a 

atenção em minha presença, mas acabei levando um susto quando ele disse 

de repente: 

- Não achei o açúcar. 

Enfiei minhas mãos nos bolsos do robe, tentando conter o desejo de tocá-lo. 

- Não bebo nada com açúcar. 

Ele virou a cabeça, olhando-me como se houvesse nascido uma segunda 

cabeça sobre os meus ombros. 

- E as suas visitas? 

- A maioria são homens, e normalmente tomam algo do bar. – me servi de 

uma xicara de café, apreciando por um momento o calor penetrar na 

porcelana. 

- E suas amigas? 

- Apenas Kelly. 

Brandon colocou os ovos mexidos em um prato. 

- Vamos ver se eu entendi. Você recebe apenas homens aqui e sua amiga 

Kelly também não consome açúcar. 

Aquela conversa estava começando a ficar estranha demais. 

- Os homens são apenas clientes. – notei tarde demais como as palavras 

soaram errado, e rapidamente tentei concertar: - Clientes da minha 

empresa. E Kelly é diabética. 

- E você só sai com garotas diabéticas? 



Finalmente captei a diversão provocante na voz de Brandon. Alivio varreu 

por mim. 

- Ela foi a única amiga que sobreviveu às análises dos meus pais. 

- Seus pais escolhem seus amigos? 

Eu sabia até onde aquele tipo de interrogatório iria, não seria o primeiro a 

qual fui submetida. Todos queriam saber mais da filha mais velha do 

Governador Oliver Green que deixou escapar uma vez que só se tornaria uma 

eleitora do partido democrático se o seu pai cumprisse a promessa de criar 

um centro de apoio a animais abandonados. Entretanto, era interessante o 

modo como as pessoas ficavam mais curiosas com o passar do tempo em 

vez de dedicarem-se a cuidar de sua própria vida. 

Após anos sendo moldada por discursos diplomáticos, direcionei a Brandon 

um dos meus sorrisos polidos mais famosos. 

- Meus pais apenas querem o melhor para mim. 

- De acordo com os padrões deles. – não era uma pergunta, mas também não 

soou como uma acusação. 

Tentei uma abordagem diferente. 

- Seus pais não quiseram o melhor para você? – ergui a cabeça a tempo de 

ver o modo brutal que os olhos dele escureceram. 

- Meu pai morreu quando estava servindo no Afeganistão. Ele sempre 

colocou seu patriotismo à frente da família e quando voltava de uma missão, 

passava a maior parte do tempo nas reuniões de veteranos. Minha mãe é 

escritora. Acabou encontrando nos livros o que não achava em casa. – 

puxando uma cadeira, Brandon se sentou ao meu lado. Ofereceu-me um 

garfo antes de começar a comer os ovos. 

Reparei que ele teve a intenção dividir a comida comigo no mesmo prato, o 

que era uma atitude bastante atenciosa. Se Stephen tivesse feito a mesma 

coisa, eu teria apenas bebido o meu café e comido algo na rua. 



- Sinto muito pelo seu pai. 

- Já faz muito tempo. – o observei pescar alguns ovos com o garfo e, para 

minha total surpresa, erguer o talher na altura da minha boca. 

Nossos olhos estavam presos um no outro enquanto eu abria a boca e senti 

minha respiração acelerar quando Brandon observou o modo que meus 

lábios cobriam a ponta do garfo, sua própria respiração ficando 

repentinamente pesada. 

O ar entre nós pareceu estalar. Uma tensão sexual sendo estabelecida com 

pequenos gestos que nunca tinham me importado antes. 

- E como surgiu essa ideia de trabalhar no FBI? – perguntei assim que 

terminei de engolir. 

- Conheço Adam a minha vida inteira, e o pai dele era policial. – Brandon 

disse, a voz enrouquecida. – Passei tanto tempo na casa dele que acabei 

tendo os seus pais como exemplo. Quando estava na escola e era mandado 

para a diretoria, chamavam a Sra. Moore porque minha mãe estava ocupada 

demais escrevendo um novo romance. 

Meu coração apertou com a imagem de um adolescente ruivo sentado na 

sala da diretoria, sozinho e triste. Brandon pode ter sido um rapaz solitário 

e que se metia em problemas para tentar chamar a atenção dos pais, mas o 

homem ao meu lado podia ser muitas coisas, mas nunca o classificaria como 

carente. 

Mulheres deviam fazer fila em sua porta. 

Ele tinha esse maxilar proeminente, o nariz ligeiramente torto por ter sido 

quebrado e olhos sinceros. Em minha carreira, eu sabia identificar um 

mentiroso a distância, e tudo em Brandon era tão transparente quanto a 

água. 

