
SINOPSE

Gillian
O proibido alimenta o desejo.

É a frase que sempre ouço de Neal para justificar nosso relacionamento.
Só que nada do que fizemos, ou que dissemos, chega perto do que senti quando conheci

Asha Dushesne.
Seu olhar desafiador contrasta com sua face de bom moço, e isso capturou minha atenção

tão fácil, que me tornei vulnerável.
E, na nossa cidade, fraquezas não são aceitas.

Asha
Ame ao próximo como a ti mesmo.

É o que meu tio sempre diz quando confesso a ele meus pecados.
Anular sentimentos que podem causar dor foi algo que aperfeiçoei ao longo dos anos.

Mas, existe algo que não consigo ignorar: Desejo.
Isso consigo lidar.

E nada me deixaria mais satisfeito do que corromper a princesa de Red Hill.
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ATENÇÃO

Este é um dark romance, cujo conteúdo pode ativar gatilhos. 
É uma obra para leitores acima de 18 anos, contém cenas de sexo explícito, insinuação de

incesto, violência física e psicológica, religião.
Todo conteúdo é fictício, porém não deixa de conter temas que podem ser desconfortáveis

para alguns leitores.
Se você estiver bem com os avisos acima, continue a leitura, se algum momento se sentir

desconfortável, pare.
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PRÓLOGO

Passado

Olho para as minhas mãos cobertas de sangue, pisco várias vezes para focar minha

visão. Está turva, minha cabeça lateja e droga… Minha mão esquerda está machucada, o

dedo anelar…

— Oh meu Deus! — gemo de dor e não consigo parar as lágrimas, o dedo está

esmagado. 

Meu corpo dói por inteiro, cada membro, cada pedaço de pele.

Tento descobrir onde estou, mas parece uma tarefa impossível. Está escuro e frio,

mal consigo me mover, ou sequer entender o que aconteceu comigo. Estou deitada no

chão, próximo ao uma parede, meu vestido parece ter sido triturado no meu corpo. O tecido

está cortado, assim como a minha pele.

Olho para a frente e só consigo enxergar o vazio, há um feixe de luz saindo por

baixo da porta. Tento me arrastar até ela.

— Puta merda!! — gemo novamente, a dor está por todo lugar, até mesmo falar dói.

Arrasto meu corpo novamente, deslizando pelo chão até que esbarro em algo. Tateio

com a minha mão direita para tentar identificar o que é. É um corpo.

— Droga. — Toco no braço, tórax. Pela estrutura é um homem. Sua roupa não está

como a minha, a dele parece inteira. 

Ou nem tanto, já que seu peito está molhado, e há um pequeno buraco. 

Um tiro.

— Santo Deus, o que aconteceu? — pergunto em voz baixa, mas quando a minha

mão sobe até o pescoço, sinto o frio de um metal.

Ele está usando um colar, e meus dedos traçam o pingente, um que reconheceria

em qualquer lugar.
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Levo minha mão até a boca abafando um grito de desespero, que é inútil, pois por

puro instinto movimento a mão esquerda e não consigo conter o grito de dor que sai quando

machuco meu dedo quebrado.

O feixe de luz agora se torna maior, a porta é aberta.

— Olá Gillian. 

Ergo minha cabeça ao ouvir meu nome, e mesmo com a visão turva eu reconheço a

figura imponente na minha frente.

 Minha memória começa a voltar como ondas em um mar revolto. Uma após a outra,

cena após cena. Até que tudo fica claro, e eu sei o motivo que me trouxe até aqui.
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“Muitos querem se divertir como pecadores em primeiro lugar e só no fim ir

para o céu com os santos” - C.H. Spurgeon
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Capítulo 01

Dois anos depois… dias atuais.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.

Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não

sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu

não sei. Eu não sei. 

— Você precisa parar. — A mão da minha psicóloga interrompe o movimento dos

meus dedos.  Olho para o caderno em cima da mesa,  as palavras rabiscadas como se

quisessem me engolir. — Já faz dois anos Gillian, e você não fez nenhum progresso.
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Olho para a mulher na minha frente, seu olhar é complacente, mas um olhar de

pena,  o tipo de sentimento que nunca imaginei que fosse despertar em alguém. E aqui

estou, sentada em um consultório sem graça, no hospital psiquiátrico de Red Hill, sendo

digna de pena.

— Os cadernos não estão funcionando. — Olho assustada para o caderno e o puxo

rapidamente, abraçando-o com força. Ninguém vai tirá-lo de mim. Doutora Crow suspira. —

Você escreve as mesmas palavras desde o dia em que pedi para tentar desabafar nos

cadernos, você tem mais de cem em seu quarto, Gillian. Todos com as mesmas palavras.

Aperto o caderno com mais força.

— Precisamos que nos diga algo, qualquer coisa sobre aquela noite. — Insiste.

Mas ela sabe que não irá conseguir, não há remédios, ou tratamentos que me façam

falar.  As  palavras  estão  presas  com  tanta  força  dentro  de  mim,  como  se  estivessem

acorrentadas. Fechadas com um cadeado que somente uma pessoa tem a chave.

— Fisicamente, você está bem — retorna a falar, olho para o meu dedo anelar, ele

foi quebrado em tantos pedaços que parecia impossível de reconstruir. Ainda sinto dores, e

ele  não  está  perfeito.  Uma marca,  em um corpo que  antes  era  perfeito.  —mas é  seu

psicológico que me preocupa. Como está indo suas aulas de pintura?

Pisco, apertando o caderno rente ao corpo novamente, e a encaro. 

— Tudo bem. — ela olha para o notebook e faz algumas anotações, em seguida

abre uma pasta de couro  que eu não havia  notado que estava em cima da mesa.  —

Reconhece esse desenho?

Doutora Crow estende o papel na minha direção, eu o pego, mas não preciso olhar

para saber do que se trata.

— Porque você pintou isso?

Não respondo, ao invés disso, amasso o papel e o jogo no lixo.

— Você pintou o papel todo de preto, e uma cruz branca, tem ciência disso? —

concordo com a cabeça. — Você gostaria de conversar com um padre?

Sua pergunta me pega desprevenida, e sem perceber, deixo o caderno cair no chão.

O barulho interrompe o silêncio, fazendo com que me sobressalte. Ela me observa com

atenção, porém, não me impede de sair correndo do consultório. 

Indo direto para o meu quarto. Para escrever nos meus cadernos.
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                                                   Capítulo 02

Gillian

Passado

— Vai se atrasar.

Ouço  uma batida  na  minha  porta,  enterro  o  rosto  no  travesseiro  e  reprimo um

gemido. Não desejo levantar, minha cabeça ainda dói, no ritmo da música que tocava tão

alto ontem à noite que estranhei que a polícia não tivesse sido acionada.

— Vamos lá, você não pode estar pior do que eu! 

Neal  grita  e  bate  na  porta  novamente,  levanto  da  cama  ainda  segurando  meu

travesseiro e vou até a porta.

— Hoje é domingo, você poderia me deixar dormir em paz. — Ele sorri e olha para o

relógio.

— Domingo, cinco da tarde, irmãzinha.

— Idiota. — jogo o travesseiro nele que, o pega imediatamente.

— Huum… — geme ao encostar o tecido do travesseiro no nariz. — Tem seu cheiro

nele.

— Não começa Neal.  — Volto para o quarto indo direto para o banheiro,  como

imaginei, sou seguida.

— Temos tempo. — Diz ao colocar as mãos na minha cintura, pressionando meu

corpo no balcão da pia.

— Neal…

—  Nossos  pais  não  vão  se  importar  se  não  estivermos  aguardando  eles  no

aeroporto. 

Não, não vão. Nunca fomos o tipo de família que aguarda a chegada um do outro

com balões e cartazes.
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— Vamos aproveitar, Gil. — Neal pressiona sua ereção na minha bunda, e beija meu

pescoço.

— Acabei de acordar — tento argumentar ele apenas sorri contra minha pele.

— Sonhou comigo? — pergunta ao mesmo tempo que começa a baixar a alça do

meu baby doll.

— Nunca sonho com você. — mordo o lábio com força quando ele belisca o bico do

meu peito.

— Sonhou com algum daqueles idiotas que estavam babando em cima de você na

festa ontem? — ele começa a massagear meus seios e deixo minha cabeça cair para trás,

apoiando em seu corpo.

— Está com ciúmes, irmãozinho? 

— Não tenho ciúmes de você Gil, sabe por quê? — balanço a cabeça, fechando os

olhos quando a mão dele desce pelo meu ventre. — Porque não importa com quem você

transa nas festas, é comigo que você sempre volta para casa. 

— Ah, meu deus! — gemo assim que a mão dele toca meu clitóris.

— Dê sua boceta à vontade, não me importo que os outros experimentem o que é

meu.

— Não...sou… sua...— consigo dizer entre gemidos roucos.

— Tem certeza? — Neal retira a mão e gira meu corpo para ficarmos frente a frente.

— Você não pode escapar de mim.

Antes que consiga pensar, suas duas mãos estão segurando meu rosto, puxando-

me para  um beijo  rude.  Neal  invade  minha  boca  com a  língua,  sem pedir  permissão,

pressionando meu corpo contra o balcão, esfregando sua ereção na minha boceta. 

Ele morde, chupa, tudo ao mesmo tempo, me punindo por não dizer o que ele queria

ouvir. Ele nunca ouviu, na verdade.

Neal  tem apenas o meu corpo,  como qualquer outro,  mas jamais me teve além

disso. E ele sabe. Pois foi ele que me ensinou que sexo é como um presente caro que tanto

desejamos. Não importa o preço, mas depois que o temos, ele se torna descartável.

— No chuveiro. — Diz ao interromper o beijo. — Tire esse maldito pedaço de pano

antes que eu o rasgue e abra essa boceta porque eu vou comer você tão ruim, que vai se

arrepender de ser tão impertinente.

Suas palavras enviam arrepios por  toda minha coluna.  Sempre fazem. Neal  é o

melhor sexo que tenho. Depravado, imoral, mas sempre o melhor.

O que será que nossos pais diriam se soubessem o que seus filhos fazem quando

viajam? Não me surpreenderia se eles soubessem, já que nunca fomos um exemplo de
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discrição e certamente os empregados já o viram sair do meu quarto, bem como os gritos

que prazer que ele arranca dos meus lábios a cada orgasmo. 

— Acho que preciso fazer compras. — Digo distraidamente segurando a alça do

baby doll, vejo o fogo acender nos olhos dele, e logo, suas mãos estão rasgando a seda da

minha, agora antiga, roupa de dormir.

Neal  tira  as  próprias  roupas  em  seguida,  e  me  acompanha  até  o  box.

Imediatamente, ele liga os jatos de água, que me atingem em cheio. Por cima, nas laterais.

A água ainda está gelada. 

— Filho  da  pu… — não  consigo  terminar,  Neal  fecha  minha  boca  com a dele,

roubando qualquer discernimento que eu tivesse.

A água vai esquentando aos poucos, até que não tenho certeza se estou quente por

causa dela ou por causa das investidas de Neal.

A primeira vez que Neal me olhou com luxúria, eu tinha 16 anos, aconteceu durante

uma festa de aniversário da minha melhor amiga.  Ele estava lá,  com uma garota,  mas

assim que me viu chegar, algo mudou. 

O olhar protetor se transformou em puro desejo. Eu estava fora, em um intercâmbio

na Irlanda, havia sido seis meses transformadores, e aquela garota que havia retornado

para Red Hill já não era mais sem curvas.

Quando  minha  mãe  conheceu  David  Winter,  Neal  e  eu  tínhamos  cinco  anos.

Lembro-me que seu olhar era frio como de seu pai. Mas naquela época, eu estava feliz em

ter uma família novamente. Em ganhar um pai e um irmão que nunca tive. E que agora,

estava me fodendo sem sentido no meu banheiro.

— Neal… eu vou…

— Não, não vai. — Ele se retira de dentro de mim, logo em seguida sinto o líquido

quente e pegajoso escorrendo pela minha bunda.

Minhas  mãos  estão  espalmadas  na  parede  e  estou  ofegante,  frustrada  com  o

orgasmo que não tive.

— Não acredito que você vai me deixar assim. 

— Termine seu banho, e arrume-se, nossos pais não devem demorar. — Ouço a

porta do box abrir e viro para encará-lo.

— Você é tão babaca.

— E você ainda não aprendeu que eu te como quando eu quero, mas você só goza

quando eu quiser.

Neal sai do banheiro e não consigo conter o grito de frustração.
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Capítulo 03

Gillian

Estamos todos jantando em silêncio, não é comum nós quatro fazendo uma refeição

juntos. Fico incomodada e sem saber como agir. Mas é Neal que fala primeiro.

— Como foi a viagem? — pergunta sem tirar a atenção da própria comida.

— Produtiva. — É a resposta de David.

— Quando seu pai  diz  produtiva,  quer  dizer  que fiquei  sozinha a viagem inteira

enquanto ele tratava dos negócios. — Diz minha mãe, mas não há nenhum toque de raiva

ou sarcasmo em suas palavras, apenas a verdade dos fatos.

— Isso não a impediu de aproveitar a cidade, não é mesmo? — David pega a mão

dela beijando com carinho. Noto quando Neal vê o gesto mas logo pega o celular.

— Neal, sem celular a mesa. — minha mãe o repreende — E por falar em celular,

parece que Melanie Stevens postou algumas fotos da festa de ontem.

Minha mãe aguarda minha resposta, ele parece não se importar quando chamo sua

atenção discretamente com o pé. Apesar de raramente termos um momento assim, minha

mãe  tenta  manter  o  ambiente  o  mais  familiar  possível,  e  mesmo  que  a  mesa  seja

extraordinariamente grande, sempre sentamos próximos. Neal ao meu lado, e minha mãe a

minha frente, o que torna impossível de escapar do seu olhar reprovador.

— Com certeza são apenas  fotos  bobas mãe,  era  uma festa  e  estávamos nos

divertindo. — Justifico.

— Minha filha  agarrada a  um rapaz que não faço ideia  de quem seja,  não me

pareceu bobo.

— Você está exagerando mãe, estávamos todos abraçados posando para foto.
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— Vocês sabem que não gostamos desse tipo de exposição. — Diz ela, sua voz não

altera em nenhum momento. Às vezes me pergunto se Camille Winter sente vontade de

gritar, como eu fiz, mais cedo no banheiro.

— Todos estavam se divertindo, era a droga de uma festa, qual o problema com

uma foto? — É Neal quem fala, ele não estava tão alheio a conversa, afinal.

— Você deveria ter tomado conta da sua irmã, Neal. — Minha mãe diz e eu quase

engasgo.

— Não posso amarrá-la na cama, posso? — responde sorrindo para minha mãe, em

seguida me olha. Sinto sua mão tocar minha virilha.

— Não, não pode. Mas pode afastar esse tipo de gente dela. — Minha mãe coloca o

celular na nossa frente para que possamos ver as fotos.

Nada demais, as mesmas pessoas de sempre.

— Não estou entendendo. — Digo devolvendo o celular.

— Sua mãe está tentando dizer — finalmente David diz algo — Que não queremos

nossos filhos andando com pessoas de segunda classe.

Olho atordoada para Neal, ele parece tão chocado quando eu.

— Estão se referindo a quem, especificamente? Todos nessa foto moram nessa

cidade, nos conhecemos desde sempre.

— Alice Montgomery. — Minha mãe diz o nome da minha amiga de infância com

asco.

— Alice? Ela é sobrinha de seu estilista, mãe. Frequenta nossa casa há anos. Qual

o problema agora?

— Ela frequentar nossa casa com seu tio não é o problema. — David argumenta —

O problema é ela querer se misturar com vocês, como se fosse uma igual.

— Não estou acreditando nisso. Você não vai falar nada? — Ele fica calado por

alguns  segundos,  até  que  retira  o  guardanapo  do  colo  e  coloca  em  cima  da  mesa,

levantando em seguida.

— Vou subir.

— Neal! 

— Se você ouvisse mais os meus conselhos, irmãzinha, não ficaria surpresa com

esse tipo de pedido dos nossos pais.

Neal  sai  da  sala  de  jantar,  deixando-me  perplexa,  encarando  minha  mãe  que

mantém uma postura estoica e David que voltou a comer como se nada tivesse acontecido.

Inacreditável!
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— Porque isso agora? Não é a primeira vez que Alice está conosco em uma festa.

— Tento entender o que se passa.

— Vocês  não  são mais  crianças  Gillian,  estão  crescendo,  sendo  foco  de  muita

atenção, e algumas dessas atenções nós não queremos. — É a resposta da minha mãe.

— Temos idade suficiente para escolher nossos amigos. 

— Vocês podem se divertir com seus amigos Gillian — David Diz — Neal sabe quais

são os limites e até onde deve deixar se envolver, você deveria seguir o exemplo dele.

Ah, sim, eu sigo, direto para a cama dele, penso.

— Só acho isso um exagero.

— Não nos questione,  só queremos o bem de vocês,  e se isso significa afastar

vocês de pessoas que não tem nada a acrescentar, que seja.

— Acrescentar financeiramente, é isso que você está dizendo. — Minha mãe abaixa

os talheres e respira pesadamente.

— Não vai demorar e você entrará em uma igreja para ser entregue ao homem que

será seu marido, assim como Neal, e, com certeza, não vamos ter nossos nomes ligados a

pessoas como Alice Montgomery.

— Maravilha, já estão planejando nossos casamentos. — Cristo, ela fala como se eu

fosse um objeto e o casamento fosse uma simples transação de negócios.

— Não seja debochada — ela olha para David como se tivesse pedindo permissão

para falar — Seu pai teve uma excelente viagem de negócios, e isso incluiu bons acordos

com pessoas que tem filhos, uma fusão entre nossas famílias seria benéfico para todos.

— Neal sabe disso? — pergunto ainda perplexa.

— Seu irmão sabe o que está em jogo, ele não ousará discordar. — Diz David dando

a conversa como encerrada.

Casamento?  Fusão  entre  as  famílias?  Sentindo  como  se  uma  mão  estivesse

envolvendo minha garganta, prendendo meu ar, levanto da mesa e vou para o meu quarto.

Subo as escadas correndo, tonta com as informações. Sempre soube que nossa

família preza o status. A família Winter é praticamente uma Dinastia aqui em Red Hill, a

mais antiga e mais poderosa da cidade.

Tenho certeza que minha mãe se casou com David exatamente por isso. Sei que ela

amava meu pai, mas vi a determinação em seu olhar quando cruzamos com David Winter e

seu filho pela primeira vez.

Brian Grant, meu pai, era um dos sócios de David em um empreendimento, eles

estavam trabalhando em um novo estádio para o time de futebol de Red Hill, havíamos nos

mudado há pouco tempo, por causa desse negócio. 
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Meu pai morreu em um acidente que aconteceu na obra, durante uma inspeção.

Uma das cordas de segurança rompeu, meu pai estava no alto, acompanhado de David, o

andaime tombou para o lado e meu pai foi lançado para fora.

Foi tudo muito rápido, e David não conseguiu ajudar meu pai. Pelo menos era essa

sua versão, uma que ninguém ousou em questionar, nem mesmo eu.

Nem mesmo agora, quando encontro seu filho sentado na minha varanda, com um

cigarro na mão olhando para a escuridão.

— Deveria estar no seu quarto. — Digo ao me aproximar.

— E você já deveria saber como as regras funcionam por aqui. — Ele traga e me

repassa  o  cigarro.  Olho  para  a  maconha  e  penso  em negar,  mas  minha  cabeça  está

explodindo e eu preciso de algo para relaxar.

— O que você sabe sobre essa viagem? — Pego o cigarro e me apoio no parapeito. 

— O nome dela é Angeline Morris, herdeira de uma empresa de petróleo. — Neal

começa a falar. — Tem dezessete, estuda em um colégio interno na Suíça.

— Ah, uma doce e pura virgem para ser seu novo brinquedo, Neal? — Zombo, mas

ele não se abala.

— O nome dele — continua sem me dar ouvidos — é Asha Dushesne, sobrinho do

Padre William Dushesne. 

— Você não está falando sério. — Entrego o cigarro para ele — Eles querem que eu

caso com o sobrinho do padre? — Não havia lógica nisso.

— Ao que parece, Asha é estupidamente rico. Sua família vem de uma linhagem

cristã antiga, e bem, você sabe tão bem quanto eu o quanto de dinheiro que a igreja tem.

— Você só pode estar muito, muito chapado Neal. — Pego o cigarro dele, dou uma

tragada, em seguida jogo no chão e apago com a sola do meu sapato. — Minha mãe está

louca se pensa que irei me casar com aprendiz de padre. 

— Boa sorte em tentar convencê-los do contrário.

— Está me dizendo que vai aceitar isso?

— Caralho Gil, que porra de opção você acha que temos? — Diz jogando as mãos

pata cima.

— Porque está agindo como um covarde? — Nunca vi Neal agir dessa forma.

— Porque eles já decidiram isso.

— Não significa que temos que aceitar.  — Me aproximo e seguro suas mãos —

Neal,  estamos terminando a escola, e quando acabar podemos ir  para onde quisermos,

longe dessa cidade. — ele rir, sem humor.

— E vamos viver do quê? Acorda Gil, estamos presos aqui.
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— E se fugirmos?

—  Tem  ideia  do  que  está  sugerindo?  Fugir  para  viver  como?  Como  marido  e

mulher? — Neal puxa meu corpo junto ao dele, pressionando sua ereção — Acha mesmo

que as pessoas vão ver isso com bons olhos? Ou esqueceu que nos seus documentos

consta que é filha de David Winter? Até a porra do seu sobrenome foi mudado quando eles

se casaram.