Eu já havia aceitado minha atração por sua aparência, mas estava 

começando a admirar o que estava além do fenótipo. O que era bastante 



perigoso para uma mulher que nunca teve um homem fitando-a nos olhos e 

sendo completamente sincero em seu desinteresse sobre meu status social. 

Brandon estava olhando para quem eu era, e não para o que eu era. Eu sabia 

que estava correndo o risco de ficar viciada nessa sensação. E em algum 

lugar dentro da minha consciência realista, eu já havia aceitado o desafio de 

correr esse risco. 

- E você decidiu seguir carreira política por que quis ou por pressão dos seus 

pais? 

Ignorei a alfinetada nas palavras dele, e me servi de mais uma xicara de café. 

- Eu não auxilio apenas políticos, mas qualquer pessoa que tenha condições 

de pagar os meus honorários. – inclinei a cabeça, encarando-o enquanto 

tamborilava a ponta dos dedos na borda da xícara. - Eu lhe disse o meu 

sobrenome na noite passada? 

- Não. – Brandon limpou a boca com o guardanapo. – Sou apenas muito bom 

em lembrar de fisionomias. E o seu rosto é difícil de esquecer, Senhorita 

Green. 

- E eu pensando que meu vestido seria o suficiente para fazer as pessoas 

ignorarem o meu rosto e descobrirem minha identidade. 

Brandon riu. 

- Admito que olhei para as suas pernas primeiro. – abaixando o olhar, fitou o 

modo como eu cruzava as pernas e a fenda do robe revelava completamente 

minha coxa. – Ainda é uma visão difícil de ignorar. 

- Você também não é nada mal. 

Seus olhos verdes brilharam divertidos. 

- Fico feliz em saber que o álcool não danificou o seu gosto. Seria mais um 

tiro no meu ego descobrir que você me considerou atraente apenas quando 

esteve sob a influência do álcool. – sem o menor requinte, Brandon curvou 



o corpo em minha direção, sua mão pousando em meu joelho e os dedos 

começando a acariciar minha pele. – Mas ainda precisamos resolver a 

questão de você não se lembrar das coisas que fizemos. 

Pousando minha xícara no pires, o encarei com a minha melhor cara de 

imparcialidade. 

- Levando-se em conta que eu confundi as chaves do carro com o meu brilho 

labial, não acho que estive muito participativa nas suas brincadeiras. 

- Você implorou – ele sussurrou, a mão começando a deslizar para cima. – 

Por. Cada. Uma. Delas. 

Estremeci quando as pontas de seus dedos encontravam a fenda umedecida 

entre as minhas pernas. 

- Acho que alguém está tentando exacerbar o próprio talento aqui. 

- Quer tirar uma foto das minhas costas para colocar no seu registro sobre as 

minhas habilidades? 

E eu pifei. Simples assim. Pela primeira vez na minha vida, meu cérebro não 

conseguiu formular uma resposta rápida e inteligente. Os dedos dele 

encontraram meu clitóris e o segurou em um beliscão que percorreu todo o 

meu corpo em um choque de adrenalina e prazer. 

Bom saber que Brandon tinha o poder de me transformar em uma massa 

corpórea de luxuria apenas usando os dedos. 

Como diabos eu não conseguia me lembrar do seu pau? 

E por falar nessa parte de sua anatomia... Olhei para baixo. E esqueci como 

se respirava. 

Brandon havia aberto o zíper de sua calça, liberando uma ereção 

impressionante que apontava para mim como um terceiro braço. Ok. Se 

semiereto ele já era incrível, endurecido completamente era algo que estava 

quase fazendo meus olhos saltarem. 



- Não tem a mínima chance de isso ter entrado em mim. 

A risada dele estremeceu o ar entre nós. 

- Ah, com certeza entrou, querida. – ele diminuiu a distância, seu rosto 

ficando tão próximo que a ponta de nossos narizes se tocaram. – E posso 

garantir que fiquei dentro de você por muito tempo. 

Havia muitas coisas que poderiam ser ditas em uma situação como aquela, 

o problema era que eu havia esquecido até mesmo do meu próprio nome, e 

abria e fechava minha boca como uma completa idiota. Se tudo o que eu 

precisava para me desligar do mundo eram das mãos de Brandon em mim, 

nunca mais iria colocar uma gota de álcool na boca. 

Eu estava trocando a opção de ter uma forte ressaca por orgasmos 

múltiplos. 

- Eu... - parecia que o deserto do Saara havia se estabelecido na minha boca. 