Meu coração acelera. Neal tem razão. Todos os meus documentos foram alterados,

é como se Brian Grant nunca tivesse sido meu pai. Se isso era legal, não saberia dizer, aqui

nessa cidade a lei é regida pelas mãos de David Winter.

— Relaxa.  — Diz  ele,  suas mãos subindo  e  descendo  pelas  minhas  costas  na

tentativa inútil de me acalmar. — Nada disso é para agora, são apenas especulações. —

Suas  palavras  são  tão  mentirosas,  ele  sabe  melhor  do  que  eu  que  nossos  pais  não

especulam.

— Isso é tão ridículo. Se eles já têm tudo planejado, porque querem nos impedir que

andemos com nossos amigos?

— Porque só tem uma coisa que eles não podem controlar Gil. — Neal se afasta um

pouco segurando minha cabeça com as duas mãos, forçando-me a encará-lo — O coração.

Eles não podem controlar isso, e tenho quase certeza que desconfiam que a sua amiga tem

uma paixão platônica por mim.

— Ela não... — penso nas suas palavras, droga. — Vocês não... Você não... 

— Com ciúmes? — brinca. 

— Me diga que você não a usou, Neal. 

— Gil...  minha pequena e ciumenta Gil...  — Neal  retira  as mãos do meu rosto,

colocando-as em meus ombros. Com uma leve pressão, ele faz com que eu me agache na

sua frente, meu rosto a centímetros da sua virilha. — Comece a chupar meu pau, Gil. Por

que a única pessoa que eu gosto de usar, é, e sempre vai ser — ele coloca sua mão no

meu queixo, erguendo meu olhar. — Você.

E com isso, estou abrindo suas calças apressadamente, até que estou sentido o

gosto do seu pau nos meus lábios, seus gemidos ecoando na noite, e os impulsos dos seus

quadris forçando minha boca a tê-lo mais profundamente.
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Capítulo 04

Neal

Chego na escola e não espero Gil sair do carro, ignoro sua reclamação e sigo direto

para o prédio. Passei a noite inquieto, nem o baseado, ou o sexo com Gil foram suficientes

para me acalmar. 

Gil reclamou quando fui para o meu quarto, mas não podia passar a noite com ela,

não no estado que estava. Andando de um lado para o outro como um maníaco sem rumo. 

É claro que eu sabia que a viagem do meu pai foi muito além do que negócios

habituais, e claro que eu sabia que as horas que o Padre Dushesne passava trancado no

escritório com minha madrasta era muito mais do que confissões. Camille Winter detestava

ir se confessar na igreja, dizia que se sentia claustrofóbica dentro do confessionário, e que

não era prudente fazer suas confissões onde pudesse ser ouvida.

Então, meu pai ordenou ao padre que ele fizesse isso em casa, no escritório dele.

Minha  madrasta  tinha  muitos  pecados  para  confessar,  desde  que  as  visitas  do  padre

duravam mais do que o necessário. 

A primeira vez que os vi juntos, paralisei. Era uma criança e não entendia porque ela

estava naquela posição, virada sob a mesa, com o Padre a penetrando por trás. Meu pai

me presenteou com uma surra quando contei a ele o que vi, dizendo que as pessoas tinham

necessidades que precisavam ser saciadas. 

Entendi o que ele quis dizer quando o vi uma vez, participando do ato. Foi o ménage

mais bizarro que já presenciei, mas nunca mais ousei abrir a boca. Afinal, também tinha

minhas necessidades,  e as saciava com Gillian, a irmãzinha que ganhei quando ele se

casou com Camille. A mesma que tirei a virgindade assim que retornou de um intercâmbio,

não sei o que aconteceu comigo naquela noite, mas no momento que a vi, eu sabia que

queria ter algo dela que jamais ninguém poderia ter.

Eu transei com ela na garagem, quando chegamos da festa. Tínhamos dezesseis

anos, e foi a primeira vez que Gil ficou chapada. Ela mal sabia onde estava ou com quem
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estava,  mas vê-la gemer quando minha boca sugava seus seios pequenos me levou à

loucura.

Uma loucura que nunca fui capaz de sair.

— Ei cara! — Brady interrompe meu devaneio parando bem na minha frente — Já

soube das novidades? 

Porra, tenho vontade de socá-lo, o cara parece uma velha aposentada que não tem

mais nada para fazer da vida a não ser observar a vida alheia, e porra, se não tivesse com

a minha cabeça cheia, ele com certeza entraria na sala com um olho roxo.

— Não estou interessado. — Puxo a alça da minha mochila e volto a andar. 

Ele me segue,  continuando com seu monólogo até que ele diz  algo que chama

minha atenção. 

— O que disse? — Paro de andar e seguro seu ombro.

— O cara novato, não acredito que não ouviu nada sobre ele. — Diz, e é claro que

não ouvi, estive ocupado demais com meu pau enterrado na garganta de Gillian e meus

pensamentos  nublados  por  causa  do  baseado,  não  tinha  nenhum  motivo  para  estar

interessado em fofocas escolares. 

Mas porra, ele disse um nome, então precisava que ele confirmasse.

— Não Brady, não ouvi nada sobre nenhum novato de merda, agora você vai me

explicar ou vai continuar andando e falando como uma matraca irritante? — Ele engole em

seco com medo. Ele sempre tem medo.

Mesmo tendo crescido juntos, eu não tenho amigos, não de uma forma profunda.

Festas, orgias, bebedeira. Tudo bem. Conversas sentimentais e confissões pessoais? Sem

chance. 

Para isso eu tinha Gillian. E ela me tinha. Todo nosso lixo era varrido para debaixo

do tapete.

A porra do nosso tapete. O qual nenhum idiota ousaria sequer pôr os pés.

— O nome dele é Asha, parece que é sobrinho do padre Dushesne, algo assim. 

— Certo. — Sinto minha mandíbula travar enquanto a raiva faz meu sangue correr

mais rápido.

— Vi ele mais cedo na diretoria, quando cheguei para o treino. Um que você faltou,

diga-se de passagem.

— Dane-se os treinos. O que mais você sabe?

— Não muito, apenas que começa hoje, o cara parece ter vindo de um filme dos

anos 80, ele mal me dirigiu um olhar quando entrei na sala da diretora.
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— E porque você se importa se ele olha ou não? — Brady parece pensar no que me

responder, caralho, ele é tão cabeça de vento que talvez nem ele mesmo saiba.

— Não sei, educação talvez? E porra Neal, desde quando a escola permite tipos

como ele? Definitivamente ele deve voltar pro pulgueiro de onde saiu.

— Sabe Brady — coloco a mão no seu ombro e aperto — Acho que Lacrosse não é

para você, no seu lugar, mudaria para algo como moda, ou qualquer merda assim, porque

você acabou de soar como uma puta fútil.

Empurro ele para frente e volto para o meu caminho, já tive informações demais por

um dia. Pego meu celular no bolso, deslizando até achar o nome que preciso e pressiono

chamar. Ele atende no primeiro toque.

O filho da puta sabia que eu ligaria.

— Tínhamos um acordo, e você fodeu com ele. Agora, eu vou foder com você.

Desligo e volto a colocar o celular no bolso, tentando colocar meus pensamentos em

ordem, e pensando em como as merdas estão acontecendo rápido demais.
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Capítulo 05

Asha

Não deveria estar aqui. Essa frase se repetia na minha cabeça a cada passo que

dava em Red Hill. Desde a minha chegada ontem à noite, até agora.

Eu. Não. Deveria. Estar. Aqui.

Entretanto, não posso questionar. Enquanto meu tio for meu tutor legal, não posso

desafiar as decisões dele.

Quem questiona as  decisões  de  um Padre? Ninguém,  aprendi  isso muito  cedo.

Agora estava andando pelo corredor da escola, cujo piso brilhava tanto que suspeitava que

haveria alguém para limpá-lo assim que eu terminasse minha caminhada.

Meus tênis antigos, minhas roupas de algodão surrado não combinavam com o ar

aristocrático que a escola de Red Hill  ostentava.  Seus uniformes feitos sob medida,  os

lenços de seda que algumas das meninas usavam em seus pescoços, ou as gravatas com

seus prendedores de ouro que vi alguns dos alunos desfilando pelos corredores.

Não, nada em mim se encaixava nesse lugar, ainda assim, aqui estou. Pronto para

estudar, para seguir o destino que me foi traçado antes mesmo que eu soubesse soletrar a

palavra obrigações. 

Aqui estou, pronto para obedecer.

Aperto o pendente de crucifixo junto ao meu peito.  Mesmo que Deus tenha me

abandonado  há  muito  tempo,  segurar  esse  objeto  me traz  uma estranha  sensação  de

conforto. 

Uma sensação de paz, algo que eu definitivamente nunca soube o que é. Não desde

meus oito anos, devo dizer.
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— Oi — uma menina ruiva para bem na minha frente com a mão estendida — Sou

Melanie — ela mantém um sorriso amplo enquanto aguarda meu cumprimento.

Olho para sua mão estendida, e depois para o seu rosto. O sorriso firme, intacto.

Falso.

— Bom, seria educado da sua parte me cumprimentar de volta — Diz, o sorriso se

esvaindo lentamente. 

Pisco, olhando mais uma vez para sua mão. Qual o problema das pessoas que

estendem a mão para o primeiro estranho que aparece?

— Ei cara, você deveria escutá-la. — Um cara loiro com um alargador na orelha se

junta a ela, ele me encara. Seus olhos são de um azul claro, muito claro. Sua barba é da cor

do seu cabelo, meio loiro, meio ruivo. 

Tudo nele grita: Não mecha comigo. 

Tudo em mim grita: Babaca.

Então, mais uma vez, não me movo.

Ele não encara isso muito bem, porque a próxima coisa que sei,  é que minhas

costas batem com força na porta dos armários. O barulho ecoa pelo corredor, chamando

atenção de todos.

— Ouça novato, vamos começar as apresentações por aqui, está bem? E eu vou ser

bastante  generoso  com você  começando  pelo  básico.  — Suas  mãos  estão  segurando

minha camisa,  fico contando mentalmente quantos segundos ela ainda pode durar sem

rasgar.

Dois segundos? Três? Cinco? Dez?

— Quando uma mulher como a Mel cumprimentar você. — Ele olha para a garota

ruiva fazendo um movimento com a cabeça para que se aproxime.  Ela faz,  ainda com

sorriso  no  rosto.  Jesus,  quanto  será  que  custou  manter  um  sorriso  assim  por  tantos

minutos? — Você cumprimenta novamente. — Diz.

— Oi, sou a Melanie. — Ela estende a mão repetindo o gesto. 

Incrédulo eu a encaro. É sério que ela está se reapresentando como se eu não

tivesse  sido  grosseiro  há  poucos  minutos,  e  como  se  eu  não  estivesse  praticamente

pendurado pela camisa no meio do corredor?

— Asha.  — Digo,  mas sem estender  a mão.  O cara  loiro  movimenta  a  cabeça

novamente e a menina se afasta.

— Asha! — Ele repete meu nome, mas seu tom é venenoso — Agora que você já

sabe o mínimo sobre as boas maneiras aqui, nossa próxima lição é a seguinte; Eu mando, e

toda a porra dessa escola obedece, incluindo você novato. Entendeu?

EM MÁ COMPANHIA - DEGUSTAÇÃO



— Neal! Solte-o. — Não tenho tempo de retrucar o babaca, porque alguém grita o

que parece ser o nome dele, já que me larga – sem danificar minha camisa – mas ainda

mantém o olhar em mim.

Viro o rosto para ver a autora da voz e perco o fôlego quando a vejo. Elegante,

usando o uniforme escolar, sua saia pinçada está cortada muito acima dos seus joelhos,

como a maioria das meninas aqui, incluindo Melanie, mas em nenhuma delas destaca tanto

as pernas como a dessa garota. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo tão apertado, que

é impossível que um fio se solte. Está com uma mochila pendurada em um dos ombros, e

segurando o celular nas mãos. Ela me dá um pequeno sorriso quando chega mais perto,

tocando o ombro do imbecil chamado Neal.

— Estamos atrasados Neal. — Seu tom de voz é suave, mas não soa falso como

Melanie,  e  seu  sorriso?  Droga,  esse  não  parece  ter  custado  nada,  nenhum  Botox  ou

preenchimento, nada artificial.

— Desculpe, sou Gillian. — Ela estende a mão para me cumprimentar e eu aceito,

porque preciso sentir a textura da sua pele, para ter certeza que ela é real.

— Asha. — Ouço Neal praticamente rosnar quando a cumprimento de volta.

— Prazer, acho que meu irmão aqui não deve ter se apresentado devidamente, o

nome dele é Neal — aceno com a cabeça — aquela ali atrás é a Mel, ou Melanie se preferir.

A Barbie ruiva apenas sorri.

— Não sei quanto a você, mas nós temos aula agora. — Diz, seu braço entrelaça ao

do irmão. — Bem-vindo a Red Hill, Asha.

Sorri, e eles vão embora. 

— Obrigado. — Consigo dizer, mas estou longe de ser ouvido.

Observo os três andarem pelo corredor branco, os saltos provocando um leve ruído

ao andarem. Gillian tem seu braço junto ao de Neal, e mesmo com a proximidade é possível

ver que estão chateados. Certamente alguma merda entre irmãos e, com certeza, nada a

ver com o fato de seu irmão tentar me intimidar.

Olho novamente para o horário recebi mais cedo e suspiro derrotado. Posso fazer

isso, é só um semestre, posso fazer, é a vontade de Deus, afinal de contas.
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Capítulo 06

Gillian

Estou tentando manter a calma enquanto andamos até a sala de aula. Neal não

disse uma palavra, mas sinto cada músculo do seu corpo tenso a cada passo que damos.

Minha postura é firme, inabalável, porém minha cabeça está uma bagunça confusa.

Asha.  Ele é o motivo da minha bagunça interna, praticamente não dormi a noite

passada, girando na cama tentando pensar em algo para sair desse casamento, e agora,

eu encontro meu futuro noivo tendo um embate com meu irmão.

Isso não poderia ter começado da pior forma.

— Mais um pouco e suas unhas vão rasgar minha pele. — A voz de Neal me traz de

volta a realidade, estamos parados na frente da sala onde tenho minha primeira aula.

— Desculpe. — Retiro minha mão.

— Nos vemos mais tarde. — Mel se despede de Neal com um lento e demorado

beijo na bochecha e tento não revirar os olhos diante da cena patética.

Neal apenas assente sem tirar os olhos de mim, e Mel entra na sala agindo como se

ele não a tivesse ignorado por completo.

— Quero que fique longe dele. — Ele não diz um nome, mas ambos sabemos de

quem se trata.
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— Um pouco tarde para isso não acha? Desde que em breve dividirei uma cama

com ele. — Provoco.

— Não até ter uma aliança no seu dedo Gil — ele se aproxima para falar ao meu

ouvido — Você não vai transar com ele ao menos que eu permita, nem hoje, nem amanhã

nem quando estiverem casados. Não até que eu diga que pode. Entendeu?

Cada palavra sussurrada me deixa desconfortavelmente molhada. Merda, odeio-o

por me fazer desejá-lo nos momentos mais inoportunos. Infelizmente, conosco sempre foi

assim, o desejo surge quando não queremos, a necessidade rasgando por dentro quando

só posso dizer...

— Mais tarde você pode repetir isso? — Ele baixa a cabeça tentando esconder um

sorriso — Vá para aula Neal. 

— Vá para aula, Gil. — Repete minhas palavras e eu entro na sala sentido seu olhar

em mim.

O professor ainda não chegou, por isso, a sala está um caos, Mel para na minha

frente assim que me vê sentar.

— O que era aquele garoto? — Diz olhando distraidamente para o esmalte nas suas

unhas.

— O que você quer dizer? — abro meu laptop.

— O novato, Aslan.

— Asha — a corrijo — O que tem ele?

— Tanto faz, o fato é que ele parece um mendigo que foi resgatado pelo exército da

salvação. Será que a escola está fazendo algum programa de caridade e agora teremos

que conviver com esse tipo de gente? — Seus olhos se alargam e ela olha em volta, como

se estivesse prestes a esbarrar com mais pessoas como Asha.

Mas,  o que ela não sabe,  é que o garoto com aparência simples deve ter  mais

dinheiro que ela, provavelmente tem mais dinheiro que metade da população de Red Hill,

ou meus pais jamais pensariam em uma união nossa. 

—  Ao  que  parece,  ele  é  sobrinho  do  Padre  Dushesne.  —  Digo  o  que  é  de

conhecimento público, antes de encontrar Neal prestes a estrangulá-lo, eu vi no grupo da

escola comentários sobre isso.

— Nesse caso, seria bom que o padre usasse um pouco das doações que recebe

para comprar roupas novas para o sobrinho, porque nossa, aquilo é um ataque ofensivo ao

mundo da moda masculina.
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Tento não rir, mas é impossível. Melanie vive em um mundo cor-de-rosa brilhante,

onde champanhes são servidos como água, Gucci é usado para ir à padaria – se ela fosse

a padaria – e Porshes são dados de presente quando completamos um ano de idade.

Porém, todo meu divertimento morre assim que a sala fica em silêncio e vejo a

causa. Asha entra junto com o professor Morris, ambos parecem conversar amigavelmente. 

— Tem um lugar  ao lado da senhorita  Winter.  — Diz  o professor  Morris  e rezo

mentalmente para que Mel seja uma idiota e diga que está sentada no lugar, porém, ao

invés disso, ela prefere agir como a vaca completa que é.

— Cuidado para não pegar sarna. — Diz e vai sentar no seu lugar habitual.

Asha apenas agradece ao senhor Morris e caminha até o lugar. Um leve sorriso em

seu rosto prova que ele gostou desse arranjo. Seus olhos negros encontram os meus e

sinto meu coração acelerar com a visão.

São negros, brilhantes, viciantes.

— Se incomoda? — Pergunta ao apontar para a cadeira vazia ao meu lado.

— Fique à vontade. — Respondo e ele senta, deixando cair a mochila ao lado da

cadeira.  Em  poucos  minutos  ele  parece  diferente  do  rapaz  encurralado  por  Neal  no

corredor. 

Parece mais... confiante.

— Desculpe pelo meu irmão, aquilo foi idiotice. — Digo a ele.

— Não precisa se preocupar, sou eu que estou invadindo o território de vocês.

— Agora você nos fez parecer como animais selvagens. — Sorrio.

— E não é isso que somos?

Sua resposta me faz pensar, só que não tenho tempo de responder, já que o senhor

Morris chama a atenção da turma pedindo silêncio.

Ele faz um breve resumo sobre quem é Asha, e diferentemente de como fazem as

apresentações quando um aluno novo chega, ele não pede para que Asha se apresente,

apenas diz o que todos já sabem e começa sua aula.

Isso me incomoda, só não consigo explicar o motivo.

Ignoro a presença dele ao meu lado. O que não é muito difícil de fazer já que ele

está  concentrado  na  aula  e  em suas  anotações,  que  ele  faz  em um caderno  comum,

usando lápis comuns. 

Simples, diferente, fascinante.

— Droga — resmungo ao me flagrar pensando demais sobre o cara ao meu lado.

— Algum problema? 
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— Nada,  apenas  pensamentos  aleatórios,  está  tudo  bem.  — Respondo-o  e  ele

mantém o olhar em mim, como se soubesse que estava pensando nele.

— Você deveria prestar atenção na aula. — Digo a ele.

— Você também. — estamos olhando um para o outro enquanto o senhor Morris diz

algo sobre a revolução.

— É algum concurso de encarada? 

— Você vai ser a primeira a ceder? — Droga, suas palavras enviam arrepios através

das minhas pernas. Eu as cruzo, ele percebe.

— Nunca cedo.

— Bom saber. — Ele dá uma última olhada para minhas pernas antes de voltar sua

atenção para a aula.

Estou excitada, pela segunda vez em um curto intervalo de tempo, só que dessa

vez, o motivo de ter minha calcinha molhada não é Neal.

Qual o meu problema, afinal?

Capítulo 07

Asha

Tento ignorar o arrepio que sinto ao estar tão próximo a ela. Meu tio foi muito claro

quando me informou sobre meus deveres. Cristalino, arrisco dizer, como a água benta a

qual afundou minha cabeça assim que informei que não queria casar. 

Não queria uma esposa, ou família. Não queria estar em Red Hill, ou sentado nessa

maldita escola tendo pensamentos inapropriados sobre Gillian.

Suas longas pernas. Sua boca. A leve pressão que ela fez ao fechá-las. 

Respiro  fundo  e  tento  me  concentrar  na  aula,  afastando  desses  pensamentos.

Pensamentos ruins, como os que minha mãe tinha. Pensamentos que a levaram direto para

o inferno.
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Começo a rabiscar na folha em branco, até que a voz dela chama minha atenção.

— Ficou legal. — Ela está olhando para a folha que agora está preenchida com o

desenho de uma cruz. Idêntica a que ganhei do meu pai quando fiz quatro anos. — Você

parece ser bastante religioso. — Diz.

— Não o suficiente.

— Bem, não é de se espantar, afinal seu tio é um padre. — Mantemos a voz baixa

para não atrapalhar a aula.

— Estudei em um seminário.

— Por quanto tempo? — Questiona curiosa.

— Tempo demais para saber que podemos ser punidos se ficarmos conversando

dessa forma.

Gillian me encara pelo que parece uma eternidade, até que uma risada ecoa pela

sala, chamando atenção de todos.

— Perdi alguma piada senhorita Winter? — O professor está parado com os braços

cruzados aguardando uma reposta. 

—  Desculpe-me,  pode  continuar  senhor  Morris.  —  Diz  e  sorrir  amplamente,  o

professor volta a dar sua aula e ela vira o rosto na minha direção. — O que você deve

saber, Asha Dushesne — Sussurra, consigo sentir sua respiração contra minha pele — É

que nessa cidade, nós damos as punições, não o contrário.