- Você o que, Rachel? – com um movimento firme, Brandon puxou a minha 

cadeira com a mão livre, me colocando entre suas pernas, enquanto sua 

outra mão continuava trabalhando em meu clitóris. 

- Estou tentando me lembrar se beijar você é tão bom quanto o seu toque. 

Vi um resplandecer dos seus dentes quando ele abriu um novo sorriso, mas 

o prazer que estava bombeando dentro de mim era forte demais para 

conseguir manter meus olhos abertos. 

- Você ainda não percebeu, querida? – a respiração dele acariciou minha 

boca. Apoiei minha testa na dele, aceitando tudo o que seus dedos estavam 

me fazendo sentir. Mentalmente, me imaginei na beirada de um abismo. Eu 

estava tão perto. 

- Per... - a velocidade de seus dedos aumentou, fazendo-me engolir um 

suspiro. – Percebi o quê? 



Como era possível que uma atração tão forte como aquela pudesse ser 

estabelecida entre dois estranhos? 

- Qualquer coisa entre nós nunca será menos do que perfeito. – e então ele 

me beijou, fazendo com que meu mundo desabasse. 

Em minha mente, me lancei naquele precipício de emoções que apenas 

acalentaram ainda mais meu próprio desejo por aquele homem. Sua mão 

em meu quadril me manteve cativa entre seus braços, enquanto minhas 

próprias mãos buscavam algum refúgio racional em seu corpo. Finquei 

minhas unhas em seu ombro, sentindo-o estremecer da mesma forma que 

estava fazendo com que cada célula do meu corpo tremesse, submissa ao 

calor de seu toque. 

Era como mergulhar em águas violentas e deixar que cada onda se 

quebrasse contra meu peito. Meu coração acelerado apenas era mais um 

sinal de minha excitação e quando Brandon capturou minha língua entre os 

dentes e a mordeu com força, o orgasmo finalmente explodiu do centro do 

meu corpo e percorreu até minhas extremidades, ramificando um prazer tão 

inacreditável que me abalou até a alma. 

Ele não parou de estimular aquele ponto inchado entre minhas pernas 

enquanto continuava possuindo a minha boca como se fosse a coisa mais 

deliciosa que tinha provado em sua vida. E eu estava completamente 

rendida, entregue àquele momento. 

- Eu sabia que você seria a minha perdição no momento em que pousei meus 

olhos em você. – ele fez um caminho úmido pelo meu pescoço, enquanto 

agarrava meus cabelos e puxava minha cabeça para trás, obrigando-me a 

oferecer o que ele desejava. 

Minhas mãos arranharam seu peito nu, sentindo a textura de sua pele. As 

pontas dos meus dedos sentiram os cumes de algumas cicatrizes, e eu me vi 

pensando em todas as histórias que Brandon ainda tinha que me contar. Eu 

queria desvendar cada parte dele, saber de cada dia do seu passado e 

planejar um presente que refletisse em um futuro repleto de promessas. 



Eu queria ser parte daqueles dez por cento que haviam encontrado a 

verdadeira metade de seu coração. 

Minhas mãos circularam sua ereção, sentindo a potência de seu membro. Eu 

não estava no clima de ser delicada ou suave. Minha pele estava queimando 

e meu sangue transbordava uma ânsia por mais que estava nublando minha 

visão. 

O gemido de Brandon acariciou meus ouvidos e quando abri meus olhos, 

notei o modo como seus olhos verdes estavam queimando. 

- Mais forte. – ele murmurou. 

Minhas mãos continuaram o acariciando, reconhecendo cada curva daquela 

parte de seu corpo que estava me deixando completamente hipnotizada. 

Ele era lindo. E eu estava o cobiçando loucamente. 

O senti enrijecer e de repente, suas mãos capturaram as minhas em um 

toque firme, impedindo-me de continuar o bombeando em direção a sua 

própria libertação. 

- Eu não quero sujar a sua cozinha. – ele explicou, as bochechas 

avermelhadas de prazer. – Mas definitivamente vamos terminar isso no seu 

quarto. 

Nunca pensei que eu seria o tipo de mulher que sentisse atração por ruivos, 

mas Brandon estava quebrando todas as regras de comportamento que 

foram impostas em minha educação ao longo dos anos. E sendo 

brutalmente sincera, naquele momento, a última coisa que eu estava 

pensando era em como boas moças jamais agiriam daquela forma. 

- O que estamos esperando? – provoquei. 

Brandon levantou-se em um movimento ágil, e antes que pudesse segui-lo, 

seus braços me envolveram e me ergueram no ar. Abracei seu pescoço. 