Gillian volta a prestar atenção para a aula enquanto sinto um incômodo se formando

na minha virilha. Meu pau ficou duro apenas com essas palavras.

Gillian e punições definitivamente combinam. E estou ansioso para experimentar.

No  fim  do  dia,  estou  mentalmente  exausto.  Tantas  coisas,  pessoas...  Gillian  riu

quando tentou me explicar como se buscava informações no celular. Ela literalmente ficou

de boca aberta quando eu disse que na minha escola anterior éramos proibidos de usar

celulares, e nossas pesquisas eram feitas em livros, na biblioteca.

— Como foi o dia, filho? — Tio William pergunta a caminho de casa, ele foi me

buscar na escola como combinado.

— Diferente. — Respondo e olho pela janela, apreciando a paisagem. A cidade de

Red Hill foi toda planejada para proporcionar aos seus habitantes uma vista deslumbrante.

Longas fileiras formadas por palmeiras são a marca da cidade. Meu tio me mostrou

muitas revistas onde a cidade era elogiada por sua arquitetura e paisagismo. Realmente, ao

ver  tudo  pessoalmente,  devo  dizer  que  é  de  tirar  o  fôlego.  Não  me surpreende tantas

pessoas passeando com seus conversíveis com a capota baixada.

— Fez como foi orientado? — Pergunta sem tirar os olhos do trânsito.
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— Sim, tio.

— Depois do jantar pode se confessar. — Não é uma pergunta, mas ainda me pega

de surpresa.

— Não preciso me confessar hoje.

— Tem certeza? — Mesmo dirigindo, sinto que ele me olha. — A senhorita Winter

não provocou nenhum pensamento impróprio? — Pressiona.

Sabia que em algum momento ele iria tocar no nome dela. Todo meu horário de aula

foi alterado para que fosse igual ao de Gillian, inclusive aulas de teatro. Meu tio disse que

precisávamos  nos  conhecer,  para  que  quando  nosso  casamento  fosse  anunciado

oficialmente não houvesse nenhuma resistência da nossa parte.

Não acredito que tenhamos escolha, de qualquer forma.

— Tio...

— Nenhum? Em nenhum momento você não se sentiu afetado, não sentiu desejo

por ela?

— Acabamos de nos conhecer. 

— Hum, pode ser. Apesar que você sabe que a mentira é um pecado, não sabe

Asha?

— Sim. — Respondo com o tom de voz baixo, como me foi ensinado.

— Essa cidade está cheia de pecados, Asha. — Diz ao estacionar o carro na frente

da igreja, a casa dele fica em um anexo ao lado. — A gula sempre constante em seus

jantares  exagerados,  a avareza ao ajudar  ao próximo,  a  luxúria  em suas roupas,  a ira

quando  seus  negócios  dão  errado,  inveja  quando  alguém  possui  mais  do  que  eles,  a

preguiça quando tem empregados até para vestir suas roupas, e o maior de todos...

— A soberba. — termino sua frase.

— Exatamente.  É por  isso que  seu casamento  é  importante  Asha,  essa cidade

precisa ser limpa, precisa ter o diabo exorcizado para que fique bem novamente aos olhos

de Deus.

— E para isso, preciso ser um deles. — Olho em volta, ninguém parece prestar

atenção em nós dois.

— Sim meu filho. — Ele toca meu ombro. — Para isso você precisa ser um deles,

para que você possa ser o dono dessa cidade, só assim poderá cumprir a missão que Deus

deu a você. A missão que sua mãe sempre acreditou que você estava destinado.

— Ela dizia que eu seria importante. Um rei. — Lembro das palavras da minha mãe.
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— Você nasceu para ser um rei, meu pequeno Asha, para governar um país. — Ela

girava em círculos, comigo em seu colo  — E quando isso acontecer, você vai me salvar,

porque ninguém diz não a um rei. 

Engulo em seco, tentando lembrar de como a voz dela soava.  Era doce,  suave,

como uma canção.

— Asha? — Meu tio chama minha atenção, ele está do lado de fora e nem notei o

momento que ele saiu do veículo. — Vamos.

Pego minhas coisas e saio do carro, olho para a igreja a nossa frente. No alto, uma

grande cruz me saúda. Sim, eu serei o rei dessa cidade, limparei seus pecados, nem que

para isso, eu precise pecar também.

 

 

Capítulo 08

Neal

Uma vez, meu pai me chamou ao seu escritório e me mostrou uma pilha de papéis.

Documentos  que  eu  não  fazia  ideia  do  que  eram,  mas,  em suas  palavras,  eram meu

mundo. Seu legado que um dia seria meu para governar.
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Agora, estava sentado em sua mesa, dentro do seu escritório, procurando esses

malditos papéis.

— Merda. — Fecho a gaveta com força. 

— Porque está com raiva? — Diz Gil assim que entra, ela está usando seu top de

corrida e um short que deixa à mostra suas longas pernas. Observo o suor escorrer pela

sua coxa, e por um segundo, me distraio.

— Vem aqui. — Aproximo-me dela e a puxo pela cintura, ela ofega assim que seu

corpo, suado devido a corrida, cola no meu. — Você não pode andar assim Gil.

— Do que está falando? — Pergunta, mas eu a conheço melhor do que isso, e sei

que ela sabe muito bem do que estou falando.

— Você.  Suor.  Meu  pau  pulsando.  — Ela  sorrir  maliciosa  quando  sente  minha

ereção.

— Melhor guardar essa energia — diz e começa a se afastar —  Irmãozinho. —

Zomba. — Nossos pais acabaram de chegar, e não acredito que vão gostar de ver você

aqui — ela olha para a mesa — Revirando tudo. O que você está procurando?

Todo tesão que estava sentido começa a evaporar, como fumaça.

— Nada importante, preciso de um documento para levar para o treinador. — Minto,

Gil me olha desconfiada.

— Tudo bem. — Dá de ombros mas sei que não engoliu minha mentira, ela só não

está com paciência para me questionar. — Vou sair com Mel, você quer vir?

— Obrigado, mas não estou com humor para aturar a ladainha da Mel. — Ou de

qualquer outra pessoa, penso.

— Sua perda. — Gil se aproxima e encosta os lábios suavemente nos meus — Eu

gosto de assistir a Mel acreditando que tem sua atenção.

Olho para seus olhos, brilhantes, ousados. Mordo seus lábios com força, até que ela

reprime um grito.

— Vou tomar um banho,  e é melhor  que você não use nada por  baixo do seu

vestido.

Gil apenas sorrir e sai do escritório. Droga, se ela me convenceu a passar horas

tediosas ao lado dos amigos dela, apenas chegando perto, não sei o que ela é capaz de me

convencer a fazer, se estiver motivada.

Olho para a mesa e organizo os papéis que mexi. Preciso encontrar a droga desses

documentos, mas com certeza, não vai ser com nossos pais em casa, ou Gillian.

Saio do escritório e vou direto para o meu quarto, se Gil quer mesmo que eu vá, ela

vai ter que fazer minhas horas valerem a pena.
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***

— Mais um. — Mel grita, alto demais, tão alto quanto ela está nesse momento. 

Estamos em um bar, no centro da cidade, legalmente nem poderíamos estar aqui,

mas assim que Gil e eu entramos, Koby, o dono do lugar, não ousou barrar a nossa entrada.

Agora, Mel está bêbada, sentada no meu colo, pedindo mais um shot de tequila.

Gil está sentada ao meu lado, Brady está sentado na nossa frente, junto com Amal,

e Jessie, sua namorada, que está encarando Gil como se quisesse esgana-la, ou fodê-la,

ainda não decidi qual das duas opções.

— Acho que alguém não vai conseguir andar. — Digo tomando um gole da minha

cerveja, Mel move a bunda, provocando.

— Não tenho problemas em ser carregada, Neal. — Ela passa a mão no meu peito,

puxando um pouco a camisa. 

— Só precisa ter cuidado para não vomitar o caminho todo, Mel. — Gil diz, e nesse

momento  coloco  minha  mão  em  seu  joelho.  Sentir  sua  pele  me  acalma,  estou  quase

empurrando Mel  do meu colo e colocando Gil  em seu lugar,  mas acredito que nossos

amigos ficariam um pouco chocados.

A mesa esconde o que estou fazendo, então meu toque fica mais ousado, subindo

pela sua coxa, levantando seu vestido. Ela coloca a bolsa no colo e tento não sorrir para o

gesto. 

Com a mão direita,  aliso  as  pernas de Mel,  ela  praticamente  ronrona com meu

toque. Sinto Gil ficar tensa, ela está com ciúmes, nunca deixei sua amiga ir muito longe em

suas investidas, sentar no meu colo é como ter ganho um prêmio.

— Então Gil, soube que o novato esquisito tem as mesmas aulas que você. — Brady

inicia a sessão fofoca. 

— Acho que a Gil tira a virgindade do padreco em um estalar de dedos. — Dessa

vez é Mel que fala, Gil apenas rir.

— E o que faz você ter certeza de que ele é virgem? — Ela pergunta, afastando

minha mão da sua perna e virando para ouvir a resposta da Mel.

— Bom, as roupas, com certeza, é um excelente indicativo. — Deus do céu, meu

ouvido quase sangra com essa explicação. — Sério gente, que homem com aquele tipo de

roupa consegue uma mulher para transar? — Diz se encolhendo.

— Não precisamos de roupas para transar com uma mulher. — Puxo-a mais para

perto, e ela sorrir ao sentir que estou duro. Infelizmente não é ela que causa esse efeito, é

Gil, que está cada vez mais tensa ao meu lado.
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— Só precisamos de um pau. — Brady diz e todos na mesa riem.

— Acho que vou a toalete. — Gillian diz e levanta, em seguida Jessie.

— Vou com você. — Suas palavras surpreendem a todos. Desde que chegamos ela

mal interagiu.

— Bom, se isso é uma festa no banheiro, acho que vou junto. — Mel sai do meu

colo e observo quando as três saem.

— Será que elas se tocam quando vão juntas ao banheiro? De verdade, qual o

sentido disso? Porque sempre precisam ir em duplas, ou grupos? — Brady questiona.

— Já parou para pensar na quantidade de homens bêbados que elas passam até

chegarem no banheiro? Sei lá, talvez seja uma questão de instinto de sobrevivência. — Dou

de ombros e tomo mais um gole da minha cerveja. 

Apesar de pensar que as mulheres sempre andam acompanhadas por questões de

segurança, algo me diz que Jessie não acompanhou Gil por isso.

E depois de meia hora, quando as três retornam com os rostos vermelhos e olhos

brilhantes, tenho certeza que não foi apenas uma simples ida ao banheiro.

***

— Quem deu a droga pra você? — Pergunto, Gil está sentada ao meu lado no carro,

e Mel está apagada no banco de trás.

— O que faz você pensar que alguém me deu? Posso ter meu próprio estoque de

balas, não posso? 

— Alguém te deu, você é tudo Gil, menos burra. — Digo irritado — Foi a Jessie?

— Talvez sim, talvez não... — Ela coloca as pernas em cima do painel. — Veja Neal,

você  esteve  com a  Barbie  Fake  a  noite  inteira  no  seu  colo,  eu  também tive  a  minha

diversão. 

— Sério?  Você  está  dizendo  que  aceitou  drogas  de  alguém que  é  quase  uma

estranha para me provocar?

— Você está se superestimando demais,  irmão. — Ela dá ênfase no irmão, e isso

me irrita, levo minha mão sem nenhum aviso até sua boceta.

Encharcada.

Merda.

— Vocês transaram? — Pergunto, mesmo sabendo a resposta.
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— Elas transaram comigo.  É diferente.  — Ela abre mais as pernas,  convidando

meus dedos.  — A Barbie Fake sabe chupar, meus seios ainda doem, quer ver? — Ela

começa a baixa o vestido.

— Gil, Mel está no nosso banco de trás.

— E daí? Acha mesmo que ela vai lembrar de alguma coisa, por favor, você nunca

foi esse santo puritano. O que está havendo com você?

Ela retira as penas do painel e volta a sentar, seu vestido está puxado até a cintura,

e sua boceta está exposta, assim como seus seios. Paro o carro.

— O que você está tentando fazer? Temos muitos problemas para lidar agora e você

quer brincar? É isso mesmo Gil?

— Eu quero você. Transar com você. Quero que você me foda aqui, com a Mel no

banco de trás, porque eu odiei cada segundo que ela esteve te tocando, odiei  seu pau

roçando  na  bunda  dela.  Odiei  tanto  você  hoje.  —  Gil  diz  tudo  de  uma  vez,  lágrimas

começam a rolar pelo seu rosto, borrando sua maquiagem — Sabe o que mais odiei Neal?

— O quê?

— Ter sentido tudo isso. Quando foi que eu dei importância para quem você fode?

— Grita, Mel geme e ambos olhamos para trás, ela apenas se mexe, mas está dormindo. —

Deus, você nem queria ir naquele bar. — Ela começa a arrumar o vestido.

— Deixe. — Pego sua mão, ela me encara, seus olhos estão vermelhos, inchados,

lágrimas ainda descendo pelo seu lindo rosto. Eu quero cada uma delas. — Vou te dar o

que você quer Gil, mas lembre-se, você pediu.

Aperto o botão, o banco dela inclina para trás, até quase encostar nas pernas da

Mel, que dorme profundamente. Abro minhas calças o suficiente para liberar meu pau, que

praticamente pula quando vejo a boceta rosada da Gil apenas esperando por mim.

— O que vocês fizeram no banheiro? — Pergunto enquanto me movo para cima

dela,  Gil  enroscas  as  penas  envolta  do  meu  quadril,  a  ponta  do  meu  pau  apenas

encostando na sua boceta.

— Mel chupou meus seios. — Levo minha boca até o seio esquerdo e mordo, Gil

grita de dor. — Jessie me chupou também. — Sua voz sai fraca.

— Onde? 

— Neal...

— Onde Gil, onde Jessie chupou você? — Passo minha língua em volta do mamilo

ela, Gil geme.
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— Não vou dizer. — Ela é ousada, olho para cima, para seu rosto, seus olhos estão

fechados. Esfrego meu pau na sua entrada, apenas provocando, e olho para Mel.  Suas

pernas expostas, seu vestido curto. 

Estico meu braço e toco em Mel, ela parece morta para o mundo. Excelente, odiaria

ter que lidar com ela se souber o que vou fazer. 

— Tem certeza  que  não  vai  me dizer?  — Pergunto  mais  uma vez,  e  continuo

acariciando as pernas da Mel.

— O que você está fazendo? — Gil percebe onde minhas mãos estão.

— Ela tomou a mesma coisa que você, não foi? 

— Sim, mas...

— Então ela também está sensível. — Levo minha mão até a boceta dela, afasto

sua calcinha e enfio um dedo. Droga, tão molhada quanto a Gil. — Você a fez gozar? Ou foi

egoísta?

— Todas gozamos. — Diz e tenta se mexer, mas eu pressiono meu corpo mais para

baixo, prendendo-a no lugar.

— Bom, será que consigo fazer vocês duas gozarem de novo? — Enfio mais um

dedo e começo a mover, Mel geme e eu sorrio.

— Odeio você Neal. — Ela tenta se mover novamente mas eu movo meu quadril,

enterrando meu pau tão rápido que ela ofega surpresa.

— Não, você não me odeia, só está com ciúmes porque meu dedo está fodendo sua

amiga e mesmo inconsciente, ela está adorando. — Movo meu quadril para trás, depois

para frente.

— Porque está fazendo isso? — Suas lágrimas voltam, perfeito.

— Foi você pediu, irmãzinha. 

Começo a me mover mais rápido, calando qualquer argumento que ela tenha com a

minha boca, minha língua. Enquanto meus dedos fodem sua amiga.

Mel goza em meus dedos, gemendo coisas incoerentes. Retiro minha mão, e passo

meu dedo nos lábios de Gil,  ela me encara surpresa, mas não tem tempo de reclamar,

porque em seguida levo minhas mãos até sua bunda, elevando seu quadril para que eu

possa entrar mais profundo, e depois a beijo. Movendo meu corpo tão forte que o carro

balança.

E quando gozamos, é como se estivéssemos em um universo só nosso. Gil geme

meu nome baixinho, enquanto coloco beijos suaves em seu rosto, pescoço, seios. Até que

estou satisfeito e saio de dentro dela.
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Vou para o meu lugar, fechando minhas calças enquanto observo Gil se arrumar. Ela

olha para trás para conferir se Mel está dormindo.

— Bom, é uma pena que ela nunca vai saber que eu a fodi. — Digo enquanto ligo o

carro.

— Você é louco Neal. — Ela vira o espelho retrovisor para olhar seu reflexo — Se

ela se lembrar disso, pode denunciar você. 

— Jura? Denunciar para quem? A Polícia ou meu pai para me forçar a casar com

ela? Realizei o sonho da sua amiga Gil, mesmo que ela não se lembre disso. — Sorrio.

— Isso foi... — Diz ainda se olhando no espelho, arranco-o com raiva e jogo aos pés

dela.

— Isso fomos nós. É isso que somos Gillian. Dois fodidos, doentes insanos. É bom

que você não esqueça disso,  afinal  não ouvi  você defender a honra da sua amiga em

nenhum momento.

Gil engole em seco e volto a olhar para frente, pisando no freio rapidamente. O som

dos pneus no asfalto  é  ensurdecedor,  Gil  é  lançada para  frente,  batendo a cabeça no

painel, Mel também é lançada para fora do banco. O carro desliza até parar, quase batendo

em um homem. Olho para Gil e confiro se ela está bem, ela apenas assente. 

— O que aconteceu? — Mel acorda ainda tonta e volta a sentar no banco de trás —

Batemos em algo? — Questiona levando a mão até a cabeça. 

— Não batemos. — Gil responde, enquanto eu saio do carro furioso.

Olho para  o  homem na minha frente  e  não consigo acreditar.  Parado,  como se

estivesse perdido, usando apenas uma calça de pijama e uma camisa branca encardida,

descalço. Está Asha Dushesne.

— Que porra é essa?
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Capítulo 09

Gillian

Meu coração está batendo acelerado. Não sei se por causa das drogas que usei, ou

do sexo louco com Neal a menos de dez minutos, ou se pelo fato dele ter violentado minha

amiga na minha frente, se pelo nosso quase acidente.

Ou, se pelo fato de estar olhando para Asha, parado na frente do carro, com o olhar

assombrado.

— Merda. Mel, você está bem? — pergunto mais uma vez.

— Sim, não me machuquei, foi apenas um susto. Caí do banco? Foi isso? — Ela

está confusa.

— Sim, estamos indo deixar você em casa, a rua está escura e Neal quase bateu o

carro.

— Ah, tudo bem. Me acorda quando chegarmos. — Mel deita novamente e fecha os

olhos, eu a encaro incrédula.

Saio do carro e vou em direção a Asha e Neal, que está gritando.

— Você é maluco? — Neal pergunta pela terceira vez, puxando Asha pela camisa.

— Neal, para com isso. — Coloco as mãos no braço dele.

— Esse idiota quase me fez bater o carro. — Ele solta Asha e em seguida olha para

o meu rosto. — Merda Gil, você se machucou? — Ele toca minha testa delicadamente, eu

me afasto quando noto Asha observando o movimento.

— Estou bem. — Olho para Asha — Você está bem? — Pergunto. — Está um pouco

longe da sua casa, o que você está fazendo aqui?

Olho para suas roupas, parece que ele estava dormindo e saiu às pressas. Mas a

rua que estamos fica muito longe da igreja, que é onde seu tio reside. O condomínio que

Mel mora é afastado da cidade, é uma rua deserta, de uns dez quilômetros até chegar ao

portão de entrada.

— Eu... estou bem. — Diz, sua respiração está acelerada.
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— Tem certeza? 

— Ele deve estar chapado. — Neal diz — Assim como você. Volta para o carro Gil.

— ordena, mas não me movo.

— Quer uma carona? — Pergunto para Asha, ele me encara por alguns segundos e

depois olha para o carro. — Não estou vendo outro carro, e é madrugada, ninguém passa

aqui a essa hora Asha, só estamos indo deixar a Mel em casa e depois podemos deixar

você.

— Maravilha, virei Uber. — Neal reclama eu não dou importância.

Pego a mão de Asha, sinto um movimento leve, como se quisesse se afastar, mas

ele não faz, apenas me segue em direção ao carro.

Abro a porta do passageiro e ele entra, Neal volta ao banco do motorista e eu entro

atrás, junto com Mel.

O caminho até a casa dela é silencioso, assim que entramos, pego as chaves dela e

abro a porta, Neal é quem a carrega para o quarto. Sei que seus pais estão viajando, então

não teremos problemas. Volto para o carro, onde Asha está, enquanto Neal leva Mel. 

— Você não disse uma palavra. — Entro no carro, ele está olhando para frente,

parece nem me ouvir. — Asha? — Toco em seu ombro e ele vira o rosto na minha direção.

— Não tenho o que dizer. — Seu tom é frio, e ele volta a olhar para a frente.

Fico sem reação diante suas palavras. Não parece a mesma pessoa que conheci de

manhã. Esse Asha parece assustado, acuado. Diferente.

Neal  retorna e entra no carro sem dizer  nada,  saímos do condomínio da Mel  e

seguimos direto para a igreja. Asha não diz nada, nem mesmo quando Neal liga o som

estupidamente alto e Invisible Touch de Genesis, começa a tocar.

***

— Prontinho, criança número dois entregue. — Neal debocha assim que paramos

em frente à igreja. Asha apenas abre a porta e sai do carro. — Esse babaca não vai nem

agradecer?