- Eu posso ir andando. 



- Minhas pernas são mais longas. – Brandon disse, invadindo o meu quarto e 

pousando-me no centro da cama. – Eu conheci cada parte do seu corpo 

ontem à noite, mas estou imaginando as suas curvas por baixo desse robe. 

- Estou me sentindo em desvantagem aqui. – lentamente comecei a desfazer 

o laço do robe, me divertindo ao vê-lo fechar os olhos e soltar uma longa 

respiração como se estivesse buscando por controle. - Para mim essa será a 

nossa primeira vez. 

Seus olhos encontraram os meus. 

- Eu vou garantir que sempre seja tão bom como se fosse a primeira vez, 

amor. 

- Essas são altas expectativas, Brandon. – deve ter sido a primeira vez que 

pronunciei seu nome, porque o prazer em seu rosto foi tão visível quanto à 

intensidade do desejo em seus olhos. 

- Apenas dizendo verdades. – suas mãos estavam trabalhando para livrar-se 

das calças quando pesadas batidas de uma banda de rock começou a tocar. 

O encarei com o cenho franzido. 

- Esse não é o toque do meu celular. 

- Era só o que me faltava. – Brandon vociferou, caçando nos bolsos de sua 

calça o pequeno aparelho. – Collins. – atendeu. 

Fiquei quieta, esperando ele encerrar a ligação. Quem quer que seja do outro 

lado, não estava trazendo boas notícias. 

- Tudo bem. Chego em quinze minutos. – ele desligou antes de voltar a me 

encarar com pesar. 

- Você precisa ir. – eu disse. 

- Sim. Apareceu uma complicação no trabalho. – em questão de segundos, 

Brandon já estava completamente vestido. Admirei seus movimentos, 



despedindo-me silenciosamente daquele homem que provavelmente 

nunca mais iria querer me ver. 

Era o que acontecia com aventuras de uma noite, certo? 

Brando finalmente terminou de calçar as botas e curvou-se sobre mim, os 

olhos deslizando pelo meu rosto. 

- Eu ligo para você. 

- É claro. - meu sorriso deve ter parecido tão forçado quanto minha voz. 

Brandon deslizou os dedos entre os meus cabeços e voltou a agarrar minha 

nuca. 

- Eu ainda preciso fazer você se lembrar de muitas coisas, Rachel. – garantiu, 

antes de capturar minha boca em mais um beijo. – Hoje. Nós iremos nos ver 

hoje à noite. 

Meus dedos estavam coçando para sentir a textura daquele cabelo vermelho 

e, ainda que uma pequena faísca de esperança de voltar a vê-lo começasse 

a ascender em meu peito, aproveitei tudo o que o momento estava me 

oferecendo e cedi ao desejo. Ondas de fogo ondularam sob meu toque. Ele 

pressionou o rosto quando minha mão cobriu seu maxilar. 

- Precisamos ter certeza de que estamos de acordo com tudo isso, Rachel. 

Eu não sei até onde essa nossa relação vai, mas tenho certeza de onde quero 

que ela esteja agora. 

Minhas inseguranças evaporaram diante da determinação em suas palavras. 

- Eu também tenho certeza a respeito da onde quero estar com você. 

- Ótimo. Então preciso confessar uma coisa. 

- Estou ouvindo. – a veia amarga dentro de mim temeu que ele estivesse 

preste a pedir um favor, ou que lhe apresentasse alguém que o ajudasse a 

dobrar seu salário. 



- Eu nunca votei no seu pai. 

Fiquei um minuto em silêncio, meu cérebro analisando cada uma de suas 

palavras. 

- Acho que encontramos a primeira coisa que temos em comum. – comentei, 

por fim. 

Brandon levou minha mão aos lábios. 

- E qual seria? 

- Eu também nunca votei no meu pai. 

Minha expressão deve ter sido cômica, porque Brandon explodiu em uma 

gargalha que logo acompanhei com todo o prazer. Pura felicidade explodia 

dentro de mim como fogos de artifício. 

Quando recuperamos o fôlego, ele apenas beijou minha testa antes de 

caminhar até a porta. 

- Hoje à noite. – afirmou. 

Eu sorri. 

- Hoje à noite. 

Horas mais tarde, meu maxilar já estava dolorido de tanto sorrir. E quando 

finalmente consegui me lembrar de tudo o que Brandon fez comigo na noite 

passada, eu soube que estava iniciando um capitulo em minha vida que não 

seria nada além de... Excepcional. Porque as coisas mais importantes que 

faziam aqueles dez por certo valerem a pena, não eram coisas. 

Fim  
 