— Você é um idiota, Neal.

Saio do carro e corro até que o alcanço, ele já está subindo os degraus da entrada

da igreja. 

— Ei, espera. — Toco seu ombro e ele para, sem se virar. — Tem certeza que está

tudo bem?
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— Obrigado pela carona Gil. — Sua voz é firme, ainda assim, ele não vira. Abro a

boca para falar, mas Neal começa a buzinar.

— Droga, preciso ir antes que meu irmão acorde todo mundo.

—  As  pessoas  aqui  têm  o  sono  muito  pesado,  não  é  qualquer  barulho  que

interrompe seus sonhos.

Ele dá um passo para frente, em seguida outro até que está abrindo a porta da

igreja. Permaneço imóvel, olhando-o entrar, não na sua casa, que fica ao lado, mas ele

entra dentro da Igreja. 

— O que você vai fazer ai dentro a essa hora? — Digo para mim mesma, Neal

buzina mais uma vez e desço as escadas correndo em direção ao carro.

— Pensei que você ia querer se confessar. — Zomba quando engata a marcha e

seguimos para casa.

— Não é estranho que ele tenha entrado na igreja e não na casa dele?

— A porra da noite inteira foi estranha Gil.

Neal desliga o som, e contemplamos o silêncio até chegar em casa.

As aulas passam como um borrão, minha cabeça dói e nenhum remédio consegue

parar a britadeira que parece estar dentro do meu cérebro. Nossos pais podem ser uma

droga em muitos sentidos, mas não interessa a hora que chegamos, ou o estado em que

chegamos em casa, se for dia de escola, iremos para escola.

E é por isso, que agora estou almoçando, de mau humor, tentando acompanhar a

conversa que se desenrola na mesa.

— Não é louco? Nossa, eu nunca mais bebo daquela forma. — Mel reclama.

— O que é louco? — Questiono, ela não para de falar desde que sentamos e eu mal

consigo absorver o que ela está tagarelando.

— A noite de ontem, foi louca. O que era aquilo que tomamos no banheiro? Deus,

me fez ter sonhos muitos bizarros.

— LSD, ecstasy? Sei lá Mel, isso importa agora?

— Bom, seja lá  o que foi  era muuuuuito boa.  — Diz praticamente gemendo. —

Sonhei que transava com Neal, na verdade um ménage, eu você e ele. Não é louco? 

Engasgo.

— Tudo bem? — Ela dá tapinhas nas minhas costas — É louco não é? Sério, sei o

que fizemos no banheiro, mas incluir seu irmão em um sonho erótico, tipo, ele fodendo nós

duas é muito bizarro. 

— É, muito bizarro. — Tomo um gole de água.
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— E caramba Gil, ele te fodia com vontade. — Suas palavras me deixam chocada —

Nossa, não precisa ficar com essa cara, foi um sonho muito doido, ele também me fodia,

certo? Tanto que acordei com a calcinha encharcada, e como eu sei que o máximo que

tenho de Neal Winter é sentar no colo dele e uns flertes que nunca levam a lugar nenhum,

então foi um sonho louco, mas bom.

— Bom? — pergunto surpresa.

— Muito, muito bom! Desculpa, sei que é seu irmão, mas caramba eu realmente

quero a coisa real.

— Podemos mudar de assunto? — Digo, estou tão perplexa com essa conversa,

Mel lembra do que aconteceu, mas acredita ter sido um sonho, aquelas drogas que Jessie

nos deu é realmente forte.

— Tudo bem, que tal falarmos do novato estranho?

— Asha? O que tem ele?

— Hoje ele está diferente. Você não notou?

Claro  que  notei,  ele  passou  a  manhã  me  ignorando,  mas  está  usando  roupas

diferentes de ontem, como se tivesse passado por um personal style.  Sua camisa preta é

justa, o que evidência seus músculos. O jeans parece ter sido feito para o corpo dele. As

botas pretas dão um ar rebelde. E o cabelo? Várias vezes observei enquanto ele tentava

domá-lo quando uma mecha caia em seu rosto.

O movimento era hipnotizante.

— Não percebi. — Digo.

— Sério? Sua ressaca está pior que a minha então, porque todo mundo notou que

ele está diferente, e quando eu digo todo mundo, quero dizer isso. — Ela aponta para a

mesa onde Amal, Jessie, Brady e Neal estão sentados. Jessie está olhando para a mesa à

frente deles.

A mesa onde Asha está sentado.

Droga.

— Bom, ela tem namorado, não é mesmo? — Tento ignorar.

— Isso não a impediu de fazer sexo oral em você no banheiro ontem. — Argumenta.

— Qual a parte de vamos mudar de assunto você não entendeu, Mel?

— Tudo bem — levanta as mãos rindo — Mas o fato é que Jessie Corrigan é uma

competidora nata, e quando ela quer algo, ela tem. Ela não tirava os olhos de você ontem a

noite, nem mesmo a minha presença a impediu de fazer o que queria.

— E o que ela queria?
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— Transar com você. — Diz como se fosse a coisa mais banal do universo. — O

que não é uma novidade já  que metade da escola quer ou já transou com você.  Sem

ofensas amiga. 

— Alguém já te ensinou sobre limites Mel? — Sorrio.

— Claro que sim, mas eu nunca aprendo. — ela rir, mas depois fica séria — Olha

Gil, somos amigas, temos a mente aberta quanto a sexo, nossos corpos, mas eu não gosto

da Jessie, não mesmo.

— Mas você adorou ter a boca dela entre as suas pernas ontem. — Digo em tom de

brincadeira, mas ela continua com a cara fechada.

— Quando estou com alguém, deixo bem claro que tenho amigas — Ela faz aspas

com as mãos quando diz a palavra amigas — Nenhum cara com quem eu já namorei se

importou com isso, eu jogo limpo, e sei que você também. Mas não acho que esse seja o

caso da Jessie.

— Está dizendo que o Amal não sabe o que fizemos ontem?

— Sim, e que ele também não faz ideia de que ela em breve estará fazendo a

mesma coisa com o novato estranho.

— Você pode parar de chamar ele de estranho?

— Tanto faz. — Dá de ombros — O fato é que tudo que eu disse é verdade.

— Como você pode ter tanta certeza?

— Conheço homens como Amal, são apenas brinquedinhos temporários.

— E desde quando isso é pecado?

— Não é pecado quando eles sabem que são brinquedos, mas aquele cara está no

escuro, não faz ideia da vadia que dorme com ele.

Olho para a mesa em que eles estão, Jessie em nenhum momento olha em nossa

direção, ela parece focada em Asha, e o mais intrigante é que ela faz isso de maneira

bastante discreta. Talvez, se Mel não tivesse chamado minha atenção para esse fato, nem

eu desconfiaria. 

Diferente de ontem a noite, ela me encarava o tempo todo. Mas até chegarmos ao

banheiro, pensava que seu olhar era de ciúmes. Doce ilusão.  Jessie foi  bastante direta

quando estávamos nós três no banheiro. Com a porta trancada, ela ofereceu a droga e

assim que bateu em nosso sistema, estávamos rindo e nos tocando.

Jessie ajoelhou e me chupou violentamente, enquanto Mel ria brincando com meus

seios, em seguida, fizemos o mesmo com Mel. Mas quando foi a vez da Jessie...

— Terra para Gil! — Mel chama minha atenção.
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— Lembra o que a Jessie disse quando fomos retribuir o favor? — Pergunto ainda

olhando para a mesa.

— Acho que era algo como: vocês não vão conseguir me fazer gozar. Algo assim. —

dá de ombros.

— Não, não foi isso.

Tento me recordar das palavras exatas, mas é tudo muito confuso. Quando minha

mão tocou a boceta dela, não estava molhada como eu e Mel.

— Você se lembra se ela tomou as pílulas?

— As drogas? Sei lá, Gil.  A gente estava rindo e conversando sobre maquiagem

quando ela ofereceu, acho que ela já tinha tomado, não?

— Não, ela não tomou. Ela nos tocou, brincou com a gente o tempo todo, mas não

nos deixou tocar nela.

— Tem certeza?

— Absoluta.

— Não faz sentido,  a mulher chupava você como um sorvete caro e me tocava

também, então que porra que ela queria?

— Não sei, mas você pode ter certeza que vou descobrir.

Levanto da mesa e vou em direção a Asha. Ignoro quando Mel me chama, e vejo o

olhar da Jessie mudar assim que sento na mesma mesa de Asha.

Olho para a mesa há apenas uma maçã meio comida e um copo com água, mas em

suas mãos têm um livro.

— O que está lendo? — Pergunto e ele ergue o olhar surpreso. — Desculpe, não

sabia que estava tão concentrado. 

— A Bíblia.

— O quê?

— Você perguntou o que estou lendo, estou lendo a Bíblia. — Responde e fecha o

livro para que eu veja que está realmente lendo.

— Ah, eu... não usa um marcador, ou algo assim? — Que pergunta idiota.

— Sempre sei onde paro, na verdade eu sei cada palavra que este livro contém.

— Uau, isso é...

—  Olha,  desculpe  por  ontem.  —  Diz,  interrompendo  minhas  palavras  —  Sou

sonâmbulo, e quando acordei, bem, tinha um farol iluminando meu rosto.

— Acho que isso explica muitas coisas. — Sorrio — Não é perigoso? Quer dizer,

ontem nós quase atropelamos você.

— Você se machucou? — Ele leva a mão até minha testa, no local que bati. 
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— Não, ficou um pouco roxo,  mas nada que uma boa maquiagem não ajude a

esconder.

Ele ainda está tocando meu rosto, mas agora sua mão está na minha bochecha.

Seus olhos fixos no meu.

— Nunca foi minha intenção que você se machucasse. — Ele respira fundo. 

— Não foi culpa sua. — Não consigo desviar o olhar.

— Tecnicamente, foi. Me perdoe.

— Eu.. não...

— Gil, acho que você tem aula agora. — A voz de Neal me tira do transe e me

afasto.

— Obrigada por me lembrar, Neal.

— De nada, afinal estou aqui para cuidar de você, irmã. — Neal pega meu braço,

apertando além do necessário.

— Nos vemos na aula.

Digo e saio do refeitório escoltada por Neal, mas não é para sala que vamos. Ele me

leva e direção a sala de música, que está vazia, logo, fecha a porta e me joga contra a

parede.

— O que eu disse sobre aquele cara?

— Porra Neal, qual é o seu problema? Ficou louco?

— Louco? Não, eu não, mas você com certeza está. Porque você simplesmente não

abre as pernas no meio do refeitório para ele? 

Não consigo segurar a raiva que sinto quando ouço-o. O tapa ecoa pela sala e faz

minha mão arder. Neal me encara furioso.

— Foda-se você. Gillian.

Ele sai da sala e levo minha mão ao peito. O que aconteceu aqui? 

O restante do dia Asha age de maneira cordial, a britadeira dentro da minha cabeça

intensifica, quase me fazendo acreditar que vou morrer de ressaca. 

Na saída, vou de carona com Mel, já que Neal resolveu ignorar minha existência. O

que é bom, a tagarelice dela sobre o novo lançamento da Victoria Secrets me distrai um

pouco.

Por uns breves minutos, é bom esquecer que tenho um casamento arranjado com

um cara estranho, que meu meio irmão transa comigo quando e onde quer, que Jessie está

tramando alguma coisa, e que Mel foi violentada enquanto eu gozava loucamente.

Por uns minutos, lingeries, e batons é o que me permito pensar.

Por uns minutos, posso fingir que sou uma pessoa normal.
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Capítulo 10

Asha

Tento ignorar a dor nas costas quando ando até em casa. Meu tio avisou que não

poderia vir me buscar hoje. Algo sobre uma mulher que prefere se confessar em casa, ele

estava indo para lá agora.

Passei a noite em claro, pedindo a Deus que me iluminasse minha mente para que

pudesse dizer algo convincente a Gillian quando ela me perguntasse sobre a noite anterior.

Sabia que ela não ia deixar passar.

Que tipo de pessoa está em uma rua deserta, descalço, longe de casa no meio da

madrugada? Não, eles não podem saber a verdade. 

Não quando eu mesmo tento entender, então, quando a palavra sonambulismo me

veio à mente, agradeci a Deus pela inspiração. Sei que mentir é um pecado, estou ciente de

que minha penitência vai chegar, sempre chega, mas por hora é a melhor opção.

Observo  quando  Gillian  entra  no  carro  da  amiga,  ela  parece  relaxada  agora,

despreocupada.  Então  quando  estou  caminhando,  vejo  Neal  encostado  no  carro,

conversando com uma garota. Ela me parece familiar, mas sinceramente não tive tempo

para gravar todos os nomes dos alunos.

Meu tio me passou apenas as informações necessárias, o que significa, tudo que

envolve Gillian e Neal Winter, pessoas fora desse círculo são descartáveis.

Mas minha atenção volta novamente para eles, Neal parece irritado quando a garota

mostra algo no celular. Em seguida ele rir, como se tivesse visto algo engraçado. A garota

fica desconcertada quando ele dá as costas e entra no carro.

Neal não me vê, ele está ocupado demais dirigindo com velocidade acima do limite

permitido dentro do estacionamento da escola. A garota ainda está no mesmo lugar, com o

celular na mão, chocada.

Saio do estacionamento e vou andando para casa. Tentando não pensar na noite de

ontem, do motivo das dores no meu corpo.
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Mereci aquilo. Menti para meu tio quando disse que não tinha nada para confessar.

Menti quando disse que não senti nada perto de Gillian. A mulher era o pecado em forma

humana. Os lábios cheios, provocantes, suas roupas sempre mostrando algo que deveria

ser proibido. 

E suas ações.

Deus,  suas ações falavam por si.  Meu tio foi  fundo em suas pesquisas sobre a

família  Winter.  Gillian  é  uma  pecadora,  ela  raramente  ia  a  igreja,  seu  comportamento

promíscuo era de conhecimento público. Festas, drogas, orgias. 

Ela fazia sexo sem pudor, tanto com homens como com mulheres. E nunca teve um

namorado fixo. 

Meu tio diz que nenhum homem de respeito se envolveria com ela, que qualquer

homem que a tocasse ficaria impuro. Mas ele quer que eu faça isso, ele precisa que eu faça

isso. Me torne sujo, assim como eles. E só assim poderei ser salvo. Somente assim as

vozes se calaram, e encontrarei minha paz. 

— Mãe, sinto tanto a sua falta. — Digo e olho para o céu. 

Tio Willian diz que ela não foi para o paraíso, que ainda havia muitos pecados para

serem limpos e que ela estava no purgatório.  Mesmo com toda ajuda que ele dava, as

vozes nunca se calaram, eles a levaram para longe do paraíso.

A caminhada  até  em casa  traz  uma melancolia  que  não  esperava.  Fazia  muito

tempo desde a última vez que pensei na minha mãe, ou na morte dela. As marcas no meu

corpo são motivos suficientes para não pensar nela.

Lembrar dela só causa dor. E não figurativamente falando.

— Como foi hoje? — Ouço a voz do eu tio assim que entro em casa, deixo minha

mochila no sofá e vou até a cozinha onde ele está sentado, com uma caneca de café.

— Foi bom. —Vou até a geladeira e pego uma garrafa de suco.

— Sente-se Asha. — Ele aponta para a cadeira a frente dele.

— Pensei que o senhor estaria na confissão.

— Não, preferi esperar você, acho que podemos ir juntos.

— Quer que eu vá com o senhor? — Isso me surpreende.

— Sim, a mulher que irá se confessar é mãe de Gillian Winter, enquanto estivermos

ocupados, você terá a oportunidade de conversar com Gillian.

— Conversamos durante a aula.

— Não estou falando sobre amenidades Asha, Gillian é uma meretriz, sua mãe se

envergonha disso, ela é uma mulher bastante temente a Deus e que está muito feliz com a

união da sua filha a você.
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— O que o senhor quer que eu faça? 

— Você sabe como provocar o desejo em uma mulher, filho?

Engulo em seco. 

— Eu...

— Venha. — Tio Willian levanta e toca no meu ombro.

Eu o sigo enquanto ele caminha até o quarto.  E quando ele abre a porta tento

controlar minha surpresa ao ver uma mulher nua, em pé, com os braços abertos.

— Milena está aqui para ensinar você Asha, ela está de bom grado e quer ajudá-lo a

tirar qualquer dúvida que você tenha.

— Tio, isso não é necessário. — Digo ainda olhando para a mulher, ela está com os

braços abertos, como se fosse uma oferenda.

— Asha — Ele segura meus ombros e gira meu corpo para que eu olhe em seu

rosto — Aquela mulher é criada de pecado, nada do que você pensa que sabe chamará a

atenção dela, você precisa ser mais, é para isso que Milena está aqui, para você, para

servir você. — Olho novamente para a mulher. — Faça com ela o que você quiser, aqui,

nesse quarto. Você sabe que nada sai destas paredes, não sabe?

Olho em volta, para o quarto. Simples, com uma cama de madeira, um colchão mole

demais, colchas brancas. E uma enorme cruz pendurada na parede, me desafiando. 

— Nada sai daqui. — Repete, olho novamente para a cama, os lençóis não estão

mais brancos, estão vermelhos.

— Ela merece ser punida. — Diz a voz na minha cabeça.

— Olhe para ela, uma prostituta, tome-a Asha, tome-a.

Balanço a cabeça em negação, fechando os olhos. Não, não quero estar aqui.

— Sem punições Asha, o que você vai fazer agora é para um bem maior, não há

pecado nisso, não quando estamos agindo para fazer valer a vontade Dele.

Abro os olhos e meu tio sai da minha frente, ele se posiciona ao meu lado, dou o

primeiro passo e noto que a mulher está com os olhos fechados, mas ela não parece com

medo.

Quando finalmente paro na frente dela, olho seu corpo da cabeça aos pés. Seus

seios são grandes demais, redondos demais. Seu sexo está apenas com uma pequena

linha de pelos, há uma tatuagem em torno na sua coxa.

— Você sabe rezar? — pergunto, ela abre os olhos e sou contemplado com um

brilhante par de olhos verdes. 

— Sei. — Responde.

— Então é melhor começara dizer as palavras.
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— Pai nosso... — Ela não consegue terminar, minha mão cobre a boca dela e a

empurro até a cama. Seus olhos arregalam quando ela me vê retirar a camisa.

— Mas que... — Tenta falar, mas novamente eu a calo, amarrando a minha camisa

na sua boca, tapando também seu nariz no processo.

— Não a mate. — São as palavras do meu tio, antes de sair do quarto e me trancar

com minha nova Jezebel.
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Capítulo 11

Gillian

Presente.

Ping. 

Ping.

Ping.

Há um banheiro no meu quarto, a torneira da pia está com defeito, mas nunca disse

nada para a direção, não há motivos para consertar, ouvir a água pingando é algo que me

acalma, então quando estou no quarto, deito na minha cama enquanto escuto:

Ping.

Ping.

Ping.

A água é real, esse lugar é real. Já eu, não sei se sou real. Será que algum dia eu

fui?

— Senhorita  Winter?  — Acácia,  a enfermeira  do turno da manhã entra  no meu

quarto, ela é real, sei disso porque gosto quando ela escova meus cabelos e conta histórias

engraçadas, mesmo não respondendo suas perguntas simples, ela nunca para de falar. —

Sua médica quer vê-la.

Levanto  da  cama  e  ela  examina  se  está  tudo  em  ordem,  meu  cabelo,  minhas

roupas. Satisfeita, ela me conduz até o consultório da minha psicóloga.
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Quando entro,  sento  na mesma cadeira  com estofados bege,  olho para mesma

mesa de mármore, e depois olho para minha psicóloga.

A melhor do estado, minha família jamais aceitaria menos.

— Como você está, Gillian? — não respondo, ela não precisa de resposta para essa

pergunta, nós duas sabemos quais respostas ela quer de mim.

Respostas que não estou disposta a dar.

— Sua família está preocupada com você, pediram autorização para visita. — Isso

me surpreende, levanto em um sobressalto e logo ela está em pé também. — Sei que

fisicamente sua fala não foi afetada naquele episódio Gillian, e sei que as enfermeiras da

noite escutam você falando ou gritando quando dorme, então sim, você fala. Preciso que

fale comigo, você não quer ver sua família? — Ela coloca as duas mãos na mesa e aguarda

minha resposta.

— Não precisamos falar sobre aquela noite Gillian, mas você precisa começar com

algo, então que tal me dizer se você quer ou não quer ver a sua família?

— Não.

— Não o quê?

— Vê-los, não quero. Nenhum deles. NENHUM DELES. 

Grito  as  últimas  palavras  e  levo  a  mão até  a  cabeça  quando  várias  memórias

começam a invadir minha mente. Minha mãe, meu pai, David, Neal.

Neal...

— Nenhum deles! — Digo novamente.

— Enfermeira. — Ela grita e logo entram duas enfermeiras na sala, e quando elas

seguram meus braços é que percebo, estou segurando o abridor de cartas, e ele estava na

garganta da minha psicóloga.

Largo o objeto assustada, mas sinto quando a agulha é inserida no meu braço.

— Nenhum deles. — É o que consigo dizer antes de apagar.
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Olá, obrigada por ter lido essa degustação de Em Má Companhia, sei que

podem estar confusos, até irritados… mas calma, todos os seus questionamentos

serão respondidos no livro.

Se você gostou do que leu e quer saber o desenrolar dessa história, o livro

físico  já  está  em  pré-venda,  basta  acessar  a  loja  virtual  no  site:

www.andycollinsautora.com.br e escolher uma das opções de compra.

Se essa obra não faz seu estilo de leitura, tudo bem, nos veremos em outra

oportunidade.
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